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II 

SAMMANFATTNING 
 

Idag har bygg- och anläggningsbranschen låg produktivitet och icke-värdeskapande aktiviteter 

uppgår till 30- 35% av projektets produktionskostnad. Genom en effektiv logistikhantering ökar 

produktiviteten och minskar slöserier och därmed byggkostnaden. Studien fokuserar på 

anläggningsbranschen då det i dagsläget är brist på forskar- och grundutbildad personal inom 

anläggning vilket även speglar sig i antalet vetenskapliga artiklar som publicerats inom 

anläggning. Det finns därför ett syfte i att skapa en större teoretisk förståelse för 

anläggningsbranschen.  

 

Studiens syfte har varit att undersöka planeringsfasen för logistik i ett anläggningsprojekt och 

ta fram en konceptuell logistiskmodell för ett anläggningsprojekt. I anläggningsprojekt är det 

ofta problem med stora projektytor och svåråtkomlig terräng men det kan även vara problem 

med trånga utrymmen runt projektet. Dessutom innebär projekt i anläggningsbranschen ofta 

omfattande hantering av massor. I fallföretaget finns det ingen tydlig logistiskmodell som 

efterföljs och man har svårt att se fördelarna med att använda logistik. Målet med studien är att 

genom den konceptuellt framtagna logistiskmodellen få ett standardiserat arbetssätt och därmed 

effektivisera produktionen och minska kostnaderna. Dessutom är målet att bidra till forskningen 

om logistik i anläggningsbranschen.  

 

Explorativt forskningssyfte har använts för att uppfylla studien syfte. Detta för att skapa en 

större förståelse för logistik i anläggningsbranschen. Forskningsansatsen är deduktiv i och med 

att logistikmodellen har utvecklats från befintlig teori, och testas empiririsk i fokusgrupper. En 

kvalitativ strategi har tillämpats på denna studie då fokus är på att skapa en djupare förståelse 

och ge möjlighet till anpassning beroende på vad som hittas i datainsamlingen. De 

datainsamlingsmetoder som har använts är litteraturstudie, intervjuer, fokusgrupper och 

kvalitativ sekundärdata. För att säkerställa studiens kvalitet användes triangulering men även 

granskning av handledare och personer som deltog under fokusgrupper och intervjuer.  

 

Den konceptuella logistiskmodellen består av sjutton komponenter som innehåller 

aktiviteter/verktyg och förutsättningar som krävs för en effektiv logistikhantering i anläggning. 

Med hjälp av denna modell kan företag utvärdera vilka logistiska aktiviteter som bör 

genomföras i ett anläggningsprojekt samt se vilka förutsättningar som krävs. I fallföretaget 

genomförs inte alla dessa aktiviteter och det är vissa viktiga förutsättningar som fattas. 

Fallföretaget rekommenderas att upprätta en utbildning om logistik, skapa en tydligare 

logistikorganisation och ta fram standardiserade processer för logistik.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Logistik, Bygglogistik, Supply Chain Management, Construction Supply Chain 

Management, Anläggning, Bygg- och anläggningsbranschen, Construction and civil 

engineering.   
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ABSTRACT 
 

Today the construction industry has low productivity and the waste is about 30-35% of a 

project’s production cost. By using an efficient logistics management the productivity will 

increase, which will reduce the waste and production cost. This thesis focuses on the 

construction industry with focus on civil engineering projects. It is a lack of research that focus 

on civil engineering projects, which is reflected in the number of scientific articles that has been 

published in this area. Hence, this is a reason to research further about civil engineering projects 

in order to create a bigger theoretical understanding.  

 

The aim of this thesis was to investigate the planning process with focus on logistic and to 

develop a conceptual logistic model for civil engineering projects. In civil engineering projects, 

companies often have problem with large project areas and difficult terrain around the project. 

But there can also be problems with narrow spaces. In addition to this, civil engineering projects 

often have to manage a large amount of masses. The company that this thesis has been 

conducted at has no clear logistic model that the staff follows, and they find it difficult to see 

the benefits with logistic. The aim of this thesis is to develop a conceptual logistic model that 

generates a more standardized work method that streamline the production and reduce the costs. 

In addition, the goal is also to contribute to research on logistics in the construction industry 

that focus on civil engineering projects. 

 

To fulfill the aim of the thesis an exploratory research have been used. This to create a greater 

understanding of logistics in the construction industry with focus on civil engineering projects. 

The research approach is deductive because the logistic model has been developed from 

existing theory and been empirically tested by using focus groups. A qualitative strategy has 

been applied on this thesis since the aim is to create a deeper understanding and a qualitative 

strategy gives an opportunity to adjust the thesis depending on what is found in the data 

collection. The data has been collected through a literature study, interviews, and focus groups. 

Data has also been collected from qualitative secondary data. During the focus groups the 

conceptual logistic model, which are based on the data from theory, interviews and empirical 

data, was tested. In order to ensure the quality of the thesis, triangulation was used. But the 

thesis was also reviewed by the supervisors and the persons who participated in the focus groups 

as well as the interviews.  

 

The conceptual logistic model consists of seventeen components that contains activities/tools 

and conditions that are required for an efficient logistics management. With this model the 

company that the thesis has been conducted at, but also other similar companies, can see what 

logistics activities needs to be done but also see what conditions are required. The company 

where the thesis has been conducted at does not perform all of these activities and some 

important conditions is not fulfilled. The company is recommended to educate in logistics, 

make a clear logistic organization and develop standardized processes for logistics.  

 

Keyword: Supply Chain Management, Construction Supply Chain Management, Construction 

and civil engineering.
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrunden och syftet med examensarbetet samt problematisering av 

logistik i anläggningsbranschen. Kapitlet tar även upp studiens mål, frågeställningar och 

avgränsningar samt avslutar med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Slöserier i byggprojekt uppgår till cirka 30-35% av projektets produktionskostnad (Josephson 

och Saukkoriipi, 2005). Dessutom har byggbranschen låg produktivitet jämfört med andra 

branscher (Simonsson och Emborg, 2007). Det är av stor vikt att minska slöseriet för att minska 

byggkostnaderna och effektiv logistikhantering är ett sätt att göra detta på. Agapiou, Clausen, 

Flanagen, Norman och Notman (1998) menar att det finns mycket som kan förbättras inom 

byggnadsprocessen och dessutom öka produktiviteten om den planeras utifrån ett logistiskt 

perspektiv genom bättre planering och logistik. Sobotka, Czarnigowska och Stefaniak (2005) 

stödjer att effektiv logistik ökar produktiviteten och Sarker, Egbelu, Liao och Yu (2012) menar 

att det behöver tillsättas tid i planeringsfasen till att planera logistiken för att uppnå goda 

projektresultat. För att ett byggprojekt ska bli framgångsrik krävs det att logistiken planeras i 

detalj (Sullivan, Barthope och Robbins, 2012). Logistik kan även ses som en konkurrensfördel 

och genom planering i tidiga skeden kan större kundvärden skapas vilket i sin tur leder till bättre 

resultat för företaget (Mentzer, Flint och Hult, 2001).  

 

Simonsson, Björnfot, Erikshammar och Olofsson (2012) skriver dock att entreprenörernas 

fokus inte är på att planera och optimera byggprojekt. Byggprojekt är speciellt på så sätt att 

projektet är kopplat till engångshändelser som kräver mycket planering av logistiken 

(Oskarsson, Ekdahl och Aronsson, 2013). Detta eftersom projektet endast sker en gång på 

samma plats och det finns små marginaler för misstag samt begränsad tid att rätta till fel (ibid.). 

På grund av detta är det vanligt att det skapas en ny temporär organisation för varje bygge vilket 

gör det svårare att optimera byggprocessen (ibid.). Oskarsson et al., (2013) skriver 

fortsättningsvis att det är bland annat svårt att skapa standardiserade produktions- och 

logistikprocesser eftersom förutsättningarna förändras. Planeringen försvåras av att olika 

moment i byggprocessen utförs av olika yrkesgrupper (Oskarsson et al., 2013). Det krävs 

därmed mer arbete för ett byggföretag för att få logistiken att fungera och det har stor betydelse 

för projektresultatet. 

 

Studien fokuserar på anläggningsbranschen och en forskarrapport har fastställt att det är brist 

på både forskar- och grundutbildad personal inom ämnesområden inom väg- och trafikområdet 

(Johansson, 2011). Väg- och trafikområdet kan översättas till anläggningsområden. Detta 

speglar sig även i antalet vetenskapliga artiklar som publiceras inom området. Därför är det 

viktigt att undersöka anläggningsbranschen närmare för att skapa en större teoretisk förståelse.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka planeringsfasen för logistik i ett anläggningsprojekt och 

konceptualisering av en logistiskmodell för ett anläggningsprojekt med hjälp av en 

litteraturstudie, intervjuer och fokusgrupper. Den konceptuella logistiskmodellen ska innehålla 

delar som bör ingå i planeringsfasen för logistik för ett anläggningsprojekt.  

 

I många anläggningsprojekt har företagen problem med stora projektytor och svåråtkomlig 

terräng runt projektet men det kan även vara problem med trånga utrymmen.  Dessutom innebär 

projekt i anläggningsbranschen ofta omfattande hantering av massor.  

 

Målet med studien är att beskriva den konceptuella logistiskmodellen för ett mer standardiserat 

arbetssätt för logistik i anläggningsbranschen. Detta kan förhoppningsvis effektivisera 

produktionen och minska kostnaderna. Ytterligare ett mål med studien är att bidra till forskning 

om logistik i anläggningsbranschen. Följande forskningsfrågor har formulerats som stöd för att 

kunna besvara studiens syfte och mål. 

 

 FS1- Hur ser planeringsfasen för logistik ut för ett anläggningsprojekt?  

 

 FS2- Vad säger teorin inom bygglogistik och hur kan teorin tillämpas på ett 

anläggningsprojekt?  

 

 FS3- Vilka delar bör ingå i planeringsfasen för logistik i ett anläggningsprojekt?  

1.3 Avgränsningar 

Examenarbetet kommer fokuseras på planeringsfasen i ett anläggningsprojekt.   
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1.4 Disposition  

Rapportens disposition syftar till att överskådligt beskriva rapportens struktur. I Tabell 1.1 finns 

rapportens samtliga kapitel tillsammans med en sammanfattad beskrivning. 

Tabell 1.1 Rapportens disposition 

Kapitel Beskrivning 

1. Introduktion Detta kapitel beskriver bakgrunden och syftet 

med examensarbetet samt problematisering 

av logistik i anläggningsbranschen. Kapitlet 

tar även upp studiens mål, frågeställningar 

och avgränsningar samt avslutar med 

rapportens disposition. 

2. Metod I detta kapitel presenteras den metod som har 

använts i studien för att samla in och 

analysera data samt motiveringar till det 

gjorda metodvalet. 

3. Teoretisk referensram Detta kapitel beskriver de teoretiska 

referensramarna som ligger till grund för den 

logistiska modellen. I den teoretiska 

referensramen sammanställs litteratur inom 

bygglogistik. 

4. Företagsbeskrivning Detta kapitel beskriver kortfattat fallföretaget 

och affärsområdet anläggning. Kapitlet 

redogör även för fallföretagets organisation 

för att få en förståelse för vem som utför 

logistikarbetet.  

5. Resultat I detta kapitel presenteras det nuvarande 

arbetet med logistik på fallföretaget. Kapitlet 

inleds först med en allmän beskrivning av 

fallföretagets nuvarande logistikarbete. Efter 

detta följer ett avsnitt som presenterar data 

från de genomförda intervjuerna med 

personal från fallföretaget i syfte att 

undersöka vilka logistiska aktiviteter de 

genomför, vem som genomför aktiviteterna 

och deras erfarenheter av logistik i ett 

anläggningsprojekt.  
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6. Analys Detta kapitel redovisar studiens resultat, den 

framtagna logistiskmodellen för ett 

anläggningsföretag. I detta kapitel jämförs 

teori och resultatet för att få fram den 

slutgiltiga modellen.   

7. Diskussion  I detta kapitel diskuterats studiens resultat 

och metoder.  

8. Slutsatser och rekommendation Detta kapitel sammanfattar och presenterar 

rapportens resultat genom att besvara 

frågeställningarna med hjälp av den 

teoretiska referensramen, resultatet och 

analysen. Här dras egna slutsatser kring 

logistik för ett anläggningsföretag. Kapitlet 

avslutas med rekommendationer. 

9. Fortsatt forskning Kapitlet tar upp idéer till fortsatta studier 

inom området.  
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2 METOD 

I detta kapitel presenteras den metod som har använts i studien för att samla in och analysera 

data samt motiveringar till det gjorda metodvalet. 

2.1 Forskningssyfte 

Det finns tre olika forskningssyften enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007), dessa är 

explorativ, deskriptiv och explanativ. Vidare skriver författarna att en explorativ studie används 

när forskningen vill skapa ökad förståelse för ett problem. Det främsta syftet med explorativa 

undersökningar är att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde 

(Patel och Davidson, 2011). Utförandet av explorativa studier sker ofta genom litteraturstudier, 

fokusgrupper eller genom intervjuer med experter inom området (Saunders et al, 2007). 

Fördelen med en explorativ studie är dess flexibilitet (ibid.). En deskriptiv studie syftar till att 

detaljerat beskriva en händelse eller situation, därmed beskrivs endast ämnet och inga nya 

slutsatser eller idéer görs från den deskriptiva studiens insamlade data (ibid.) Patel och 

Davidson (2011) skriver att deskriptiva undersökningar är beskrivande undersökningar som 

genomförs inom problemområden där det redan finns en viss mängd kunskap som kan 

systematisera i form av modeller. En explanativ studie fastställer och förklarar orsakssamband 

mellan variabler hos ett problem (Saunders et al., 2007). I denna typ av studie studerar man ett 

område eller problem för att förklara förhållandet mellan variablerna (ibid.). Patel och Davidson 

(2011) skriver att sådana studier görs i problemområden där kunskapsmängden är omfattande 

och teorier har utvecklats. Vidare menar författarna att i en sådan undersökning tas det fram 

hypoteser som antigen bekräftas eller avslås.  

 

Denna studies forskningssyfte är av explorativ karaktär eftersom studien vill öka förståelsen 

inom problemområdet och skapa en logistikmodell för anläggning som kan undersökas 

ytterligare i vidare studier. Arbetet sker genom en omfattande litteraturstudie för att inhämta så 

mycket kunskap som möjligt inom logistikområdet för att sedan använda sig av intervjuer och 

fokusgrupper för att undersöka det nuvarande logistikarbetet och den framtagna 

logistikmodellen.   

2.2 Forskningsansats 

Hur man ska relatera teori och verklighet är ett av de centrala problemen inom filosofien, 

metavetenskapen och inom allt vetenskapligt arbete (Patel och Davidson, 2011). Patel och 

Davidson (2011)  tar upp tre sätt som forskaren kan arbeta med för att relatera teori och empiri; 

deduktion, induktion och abduktion. Även Saunders et al. (2007) tar upp dessa 

forskningsansatser. Deduktiv ansats är den klassiska vetenskapliga metoden som utifrån en 

teoretisk referensram formulerar hypoteser som testas mot verkligheten via observationer 

(Saunders et al., 2007). Patel och Davidson (2011) skriver att ett deduktivt arbetssätt 

kännetecknas av att utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda 

företeelser. Ur den befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella 

fallet (Patel och Davidson, 2011) Induktiv ansats är det motsatta, där går studien från 
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observationer av verkligheten till en generalisering inom en teoretisk referensram (Saunders et 

al., 2007). Patel och Davidson (2011) skriver att med ett induktivt arbetssätt kan forskaren 

studera forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen 

teori. Risken med detta arbetssätt är att man inte vet något om teorins räckvidd, 

generaliserbarhet, eftersom den baserar sig på ett empiriskt underlag som är typiskt för en 

speciell situation, tid eller grupp av människor (ibid.). Forskaren ska alltså upptäcka något som 

kan formuleras i en teori (ibid.). Abduktiv ansats är en kombination av dessa två ansatser 

(Sunders et al., 2007; Patel och Davidson, 2011). Abduktion innebär att utifrån ett enskilt fall 

formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet (Patel och Davidson, 2011). I det 

första steget arbetar man induktivt och prövar denna hypotes eller teori på nya fall (ibid.). I det 

andra steget arbetar forskaren deduktivt (ibid.). Den ursprungliga hypotesen eller teorin kan då 

utvecklas och utvidgas för att bli mer generell (ibid.).  

 

I denna studie antas en deduktiv forskningsansats då en logistikmodell tas fram med hjälp av 

befintlig teori och denna modell undersöks sedan empiriskt i ett fallstudieföretag.  

2.3 Forskningsstrategi 

Sunders et al. (2007) skriver att valet av forskningsstrategi styrs av forskningsfrågor och mål, 

omfattning av befintlig kunskap, tidsåtgång och resurser med mera. Patel och Davidson (2011) 

skriver att hur undersökningsproblemet är formulerat är avgörande för om studien till huvudsak 

bedrivs som kvantitativ eller i huvudsak kvalitativ inriktad forskning.  

 

Bryman (2011) skriver att det finns två olika forskningsstrategier: kvantitativ och kvalitativ. 

Han beskriver strategierna som två angrepp- eller förhållningssätt som skiljer sig åt gällande 

uppfattningen om hur människor eller samhällen bör studeras. Patel och Davidson (2011) menar 

att beteckningarna kvantitativt och kvalitativt syftar till hur man väljer att generera, bearbeta 

och analysera den information som har samlat in. Med kvantitativt inriktad forskning menas 

sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder (Patel och Davidson, 2011). Med kvalitativt inriktad forskning menas forskning 

där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data tex form av kvalitativa intervjuer och tolkade 

analyser (ibid.). En kvalitativ analys kan användas till att skapa en förståelse för ett specifikt 

fenomen och hur det studerade fenomenet förhåller sig till en given kontext (ibid.). Patel och 

Davidson (2011) skriver att den mesta av forskningen som bedrivs i dag är någonstans mellan 

dessa angrepp- eller förhållningssätt. Bryman, Carle och Nilsson (1997) har tagit fram åtta 

skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Dessa kan ses i Tabell 2.1. 
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Tabell 2.1 Några skillnader mellan kvantitativ och kvalitativforskning (Bryman, Carle och 

Nilsson, 1997). 

Dimensioner Kvantitativ Kvalitativ  

Den kvalitativa forskningens 

roll 

Förberedande Ett sätt att utforska 

aktörernas tolkning 

Relationen mellan forskare 

och subjekt 

Distanserad Nära 

Forskarens förhållningsätt Utanför Innanför 

Relationen mellan 

teori/begrepp och forskning 

Bekräftelse Växer fram efterhand 

Forskningsstrategi Strukturerad Ostrukturerad 

Resultatens natur Nomotetiska Idiografiska 

Bilden av den sociala 

verkligheten 

Statisk och något yttre i 

förhållande 

Processinriktad och något 

som konstrueras socialt av 

aktören. 

Informationens art  Hård, reliabel Rik, går på djupet. 

 

Ahrne och Svensson (2011) definierar kvalitativa metoder som ett övergripande begrepp för 

alla typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter som inte 

direkt är utformas för att analysera kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och verktyg. 

Vidare skriver författarna att med kvalitativa metoder finns det en större flexibilitet i själva 

forskningsprocessen. De skriver att det finns stora möjligheter att löpande anpassa 

forskningsdesignen i relation till det som sker under fältarbetet eftersom aktiviteter såsom 

intervjuer, läsa texter, analysera empiriskt material och att vara ute på fält varvas. Kvalitativ 

forskning ställer andra krav på trovärdighet och generaliserbarhet än kvantitativ forskning 

(Ahrne och Svensson, 2011).  

 

Denna studie använder sig av kvalitativ forskningsstrategi då fokus är på att skapa en större 

förståelse för problemområdet. Dessutom finns det med kvalitativa forskningsmetoder större 

möjlighet att anpassa forskningen till vad som hittas i litteratur, intervjuer och under 

fokusgrupper. Denna studie innehåller ingen data som kan generera exempelvis statistik utan 

innehåller analyser av teori, intervjuer och fokusgrupper vilket gör att en kvalitativ 

forskningsansats används. Den kvalitativa forskningen är mer djupgående och kan därför ge 

mer uttömmande svar vilket är fördelaktigt i denna typ av studie.  

2.4 Datainsamling 

David och Sutton (2016) skriver att det finns det två huvudsakliga typer av data, primär- 

respektive sekundärdata. Primärdata är sådana data som samlas in för första gången för en 

specifik studie och samlas ofta in genom intervjuer eller observationer (David och Sutton, 

2016). Sekundärdata är redan existerande data som någon annan samlat in och kan exempelvis 

finnas tillgänglig i databaser och bibliotek (ibid.). Dock skriver Saunders et al. (2007) att många 

studier kräver en kombination av primär och sekundär data för att kunna samla in information 
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för att kunna besvara frågorna och uppfylla studiens mål. Även Patel och Davidson (2011) 

skriver att för explorativa studier krävs oftast flera olika metoder för att inhämta data. Mängden 

material som måste samlas in beror på problemställningen, dels på hur lång tid vi har på oss att 

samla och analysera materialet (Patel och Davidson, 2011).  

 

I denna studie har kvalitativ primär- och sekundärdata används för att besvara 

forskningsfrågorna. Tabell 2.2 nedan presenterar en sammanställning över studiens olika 

datainsamlingsmetoder.  

Tabell 2.2 Sammanställning över studiens datainsamlingsmetoder 

 Primärdata Sekundärdata 

Kvalitativ data Intervjuer, 

 

Fokusgrupper. 

Litteratur och vetenskapliga artiklar, 

 

Intranät, 

 

Fallföretagets hemsida. 

 

I underavsnitten nedan ges en mer utförlig förklaring till datasamlingsmetoderna från 

sammanställningen ovan.  

2.4.1 Litteraturstudie 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att det finns olika sätt att 

sammanställa litteratur på, allmän litteraturstudie, systematisk litteraturstudie eller 

begreppsanalys. Dessa tre olika sätt beskrivs nedan. I all forskning startar forskningsprocessen 

med en allmän litteraturstudie. Syftet med en allmän litteraturstudie kan vara att sammanställa 

en beskrivande bakgrund som motiverar att en empirisk studie görs eller beskriver 

kunskapsläget inom ett visst område. I en allmän litteraturstudie beskrivs och analyseras valda 

studier men sällan på ett systematiskt sätt. Det finns risk för att felaktiga slutsatser dras om inte 

kvalitetsbedömningar av artiklarna görs. En systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt 

söka, kritiskt ganska, och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 

problemområde. Den systematiska litteraturstudien bör fokusera på aktuell forskning inom det 

valda området och kan syfta till att finna beslutsunderlag. Litteraturen utgör informationskällan 

och redovisade data bygger på vetenskapliga artiklar eller andra vetenskapliga rapporter. Det 

bästa är att finna och inkludera all relevant forskning inom ett område men det är av praktiska 

skäl inte möjligt. Att genomföra en systematisk litteraturstudie innefattar följande steg: 

 

 Motivera varför studien görs 

 Formulera frågor som går att besvara 

 Formulera en plan för litteraturstudien 

 Bestämma sökord och sökstrategi 

 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 

rapporter 

 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 
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 Analysera och diskutera resultat 

 Sammanställa och dra slutsatser. 

 

Det tredje sättet att sammanställa litteratur på som Eriksson et al. (2013) tar upp är 

begreppsanalys. En begreppsanalys görs med syftet att förtydliga och öka förståelsen av de 

konkreta fenomen begreppet innefattar. Analysen inleds med att det görs en 

begreppsbestämning vilket innebär en analys göras av ett begrepps meningsinnehåll och 

omfattning.  

 

I denna studie genomförs en systematisk litteraturstudie eftersom den fokuserar på aktuell 

forskning och syftar till att finna beslutsunderlag. Den genomförda litteraturstudien har sitt 

ursprung i området Supply Chain Managment. Begreppet Supply Chain Managment kan enligt 

Segerstedt (2008) översättas till logistik då målet och syftet med logistik är densamma som för 

Supply Chain Managment. Litteraturstudien börjar med en allmän överblick över vad logistik 

är. Detta för att ge en djupare förståelse för logistik. Därefter inhämtades teori kring 

Construction Supply Chain Management, fritt översatt till bygglogistik. Detta avsnitt är 

omfattande och tar upp både vad bygglogistik är, vilka problem det finns men även lösningar 

på problem som beskrivs i litteraturen.. Den mesta av litteraturen berör byggföretag vilket gör 

att även skillnader och likheter mellan byggföretag och anläggningsföretag studerades. 

 

Litteraturen för studien är hämtad från böcker, konferensbidrag och vetenskapliga artiklar. 

Litteratur har inhämtats från den elektroniska databasen Google Scholar, konferensbidrag från 

International Group for Lean Construction och genom sökningar i en tjänst som tillhandahålls 

av Luleå Tekniska Universitets Bibliotek. Dessutom har litteratur hittats genom att ta del av 

tidigare funnen litteraturs referenser. Litteraturen har hittats med hjälp av följande sökord: 

Supply Chain Management, Construction Supply Chain Management, Lean, Lean 

Construction, construction logistics, Supply chain planning, slöserier i byggbranschen, 

Construction Management, byggprocessen.  

 

Bryman (2011) skriver att en bra genomgång av litteraturen är ett bra sätt att stärka ens 

trovärdighet som en person med kunskaper på det utforskade området. Vidare menar författaren 

att det inte handlar om att reproducera eller upprepa teorier utan också tolka det som är skrivet, 

ha en kritiskt inställning till det och kunna använda det som stöd för egna åsikter och argument.  

2.4.2 Intervjuer 

Gillham och Jamison Gromark (2008) skriver att det finns tre typer av intervjuer, 

ostrukturerade, halvstrukturerade och strukturerade. Även Saunders et al. (2007) skriver att 

intervjuer kan delas upp i dessa tre typer. Gillham och Jamison Gromark (2008) skriver att en 

ostrukturerad intervju lämnar över ansvaret för att bestämma strukturen till intervjupersonen, 

som måste ”leda vägen” och ”berätta historien”. Den har tre användningsområden enligt 

författarna, som en första teknik där forskaren ser sig om efter saker som behöver undersökas 

senare, då intervjupersonen kanske skulle hämnas eller begränsas av en mer strukturerad 

intervju samt då intervjun på något sätt berör den intervjuade personens livserfarenhet. I en 
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ostrukturerad intervju vet inte forskaren vad som finns och kan inte bedöma vad han eller hon 

behöver veta eller ta reda på (Gillham och Jamison Gromark, 2008). Gillham och Jamison 

Gromark (2008) skriver att halvstrukturerade intervjuer innebär att samma frågor ställs till alla 

inblandade, formen av frågor genomgår en viss utvecklingsprocess för att säkerställa 

ämnesfokus, intervjupersonerna leds vidare med hjälp av följdfrågor om någon av de relevanta 

underrubrikerna inte spontant tas upp för att säkerställa att likvärdiga saker täcks in och ungefär 

lika lång intervjutid avsätts i varje fall. Vidare skriver författaren att frågorna är öppna och 

sonderande frågor används om intervjuaren bedömer att det finns mer att berätta vid en viss 

tidpunkt under intervjun. Den sista typen av intervju som Gillham och Jamison Gromark (2008) 

tar upp är strukturerade intervjuer. De skriver att man då använder sig av ett frågeformulär med 

bestämda frågor och att intervjun sker ansikte mot ansikte eller via telefon. Fördelen med denna 

typ av intervju är att det går snabbt men är inte lika utförliga. 

 

Saunders et al. (2007) skriver att halvstrukturerade intervjuer anses vara kvalitativa intervjuer. 

I denna studie används halvstrukturerade intervjuer. Saunders et al. menar att denna typ av 

intervjuer används för att samla in data som analyseras kvalitativt. Denna data används inte 

bara för att förstå vad och hur men även varför man arbetar på ett visst sätt. Vidare menar 

författarna att i explorativ forskning kan halvstrukturerade användas för att förstå vad som 

händer och skapa nya insikter. Dessutom att följdfrågor kan användas i halvstrukturerade 

intervjuer gör att det finns möjlighet att ifrågasättande svar och  få förklarande och utvecklande 

svar. Ahrne och Svensson (2015) skriver att en stor fördel med att göra kvalitativa intervjuer är 

att författaren inte behöver från början bestämma sig för hur många intervjuer som ska göras, 

utan det är en bra strategi att varva intervjuer och analys.  

 

Intervjuerna för denna studie kommer att göras för att få en bredare kännedom om fallföretagets 

logistikarbete och vilket utvecklingsarbete som bedrivs i dagsläget. Vid intervjuerna kommer 

anteckningar att föras och renskrivas efter intervjun. Efter intervjun kommer sammanfattningen 

skickas till den intervjuade personen för genomläsning. Ahre och Svensson (2015) skriver att 

det inte finns några regler gällande urval av intervjupersoner vid kvalitativa intervjuer men att 

det är viktigt att tänka över vilka som intervjuas och varför. Vidare skriver författarna att det är 

viktigt att redovisa och reflektera kring urvalet av intervjupersoner. Det finns en risk för att 

urvalet är manipulerat om ledningen på företaget har valt ut intervjupersonerna (ibid.).  

 

I studien kommer urvalet av intervjupersoner att göras med hjälp av ledningen i företaget. 

Urvalet av intervjupersoner kommer att baseras på deras arbetsroll. Intervjufrågor för 

respektive arbetsroll redovisas i Bilaga A-Intervjufrågor. I Tabell 2.3 nedan syns en 

sammanställning av studiens intervjuer.  
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Tabell 2.3 Sammanställning över studiens intervjuer 

Datum/Plats Roll/Avdelning Syfte 

2019-10-24 

Telefonintervju 

Utvecklingsledare 

Inköp- och Logistikutveckling 

Undersöka hur fallföretaget 

på koncernivå arbetar med 

logistik i dagsläget och vilka 

utvecklingsarbeten som 

bedrivs.  

2019-11-20 Arbetschef  Undersöka vilka logistiska 

verktyg som används lokalt 

av arbetschefsgruppen.  

2019-11-07 Utvecklingschef- BEAst Undersöka hur BEAst 

används på byggföretaget.  

2.4.3 Fokusgrupper 

Bryman (2011) skriver att fokusgrupper är en intervjumetod som ingriper fler än en person. 

Han skriver att en fokusgrupp brukar ha fokus på ett visst tema eller ämnesområde som studeras 

djupare. Vid användning av en fokusgrupp vill man få fram hur deltagarna uppfattar den 

frågeställning som presenteras och därför utformas en förhållandevis ostrukturerad situation för 

att deltagarnas åsikter och synsätt ska komma till uttryck (Bryman, 2011). Vi användning av 

fokusgrupper är ledaren inte särskilt styrande utan forskaren använder sig av ett mindre antal 

allmänna frågeställningar för att styra fokusgruppsmötena (ibid.). Deltagarna får själva styra 

diskussionen (ibid.). Alvehus (2013) skriver att frågeställningarna som fokusgruppen ska arbeta 

med måste vara anpassade till undersökningens problemställning och göras konkreta så att 

fokusgruppen kan arbeta med dem.  

 

Bryman (2011) skriver att det finns en stor potential för fokusgrupper när frågeställningen är 

inriktad på processer och att fokusgrupper visar deltagarnas perspektiv och synsätt vilket är 

viktigt i kvalitativ forskning. Alvehus (2013) skriver att fokusgruppsmetoden har visat sig varit 

mycket användbar för att utforska hur människor tänker och talar om ett särskilt ämne, att se 

världen som deltagarna gör och ta reda på inte bara vad de tycker men också varför de har denna 

uppfattning. Genom fokusgrupper fås ett antal olika perspektiv och sätt att tänka inom samma 

ämne genom målgruppens egna ord (Alvehus, 2013). Bryman (2011) skriver dock att det finns 

vissa begränsningar med metoden till exempel att forskaren har mindre kontroll över intervjun, 

stora datamängder som är svåra att analysera och att de är svåra att organisera.  

 

I denna studie kommer fokusgrupper att användas för att få feedback på den teoretiskt 

framtagna logistikmodellen men även för att få en bättre bild över vilka logistikaktiviteter som 

görs i dagsläget. Anteckningar kommer att tas under dessa fokusgrupper. Tre fokusgrupper 

kommer att utformas för denna studie. Enligt Bryman (2011) är det vanligast att ha mellan 10-

15 grupper, men att tid och andra resurser förstås kommer att påverka hur många grupper man 

bestämmer sig för. Det finns också argumentet som säger att alltför många grupper innebär 

slöseri med tid (ibid.). De skriver också att en grupp sannolikt inte kommer uppfylla behovet 

eftersom det finns en risk att reaktionerna är specifika för den gruppen. Vidare skriver 
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författarna att när forskaren kan förutse vad som händer och vad som sägs då har teoretisk 

mättnad uppnåtts och inga fler grupper behövs. Dessutom innebär många fokusgrupper ökad 

komplexitet (Bryman, 2011). Tre fokusgrupper ansågs vara lagom i denna studie då en teoretisk 

mättnad uppstod. I denna studie kommer fokusgrupperna att bestå av 3 personer och Bryman 

(2011) skriver att mindre grupper är att föredra då deltagarna har mycket att säga om 

frågeställningen. Alvehus (2013) skriver att rekommendationen är mellan 6-12 personer men i 

denna studie är det svårt att genomföra då antalet personer som arbetar med logistikrelaterade 

arbetsuppgifter i området som studien berör är begränsat.  

 

Personerna som väljs kommer att vara kollegor vilket Bryman (2011) skriver att det finns olika 

åsikter om. Bryman (2011) menar att vissa forskare vill utesluta människor som känner 

varandra eftersom det redan finns ett existerande samspelsmönster medan vissa forskare väljer 

grupper med personer som känner varandra. I denna studie kommer inte fokus att vara på 

samspelet mellan gruppdeltagarna utan deras åsikter om den framtagna logistikmodellen vilket 

gör att grupper med kollegor anses kunna användas. Alvehus (2013) skriver att fokusgrupperna 

sker under en begränsad tid (1-3h) och i denna studie kommer fokusgruppen att vara en timme. 

I Tabell 2.4 redovisas en sammanställning av studiens fokusgrupper. I Bilaga B-Fokusgrupp 

finns en beskrivning av genomförandet av fokusgrupperna. Bilder på den logistikmodellen som 

skapats efter varje fokusgrupp finns förvarade i molntjänsten dropbox.  

Tabell 2.4 Sammanställning av studiens fokusgrupper 

Datum/Plats Fokusgrupp  Deltagare 

2019-10-29 

 

1 Platschef 

Arbetsledare 

Platschef 

2019-10-30 2 Platschef 

Entreprenadingenjör 

Entreprenadingenjör 

2019-11-05 

 

3 Platschef 

Entreprenadingenjör/Platschef 

Arbetsledare 

2.4.4 Kvalitativ sekundärdata 

Den övriga sekundärdata som använts i denna studie är främst hämtade från fallföretagets 

intranät. Intranätet stod för information kring bland annat företagets organisation, processer och 

nuvarande logistikarbete, vilket har använts till resultatet. Intranätet i kombination med 

fallföretagets hemsida gav information kring koncernen, denna data användes till 

företagsbeskrivningen. 

2.5 Analysmetod 

Ahrne och Svensson (2011) skriver att analysen av data skiljer sig åt vid kvantitativ respektive 

kvalitativ analys. Den forskare som använder kvalitativ data har sällan färdiga analysmodeller 
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att använda sig av utan måste i större utsträckning utveckla egna analysverktyg och strategier 

(ibid.) Även Holme och Solvang (1997) skriver att det inte finns några rutiner, procedurer eller 

tekniker för att bearbeta information som kommer från kvalitativa intervjuer,  

De skriver att analysen av den information som kvalitativa intervjuer ger ofta både en 

tidskrävande och omständlig process.  

 

Holme och Solvang (1997) skriver att materialet från litteraturstudien ska ordnas på ett sådant 

sätt att de olika källorna som handlar om samma sak eller situation ställs samman med varandra. 

På så sått fås ett mer komplett material där frågeställningarna kan belysas utifrån olika aspekter 

(Holme och Solvang, 1997). Litteraturstudien har genomförts systematiskt, se underavsnitt 

2.4.1. Den inhämtade litteraturen analyseras och sammanställs såsom Holme och Solvang 

(1997) beskriver ovan så att en tydlig litteraturgenomgång skapas.  

 

När litteraturstudien ansågs vara komplett fungerade den som en teoretisk referensram för 

studien. Den teoretiska referensramen bearbetades och viktiga områden som teorin hade 

beskrivit analyserades. Dessa olika områden parades ihop för att skapa en tydlighet och detta 

utgör komponenterna som finns beskriva i avsnitt 3.7. Dessa komponenter konceptualiserar 

logistiskmodellen och redovisar de viktigaste aktiviteterna/verktygen och förutsättningarna, 

som enligt teorin, krävs för att bygglogistiken ska fungera framgångsrikt.  

 

Denna modell utvecklas baserat på resultatet. Viktiga områden tas fram ur resultatet och 

analyseras. Ur dessa områden skapas nya eller modifierade komponenter som kompletterar de 

redan befintliga komponenterna eller blir nya komponenter i den logistiskmodellen. 

Logistiskmodellen som skapats med hjälp av teorin och empirin prövas sedan med hjälp av 

fokusgrupperna. I Bilaga B-Fokusgrupper finns det beskrivet hur fokusgrupperna har 

genomförts. Utifrån fokusgrupperna har modellen modifierats och detta har skett genom åsikter 

från deltagarna i fokusgrupperna har analyserats och jämförts mot varandra.  

 

Studiens forskningsfrågor som används för att uppnå studiens syfte är beroende av varandra vid 

analysen vilket visualiseras i Figur 2.1. 

 

 

Figur 2.1 Beroendet mellan forskningsfrågorna vid analys 

Forskningsfråga 3 

Analys av 

forskningsfråga 1 

Analys av 

forskningsfråga 2 
Forskningsfråga 2 

Forskningsfråga 1 
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2.6 Reliabilitet och validitet 

Kvaliteten i en kvalitativ forskning kan diskuteras med hjälp av reliabilitet och validitet. Patel 

och Davidson (2011) skriver att innebörden av begreppen reliabilitet och validitet har olika 

innebörder beroende på om kvantitativ eller kvalitativ forskning bedrivs. I denna studie bedrivs 

kvalitativ forskning.  

 

För kvantitativ forskning avser validitet vilken utsträckning studien mäter det som den är 

avsedd att mäta (David och Sutton, 2016). Med andra ord syftar validitet på hur väl studiens 

insamlade data överensstämmer med verkligheten (ibid.). Validitet kan in sin tur delas in i två 

delar: intern och extern validitet. Intern validitet fokuserar på att utesluta eventuella yttre 

faktorer som kunnat skapa variation i insamlade data (ibid.). Extern validitet är den utsträckning 

i vilken forskningsresultaten kan generaliseras till större populationer och tillämpas i andra 

miljöer (ibid.). Patel och Davidsson (2011) skriver att i kvantitativa studier är validitet att vi 

studerar rätt företeelse, vilket stärks med god teoriunderbyggnad, bra instrument och 

noggrannhet i mätningen. I det kvalitativa fallet är validitet istället att upptäcka företeelser, 

tolka och förstå innebörden och beskriva uppfattningar (Patel och Davidsson, 2011).  

 

För kvantitativ forskning är reliabilitet i vilken grad mätinstrumentet är ett konsistent mått över 

tiden, det vill säga om mätinstrumentet kommer ge samma svar vid upprepning (David och 

Sutton, 2016). För kvalitativa studier får detta en annan innebörd (Patel och Davidson, 2011). 

I kvantitativa studier innebär olika svar på samma fråga låg reliabilitet men detta behöver inte 

så vara fallet i kvalitativa studier eftersom intervjupersonen kan ha ändrat uppfattning, fått nya 

insikter, ändrat stämningsläge med mera (ibid.). Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av 

den unika situationen och detta yttrar sig i variation i svaren så är detta viktigare än att samma 

svar alltid fås (ibid.). Patel och Davidson menar att på grund av detta är reliabilitet och validitet 

sammanflätade vilket gör att reliabilitet sällan används i kvalitativa studier. Istället får 

begreppet validitet en bredare innebörd inom kvalitativ forskning (Patel och Davidson, 2011). 

En god validitet genomsyrar hela forskningsprocessen och de skriver att varje kvalitativ 

forskningsprocess är sålunda unik och det går inte fixera några regler eller procedurer för att 

säkerställa validiteten (ibid.). Eftersom den kvalitativa forskningen är unik är det viktigt att 

beskriva forskningsprocessen noggrant så att de som tar del av resultaten kan förstå de val som 

forskaren har gjort (ibid.). Om den kvalitativa forskningsrapporten görs med detta i åtanke kan 

detta stärka validiteten (ibid.). Detta har försökt att göras för denna studie för att öka validiteten.  

 

Triangulering är en metod som kan användas för att skapa validitet och det kan ske på flera 

olika sätt (Patel och Davidson, 2011). Vid datainsamlingen kan flera olika insamlingsmetoder 

ske till exempel intervjuer, observationer, dagböcker och dokument (ibid.). Informationen från 

dessa vägs sedan samman i analysen för att ge en så fyllig bild som möjligt (ibid.). Patel och 

Davidson (2011) menar att triangulering kan innebära att forskaren validerar genom att välja 

fler olika datakällor tex personer, platser och tidpunkter. Vidare menar författarna att det är 

viktigt för validiteten att forskaren är medveten om och reflekterar över de val som görs i 

hanteringen av informationen och hur detta kan påverka analysen till exempel vid 

transkribering av intervjuer.  
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I denna studie har triangulering använts för att höja validiteten på studien. Detta har gjorts 

genom att flera olika datainsamlingsmetoder har använts, vilket kan ses i Tabell 2.2. De 

datainsamlingsmetoder som har genomförts är litteraturstudie, intervjuer och fokusgrupper. 

Validiteten för intervjuerna har även höjs genom att de personer som intervjuats fått möjlighet 

att läsa igenom sammanfattningen av intervjun och återkomma med förtydliganden. Samma 

förfarande skedde för fokusgrupperna. Detta ger de personer som intervjuades möjlighet att 

säkerställa att de uppfattades korrekt och att rätt information har delgivits. De komponenter 

som tagits fram med hjälp av teorin, intervjuer och resultatet har validerats med hjälp av 

fokusgruppernas åsikter. Beroende på fokusgruppernas åsikter har komponenterna ändrats, 

tagits bort eller lagts till. Dessutom har forskningsprocessen försökts att beskrivas så utförligt 

som möjligt för att höja validiteten. Då data har inskaffats med hjälp av intervjuer och 

fokusgrupper gör det möjligt för studiens forskare att se om insamlad data överensstämmer med 

varandra för att säkerställa studiens kvalitet.  

 

Vidare så har kvalitet på studien säkerställts med hjälp av två handledare, en från Luleå 

Tekniska Universitet och en från det studerade företaget. Denna handledning har stärkt studiens 

validitet då handledarna har varit delaktiga i utförandet av studien.   

 

I denna studie har fokusgrupper använts vilket kan ha en inverkan på validiteten på studien 

eftersom diskussionen sker relativt ostrukturerad vilket gör att det finns en risk att 

frågeställningarna inte besvaras fullständigt. Dessutom har de intervjuer som genomförts varit 

halvstrukturerade vilket gör att intervjuerna utvecklas efter svaren från intervjupersonen vilket 

innebär att det finns en risk att frågeställningarna inte besvaras fullständigt. För att höja 

validiteten kommer en sammanfattning/resultat från fokusgrupperna och intervjuerna skickas 

till deltagarna för att ge dem möjlighet att kommentera på det som har sagts. Då en stor del av 

insamlad data baseras på data från fokusgrupperna och intervjuerna kommer detta ha en stor 

inverkan på de slutsatser som dragits i studien. Då resultatet från dessa metoder är osäkert då 

frågeställningen inte besvaras fullständigt finns det en risk att detta har påverkat studiens 

kvalitet. I avsnitt 7.1 har metoden för studien diskuterats.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel beskriver de teoretiska referensramarna som ligger till grund för den logistiska 

modellen. I den teoretiska referensramen sammanställs litteratur inom bygglogistik. 

3.1 Skillnad mellan ett byggföretag och anläggningsföretag 

Nordstrand (2008) skriver att huvuddelen av all byggproduktion administreras och genomförs 

av byggentreprenörer, som vanligen har entreprenadavtal direkt med byggherren/beställaren. 

Vidare skriver författaren att de största byggentreprenörerna arbetar också inom 

anläggningsindustrin. Inom anläggningsindustrin utförs främst arbeten med bergsprängning, 

pålning, spontning, injektering, sprutbetong, gjutasfalt med mera (Nordstrand, 2008). Ett 

anläggningsföretag kräver fabriker för tillverkning av asfaltsmassa och krossprodukter men 

även tillgång till en stor maskinpark (ibid.). 

3.2 Supply Chain Managment (Logistik) 

Supply Chain Managment (SCM) kan enligt Segerstedt (2009) översättas till logistik då målet 

och syftet med logistik är densamma som för SCM. Begreppet SCM definieras som ”uppgiften 

att integrera organisatoriska enheter längs en försörjningskedja och samordna material, 

information och finansiella flöden för att uppfylla det kunden kräver” (Persson, Bengtsson och 

Gustad, 2009).  

 

Logistik är ett ord som kan betyda olika saker för olika personer (Segerstedt, 2009). Även 

Fredholm (2006) skriver att logistik är ett begrepp som kan betyda olika saker för olika personer 

och att det därför är komplicerat att definiera. Även Sobotka och Czarnigowska (2005) skriver 

att begreppet logistik kan uppfattas olika. För en del betyder logistik inköp, uppackning, 

materialkontroll, packning och distribution men för andra betyder logistik transport eller 

distribution (Segerstedt, 2009). Segerstedt (2009) skriver att logistik är en strävan efter ett 

effektivt flöde; produktion, verksamhet och transport; från leverantör till kund. 

 

Oskarsson, Ekdahl och Aronsson (2013) skriver att logistikens mål är att alla kunder ska kunna 

få de produkter de vill ha till rätt plats och i rätt tid utan att det ska kosta för mycket pengar. 

SCM handlar om att reglera leveranserna så att de sker i rätt mängd och tid (Vrijhoef och 

Koskela, 2000). Detta stärker ytterligare Segerstedts (2009) resonemang att logistik kan 

översättas till SCM då de har samma syfte och mål. SCM innebär utvidgning av synen för 

kvalitetskontroll (Virjohoef och Koskela, 2000).  

 

Vrijhoef och Koskela (2000) skriver att försörjningskedjan definieras som ett nätverk av 

organisationer som är involverade genom upp- och nedströms i olika processer och aktiviteter 

i form av produkter och tjänster. SCM skär igenom hela försörjningskedjan och syftar till att 

samordna (Vrijhoef och Koskela, 2000). Den grundläggande idén om SCM är att det finns ett 

ömsesidigt beroende av aktörerna i kedjan och fokus ska vara att förbättra sammansättningen 
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av kedjan genom att integrera affärsprocesserna (ibid.). Genom att upprätta med långsiktiga 

relationer med leverantörer förbättras kvaliteten och minskar produktionskostnaden (ibid.). 

 

Logistik är ett effektivt hjälpmedel för att sänka totalkostnader, öka intäkter, frigöra kapital och 

skapa flexibilitet (Segerstedt, 2009). Stanley et al. (2008) skriver att logistik bland annat är ett 

konkurrensmedel, skapar flexibilitet, förbättrar leveransprestanda, höjer kvalitén och ökar 

avkastningen. Hamzeh, Tommelein, Ballard och Kaminsky (2007) skriver att ett effektivt 

logistiksystem levererar rätt produkter och tjänster till rätt kunder vid rätt tidpunkt samtidigt 

som kostnaderna minimeras. Logistik omfattar att planera och genomföra men också att 

kontrollera att resultatet blev det önskade (Oskarsson et al., 2013). Oskarsson et al. (2013) 

poängterar att logistik inte bara är att göra saker rätt utan även att göra rätt saker. De menar att 

logistik handlar om att göra strukturförändringar som leder till ett nytt och bättre arbetssätt.  

 

Ett viktigt begrepp i logistiksammanhang är totalkostnad (Oskarsson et al., 2013). Totalkostnad 

innebär att titta på alla kostnader som påverkas av ett beslut i ett visst sammanhang. Detta 

eftersom de flesta beslut kommer att innebära att vissa kostnader ökar och vissa minskar vilket 

gör det viktigt att titta på totalkostnaden när flera alternativ vägs gentemot varandra.  

3.3 Construction Supply Chain Management (Bygglogistik) 

3.3.1 Definition av construction Supply Chain Management 

Construction Supply Chain Management (cSCM) är tillämpning av Supply Chain Management 

för byggbranschen. cSCM kan definieras som uppgiften att integrera organisatoriska enheter 

längs en försörjningskedja, inklusive byggarbetsplats och underentreprenörer, och samordna 

material, information och finansiella flöden med arbetsplatsplanen för att uppfylla kundens krav 

(Persson et al., 2009). Briscoe och Dainty (2005) har tagit upp åtta olika punkter som är viktiga 

för en framgångsrik integration av cSCM. Dessa är kort förklarat: kommunikation, 

informationsflöden, problemlösning, tekniska lösningar, försörjningssystemet, engagemang, 

kvalitetsstandarder, långsiktiga leverantörsrelationer (Briscoe och Dainty, 2005).  

3.3.2 Allmänt om bygglogistik 

Logistikbegreppet utvecklades inom tillverkningsindustrin men ses nu som ett viktigt verktyg 

för att få ett helhetsperspektiv på materialflöden i produktionsprocessen (Agapiou, et al., 1998). 

Larsson, Hjort, Söderlind och Wennersten (2008) skriver att bygga hus är mångt och mycket 

ett rent logistikprojekt. 

 

Lidelöw et al. (2015) skriver att logistik är planering av hur resurser ska organiseras för att 

maximera nyttan av dem. Larsson et al. (2008) skriver att bygglogistik omfattar planering, 

organisering, koordinering och kontroll av materialflöden från råmaterial tills det att materialet 

byggs in i den färdiga byggnaden. Även Agapiou et al., (1998, referad i Clausen, 1995) skriver 

att i byggbranschen omfattar logistik planering, organisering, samordning och kontroll av 

materialflödet från utvinning av råvaror till den färdiga byggnaden. Sobotka, Czarnigowska, 
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och Stefaniak (2005) skriver att logistik är ett koncept för att kontrollera material-, tjänste-, 

informations- och ekonomiflöden mellan leverantörer och kunder.  

 

I byggbranschen dominerar upphandling, planering och genomförande (beställning, 

mottagning, transport och lagring) de logistiska processerna (Sobotka et al., 2005). Agapiou et 

al. (1998) skriver att det finns mycket som kan förbättras inom byggnadsprocessen om den 

planeras utifrån ett logistiskt perspektiv och Simonsson och Emborg (2007) menar att 

byggbranschens produktivitet har varit låg jämfört med andra branscher. Studier har visat att 

denna låga produktivitet orsakas av dålig planering och logistik (Agapiou et al., 1998). Det kan 

till exempel vara förseningar på byggarbetsplatsen, avfall, trasigt material men även lång 

produktionstid av materialet (ibid.). Men även att lagringen på byggarbetsplatsen inte fungerar 

eftersom känsligt materialet utsätts för väder och därmed förstörs(ibid.). Sobotka et al. (2005) 

skriver att med hjälp av logistik ökar effektiviteten och riskerna minskar men Simonsson et al. 

(2012) skriver att entreprenörernas fokus inte är att planera och optimera byggprojekt.  

 

Byggprojekt är speciella på så sätt att projektet är kopplat till engångshändelser som kräver 

mycket planering av logistiken (Oskarsson et al., 2013). Även Briscoe och Dainty (2005) 

skriver att det är vanligt att projekt ses som en serie av engångshändelser där de enskilda 

aktörerna har en mycket liten del i det slutgiltiga resultatet och tar inte ansvar för det. Det som 

skiljer bygglogistik mot vanlig logistik är att projektet sker en gång på ett ställe och att det finns 

små marginaler för misstag och begränsat med tid att rätta till fel (Oskarsson et al., 2013). 

Byggprojekt har oftast problem med varierande efterfrågan, projektspecifika produktkrav, 

osäkra produktionsförhållanden och att flera olika specialistkompetenser måste samordnas i 

geografiskt spridda kortvariga projektmiljöer (Dainty, Millett och Briscoe, 2001). Oskarsson et 

al. (2013) skriver att ett speciellt problem inom byggindustrin är att varje bygge skapar en ny 

organisation, vilket gör det svårare att förbättra byggprocessen eftersom aktörerna byts ut. 

Oskarsson et al. (2013) skriver bland annat att det är svårt att skapa standardiserade 

produktions- och logistikprocesser eftersom förutsättningarna förändras. Dessutom försvåras 

byggprocessen då olika moment utförs av olika yrkesgrupper vilket gör att leveranserna inte 

kan skjutas eftersom då kanske inte rätt arbetare finns tillgängliga (Oskarsson et al., 2013). Det 

är även svårt att planera materialåtgången eftersom byggprocessen är ett hantverksyrke som i 

ibland är beroende av att extra material finns tillgängligt (ibid.).  

 

I byggbranschen till skillnad från tillverkningsindustrin är det svårt att skapa långvariga 

relationer mellan leverantörer och kunden för att optimera tillverkningen (Sobotka et al., 2005). 

Detta eftersom projektens omfattning, plats, metod och så vidare varierar (ibid.). Dessutom 

varierar den tekniska komplexiteten, antalet deltagare, anbudsförfarandet och svårigheter med 

att anpassa individuella aktörers arbetssätt till det logistiska systemet för det unika projektet 

(ibid.). Det är därför svårt att skapa ett långsiktigt samarbete eftersom för nästa projekt kommer 

det vara nya leverantörer (ibid.) Även Larsson et al. (2008) skriver att det är svårt att uppnå 

långsiktiga relationer eftersom projektorganisationen varierar i byggbranschen. Dock skriver 

Dainty et al. (2001) att långsiktiga relationer med leverantörer är möjliga i byggprojekt eftersom 

entreprenörerna tenderar att välja samma leverantörer i varje projekt. Larsson et al. (2008) 

påpekar att kommunikationen mellan leverantör och entreprenör är viktig. Detta är även något 
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som Briscoe och Dainty (2005) tar upp som viktigt. Även Agapiou et al. (1998) skriver att 

koordinering och kommunikation mellan de olika deltagarna i projektet under projekterings- 

och produktionsfasen är viktigt och att det främsta fokuset med logistik i ett byggprojekt bör 

vara på det. Sobotka och Czarnigowska (2005) menar att för att göra ett projekt 

kostnadseffektivt bör logistiska processer koordineras och planeras genom att involvera alla 

aktörer på byggarbetsplatsen i varje steg. Sobotka et al. (2003) skriver att brist på samordning 

och logistiskplan leder till störningar i material- och informationsflöden. Briscoe och Dainty 

(2005) menar att samarbetet mellan entreprenören och leverantörerna kan förbättras. Detta då 

det är vanligt att entreprenören ofta byter leverantör, delar inte viktig information och ger för 

lite återkoppling (ibid.). Det finns även en generell motvilja i branschen att samarbeta (ibid.). 

Detta kan dock härledas till att fokus i branschen inte är på relationer utan på ekonomi (ibid.).  

3.3.3 Materialhantering 

Sobotka och Czarnigowska (2005) skriver att materialförsörjningen är viktig i ett byggföretag 

eftersom de påverkar kvaliteten av byggprojektet. Agapiou et al. (1998) menar att fokus bör 

framförallt vara på materialhantering. Materialkostnaden når upp till 70% av den totala 

byggkostnaden vilket gör att alla åtgärder för att planera materialförsörjningen är viktigt för 

projektet (Sobotka och Czarnigowska ,2005). Även Révi (2012) skriver att material av olika 

slag utgör en betydande andel av produktionskostnaderna på ett bygge. Agapiou et al. (1998, 

refererad i ECI, 1994) skriver att materielleveranser till byggarbetsplatser är kritisk för 

produktiviteten. Materielleveranser till byggarbetsplatser är fylld med hinder som kan ha en 

betydande effekt på produktiviteten (Agapiou et al., 1998) Byggmaterial kräver ofta stora 

utrymmen vilket oftast inte finns på en byggarbetsplats och lagringsutrymmet är temporärt med 

risk för skador på materialet på grund av vatteninträngning, materialförflyttning och så vidare 

(ibid.). Problem med byggmaterialet kan leda till förseningar (ibid.).  

 

Ballard, Harper och Zabelle (2003) skriver att produktiviteten ökar genom minskad 

materialhantering och ledtider. Agapiou et al. (1998) skriver att den varierande 

arbetsbelastningen i byggbranschen, som i sin tur påverkar materialförsörjningen, ofta skapar 

flaskhalsar för leverans vilket gör det svårt att planera materielleveranserna men inte omöjligt. 

Leveranserna av de mesta av byggmaterialet är oplanerade (Agapiou et al., 1998 referad i 

Clausen, 1995). Detta kan leda till två olika problem (ibid.). Det första är att materialet köps in 

precis innan det behövs vilket kan leda till förseningar. Det andra är att materialet köps in i 

stora kvantiteter utan att titta på vad som behövs på byggarbetsplatsen vilket kan resultera i 

sölerier med hantering och platsutrymme. När det gäller att välja en metod för att hantera 

byggnadsmaterial behöver bland annat materialets egenskaper, förpackningsmetod, lagring, 

hantering på arbetsplatsen, leverans, byggarbetsplatsens utformning beaktas (ibid.).  

 

Sobotka et al. (2005) skriver även att inom projektlogistiken finns det fyra grundläggande 

modeller för leveranssystem. Den första modellen är oberoende försörjningskedjor där val av 

leverantör, leveransplanering och schemaläggning är varje entreprenörs plikt. Den andra 

modellen är ett centraliserat leveranssystem som hanteras av en entreprenör eller annan part 

som hanterar hela projektets logistik. Den tredje modellen är att det centraliserade 
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leveranssystemet hanteras av ett externt logistikföretag. Den fjärde modellen är en kombination 

av dessa system. Enligt Sobotka och Czarnigowska (2005) är det vanligtvis så att varje 

entreprenörer ansvarar för deras egen materialförsörjning för deras arbete.  

 

Nordstrand (2008) menar att för att minimera de totala kostnaderna för tillverkning, lagring, 

transport, hantering och inbyggnad av byggmaterial krävs bättre samordning och rationella 

metoder. Ett sätt är användning av en terminal (Nordstrand, 2008). En stor mängd byggvaror 

går direkt från tillverkare till byggplats och ofta måste varorna lagras på byggarbetsplatsen 

(ibid.). Byggentreprenören kan i samarbete med transportföretag eller grossist anordna en 

terminal i närheten av byggarbetsplatsen (ibid.). Detta gör att byggvarorna kan portioneras ut  i 

den takt som produktionen kräver (ibid.). Detta medför minskade materialspill och stölder men 

även effektivare transporter då samlastning med annat gods kan ske (ibid.). 

 

Sobotka et al. (2005) skriver att centraliseringen av leveranserna är tänkt att sänka projektets 

totala kostnad, förbättra kvaliteten på arbetet och minska byggtiden. Med hjälp av terminaler 

kan transporter samordnas och optimeras och därigenom minska trafikbelastning och 

luftföroreningarna (Sobotka et al., 2005). Sobotka och Czarnigowska (2005) skriver även att 

centralisering och outsourcing av logistiken som rör materialhantering är en effektiv lösning 

som underlättar projektkontrollen. Agapiou et al. (1998) påpekar att i studierna då det inte fanns 

någon ansvarig för materielleveranserna orsakade detta låg produktivitet.  

 

Materialleverantören bör involveras tidigt i projekteringsfasen och de bör ansvara för allt 

informationsflöde som berör materialet (Agapiou et al., 1998). Larsson et al. (2008) skriver att 

byggmaterialleverantören bör involveras som en del av byggprocessen och att detta är ett sätt 

att minska logistikkostnaderna. Denne blir då en naturlig part informations- och 

flödesprocessen vilket leder till att bättre möjlighet att optimera byggprocessen (Larsson et al., 

2008). Ett tätare samarbete med färre leverantörer leder också till att entreprenören får ta del av 

det levererande företagets interna resurser (ibid.).  

 

Révai (2012) menar att det är mycket viktigt att det finns välutvecklade rutiner i byggföretaget 

för att handlägga materialfrågorna. Byggföretaget bör ha tillgång till praktiska, lätthanterliga 

blanketter eller mallar (Révai, 2012). Materialadministrativa rutiner ingår som en väsentlig del 

av planeringen av inköpsarbetet, leveransplaneringen samt planering av materialhanteringen på 

byggarbetsplatsen (ibid.). Vid inköps- och leveransplanering bör det beaktas hur man ska 

fördela, transportera, ta emot, förvara, förflytta och bygga in materialet (ibid.). Olika val i något 

avseende ger olika kostnader och andra konsekvenser. Planering av inköp och leveranser bör 

ske omsorgsfullt för att se till att materialförsörjningen fungerar tillfredsställande (ibid.). Om 

inte materialförsörjningen planerar noggrant kan det bli mycket stora problem då materialet inte 

kommer i rätt tid (ibid.). Révai (2012) skriver att inköpsplanen ska innehålla samtliga inköp i 

samlad form och slutar vid en angiven tidpunkt för första leveransen. Han skriver att 

leveransplaner upprättas för enskilda material och redovisar där varje leverans. På mycket små 

byggen kan man undantagsvis upprätta en plan som avser både köp och leveranser men i övrigt 

är det inte lämpligt eller praktiskt (Révai, 2012).  
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Révai (2012) skriver att leveransplaneringens syfte är att säkerställa att samtliga leveranser sker 

i rätt tid för byggets alla delar. Leveransplaneringen resulterar i leveransplaner, och den bygger 

på två underlag, inköpsplanen och de olika arbetsplanerna. I inköpsplanen framgår en planerad 

första leverans av respektive material. Leveransplanen är en mer detaljerad handling, eftersom 

varje leverans ska anges. En leveransplan upprättas för varje material för sig. Det är viktigt att 

planera leveranserna noggrant eftersom det inte får inträffa förseningar som stör produktionen 

(Révi, 2012). Ett tidigt och korrekt leveransschema med material och tider som är kopplat till 

APD-planen bör eftersträvas (Agapiou et al., 1998, refererad i Enshassi, 1996). Detta kan dock 

vara svårt att göra i ett tidigt skede då det finns en risk att materialet ändras innan produktionen 

startar (Agapiou et al., 1998, refererad i Bishop, 1965). För att logistiken ska fungera krävs det 

en noggrann schemaläggning av materielleveranserna samt vart och hur materialet ska lagras 

(Agapiou et al.1998). Byggarbetsplatser har ofta begränsade möjligheter att förvara material 

före inmontering och man vill undvika onödig extra hantering, stora upplag och ränteförluster 

och därför vill man undvika att material levereras för tidigt (Révi, 2012). Byggmaterial ska i 

största möjliga mån levereras för direkt mottagning på arbetsstället vid en tidpunkt som ligger 

nära inmonteringen (ibid.). Vid bestämning av leveranstidpunkt ska faktorer såsom 

leverantörens tillförlitlighet, kommunikationer, byggets belägenhet, mottagningsförhållanden, 

eventuellt förstående arbetsmarknadskonflikter med mera beaktas (ibid.). Det går att få 

leveranser inte bara på rätt vecka och veckodag utan också rätt klockslag (ibid.). 

Förutsättningen för detta är en konsekvent styrning och bevakning från och med upphandling 

ända fram till dess att materialet är på plats (ibid.).  

 

Agapiou et al. (1998) skriver att underentreprenörer köper in material från tillverkare och 

leverantörer till lägsta möjliga pris utan att ta hänsyn till kostnaderna för hantering på 

byggarbetsplatsen. De eventuella besparingarna kan ätas upp av kostnaden för hanteringen. 

Även Larsson et al. (2008) skriver att i en finsk undersökning kunde forskarna generellt 

konstatera att ju lägre inköpspriset var desto högre blev kostnaderna för logistiken. Detta 

berodde bland annat på röriga materielleveranser, osystematisk platsorganisation och dåligt 

paketerade material (Larsson et al., 2008). Agapiou et al. (1998) skriver att det är viktigt att ha 

ett helhetsperspektiv vid upphandling, planering och kontroll av materielleveranser. Även 

Larsson et al. (2008) skriver att en helhetssyn med samarbete genom hela kedjan för att minska 

kostnaderna.  

 

Oskarsson et al. (2013) skriver att det är ett ganska stort problem med transporter är 

fyllningsgraden som är låg i den andra riktningen. Det är delvis ett strukturellt problem eftersom 

det finns ett större behov av transporter in men inte lika stort behov ut (Oskarsson et al., 2013). 

Det finns dock möjlighet att samlasta, att en lastbil på vägen ”hem” kan ta med gods som annars 

krävt en egen transportresurs (ibid.).  

 

En APD-plan är planeringen av byggarbetsplatsens utformning och visar hur arbetsområdet kan 

utnyttjas och disponeras (Nordstrand och Révai, 2002). Det är viktigt att byggarbetsplatsen 

planeras noggrant för att den ska kunna nyttjas effektivt men även vara en säker arbetsplats med 

god arbetsmiljö (ibid.). APD-planen innefattar många logistiska aspekter såsom transportvägar, 

hissar, kranplaceringar och kranräckvidder, grindar, passager, lossningsplatser och lager 
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(Boverket, 2009). En byggarbetsplats är under ständig förändring och dess förutsättningar 

förändras under byggproduktionens gång (Nordstrand och Révai, 2002). Det är därför viktigt 

att planering av byggarbetsplatsen sker kontinuerligt och uppdateras för de olika skedena 

(ibid.). Ett klassiskt problem idag är att APD-planen snabbt blir inaktuell och därför inte fyller 

någon nytta eftersom man generellt är dålig på att uppdatera planen efter de förändrade 

förutsättningarna (Boverket, 2009).  

3.3.4 Tredjepartslogistik 

Ekeskär och Rudberg (2016) skriver att tredjepartslogistik (TPL) är en lösning där ett externt 

företag specialiserade på logistik sköter projektets logistikhantering. TPL är alltså en extern 

organisation som utför del av, eller hela företagets logistikfunktion (Ekeskär och Rudberg, 

2016). Att använda sig av tredjepartslogistik innebär att byggarbetarna kan fokusera på 

värdeskapande aktiviteter då de inte behöver vänta på leveranser eller bära material till rätt plats 

(ibid.). Det finns olika typer av TPL-lösningar vilket redovisas i Figur 3.1 (Rudberg, 2016). 

 

 

Figur 3.1  Fyra TPL-typer (Rudberg, 2016 Godkänt från författare). 

TPL typ 1 innebär att redan existerande tillgångar i form av distributionscenter, transporter och 

IT-system används. All leveransplanering sker av TPL-leverantören och alla materialflöden 

sker genom TPL-leverantörens distributionsnätverk. TPL-leverantören kan tillgodose många 

projekt samtidigt vilket optimerar användandet av resurser då samleverans kan ske. TPL vid 

typ 2 innebär att TPL-leverantören skapar ett mellanlager där allt material passerar och därifrån 

slussas via bestämda leveranstider till byggarbetsplatsen. Mellanlagringen sker nära 

byggarbetsplatsen. TPL-leverantören planerar alla leveranser med hjälp av bestämda 
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leveranstider och kontrollerar grindar. TPL vid typ 3 innebär att TPL-leverantören är ansvarig 

för att koordinera allt material och utrustning på byggarbetsplatsen. En tjänst är till exempel 

uppbärning av material till rätt plats. TPL-leverantören har även ansvar för APD-planen och 

utrusning/material som är kopplat till denna tex kranar. Alla leveranser sker genom en check-

point och planeras i ett onlineverktyg som koordineras av TPL-leverantören. Vakter finns vid 

grindar för att undvika felaktiga leveranser. I TPL typ 3 har inte TPL-leverantören någon 

terminal. TPL typ 4 beskriver ett standardiserat IT-verktyg som anpassas efter varje 

byggföretag. Detta verktyg är molnbaserat och täcker alla materialflöden samt har stöd för 

avrop, lossning, notiser etc. Detta verktyg har ingen funktion för planeringslogistik utan 

övervakar logistiken på projektet.  

 

De flesta TPL-leverantörer hanterar materialet efter den vanliga arbetstiden (Ekeskär och 

Rudberg, 2016). De är efter byggarbetarna gått hem som personal från TPL-leverantören 

kommer till byggarbetsplatsen för att flytta och ta fram material med mera som behövs för 

nästkommande dag. Tack vare detta tillvägagångssätt kan befintlig utrustning användas och det 

minskar störningar på byggarbetsplatsen (ibid.).  

 

Ekeskär och Rudberg (2016) skriver att fördelarna med TPL är exempelvis minskade kostnader, 

bättre ledtid, högre effektivitet, bättre kundnöjdhet och förbättrat leveranssystem. De skriver 

dock att det även finns vissa nackdelar såsom sämre kontroll och förlorad kompetens i företaget.  

3.3.5 Försörjningskedjor 

Logistik definieras ofta som styrning och kontroll av försörjningskedjor som är ett nätverk av 

aktörer kopplade till material- och informationsflöden begränsade till ett projekts livscykel (från 

råvara till färdig produkt och slutligen avfallshantering) (Sobotka et al.,2005). Alla processer 

och relationer i flödena bildar ett logistiksystem (ibid.).  

 

Jang, Russell, och Yi (2003) skriver att logistik är den del av försörjningskedjan som planerar, 

implementerar och kontrollerar det effektiva flödet av varor, tjänster och relaterad information 

för att uppfylla kundernas krav. Försörjningskedjans syfte är att köpa material och tjänster av 

rätt kvalitet i rätt kvantitet till rätt pris av rätt leverantör i rätt tid (Lidelöw et al., 2015). 

Försörjningskedjan inom bygg är känslig på så sätt att om en leverantör misslyckas att leverera 

i tid eller med rätt kvalitet, påverkas många av de efterföljande delarna i byggprocessen (ibid.). 

För att minimera risken för fel vill man dra nytta av lärkurvan mellan projekt (ibid.). När 

byggprojekt ses som en enskild händelse så finns ingen lärkurva och därmed ökar risken för fel 

(ibid.).  

 

Vrijhoef, Koskela, och Howell (2001) skriver att byggprojekt är ineffektiva och det finns många 

problem. Många av dessa problem kan härledas till försörjningskedjan då det är många aktörer 

som med olika uppgifter som ska arbeta tillsammans men samarbetet fungerar inte (Vrijhoef et 

al., 2011). Dessutom är det är vanligt att försörjningskedjor i ett bygg- och anläggningsprojekt 

bara existerar för just det projektet (Briscoe och Dainty, 2005). Branschen måste integrera alla 

aktörers processer och produkter för att säkerställa ett bättre kundvärde (Briscoe och Dainty, 
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2005). Genom detta arbetssätt involveras kunder, arkitekter, entreprenörer och 

underentreprenörer vilket gör att de arbetar ihop som ett team istället för att som separata 

organisationer (ibid.).  

 

Vrijhoef et al. (2011) menar att de flesta försörjningskedjor i byggbranschen innehåller slöserier 

och problem och orsaken till detta beror oftast på något tidigare steg i kedjan än där det 

upptäckts vilket oftast beror på föråldrade metoder i kedjan. Försörjningskedjor för större bygg- 

och anläggningsprojekt involverar vanligtvis hundratals olika företag som levererar material, 

komponenter eller utför olika arbeten (Briscoe och Dainty, 2005). Detta innebär en komplexitet 

men det är viktigt att försörjningskedjan utvecklas för att leverera bättre kundvärde istället för 

att göra kostnadsbesparingar på kort sikt (ibid.). Vrijhoef et al. (2011, refererad i Wegelius-

Lehtonen et al., 1996) skriver att det finns flera olika problem i olika steg i en försörjningskedja 

för ett byggprojekt men att många av dessa problem kan härledas direkt och indirekt till 

otillräcklig koordination, kommunikation, dålig information om schemaändringar, sen 

bekräftelse av leveranser och brist på erfarenhetsåterföring. Vrijhoef et al. (2011) skriver att 

orsaken till missförstånd, brist på samordning och kommunikation och så vidare, kan härledas 

till att aktörerna i försörjningskedjan varierar mellan de olika projekten. Dainty, Millett och 

Briscoe (2001) skriver att det finns empiriska bevis som tyder på att det finns potential i att göra 

betydande förbättringar i försörjningskedjan i byggprojekt.  

 

Sobotka et al. (2005) beskriver tre olika modeller av logistiksystem som byggföretag tillämpar. 

Den informella modellen är när koordinering av logistiska aktiviteter sker separat på varje 

avdelning och verksamhetsområde. Den semiformella modellen är då det finns en logistikchef 

som har ansvaret för företagets logistiska processer men ansvarar inte för avdelningarna där 

processerna utförs. Den formella modellen är då logistik har en egen avdelning som tar över 

alla logistiska processer i företaget. Sobotka och Czarnigowska (2005) skriver att 

logistikaktiviteter bör införas i projektet och att en organisation bör upprättas internt eller 

externt. Logistikplanering ska se i alla delar av byggprocessen från, projekteringen till 

överlämnande och att den inte enbart handlar om att strukturera upp materielleveranser utan det 

kan även vara att kontrollera flöden av verktyg, personal, ekonomi och information (Sobotka 

och Czarnigowska, 2005). Samarbetet mellan entreprenörer och leverantörer bör dock inte bara 

handla om materialtjänster utan även innehålla tjänster såsom utformning, distribution, 

marknadsföring, kunskapsutbyte och tillgång till specialister (Dainty, Millett och Briscoe, 

2001). 

 

Jongeling och Olofsson (2007) skriver att byggprojektplanerare måste noggrant utforma en 

process som säkerställer ett kontinuerligt och tillförlitligt flöde av resurser genom olika platser 

i ett projekt. Det finns en stor potential att förbättra arbetsflödet på byggarbetsplatser men även 

material- och informationsflödet (Jongeling och Olofsson, 2007). Genom att förbättra 

arbetsflödet med hjälp av förbättrade planeringsmetoder kan slöserier minskas (ibid.). 

Simonsson et al. (2012) skriver att genom ett standardiserat materialflöde är det möjligt att 

planera projektet och byggarbetsplatsen framåt istället för att släcka bränder.  
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Dainty, Millett och Briscoe, (2001) skriver att partnering är en metod som kan användas för att 

förbättra försörjningskedjan. Syftet med partnering är att sänka kostnaderna och förbättra 

effektiviteten (Dainty, Millett och Briscoe, 2001). Dock verkar partnering mest fokusera på 

förhållandet mellan kund och entreprenör inte hela kedjan med alla leverantörer (ibid.). 

Partnerskap innebär att traditionella upphandlingsmetoder, som ofta skapar misstro och dålig 

servicekvalitet, inte används i lika stor utsträckning (Briscoe och Dainty, 2005). Samarbetet 

fungerar bäst om parterna är engagerade i gemensamma mål och aktörerna stöder varandra 

(ibid.).  

 

Persson et al. (2009) skriver att det finns två olika områden inom bygglogistik enligt studier: 

transporter för material till byggarbetsplatsen och logistiken på byggarbetsplatsen. De menar 

dock att dessa två områden inte kan eller bör delas utan att byggarbetsplatslogistiken ska 

integreras i försörjningskedjan.  Logistiksystemen inom byggbranschen utgör en stor del av den 

totala kostnaden och ledtiden för projektet (Persson et al., 2009). Stora besparingar kan göras 

om försörjningskedjan görs mer standardiserad och erfarenhetsåterföring används (ibid.).  

3.3.6 Slöserier 

Larsson et al. (2008) skriver att det finns ett betydande slöseri inom byggmaterialhanteringen 

och detta påverkar byggandets effektivitet. Slöseri definieras som en aktivitet som förbrukar 

resurser men inte skapar något värde (Josephson och Saukkoriipi, 2005 refererad i Womack 

och Jones, 1996). Josephson och Saukkoriipi (2005) skriver att slöserier i byggprojekt uppnår 

30-35% av projektets produktionskostnad. De skriver att huvuddelen av detta är dolt för 

sektorns aktörer, främst på grund av bristande insikt i vilka aktiviteter som tillför värde för 

kunden och vilka aktiviteter som inte gör det.  

 

Josephson och Saukkoriipi (2005) menar att slöseri kan kategoriseras i fyra huvudgrupper. Den 

första gruppen är fel och kontroller. Detta innebär att kostnaderna för synliga och dolda fel är 

stora men även kostnader för kontroller, försäkringar, stölder och skadegörelser är höga. 

Slöseriet i denna grupp utgör mer än 10% av produktionskostnaden. Den andra gruppen är 

resursanvändning. Detta innebär att det finns en stor andel slöseri som är kopplat till väntan, 

stillastående maskiner och materialspill. Detta slöseri motsvarar mer än 10% av 

produktionskostnaden. Den tredje gruppen är hälsa och säkerhet. Detta slöseri är knutet till 

arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Slöseriet i denna grupp utgör 12% av 

produktionskostnaden vilket kopplas till kostnader för bland annat rehabilitering och 

förtidspensionering. Den fjärde gruppen är system och strukturer. Detta är slöseriet som är 

kopplade till bland annat utdragen detaljplaneprocess, omfattande upphandlingsprocess och 

mycket dokumentation. Detta utgör cirka 5% av projektkostnaderna men denna grupp av slöseri 

är underskattad enligt författarna. Josephson och Saukkoriipi (2005) föreslår att byggsektorn 

ska anta en gemensam vision om att på sikt halvera produktionskostnaden. De skriver dock att 

det finns fyra hinder.; uppfattningen att bygg är unikt och konservativt, den bristande insikten 

om vad som är värdeökande arbete, paradoxen att förbättringsarbetet leder till ökat slöseri och 

att byggsektorns struktur motverkar utveckling.  
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I denna studie är huvudgruppen resursanvändning aktuell. Denna grupp kan delas in i tre olika 

delar: arbetstid, maskiner och material (Josephson och Saukkoriipi, 2005). I den första delen, 

arbetstid, undersöks hur mycket tid som ägnas åt värdeökande arbete (ibid.). Byggarbetarens 

arbetstid är särskilt intressant eftersom det kan se hur väl projektorganisationen, 

produktionsledningen och produktionsplaneringen fungerar (ibid.). Arbetstiden kan delas in i 

tre olika grupper utifrån vilket värde som arbetet ger kunden (ibid.). Den första gruppen är 

direkt värdeökande arbete vilket innefattar sådant arbete som direkt tillför värde till produkten. 

Cirka 17,5% av arbetet är direkt värdeökande. Den andra gruppen är förberedelser vilket 

innefattar aktiviteter som behövs för att kunna producera men som i sig inte är värdeökande. 

Dessa aktiviteter kallas därför tvingat slöseri. Förberedelserna är cirka 45,5% av arbetstiden. I 

indirekt arbete utförs 25% av arbetstiden och detta inkluderar alla förberedande arbeten inom 

några få meter från arbetsstället, främst hantering av material och utrustning på arbetsstället 

och arbete med provisioner. Materialhantering sker cirka 14% av arbetstiden och 

arbetsplanering sker cirka 6% av arbetstiden. Den tredje gruppen är rent slöseri vilket innefattar 

aktiviteter som inte behövs och som kan elimineras utan ge någon som helst inverkan på 

produkten. Det utgör cirka 33,4% av arbetstiden och här ingår omarbete, väntan, outnyttjad tid 

och avbrott.  

 

I den andra delen som resursanvändning delas upp i är maskiner och utrustning på 

byggarbetsplatsen (Josephson och Saukkoriipi, 2005). Kostnaden för maskiner och utrustning 

utgör cirka 10% av produktionskostnaden och slöseriet för maskiner och utrustning är cirka 2-

5% av produktionskostnaden (ibid.). Josephson och Saukkoriipi (2005) skriver att på de flesta 

byggarbetsplatser sker produktionen under fem åttatimmars arbetsdagar, men maskinerna finns 

på byggarbetsplatsen 168 timmar på vecka. Detta innebär att slöseriet blir ännu större än vad 

tabellen visar eftersom maskinerna står stilla under denna tid (Josephson och Saukkoriipi, 

2005). 

 

Den tredje delen som resursanvändning delas upp i är material (Josephson och Saukkoriipi, 

2005). Material som går till spillo och inte används är en uppenbar del av slöseriet i byggprojekt 

(ibid.). Josephson och Saukkoriipi (2005) skriver att det spillet är cirka 2-10% av levererad 

volym och att det är vanligt att kalkylera med 10% spill. Ytterligare exempel på slöserier som 

är kopplade till resursanvändning är bland annat transporter som körs tomma, avfall och 

avfallshantering.  

 

Att reducera slöseriet borde vara en av de största och mest prioriterade utmaningarna både för 

enskilda företag och för hela byggsektorn (Josephson och Saukkoriipi, 2005). Josephson och 

Saukkoriipi (2005) har tagit fram fyra möjliga huvudriktningar i arbetet med att minska 

slöseriet. Den första huvudriktningen är att fokusera på projektets kärnprocess utifrån 

kundbehoven. Detta betyder att fokus bör ligga på att vidareutveckla metoder och färdigheter 

för att identifiera kundbehoven. Genom att fokusera på kundbehoven kan de aktiviteter som 

inte leder mot kundbehoven bli synligare och kan elimineras. Den andra huvudinriktningen är 

att utbilda och motivera varje medarbetare. Detta innebär att det bör skapas en sådan insikt och 

sådant engagemang hos alla medarbetare, tjänstemän och yrkesarbetare, att de successivt verkar 

för att eliminera det vardagliga slöseriet i de egna arbetsprocesserna. Ledarskap är en viktig 
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motor för att åstadkomma denna förändring men det tar tid. Den tredje huvudinriktningen är att 

fokusera på tillverkningen. Eftersom mest resurser förbrukas i tillverkningen bör fokus på att 

eliminera slöseriet ske här. Planeringshjälpmedel bör ses över och öka kunskaper och 

kompetensen i produktionsplanering hos medarbetare. Den fjärde huvudinriktningen är att 

använda myndigheterna som draghjälp. Små förändringar hos myndigheterna ger en 

sammanlagt stor effekt och genom att de identifierar aktiviteter, dokument, rapporter med mera 

som inte tillför något värde för slutkunden kan de hjälpa entreprenören att eliminera detta. 

 

Segerstedt (2009) skriver att i Lean produktion vill man systematiskt eliminera Muda (slöseri) 

vilket är: 

 

 Överproduktion 

 Väntan 

 Onödiga lager och buffertar 

 Rörelse 

 Fel, omarbete och kassationer 

 Överarbete, onödiga arbetsmoment 

 Onödiga transporter 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet.  

 

Lidelöw et al. (2015) skriver att tanken med Lean produktion är att använda så lite resurser som 

möjligt för att producera kundvärde. En central Lean princip är att dela upp tid och resurser i 

en värdeskapande del och i en icke värdeskapande del (Segerstedt, 2009). Syftet är att eliminera 

eller minska de icke värdeskapande aktiviteterna och här finns stor potential i förbättring av 

verksamheten (ibid.). Den icke värdeskapande aktiviteten kan delas upp i nödvändiga och rent 

slöseri (ibid.). Det rena slöseriet åtgärdas senast och den del som är nödvändiga arbetas med att 

få bort under en längre sikt (ibid.). Genom att minska slöseriet uppnås vinster som gör att det 

är möjligt att korta genomloppstiden (ibid.).  

 

Young, Hosseini och Lædre (2016) skriver att Lean Construction är en projektledningsmetod 

som har antagit principer om Lean produktion. Salem, Solomon, Genaidy och Minkarah (2006) 

skriver att Lean production och Lean Construction har mycket gemensamt trots att de skiljer 

sig åt i processer och produktionsplats. De skriver att Lean production inte fungerar fullt ut i 

byggprojektet men att många verktyg och principer kan användas även i byggprojekt.   

 

Simonsson och Emborg (2007) har undersökt hur graden av industrialisering och produktivitet 

kan förbättras i ett fullskaligt broprojekt. De skriver att Lean Construction principer är viktiga 

verktyg under planerings- och projekteringsfasen. I detta projekt uppskattades det att 

produktionstiden kunde minskas med 20% och antalet arbetare minskas med nästan 50% 

(Simonsson och Emborg, 2007).  
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3.4 System och strategier för att hantera bygglogistik 

Sobotka och Czarnigowska (2005) skriver att genom att skapa riktlinjer för logistikhantering i 

de tidiga skedena av planeringen och skapa en logistikservice under produktionen kan detta 

resultera i ett mer effektivt projekt. Mentzer et al. (2001) skriver även att logistik kan ses som 

en konkurrensfördel och genom en logistikplanering i ett tidigt skede kan kundvärden skapas 

som i sin tur leder till bättre resultat för företaget. Det behöver tillsättas tid i planeringsfasen till 

att planera logistiken för att uppnå goda projektresultat (Sarker et al., 2011). Sobotka och 

Czarnigowska (2005) skriver att integrera logistiska processer i projekt kan leda till en 

minskning av kostnader. En effektiv logistisk plan tar hänsyn till alla aktörer i projektet, från 

den anställda, projektörer och entreprenörer till banker och tillsynsmyndigheter (Sobotka och 

Czarnigowska, 2005). 

 

Sobotka och Czarnigowska (2005) skriver att byggföretagen använder sig av olika system och 

strategier för att hantera logistik. De poängterar att det valet av logistikmodell måste göras med 

hänsyn till begräsningar i leverantörsmarknaden, materialförbrukningen, noggrannhet i 

planering av materialet och minimering av logistikkostnaden. Dessutom påverkar omfattningen 

och komplexiteten av projektet samt upphandlingen  hur logistiken kan organiseras för projektet 

(Sobotka och Czarnigowska ,2005). Sobotka et al. (2005) skriver att det logistiska systemet för 

ett byggprojekt påverkar projektets tid och kostnad. Valet av det logistiska systemet beror på 

projektets ekonomiska, fysiska och organisatoriska förhållanden (Sobotka et al., 2003).  

 

Agapiou et al. (1998) har tagit fram en logistikmodell med fem olika verktyg. Det första 

verktyget är en materialkoordinator/logistikplanerare som har ansvar för logistiken under 

produktionen. Det andra verktyget är en leveransplan. Leveransplanen ska visa leveransdatum 

för olika material för hela projektet. Planen ska göras av logistikplaneraren i samarbete med 

varje leverantör/underentreprenör. Det tredje verktyget är en detaljerad leveransplan som görs 

för en tre veckors period. Detta ska göras av logistikplaneraren tillsammans med varje 

leverantör/underentreprenör. Det fjärde verktyget är en lossningsplan. Denna plan ska visar vart 

materialet ska lossas. Det femte verktyget är att dela upp projektet i enheter där en enhet är de 

material som krävs för en arbetsuppgift som utförs av en arbetsgrupp på en plats på 

byggarbetsplatsen. Innehållet i varje enhet specificeras av underentreprenören och en 

enhetsplan som specificerar materialet görs av logistikplaneraren tillsammans med 

underentreprenörerna. Varje enhet specificeras i leveransplanen med hjälp av ett nummer och 

innehållet i varje enhet specificeras av ett katalognummer och typ av material. Enhetsplanen 

visar tiden för leverans, transportmetod, utrustning vid av lastning och detaljer om förvaring. 

Leveransplanen innehåller en beskrivning av enheterna och detaljer om leveransen. Leveransen 

sker inte till byggarbetsplatsen förrän logistikplaneraren begär leverans. Logistikplaneraren kan 

ändra leveransplanen efter progressen på byggarbetsplatsen. Veckovis hålls kontrollmöten med 

projektledningen, logistikplaneraren och leverantörerna/underentreprenörerna för att 

kontrollera den kommande veckans leveranser jämfört med materialplanen. Logistikmodellen 

som beskrivs ovan har testats på ett danskt husprojekt och där sparades 5% av den totala 

produktionskostnaden jämfört med andra liknande projekt enligt Agapiou et al. (1998). De 
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skriver att en nackdel som upplevs är att andelen transporter ökar eftersom man arbetar just-in-

time.  

 

Sobotka och Czarnigowska (2005) skriver att det är viktigt att logistiska aktiviteter och 

processer sker i varje steg av ett byggprojekt. De skriver att produktiviteten ökar genom att 

involvera logistiska strategier i projektets alla skeden såsom förstudie, projektering, planering, 

produktion och överlämning. De har även listat vilka grundläggande logistiska aktiviteter och 

processer som bör utföras i varje fas, se Figur 3.2. 

 

Figur 3.2 Logistiska aktiviteter i byggprocessen (ombearbetad från Sobotka och 

Czarnigowska, 2005). 
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Sobotka et al. (2005) skriver att byggprojekt består av flera steg från idé till drift. Varje steg 

innehåller logistiska processer. Serra och Oliveira (2003) har tagit fram riktlinjer och verktyg 

för de logistiska aktiviteterna i de olika faserna i ett byggprojekt (Tabell 3.1).  

Tabell 3.1 Riktlinjer och verktyg för logistiska processer i olika projektfaser (Ombearbetad 

från Serra och Olivera, 2003).  

Projektfas Riktlinjer och verktyg 

Projektering Logistiska riktlinjer. 

Analys av alternativa lösningar. 

Utförandeplan. 

Produktionsmetod och byggarbetsplatsdisposition/APD-plan 

As-built design.  

Planering Gantt-schema för tidplanering. 

Gantt-schema för materialförbrukning 

Gantt-schema för utrusning 

Histogram för entreprenörens arbete 

Gantt-schema för underleverantörer 

Gantt-schema för implementering av arbetssäkerhetsrelaterade 

förebyggande åtgärder.  

Leveranser Materialspecifikation 

Plan för leverans av material till byggarbetsplatsen.  

Gantt schema över inköpsprocessen.  

Regler för inköp av material 

Kvalifikationer av material och leverantörer 

Riktlinjer för köp och hyra av utrustning. 

Användning av index för materialförluster och avfall.  

Utförande  Plan för utförande av arbetet 

Dokumentation, implementering och underhåll av 

informationssystemet.  

Användning av produktivitetsindex för arbetskraft och utrustning. 

Regler för arbetets säkerhet och hälsa.  

 

Serra och Oliveira (2003) skriver att en noggrann utvecklad logistisk plan redogör för alla 

relationer mellan aktörerna i projektet: beställare, byggherre, projektör, entreprenör, leverantör 

av tjänster och produkter, försäkringsbolag, banker och tillsynsmyndigheter.  
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Sobotka et al. (2005, refererad i Baumgarten och Penner, 1997) skriver att den kompletta 

logistiktjänsten för ett byggprojekt kan omfatta sex olika steg (Tabell 3.2). 

Tabell 3.2 Komplett logistiktjänst (Ombearbetad från Sobotka et al., 2005, refererad i 

Baumgarten och Penner, 1997) 

1 Utveckla logistiska koncept för 

design och planering 

Genomförbarhetsstudie av logistiska alternativ.  

Planer för logistiska processer och 

informationsflöden.  

2 Utveckla strategiska riktlinjer 

för anbudsgivare 

Förbereda budkrav 

Hjälpa anbudsgivare och övervaka deras logistiska 

lösningar. 

Utvärdera bud.  

3 Bistå anbudsgivare Utveckla en logistiklösning för att förbättra 

servicekvaliteten. 

Utveckla logistiska standarder för anbudsstadiet. 

4 Utveckla planer för 

byggarbetsplatsens logistik och 

övervaka utförandet, 

integrering av köp, transport 

och utförande av byggnationen. 

Skapa operativa logistikcentras som sköter 

logistiken.  

Implementera IT-system. 

Konstruera ett IT-nätverk för att förbättra och 

optimera informationsflöden. 

Implementera idéer från SCM till byggarbetsplatsen.  

5 Kontrollera Utveckla och implementera system för 

kvalitetsbedömning av logistiska processer.  

Registrera feedback om effekterna av 

implementeringen av integrerade logistiksystem.  

6 Optimera leverans- och 

iköpsprocessen. 

Detta ska göras för både tillverkare, entreprenörer 

och underleverantörer.  

Benchmarking av logistiksystem i andra branscher.   

 

Sobotka et al. (2005) skriver att omfattningen av ovanstående logistiska tjänster dels 

komplimenterar dels överlappar de riktlinjer och verktyg som tagits fram av Serra och Olivera 

(2003). De skriver också att projektets framgång beror på koordinering av byggarbetsplatsen 

och den externa logistiken. De skriver att det krävs en betydande ledningsansats för att föra 

samman alla deltagare i projektet för att få en samsyn på logistiken i projektet.  

 

Sobotka et al. (2005) menar att det inte finns något optimalt system för projektlogistik utan 

varje system måste anpassas efter de yttre förhållandena. Dessutom skriver de att det sker en 

minskad omfattning av logistiska aktiviteter som genomförs utav entreprenörens egna 

avdelningar utan det har blivit vanligare transportföretagen, grossister eller tillverkare tar över 

vissa av de logistiska aktiviteterna som berör deras område. För att ta beslut om 

projektlogistiken krävs kunskap om marknaden för byggmaterial, finansiering, 

entreprenörernas arbetssätt och förståelse för logistikens inverkan på projektets effektivitet 

gällande kostnad, kvalitet och tid (Sobotka och Czarnigowska, 2005). Det är viktigt att vara 
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medveten om kostnaderna för logistik och de ingående variablerna, antal, plats och tid för 

leveransen (Sobotka och Czarnigowska, 2005). Dessa variabler beror på förhållandet på 

marknaden såsom kapital, material, transportkostnader och lagringskostnader (Sobotka och 

Czarnigowska, 2005). 

3.5 Masshantering 

I ett anläggningsprojekt är schaktning ofta en stor del av arbetet. Flyhammar (2017) skriver att 

vid schaktning uppkommer stora mängder massor som måste omhändertas. Massorna kan vara 

naturliga eller förorenade (Flyhammar, 2017). Materialet hanteras olika beroende på hur pass 

förorenat materialet är och det finns olika lagstiftningar som reglerar detta exempelvis 

avfallslagstiftningen och miljölagstiftningen (ibid.). Länsstyrelsen i Stockholm (2003) skriver 

att masshanteringen ofta innebär långa och tunga transporter som ger störningar i form av 

buller, avgasutsläpp, slitage på vägar och olycksrisker. Dessutom är det ofta långa avstånd till 

täkterna (Länsstyrelsen i Stockholm, 2003).  

 

För byggföretag är överskottsmassor ofta ett avfallsproblem eftersom massorna snabbt måste 

transporteras bort från byggarbetsplatsen (Länsstyrelsen i Stockholm, 2003). Men dessa massor 

kan samtidigt ses som en resurs för materialförsörjningen i regionen men då krävs 

mellanlagrings- och återvinningsanläggningar där överskottsmassor kan lämas och ta 

återvunnet material i retur (ibid.). Dessa platser bör ligga strategiskt utmed stora transportleder 

nära tätorterna (ibid.). I dagsläget finns få sådana anläggningar i Stockholmsområdet. Idag sker 

återvinningen av berg- och schaktmassor i liten omfattning (ibid.). Målsättningen är att så 

mycket som möjligt ska återvinnas och så lite som möjligt ska läggas på deponi (ibid.).  

 

Masshanteringsplan upprättas i planeringsskedet och används för att redogöra samt planera för 

att hantera hantering, styrning och kontroll av jord- och bergmassor (Niklasson, 2011). 

Masshanteringsplanen behandlar framställningen av de uppgrävda och sprängda massorna men 

också mottagandet och därtill även transporten av schakt- och bergmassor (ibid.). Ytterligare 

resurser redovisas i masshanteringsplanen, främst i form av materialtransporter som ska hantera 

de producerande massorna (ibid.). Dessutom innehåller masshanteringsplanen mellanlagrings- 

och återvinningsmöjligheterna av jord- och bergmassor (ibid.).  

 

Kemppainen, Makinen, Seppanen och Kankainen (2004) skriver att DynaRoad är en 

programvara för masshantering men även för schemaläggning och kontroll. Med hjälp av 

programvaran kan ett diagram över mängderna massa på de olika platserna på projektet skapas 

och med hjälp av detta kan man tydligt se under- och överskottsmassorna (Kemppainen et al., 

2004). Detta gör att det finns möjligheter att se vart och hur massorna kan förflyttas inom, 

projektet (ibid.). Förutom detta finns även planeringsverktyg som kan integreras tillsammans 

med massdiagrammet (ibid.) 
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3.6 Logistikansvarig 

Bjørnland, Persson och Virum (2003) skriver att den logistikansvarige strävar efter att 

effektivisera flödet genom att utgå från ett eller flera logistiksystem. Fokus är på hela 

värdekedjan från råvara till färdig produkt (Bjørnland et al., 2003). Den logistikansvarige 

arbetar med processorientering, de driver logistikarbete som baseras på kunden, de arbetar för 

utveckling av de strategiska allianserna med sina leverantörer, samt utför mätningar på både 

presentationen och effektiviteten (ibid.). Segerstedt (2008) skriver att en logistikansvarig ska 

arbeta rationaliserat och utveckla en effektiv produktion genom att undvika slöserier. Denna 

person ska ha en övergripande bild över hela organisationen för att kunna se vilka delar som 

kan eller behöver förbättras (Segerstedt, 2008). Den logistikansvarige ska uppföra eller vara 

delaktig i uppförandet av huvudplanering, prognoser, materialplanering och detaljplanering 

(ibid.). När det gäller materialplaneringen finns det två huvuddelar att utgå från; se till att 

material för den aktuella produktionen och aktuella tillverkningsordrar finns tillgängliga, samt 

kontrollera att den totala mängden material och antalet materialslag är anpassat bland annat 

med hänsyn till lagerkostnader (Segerstedt 2008).  

 

Brown (2013 a) skriver att den logistikansvarige i byggbranschen ansvarar för alla delar i 

logistikkedjan, lagringshanteringen, samt utveckling och effektivisering av logistiklösningar på 

arbetsplatsen för att kunna uppnå projektets behov. Den logistikansvarige behöver hantera 

förflyttningar av arbetare, verktyg och material på byggarbetsplatsen och hantera 

kontrollplatsanläggningar (Brown, 2013 a). Det är viktigt att den logistikansvarige upprättar en 

god kommunikation med planeraren, platschefer och så vidare (ibid.). Det är också viktigt att 

engagera byggarbetarna i logistikarbetet eftersom det ska vara till stöd i byggprocessen (ibid.). 

Brown (2013 b) skriver att tidpunkten då logistikansvariga kommer in i byggprojekten varierar 

men förståelsen för projekteringen och hur arbetet ska utföras blir bättre ju tidigare den 

logistikansvariga involveras. Genom att använda sig av logistikplanerare för att sköta logistiken 

på projektet kan byggföretag minska sina fasta kostnader och koncentrera sig på utveckling av 

företagets kärnkompetenser (Sobotka et al., 2005). 

3.7 Konceptuell logistiskmodell framtagen ur den teoretiska 

referensramen 

I den teoretiska referensramen finns det beskrivet flera olika verktyg och arbetssätt för hur man 

bör arbeta med logistik för att öka lönsamheten för projekten. Dessa olika verktyg och arbetssätt 

har sammanställts i olika komponenter (Figur 3.3).  
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Figur 3.3  Konceptuell logistiskmodell framtagen ur den teoretiska referensramen 

Nedan beskrivs komponenterna mer ingående och detta baseras på den teoretiska 

referensramen. 

 

Organisation 

Det är viktigt att tidigt i projektet sätta upp logistikorganisationen och bestämma vem som har 

ansvaret för att logistiken utförs på projektet. En otydlig organisationsstruktur kan leda till 

kostsamma fel (3.3.5). Det finns olika modeller av logistiksystem som byggföretag kan tillämpa 

(3.3.5). De olika modellerna varierar beroende på hur logistikorganisationen är uppbyggd. I den 

informella modellen sker alla logistiska processer separat på varje avdelning. I den 

semiformella modellen finns en logistikchef som har ansvaret för företagets processer men inte 

de enskilda avdelningarnas. Den formella modellen är då logistik har en egen avdelning som 

tar över alla processer. En logistikorganisation bör upprättas internt eller externt och 

logistikplaneringen ska innefatta alla delar i byggprocessen. Den som ansvarar för logistiken 

kan antigen vara en logistikansvarig som tillsätts internt eller ett externt tredjepartsföretag. Det 

är viktigt att tydliggöra vem som är ansvarig för logistiken (3.4).  

 

Genom att utse en logistikansvarig kan de fasta kostnaderna minska, projekttiden förkortas och 

det blir en minskad materialhantering och lagring. Den logistikansvarige ska ha en övergripande 

bild över organisationen så att denne kan se vilka delar som kan eller behöver förbättras. Den 

logistikansvarige ska uppföra eller vara delaktig i uppförandet av huvudplanering, prognoser, 

materialplanering och detaljplanering. Den logistikansvarige ska ansvara för alla delar i 

logistikkedjan, lagringshantering, samt utveckling och effektivisering av logistiklösningar på 

arbetsplatsen. God kommunikation är viktigt för en logistikansvarige, särskilt med planerare, 

produktionspersonal och så vidare. Den logistikansvarige ska involveras tidigt i projekten. I 

den teoretiska referensramen finns det beskrivit vilka arbetsuppgifter och egenskaper som en 

logistikansvariga bör ha (3.6). Byggprojektplanerare måste noggrant utforma en process som 

Organisation 
Byggarbetsplatsens 
utformning/APD-

plan
Tidplanering Leveransplan

Inköp Standardisering Utbildning Kommunikation

Erfarenhets-
återföring

Terminal Masshantering Tid
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säkerställer ett kontinuerligt och tillförlitligt flöde av resurser genom olika platser i ett projekt 

(3.3.5). Det finns en stor potential att förbättra arbetsflödet på byggarbetsplatser men även 

material- och informationsflödet. Genom att förbättra arbetsflödet med hjälp av förbättrade 

planeringsmetoder kan slöserier minskas.  

 

I dagsläget finns det möjlighet att köpa in logistiktjänster och dessa företag kan ta över alla 

logistiska processer i hela projektet eller fokusera på vissa processer tex leveranskontroll. Dessa 

företag kallas tredjepartsföretag. Det finns olika typer av tredjepartslogistik där nivån och 

formen för logistiktjänsten varierar (3.3.4). 

 

Byggarbetsplatsens utformning/APD-plan  

Byggarbetsplatsens utformning har en central betydelse för logistiken på byggarbetsplatsen. 

Byggarbetsplatsen utformning redogörs i en APD-plan som visar vart alla delar såsom 

transportvägar, byggbodar, kran, stängsel och så vidare finns på byggarbetsplatsen, men APD-

planen visar även lossningsplatser och vart materialet ska lagras (3.3.3)  

 

Det är viktigt att det tas fram riktlinjer på hur byggarbetsplatsen ska se ut och hur logistiken ska 

fungera (3.4). När en APD-plan utförs är det även viktigt att göra en lossningsplan (3.4), som 

tar upp vart och hur materialet ska lossas på byggarbetsplatsen. Det är viktigt att APD-planen 

och leveransplanen kopplas ihop för att veta vart materialet ska placeras på byggarbetsplatsen 

när leveransen sker (3.4). Det är viktigt att uppdatera planen kontinuerligt för att den ska vara 

aktuell och användbar (3.3.3). Det är viktigt att när man arbetar med logistiken att både fokusera 

på materialleveranser men även hur materialet hanteras på byggarbetsplatsen (3.3.5). Det är 

även viktigt att upprätta ett bra flöde på byggarbetsplatsen, både på materialet och personal 

(3.3.5). 14% av personal slöserier kan kopplas till materialhanteringen och maskinslöserier 

uppnår 2-5% av produktionskostnaden (3.3.6). Genom att upprätta en bra APD-plan men även 

en leveransplan kan dessa slöserier minska då materialhanteringen som krävs är mindre och 

maskiner kan nyttjas bättre. Dessutom kan material skadas om hanteringen eller lagringen är 

felaktig vilket kan orsaka förseningar och ökade kostnader (3.3.2). Det är viktigt att skapa 

scheman för materialförbrukningen och utrustningen (3.4). Det är viktigt att påpeka att logistik 

inte enbart handlar om att strukturera upp materielleveranser utan det kan även vara att 

kontrollera flöden av verktyg, personal, ekonomi och information (3.3.5). Även vilken 

produktionsmetod som används är av stor vikt för logistiken och är något som behöver 

analyseras. Även alternativa lösningar är något som behöver analyseras (3.4). Säkerhet är en 

central del i ett byggprojekt och projektet behöver planeras för att det ska bli säkert (3.4).  

 

Tidplanering 

Att upprätta en tidplanering för projektet är en viktig logistisk aktivitet (3.4). Det är viktigt att 

planera så att ett kontinuerligt och tillförlitligt flöde av resurser genom olika platser i 

byggarbetsplatsen säkerställs. Genom att förbättra arbetsflödet med hjälp av förbättrade 

planeringsmetoder kan slöserier minskas.  
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Leveransplan  

Leveranser är mycket viktiga för ett byggprojekt och har en central betydelse för en fungerade 

logistik (3.3.2, 3.3.3 och 3.4). Leveransplanen utförs antigen av logistikansvarig eller av 

tredjepartsföretaget. Materialförsörjningen är viktig för ett byggföretag och det är viktigt att det 

finns välutvecklade rutiner. Det ska finnas praktiska och lätthanterliga blanketter eller mallar 

som kan användas i ett byggprojekt för att göra arbetet med leveransplaner enklare. 

Materialförsörjningen är viktig i ett byggföretag eftersom det påverkar kvaliteten av 

byggprojektet och har stor påverkan på den totala byggkostnaden. Då många av momenten i ett 

projekt utförs av olika yrkesgrupper är det svårt att skjuta på leveranser eftersom då kanske inte 

rätt arbetare finns tillgängliga. Det är delvis på grund av denna anledning att det är viktigt att 

leveranserna sker i rätt tid. Det är både viktigt att planera leveranser till byggarbetsplatsen men 

även placering och förflyttning av materialet på byggarbetsplatsen. När leveransplaneringen tas 

fram bör man beakta hur materialet ska fördelas, transporteras, tas emot, förvaras, förflyttas och 

byggas in. Om inte materialförsörjningen planeras noggrant kan det bli mycket stora problem 

då materialet inte kommer i rätt tid. Leveransplanen ska upprättas för enskilda material och 

redovisa varje leverans. Leveransplanen ska visa leveransdatum för olika material för hela 

projektet och ska göras av logistikplaneraren i samarbete med varje leverantör/UE. Det är 

viktigt att i samband med att leveransplanen upprättas att  även skapa en plan för utrustningen. 

Vilken utrustning som krävs och när den ska användas. Det ska även göras en detaljerad 

leveransplan för en treveckorsperiod. En lossningsplan ska göras som visar vart materialet ska 

lossas och detta görs med hänsyn till APD-planen.  

 

Leveransplanens syfte är att säkerställa att samtliga leveranser sker i rätt tid för byggets alla 

delar. Leveransplan ska vara detaljerad och upprättas för varje material för sig. Leveransplanen 

måste kopplas till APD-planen för att veta vart materialet bäst ska placeras utan att behöva 

flyttas under byggtiden. Med hjälp av en leveransplan kan störningar i produktionen som är 

materialrelaterade undvikas. Dessutom kan för tidiga leveranser undvikas vilket gör att onödig 

extra hantering av materialet undviks. Materialet ska inte bara levereras på rätt vecka eller dag, 

utan även rätt tid på dygnet. Byggmaterialet ska levereras direkt eller nära inmonteringen. Vid 

bestämning av leveranstidpunkt ska faktorer såsom leverantörens tillförlitlighet, 

kommunikationer, byggets belägenhet och mottagningsförhållanden beaktas. 

Materialleverantörer bör involveras tidigt och de bör ansvara för informationsflödet som berör 

materialet. Ett tätare samarbete med färre leverantörer är önskvärt för att kunna nyttja 

leverantörernas kapacitet och skapa en bättre kommunikation som leder till färre fel.  

 

I dagsläget är många leveranser oplanerade. Detta kan leda till två olika problem (3.3.3). Det 

första är att materialet köps in precis innan det behövs vilket kan leda till förseningar. Det andra 

är att materialet köps in i stora kvantiteter utan att titta på vad som behövs på byggarbetsplatsen 

vilket kan resultera i slöserier med hantering och platsutrymme. När det gäller att välja en metod 

för att hantera byggnadsmaterial behöver bland annat materialets egenskaper, 

förpackningsmetod, lagring, hantering på arbetsplatsen, leverans och byggarbetsplatsens 

utformning beaktas.  
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Ett sätt att strukturera ett projekt är att dela upp projektet i enheter (3.4). En enhet innehåller de 

material som krävs för en arbetsuppgift som utförs av en arbetsgrupp på en plats på 

byggarbetsplatsen. Innehållet i varje enhet specificeras av underentreprenören och en 

enhetsplan som specificerar materialet görs av logistikplaneraren tillsammans med 

underentreprenörerna. Varje enhet specificeras i leveransplanen med hjälp av ett nummer och 

innehållet i varje enhet specificeras av ett katalognummer och typ av material. Enhetsplanen 

visar tiden för leverans, transportmetod, utrustning vid avlastning och detaljer om förvaring. 

Leveransplanen innehåller en beskrivning av enheterna och detaljer om leveransen. Leveransen 

sker inte till byggarbetsplatsen förrän logistikplaneraren begär leverans. Logistikmodellen gör 

att logistikplaneraren kan revidera leveransplan efter framdriften på byggarbetsplatsen. 

Veckovis hålls kontrollmöten med projektledningen, logistikplaneraren och 

leverantörerna/underentreprenörerna för att kontrollera den kommande veckans leveranser 

jämfört med materialplanen. 

 

Förutom leveranser till byggarbetsplatsen måste avfallshanteringen planeras (3.4). Det finns 

flera olika sätt att hantera detta men ett sätt är att transporterna nyttjas i bägge riktningar. När 

materialet är lossat tar lastbilen med sig avfallet i retur. Detta minskar miljöbelastningen men 

har även en ekonomisk fördel (3.3.3) 

 

Inköp 

Att inköpsprocessen fungerar är viktigt för att arbetet kring leveranser ska fungera (3.3.3). 

Leveransplanen bygger på inköpsplanen och därför är inköpsprocessen viktig. Inköpsplanen 

ska innehålla den första planerade leveransen för respektive material. På mycket små byggen 

kan det undantagsvis upprättas en plan som avser både köp och leveranser men i övrigt ska 

detta inte göras. Det bör inte upprättas en plan som avser både köp och leverans. Redan i 

inköpsprocessen bör det tänkas på hur material ska fördelas, transporteras, tas emot, förvaras, 

förflyttas och byggas in. En sak som är viktigt är tillgång till praktiska, lätthanterliga blanketter 

eller mallar. Det är viktigt att tänka på totalkostnaden, billigare material kan medföra dyra 

logistikkostnader. Det är viktigt att det finns regler/riktlinjer för inköpet och ett tydligt schema 

som redovisar när, hur och vart materialet ska köpas in (3.4). Dessutom är det viktigt att det 

sker ett urval av vilka leverantörer som används (3.4). Detta är dock något som oftast görs på 

koncernivå. 

 

Standardisering 

Med hjälp av standardisering är det möjligt att planera projektet och byggarbetsplatsen framåt 

istället för att släcka bränder (3.3.5). Stora besparingar kan göras om försörjningskedjan görs 

mer standardiserad (3.3.5). Det finns svårigheter i att skapa standardiserade processer eftersom 

projekten är olika, aktörer byts ut, metoden varierar och så vidare (3.3.2). Idag verkar det som 

att varje nytt byggprojekt återuppfinner försörjningskedjan och om standardisering sker 

undviks detta vilket skapar ett effektivare projekt (3.3.5). Standardiseringsprocessen innebär att 

förutom att standardisera de befintliga aktiviteterna även att ta fram andra metoder som gör att 

logistikhanteringen blir mer standardiserad. Slöserier kan minskas genom att vidareutveckla 

metoder och färdigheter för logistikhantering (3.3.6). Det behövs bland annat utvecklas 
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standarder för logistik i anbudsprocessen och standardisering av IT-system (3.4). Dessutom 

behövs det tas fram hur ett kvalitetssäkringssystem och metoder för kontroll (3.4).  

 

Utbildning 

Utbildning av alla medarbetare bör ske för att öka kunskapen om fördelarna med logistik men 

även för att skapa insikt och engagemang som gör att medarbetarna successivt verkar för att 

eliminera det vardagliga slöseriet i de egna arbetsprocesserna (3.3.6). 

 

Kommunikation 

Kommunikation är viktigt i alla steg i ett byggprojekt, både internt och externt. 

Kommunikationen mellan leverantör och entreprenör är viktigt för att leveranserna ska ske med 

rätt kvalitet, i rätt mängd och i rätt tid vilket förklaras (3.3.2). Alla aktörer på byggarbetsplatsen 

ska involveras i alla steg i byggprocessen för att göra ett projekt kostnadseffektivt (3.3.3). 

Många problem i en försörjningskedja i ett byggprojekt kan härledas till otillräcklig 

koordination och kommunikation mellan aktörerna och därför är fokus på kommunikation 

viktigt (3.3.5). Dessutom är det vanligt att aktörerna i en försörjningskedja byts ut mellan 

projekten vilket gör att kommunikation får en stor betydelse för byggprojekt (3.3.5). Genom att 

skapa en god kommunikation och relation med leverantörer förbättras kvaliteten och 

produktionskostnaderna minskar. Det är också viktigt att tydligt redogöra alla relationer mellan 

aktörerna i projektet för att logistiken ska fungera (3.2 och 3.3.2). Samarbetet med 

leverantörerna är viktigt och är avgörande för ett framgångsrikt projekt (3.3.2). För att 

kommunikationen ska fungera i ett byggprojekt är det viktigt att skapa riktlinjer för hur 

kommunikationen ska fungera och vad den ska innehålla (3.4). 

 

Erfarenhetsåterföring 

Erfarenhetsåterföring är betydelsefullt i byggbranschen eftersom aktörerna ofta byts ut mellan 

byggprojekten (3.3.5). Detta gör att det är ännu viktigare än i andra branscher att ta fram en 

metod för erfarenhetsåterföring. Försörjningskedjan i byggbranschen är känsligt till exempel 

om leveransen är försenad så påverkas de efterföljande delarna. För att minska risken för fel är 

erfarenhetsåterföring en viktig del. Det är viktigt att byggprojekt inte ses som en enskild 

händelse eftersom då är det svårt att dra nytta av erfarenheter från tidigare projekt. Genom att 

använda sig av erfarenhetsåterföring kan  slöserier och problem undvikas i försörjningskedjan 

och dessutom fås en bättre produkt. Stora besparingar kan göras om erfarenhetsåterföring 

används (3.3.5). Det är även viktigt att det logistiska systemet utvärderas efter men även under 

projekten så att ändringar kan ske (3.4). 

 

Terminal 

Det finns olika modeller för leveranssystem och leveransvägar i ett byggprojekt (3.3.3). En 

terminal är en modell som projekten kan använda sig av och genom att upprätta en terminal 

som sköter leveranserna kan de totala kostnaderna för projektet minimeras. Detta eftersom det 

blir bättre samordning och rationella metoder används. Dessutom ökar produktiviteten. Genom 

att använda en terminal kan materialet samlastas och materialet kan levereras i den takt som 

produktionen behöver. Dessutom minskar trafikbelastningen och luftföroreningarna. 

Terminalerna ska upprättas i produktionsskedet för att serva projekten (3.4). Ansvaret för en 
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terminal kan vara internt i företaget men även ett externt företag kan ha ansvar för terminalen. 

I några typer av tredjepartslogistik inkluderar en terminal (3.3.4).  

 

Masshantering 

Masshanteringen är viktigt i ett anläggningsprojekt då hanteringen är mycket kostnadsdrivande 

men även är dåligt för miljön (3.5). Det finns dessutom stora förbättringsmöjligheter i att 

återanvända materialet, antigen inom byggarbetsplatsen eller till ett annat projekt. Det är vanligt 

att överskottsmassor ses som ett avfallsproblem men det kan ses som en resurs för 

materialförsörjningen i regionen. Detta om det finns mellanlagrings- och 

återvinningsanläggningar där man kan lämna överskottsmassor och ta återvunnet material i 

retur. Dessa anläggningar måste då ligga strategiskt utmed transportleder nära tätorterna. I 

dagsläget sker återvinning av massor i liten omfattning. Dessutom finns det många 

lagstiftningar om hur materialet ska hanteras beroende på föroreningsgrad.  

 

En masshanteringsplan som planerar för hanteringen, styrningen och kontrollen av massorna 

på byggarbetsplatsen måste upprättas. Masshanteringsplanen behandlar framställningen av de 

uppgrävda och sprängda massorna men också mottagandet och transporten av schakt- och 

bergmassor. Även materialtransporterna som hanterar de producerade massorna ska redovisas 

i masshanteringsplanen. Dessutom ska mellanlagring- och återvinningsanläggningar redovisas 

i planen. Masshanteringsplanen kan exempelvis utföras i DynaRoad för att få en bra överblick 

över situationen. Om massor behövs bör det även kontrolleras om det finns möjlighet att köpa 

massor från andra projekt för att både spara pengar men även använda en mer miljövänlig 

lösning. Transporter av material bör undvikas i största möjliga mån för att spara pengar och 

miljön.  

 

Tid 

Det är viktigt att tillsätta tid i planeringsfasen för att kunna planera logistiken för att uppnå goda 

projektresultat (3.4). Det är viktigt att skapa riktlinjer för logistikhanteringen i tidiga skeden 

och att logistiken ska inkluderas i alla steg i byggprocessen. Logistikplaneringen måste ta 

hänsyn till alla aktörer som är involverade i projektet. Om tid läggs ner på logistiken kan den 

ses som en konkurrensfördel.  
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4 FÖRETAGSBESKRIVNING 

Detta kapitel beskriver kortfattat fallföretaget och affärsområdet anläggning. Kapitlet redogör 

även för fallföretagets organisation för att få en förståelse för vem som utför logistikarbetet.  

4.1 Allmänt om fallföretaget 

Fallföretaget är ett ledande bygg- och anläggningsföretag som omsätter mer än 50 miljarder per 

år. De har cirka 15 000 anställda. Deras verksamhet är uppdelad i fyra olika 

verksamhetsområden, bygg, anläggning, industri och projektutveckling. 

 

Affärsområdet Bygg utför allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella 

lokaler till renoveringar och om- och tillbyggnadsarbeten samt tillhandhåller 

byggservicetjänster. Affärsområde Anläggning bygger och underhåller vägar, järnvägar och 

broar såväl i den lokala anläggningsmarknaden som i större nordiska infrastrukturprojekt. 

Affärsområde Industri levererar bland annat ballast, betong, asfalt, tillfällig el och 

prefabricerade betongelement till externa kunder samt övriga affärsområden inom fallföretaget. 

Affärsområdet Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling, förvaltning och 

avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter.   

4.2 Affärsområde Anläggning 

Anläggning utför mark- och ledningsarbeten, bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar 

och annan infrastruktur samt utför grundläggningsarbeten. Verksamheten är organiserad i 

geografiska regioner och de specialiserade produktområdena. Produktionsområdena är lokal 

marknad, infrastruktur och drift och underhåll. Inom lokalmarknad utförs mark- och 

ledningsarbeten, grundläggning och byggnation av olika typer av anläggningar. Inom 

infrastrukturområdet byggs vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar. Anläggning 

tillhandahåller även drift och underhåll av statligt och kommunalt väg - och gatunät, skötsel av 

parker och yttre fastighetsskötsel samt drift av VA-nät. Inom affärsområdet Anläggning sker 

samarbeten över regions- och landsgränserna för gemensam utveckling och kompetensutbyte, 

projektstyrning och för att skapa fördelar i större och komplexa projekt. Affärsområde 

Anläggning omsätter cirka 14 miljarder.   
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4.3 Fallföretagets organisation  

I Figur 4.1 redovisas fallföretagets organisation.  

 

 

Figur 4.1 Organisationskarta. AO betyder affärsområde.  

En av dessa koncernfunktioner är inköp och logistik och i Figur 4.2 redovisas organisationen 

för den avdelningen.  

 

 

Figur 4.2 Organisationskarta Inköp och Logistik. 

I Figur 4.3 redovisas organisationen för Inköp & Logistikutveckling. I den organisationen 

arbetar totalt sju personer.  
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Figur 4.3 Organisationskarta Inköp & Logistikutveckling. 

I Figur 4.4 redovisas organisationen för affärsområdet Anläggning.  

 

 

Figur 4.4 Organisationskarta Affärsområde Anläggning. 

Affärsområdet anläggning är uppdelad i flera regioner och där varje region har olika 

arbetsgrupper. Varje region har även en egen HR-organisation, inköpsorganisation, KMA-

samordnare med mera.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras det nuvarande arbetet med logistik på fallföretaget. Kapitlet inleds 

först med en allmän beskrivning av fallföretagets nuvarande logistikarbete. För detta avsnitt 

är information hämtad från fallföretagets hemsida och intranät. Efter detta följer ett avsnitt 

som presenterar en sammanfattning från genomförda intervjuer med personal från fallföretaget 

i syfte att undersöka vilka logistiska aktiviteter de genomför, vem som genomför aktiviteterna 

och deras erfarenheter av logistik i ett anläggningsprojekt.  

5.1 Fallföretagets logistikarbete 

5.1.1 Fallföretagets verksamhetsledningssystem 

I detta avsnitt beskrivs fallföretagets nivåanpassade verksamhetsledningssystem som beskriver 

deras gemensamma arbetssätt (Fallföretagets intranät, 2019-08-06). 

Verksamhetsledningssystemet är uppdelat i de olika affärsområdena. Affärsområdet 

Anläggnings verksamhetsledningssystem är ISO certifierat inom kvalitet (ISO 9001) och miljö 

(ISO 14001) (Fallföretagets intranät, 2019-08-06). ISO-certifieringen används för att 

säkerställa att de arbetar på likande sätt och att de dokumenterar deras arbete på rätt sätt och för 

att få ett kvitto på att de har ett kvalitets- och miljösäkrat arbetssätt (Fallföretagets intranät, 

2019-08-06).  

 

I detta arbete kommer fokus att vara på anläggningsmarknaden i den lokala marknaden. De 

aktiviteter som beskrivs är logistiska aktiviteter som sker i ett planeringsskede. Nedan i Figur 

5.1 ses en förenklad schematisk bild över huvudprocessen.   

 

 

Figur 5.1 Huvudprocess (Fallföretagets intranät, 2019-08-06). 

I Figur 5.1 ses att en del av processen är projektförberedelser. I Figur 5.2 ses en schematisk bild 

över projektförberedelser.  
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Figur 5.2 Projektförberedelser(Fallföretagets intranät, 2019-08-06) 

I Figur 5.2 redovisas aktiviteter inom olika huvudkategorier. I nedanstående text beskrivs vissa 

av dessa aktiviteter närmare. Dessa aktiviteter har valts ut eftersom de är viktiga ur en logistisk 

synvinkel.  

 

I aktiviteten Samordning med andra står det att synergieffekter bör utredas och användas med 

andra projekt (Fallföretagets intranät, 2019-08-06).  

 

I aktiviteten Upprätta/uppdatera strukturplan står det att en strukturplan tydliggör vilka 

aktiviteter som styrande och görs där behov finns tidigt i förberedelsearbetet (Fallföretagets 

intranät, 2019-08-06). En aktivitetsförteckning med följande strukturplan upprättas för att 

kartlägga oklarheter, möjligheter och problem samt att det ger en bra förlaga till 

produktionskalkyl och produktionstidplan (ibid.).  

 

I aktiviteten Hantera kritiska aktiviteter står det att man bör identifiera eventuella tidiga krav i 

kontraktshandlingen tex tidsfrister för tillstånd, anmälningar anskaffning av utrustning etc 

(Fallföretagets intranät, 2019-08-06).  Även inköp som kräver tidig uppstart/leverans i projektet 

bör identifieras (ibid.) Detta inkluderar även utländska köp och långa leveranstider (ibid.). 

Inköpsplan ska upprättas om detta inte gjorts i ett tidigare skede och även vem som är ansvarig 

för respektive inköp ska föras in i inköpsplanen (ibid.). Vid tidiga kritiska moment ska extern 

resurs tillsättas för att plastledningen ska få tid att utföra alla förberedelser innan 

produktionsstart (ibid.) 

 

I Figur 5.3 visas en schematisk bild över produktionsförberedelserna.  
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Figur 5.3 Produktionsförberedelser (Fallföretagets intranät, 2019-08-06). 

I Figur 5.3 redovisas aktiviteter inom olika huvudkategorier. I nedanstående text beskrivs vissa 

av dessa aktiviteter närmare eftersom de har betydelse ur en logistisk synvinkel.  

 

I aktiviteten APD-plan/Etablering står det att i denna aktivitet ska etableringens läge, storlek 

och behov av ytor och anslutningar bedömas (Fallföretagets intranät, 2019-08-06). Därefter 

görs en marknadsanalys av tillgängliga objekt (ibid.). APD-planen beskriver hur arbetsplatsen 

skall disponeras under produktionens olika skeden och den är starkt kopplad till innehållet i 

produktionstidplanen (ibid.). Därför bör de båda upprättas samtidigt (ibid.). I 

verksamhetssystemet finns det dokument som beskriver vad som bör ingå i en APD-plan.  

 

I aktiviteten Upprätta/Uppdatera strukturplan står det samma information som aktiviteten 

Upprätta/Uppdatera strukturplan i projektförberedelserna.  

 

I aktiviteten Upprätta produktionstidplan står det att när tidplanen utformas ska den tidigare 

upprättade strukturplanen beaktas. I tidplanen bör man beakta de styrande tidsrestriktioner, 

arbetsuppgifterna med dess samband från strukturplanen och resurser för att sedan göra en 
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analys av resursförbrukningen (Fallföretagets 2019-08-06). Deltider, sluttider etc. ska läggas in 

(ibid.). Produktionstidplanen ligger till grund för att påvisa avtalade förutsättningar (ibid.).  

 

I aktiviteten upprätta massdisponeringsplan står det att vid större entreprenader med stora 

massförflyttningar är en massdisponeringsplan ett utmärkt verktyg för att kartlägga hur 

massorna ska förflyttas i entreprenaden (Fallföretagets intranät, 2019-08-06). 

Tillvägagångsättet är oftast att man identifierar områdena med över- respektive underskott till 

läge, masstyp, föroreningsgrad, kvalitet och mängd (ibid.). Detta markeras sedan på en 

profilritning och därefter planläggs och beslutas om vilka massor som ska flyttas vart (ibid.). 

 

En aktivitet i produktionsförberedelser-planera, se Figur 5.3, är projektera för produktion. Detta 

sker om det är en totalentreprenad. Aktiviteterna för att projektera för produktion kan ses i Figur 

5.4.  
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Figur 5.4 Produktionsförberedelser-Projektera för produktion (Fallföretagets intranät, 

2019-08-06).  

Aktiviteten leveransplan handlar om vilka underlag som är kritiska i projektet och vilka 

handlingar som ska levereras så att dessa kan kommuniceras och följas upp mot upprättad 

tidplan (Fallföretagets intranät, 2019-08-06). Det handlar inte om att planera för 

materielleveranser.  

 

En del i att projektera för produktion handlar om att upprätta en mötesplan (ibid.). Mötesplanen 

berör vilka möten som ska genomföras, dess status, deltagare, syfte, i vilket syfte mötet ska 

genomföras, hur det ska dokumenteras och hur ofta mötet ska hållas (ibid.).  
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I Figur 5.5 redovisas aktiviteterna som tillhör produktion.  

 

 

Figur 5.5 Produktion (Fallföretagets intranät, 2019-08-06).  

Aktiviteten projektera för produktion är densamma som beskrivs i Figur 5.4. Aktiviteten 

produktionsplanera inkluderar produktionsplanering av egna arbeten och samordning av UE, 

egen personal och leverantörer (Fallföretagets intranät, 2019-08-06). I Figur 5.6 visas vilka 

aktiviteter som inkluderas i aktiviteten produktionsplanera.  

 
 

 
 

 

Figur 5.6 Produktionsplanera (Fallföretagets intranät, 2019-08-06). 

Produktionsplanering inkluderar egna arbeten och samordning av UE, egen personal och 

leverantörer (Fallföretagets intranät, 2019-08-06). Nedan beskrivs några av dessa aktiviteter 

mer ingående.  

 

I aktiviteten Välja arbetsmetod står det att val av arbetsmetod ska göras med hänsyn till 

produktionskalkyl, produktionstidplan, arbetsmiljöplan, kontrollprogram/plan, 

bygg/arbetshandling, regelverk och skydd av material eller produkt (Fallföretagets intranät, 

2019-11-11). I aktiviteten Arbetsbreda står det att en skriftlig arbetsbredning ska göras vid 

utförande av arbetsmoment med betydande risker (ibid.). Aktiviteten Upprätta TA-

plan/Säkerhetsplan betyder att trafiksanordningsplaner för arbete i vägmiljö och säkerhetsplan 

för spårmiljö tas fram för godkännande (ibid.). Hantera ledningsutsättning innebär begäran av 

utsättning av kablar från ledningsägare (ibid.). I aktiviteten Hänsyn/info till tredjeman står det 

att information ska ske till allmänheten om arbetsmomentet exempelvis skapar buller, 

trafikavstängningar med mera (ibid.). Aktiviteten Behov av hjälpmedel innebär att identifiera 
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och beställa hem de hjälpmedel som krävs för att utföra arbetsmomentet (ibid.). I Figur 5.7 syns 

aktiviteten Genomföra projektinköp. Det finns två tillvägagångssätt beroende på om inköpet 

sker med befintliga avtal eller inte vilket visas i figuren.  

 

 
Eller 

 
 

 

Inköpsprocessen har en stark koppling till logistik och därför valdes att visa den befintliga 

processen.  

5.1.2 Rätt från mig 

Rätt från mig är ett produktivitetsverktyg för byggverksamheten fallföretaget i (Internt 

dokument i fallföretaget, 2019-08-10). Ambitionen med Rätt Från Mig är att erbjuda 

fallföretagets byggverksamhet en mer samlad och sammanhållen beskrivning av ett antal 

metoder och verktyg som tillsammans bidrar till en högre produktivitet och därmed lägre 

produktionskostnad (ibid.). Det är nödvändigt att fallföretaget i högre grad börjar standardisera 

användningen av effektiva metoder och minska delen ”fritt valt arbete” (ibid.). Idag baserats 

metodvalet i första hand på var och ens personliga erfarenheter (ibid.). Genom Rätt Från Mig 

fås ett mer standardiserat arbetssätt där de flesta av de effektiva metoderna gradvis blir en 

självklarhet för platsorganisationen på varje bygge i fallföretaget (ibid.). Grunden i Rätt Från 

Mig handlar om att förstärka två dimensioner i byggverksamheten; En kraftig förbättrad och 

utökad startprocess och en mer noggrann och frekvent uppföljning av delvis nya rutiner (ibid.). 

Rätt Från Mig handlar om att lägga mer resurser innan projekteringen börjar, innan byggstarten 

och i anslutning till byggstarten (ibid.).  

 

Råd till fallföretaget gällande inköp och logistik är att (Internt dokument i fallföretaget, 2019-

08-10): 

 

 Planera logistikarbetet mer och bättre 

o Planera på dag och tid, inte vecka! 

o Planera för vilka godsmängder du kommer att få i en leverans 

 Utse alltid en godsmottagare på bygget 

 Förbered arbetsplatsen bättre 

 Upprätta och uppdatera en detaljerad leveransplan 

 Kommunicera mer och tidigare med dina leverantörer och transportörer. Framför era 

krav och behov på ett konkret sätt.  

Inköp med 
befintliga avtal

Inköp med ej 
befintliga avtal

Figur 5.7  Projektinköp (Fallföretaget, 2019-11-11).  
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 Packplanering och godsmärkning 

o Vad ska finnas på pallen? (ett plan, ett hus, ett rum etc) 

o Hur skall pallen tas in? 

o Hur ska pall och enskilda komponenter vara märkta? 

o Vad vill vi ha i olika leveranser (ett våningsplan per leverans?) 

o Hur ser husets öppningar ut just ju- ”får vi in kollina?” 

o Andra fysiska flaskhalsar (höjder, bredder etc).  

 

Säkerställ märkning så godset slipper flyttas efter leverans (Internt dokument i fallföretaget, 

2019-08-10). Tillverkarna kan komponentmärka men de undviker det (ibid.).  

 

Godsmottagare ska vara arbetsledare och Lagbas (Internt dokument i fallföretaget, 2019-08-

10). Arbetsledaren har det övergripande ansvaret för godsmottagningen och alla rutiner i 

anslutning i detta (ibid.). Rollbeskrivning av godsmottagare (ibid.): 

 

 Arbetsplatsen skall vid alla tider ha en ansvarig godsmottagare på plats. 

 Godsmottagaren håller sig uppdaterad med leveransplanen och är den enda som tar emot 

leveranser 

 Kontaktuppgifter anslås vid grindar samt kommuniceras till leverantörer vid 

avtalstillfälle/avrop. 

 Godsmottagaren gör antals- och kvalitetskontroll samt dokumenterar alla leveranser 

med någon form av avvikelse. 

 Godsmottagaren ansvarar för att material kommer till rätt ställe och hålls skyddat. 

 Godsmottagaren ansvarar helst även för påfyllnad av lagerhållna förbrukningsvaror. 

 Godsmottagaren avgör i samråd med PC om för tidiga leveranser skall tas emot och 

avisas.  

 Godsmottagaren skall vara kunnig gällande leveransvillkor, speciellt reklamvillkor.  

 

 Det finns fem olika verktyg inom Inköp & Logistik (Internt dokument i fallföretaget, 2019-08-

10). Dessa verktyg är; Integrerad inköps- och leveransplan, Uppföljning Materialmottagning, 

Leveransplan, Förutsättningar Arbetsplatslogistik och Checklista APD-plan. Dessa olika 

verktyg finns kort beskriva nedan. Mer ingående information om verktygen finns beskrivet i 

dokumentet Rätt från mig: Produktivitetsverktyg för byggverksamhet i fallföretaget som är ett 

internet dokument på hemsidan.  

 

Integrerad inköps- och leveransplan kan ses dokumentet Rätt från mig: Produktivitetsverktyg 

för byggverksamhet i fallföretaget. Syftet med detta verktyg är att systematisk och kontinuerligt 

förbättra leveransprecisionen och inköpsförfarandet av material till byggprojektem. Detta gör 

att exempelvis besvärliga situationer i samband med att många leveranser ankommer bygget 

samtidigt som kan undvikas redan i upphandlings- och inköpsförfarandet. Den integrerade 

inköps- och leveransplanen är ett MS Excel dokument som hjälper den som upphandlar och 

köper in material, att utifrån när varorna eller tjänsterna ska levereras till projektet, prioritera 

samt snabbare överblicka inköpen och tillhörande leveranser. Den integrerade inköps- och 
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leveransplanen är tänkt att utgå från vilken dag och inte vecka som materialet eller tjänsten skall 

levereras till projektet. Upphandlingen och inköpen ska göras utifrån detta datum. Detta verktyg 

ska vara ett levande dokument som används och fylls i under projektets gång. Det finns en 

utförligare beskrivning om hur den tänkta arbetsgången med den integrerade inköps- och 

leveransplanen ska ske.  

 

Uppföljning Materialmottagning kan ses i Rätt från mig: Produktivitetsverktyg för 

byggverksamhet i fallföretaget. Syftet med detta verktyg är att systematiskt och kontinuerligt 

förbättra leveransprecisionen från leverantörer och transportörer samt rutiner på bygget i 

anslutning till godsmottagning. Uppföljning Materialmottagning är en blankett som ska hängas 

på väl synlig plats i etableringen. Den utsedda godsmottagaren ansvarar för att kontinuerligt 

uppdatera blanketten med aktuella händelser. Blanketten ska fyllas i omedelbart efter avslutad 

lossning och eventuella avvikelser antecknas. Verktyget Uppföljning Materialmottagning 

skapar förutsättning för att enkelt summera den totala leveranskvalitetn. Det finns en utförlig 

beskrivning om hur denna blankett ska användas.  

 

Leveransplan kan ses i Rätt från mig: Produktivitetsverktyg för byggverksamhet i fallföretaget. 

Syftet med denna leveransplan är att gör den överskådlig, lätt för alla att ta del av och lätt att 

uppdatera. Planen ska hängas på en väl synlig plats i etableringen och uppdateras regelbundet. 

Varje leverans ska inte bara anges med rätt dag utan även med rätt klockslag. Det finns en 

utförligare beskrivning om hur leveransplanen ska användas.  

 

Förutsättningar Arbetsplatslogistik kan ses i Rätt från mig: Produktivitetsverktyg för 

byggverksamhet i fallföretaget. Syftet med detta verktyg är att fungera som en checklista för ett 

antal beslut som ska fattas tidigt i byggprojekt. Det är allmän beskrivning av många viktiga 

förutsättningar på arbetsplatsen. Den kan användas som underlag för beställningar till 

leverantörer och transportörer och som hjälpmedel vid planering av inleveranser, pallstorlekar, 

lämplig biltyp för en viss leverans etc. Det finns en utförligare beskrivning hur denna checklista 

ska användas.  

 

Checklista APD-plan kan ses i Rätt från mig: Produktivitetsverktyg för byggverksamhet i 

fallföretaget. Syftet med checklistan är att enklare ta fram en välgjord APD-plan.  

 

Verktyg för planering och beredning beskrivs nedan och verktygen är visualisering av 

framdriften och daglig styrning (Internt dokument i fallföretaget, 2019-08-10). 

 

Visualisering av framdriften kan ses i Rätt från mig: Produktivitetsverktyg för byggverksamhet 

i fallföretaget. Syftet med detta verktyg är att göra det lätt för alla på bygget att se vilken 

turordning olika aktiviteter ska göras. Verktyget är en blankett som ska hänga tydligt på 

byggarbetsplatsen för att visualisera arbetsmomenten. Blanketten följs upp kontinuerligt. 

 

Instruktioner för daglig styrning kan ses i Rätt från mig: Produktivitetsverktyg för 

byggverksamhet i fallföretaget . Syftet med detta verktyg är att koordinera alla aktiviteter på 

bygget så att alla yrkesgrupper kan planera var de skall arbeta, vad de ska göra, varje dag, samt 
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säkra att arbetet kan utföras enligt planen. Med hjälp av daglig styrning kan uppföljning ske 

men även ge underlag för förbättringsförslag. Daglig styrning innebär att tidplanen bryts ner 

för att ge alla medarbetare bättre förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter. Planen ska 

tas fram av arbetsledare och lagbas och vara lättillgänglig för alla på byggarbetsplatsen.  

5.1.3 Logistik 2.0 Anläggning 

Det har genomförts ett projekt inom logistik i fallföretaget. Detta projekt kallas Logistik 2.0 

Anläggning och har redovisats i en rapport som publicerades i maj 2019. Syftet med detta 

projekt är att utveckla och förbättra försörjningslogistiken samt att effektivisera 

administrationen kring anläggningstransporter och maskintjänster. I rapporten skrivs att en 

framgångsrik försörjningslogistik bygger på ett delat synsätt och tätt samarbete mellan 

beställare och leverantörer. Ett tydligt, förutsägbart och repeterbart arbetssätt mellan inblandade 

aktörer är en förutsättning för framgångsrik implementation av Logistik 2.0. I arbetet med 

Logistik 2.0 har det konstaterats att processbeskrivningar behöver förtydligas och kompletteras 

för att ge tillräcklig tydlighet och detaljnivå.  

 

Flera delprocesser tas upp där utgående- och ingående information beskrivs samt 

ansvarsfördelningen mellan beställaren och leverantören. Dessutom finns det i många fall 

beskrivet vilka verksamhetsledningssystems kompletteringar som är rekommenderade. Detta 

finns beskrivet på ett internt dokument på fallföretagets hemsida.  

5.1.4 Koncernens Logistikprojekt- En ny strategi för ökade lönsamhet 

I denna rapport beskrivs att fallföretaget har delat in logistiksystemet i komponenter (Internt 

dokument på fallföretaget, 2019-09-25). Komponenterna omfattar tillsammans de viktigaste 

delarna av det operativa logistiksystemet (ibid.). Figur 5.8 visar komponenterna.  

 

Figur 5.8 Logistikkomponenter (Internet dokument på fallföretaget, 2019-09-25). 

Projektering Arbetsplatslogistik Godsmärkning

Leveransplan Logistikpunkt Transportplanering

Leverantörsutveckling
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Projekteringskomponenten innehåller riktlinjer för hur projekteringsarbetet kan utvecklas för 

att skapa bättre förutsättningar för en effektiv och modern logistik (Internet dokument på 

fallföretaget, 2019-09-25). Arbetsplatslogistikkomponenten innehåller riktlinjer för hur den 

fysiska arbetsplatsen kan disponeras, organiseras och skyltas (APD) samt hur varje projekt bör 

ha utsedda Godsmottagare och Leveransplanerare (ibid.). Godsmärkningskomponenten 

innehåller utveckling av en standard för märkning av kollin och produkter för att underlätta 

hantering i transport, lagring och på arbetsplatsen (ibid.). Leveransplanskomponenten består av 

en standard avseende arbetssätt och IT‐stöd för att varje projekt skall kunna upprätta och 

upprätthålla en aktuell leveransplan för sin egen nytta men också för logistiksamordning av 

flera projekt (ibid.). Utvecklad leveransplanering för bättre transportsamordning och totalt sett 

färre och mer genomtänkta leveranser som kommer med god precision (ibid.). Leveransplanen 

är starkt kopplad till detaljerade och uppdaterade produktionstidplaner (ibid.). 

Logistikpunktkomponenten består av lager för omlastning, lagring och samlastning (ibid.). 

Transportplaneringskomponenten innehåller riktlinjer om hur transporterna ska planeras, hur 

stora laster och hur många (ibid.). Leverantörsutvecklingskomponenten innehåller riktlinjer för 

hur inköps‐ och logistikutveckling bör ske med fallföretagets avtalsleverantörer (ibid.). Detta 

med fokus på totalkostnad och nytta för fallföretagets projekt (ibid.).  

5.1.5 Nulägeskartläggning logistik 

En nulägeskartläggning inom logistik på fallföretaget har genomförts där man kommit fram till 

att det är en mycket liten andel av de dokument kring logistik och försörjning som tidigare tagits 

fram som implementeras och används som gemensamma arbetssätt idag (Internt dokument hos 

fallföretaget, 2019-10-22). 

 

Bristen på implementering beror på att det inte finns någon logistikorganisation som tar emot 

och förvaltar de arbetssätt och rutiner som tas fram och arbetar operativt med logistikplanering 

och arbetsplatslogistik (Internt dokument hos fallföretaget, 2019-10-22). Det beror även på brist 

i kunskap och kompetens när det kommer till att förstå vilken nytta ett strukturerat arbete med 

logistik och försörjning skulle kunna göra (ibid.). Planering är en förutsättning för att 

försörjningen ska fungera (ibid.). I dagsläget stannar planeringen vid produktionstidplaner och 

ekonomiska planer (ibid.). Materialförsörjning och materialflöden planeras inte i tillräcklig 

utsträckning (ibid.).  

 

Åtgärdsförlag för dessa tre områden  redovisas i Tabell 5.1 (Internt dokument hos fallföretaget, 

2019-10-22). 
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Tabell 5.1 Fokusområden (Internt dokument hos fallföretaget, 2019-10-22). 

Fokusområde Åtgärdsförlag Implementation 

Kompetensförsörjning  Ta fram 

kompetenshöjande 

åtgärder för respektive 

affärsområde. 

1.Kontakta respektive affärsområde 

och kom överens om hur man ska gå 

vidare i respektive affärsområde. 

2.Tillgängliggör befintlig 

logistikkunskap på lämpligt sätt 

exempelvis som e-kurs i kompass, 

samarbetsplats eller liknande. 

3.Koppla de konkreta 

utvecklingsprojekten till fokusområde 

kompetenshöjning 

Planering Driv utvecklingsprojekt 

inom logistik som gör att 

planeringen blir en 

naturlig del av vårt 

arbetssätt. 

1.Se över processbeskrivningar och 

rutiner i Verksamhetsledningssystem 

med ”logistikglasögon” komplettera 

med logistikaktiviteter som saknas 

2.Driv konkreta utvecklingsprojekt 

som leder till ökad grad av planering 

kopplat till försörjning. 

3.Komplettera befintliga 

planeringskurser inom AoA med 

logistik och försörjning kopplat till 

planering. 

Organisation  Bygg upp en logistik/ 

försörjningsorganisation 

med ansvar för att säkra 

försörjningen till våra 

arbetsplatser. Även här 

kan konkreta 

utvecklingsprojekt 

tydliggöra behovet av 

etablerade 

logistikresurser i 

verksamheten. 

Logistikfunktioner i fallföretaget 

- Logistikutveckling 

- Logistiksamordning 

- Logistikplanering 

- Arbetsplatslogistiker 

 

1.Ta fram befattningsbeskrivningar för 

logistiksamordnare/planerare och för 

arbetsplatslogistiker 

2.Behovet av logistikresurser och 

kompetens inom fallföretaget kommer 

att tydliggöras i samband med de 

utvecklingsprojekt som drivs inom 

ramen för logistikutveckling. 

3.Ta fram/implementera befintliga 

rutiner och arbetssätt för 

logistikarbetet i de olika skedena i 

byggprocessen. 
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Ett systematiskt logistikarbete ska ske i byggprocessens alla skeden med stor fokus på planering 

i tidiga skeden men även analys och erfarenhetsåterföring efter projektet (Internt dokument hos 

fallföretaget, 2019-10-22). En mer utvecklad logistikorganisation medför ett vassare anbud 

eftersom logistikplaneraren är med i anbudsskedet och kan identifiera logistiska möjligheter 

och utmaningar (ibid.). Dessutom får sedan logistikplaneraren följa projektet och ansvara för 

logistiken (ibid.). Genom en bättre logistikorganisation sker bättre produktionsförberedelser, 

produktionsplan, leveransplan och inköpsplan eftersom det finns ett tydligt ansvar för 

logistikarbetet och planeringen. Samarbetet med inköp kommer också fungera bättre om det 

finns en mer utvecklad logistikorganisation eftersom det då finns möjlighet till större fokus på 

totalkostnad och samverkan. Genom att kompetensen höjs kommer det att leda till ökad 

produktivitet, lönsamhet och förbättrad arbetsmiljö (Internt dokument hos fallföretaget, 2019-

10-22). 

 

Fallföretaget består idag av en inköp-och logistikorganisation med stort fokus på inköp (Internt 

dokument hos fallföretaget, 2019-10-22). Fokusera måste vara på få ihop försörjningen av 

material, tjänster och information till och från byggarbetsplatsenar till lägsta totalkostnad 

(ibid.). Enkelt uttryckt så handlar det om att ta ansvar i hela kedjan från leverantörsutveckling 

och ramavtal, projektering, planering, projektinköp samt material och informationsflöden i 

försörjningskedjan, på byggarbetsplatsen och i gränssnittet mellan försörjningskedjan och vår 

arbetsplats (ibid.). 

5.1.6 BEAst 

BEAst står för ”Byggbranschens Elektoniska Affärsstandard” (BEAst, 2019 a). Det är ledande 

företag och organisationer från branschens olika delar som samverkar i ett nätverk för att 

utveckla branschens e-affärer (ibid.). Elektroniska affärer är ett samlingsnamn för en rad olika 

koncept och möjligheter som syftar till att förenkla affärsprocesser genom att använda moderna 

system- och kommunikationslösningar (BEAst, 2019b). Med hjälp av BEAst kan värdefull tid 

frigöras och antalet fel kraftigt reduceras (ibid.).  BEAst har tagit fram standarder för dessa e-

affärer och bland annat har en fakturaportal e-build lanserats ( BEAst, 2019a). Dessa standarder 

är informationsstandarder som baseras på internationella standarder och i samarbete med andra 

branschorganisationer (BEAst, 2019c). I branschen finns det flera olika processer och BEAst 

har tagit fram en standard för varje process (ibid.). För varje process finns det en 

processbeskrivning och en serie meddelanden (ibid.). Processbeskrivningarna och 

meddelandena är dock till stora delar gemensamma då byggstenarna i meddelandena 

återkommer (ibid.). Med de gemensamma byggstenarna blir det enklare att arbeta med 

standarderna (ibid.). 

 

I dagsläget finns det sex stycken informationsstandarder framtagna och generella meddelanden 

till dessa (ibid.). BEAst Supply Material stödjer byggbranschens varuförsörjningsprocess och 

har anpassats efter de behov som finns på en byggarbetsplats för leveranser till entreprenörer, 

installatörer och underentreprenörer (ibid.). Standarden består av ett verksamhetsmässigt 

gränssnitt och ett antal meddelandebeskrivningar som inkluderar innehåll och format (ibid.). 

BEAst Label används för att underlätta godsmottagningen på byggarbetsplatsen (ibid.). Med 
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hjälp av en etikett med destinationsuppgifter kan materialet placeras direkt till montageplatsen 

(ibid.). BEAst Supply NEC är en standard som stödjer processen med leveranser av 

anläggningsmaterial som ballast, betong, asfalt, schaktmassor, återvinning och byggavfall 

(ibid.). Grunden i standarden är en processbeskrivning (ibid.) Dessutom finns dessa 

standardmeddelanden; Projektinformation, Leveransplan, Avrop, Avropsbekräftelse, 

Vågsedel, Transportstatus, Orderkvitto, Byggavfall och transport av massor samt Faktura 

(ibid.). BEAst Supply Rental stödjer hyresprocessen av maskiner och annat material (ibid.). 

BEAst Trade används vid elektronisk handel (ibid.). BEAst Document är en samlingsstandard 

(ibid.).  

 

BEAst Supply NeC används av anläggningsentreprenörer och deras leverantörer (BEAst, 

2018). Grunden i standarden är en beskrivning av processen, arbetssättet där en rad moment 

automatiseras, förenklas och blir säkrare (ibid.). Den andra delen av standarden är 

meddelandena som skickas mellan parternas system. I Figur 5.9 ses en schematisk bild över 

standarden.  

 

 

Figur 5.9 Schematisk bild över BEAst Supply NeC (BEAst, 2018 Godkänt från författare). 

Med hjälp av BEAst Supply NEC kan leverantören med hjälp av leveransplaner få en bättre 

översikt och kunden bättre leveranssäkerhet (BEAst, 2018). Dessutom gör den digitala 

orderhanteringen att processen automatiseras vilket reducerar tid för hantering, minskar 

kostnader och minimerar antalet fel (ibid.) Fakturor matchas med automatik och uppgifter finns 

sökbara i ett system, (ibid.).  

 

En intervju med utvecklingschefen på fallföretaget angående BEAst har genomförts och nedan 

finns sammanfattningen av detta. Huvudfrågorna redovisas i Bilaga A-Intervjufrågor. 
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BEAst är en branschorganisation som har cirka 100 medlemmar. Medlemmarna är trafikverket, 

stora entreprenörer, kommuner, leverantörer, transportörer, branschföreningar, 

systemleverantörer med mera. BEAst startades eftersom då det sågs ett behov av att komma in 

i den elektroniska världen och skapa en gemensamstandrad i bygg- och anläggningsbranschen. 

Dessutom finns det en begränsad transparens och kommunikation gällande planer idag mellan 

leverantörer och entreprenörer. Det finns ett ojämnt kapacitetsutnyttjande i dagsläget och det är 

cirka 50% av beställningarna som sker samma dag. Det är inte ekonomiskt försvarbart att 

beställa varor samma dag eller dagen innan. Med hjälp av BEAst supply NEC kan ett mer 

anpassat och jämnare kapacitetsutnyttjande uppnås och leverantören har bättre möjlighet att 

planera sin verksamhet. Fallföretaget har varit engagerade i att ta fram dessa standarder och 

även haft pilotprojekt i verksamheten. Det är framför allt BEAst Supply NEC som används i 

dagsläget men det sker dock i en liten andel i fallföretaget, det är cirka 180 projekt som använder 

sig av BEAst supply NEC idag. BEAst fakturasystem används i högre utsträckning och även 

BEAst Supply Material har testats men används inte idag i anläggningsprojekt.  

 

Med hjälp av BEAst Supply NEC kan företaget spara mycket tid och resurser som läggs på 

administrativa delar som rör materialhanteringen. Många aktiviteter blir automatiserade till en 

stor utsträckning och det hjälper även platsledningen att få en kontroll över allt material på 

byggarbetsplatsen. Platsledningen får kontroll över vad som har beställts, vad som är mottagit, 

vad som är fakturerat och även ekonomin. Leveransplanen blir avrop automatiskt och detta blir 

så småningom en arbetsorder till leverantören, chauffören, maskinisten och så vidare. Den som 

har fått arbetsordern rapporterar sedan när det är klart och skickar in digitalt 

orderkvitto/vågsedel som sedan platsledningen enkelt kan kontrollera om det stämmer med det 

som avtalats. Detta system medför förutom minskad administration bland annat bättre 

kapacitetsutnyttjande av egna resurser, större vinst och lägre kostnad för entreprenören, bättre 

leveranssäkerhet och mindre miljöpåverkan. Det finns stora pengar att spara om det sker en 

investering i anläggningstransporter och maskintjänster då detta utför i många fall 50% av ett 

projekts totala kostnad.  

 

Det har dock inte implementerats i så stor omfattning i fallföretaget. Detta vet de inte riktigt 

vad det beror på men tror att det handlar om att resurser måste tillsättas för att starta upp detta 

i och med att det krävs bland annat utbildningar. Det finns ett motstånd kring detta då det tar 

tid och resurser och man ser inte riktigt vinsten i det. För att detta system ska fungera krävs det 

också att leverantörerna tillämpar detta och anpassar deras verksamhetssystem efter det. Det 

finns svårigheter i att övertala leverantörer i att investera i ett nytt verksamhetssystem som är 

kompatibelt med BEAst. Det kräver även att varje åkare, maskinist med mera har en 

telefon/Ipad eller dylikt där de kan rapportera in sina slutförda arbetsordrar. Det måste vara 

användarvänligt för att det ska nyttjas. Det finns även en mängd regler som måste regleras i 

samarbetet med leverantören och det är viktigt att det blir en standardiserad process för annars 

är det svårt att nyttja systemet.  
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5.1.7 ILP-Inköps- och leverantörsportalen 

Målet med inköps- och leverantörsportalen (ILP) är att skapa en gemensam anbudslista och 

skapa ett sammanhållet systemflöde från förfrågan till avtalsskrivning (Fallföretaget intranät, 

2019-12-10). ILP bidrar med att skapa mervärde för kunderna, för leverantörerna och för 

fallföretaget (ibid.). Inköpsportalen är den interna delen av systemet där fallföretaget hanterar 

och registrerar kund, anbudslista, kalkyl- och inköpsförfrågningar och beställningar (ibid.). 

Leverantörsregistret är integrerad i inköpsportalen (ibid.). Leverantörsportalen är den externa 

delen av systemet där leverantörer och underentreprenörer kan hämta förfrågningar, handlingar 

och beställningar (ibid.). De kan i detta system tacka ja eller nej till att delta och lämna anbud 

(ibid.).  

 

En fördel med ILP är att det underlättar samordning eftersom all information kring 

förfrågningar och beställningar finns samlat på ett ställe (Fallföretagets intranät, 2019-12-10). 

En annan fördel är att det finns stora möjligheter till uppföljning, kunskaps- och 

erfarenhetsåterföring i anbuds-, kalkyl och inköpsskede (ibid.). Ytterligare en fördel är bättre 

samarbete mellan kalkyl och inköp eftersom det finns annat finns möjlighet att kopiera 

förfrågan från kalkylskedet till inköpsskedet när kalkylförfrågan baseras på en inköpsmall 

(ibid.). Dessutom innebär ILP ett gemensamt arbetssätt, ILP är även integrerad med andra 

system och de senaste mallarna finns alltid i systemet (ibid.).  

5.2 Intervju logistikutvecklare  

En intervju med logistikutvecklare i fallföretaget har genomförts och detta är en 

sammanfattning av denna. I detta avsnitt redovisas enbart logistikutvecklarens åsikter. 

Logistikutvecklaren är både för bygg - och anläggning. Huvudfrågorna redovisas i Bilaga A-

Intervjufrågor. Logistikutvecklaren har doktorerat inom bygglogistik och även arbetat som 

arbetsledare. 

5.2.1 Nuläge/Bakgrund 

All logistik sker ute i projekten och det finns ingen systematisk logistiklösning som används i 

produktionen utan logistiken sköts olika från projekt till projekt. I dagsläget är det fokus på det 

enskilda projektet menar logistikutvecklaren. Han menar att ett bättre samarbete mellan 

projekten kan effektivisera produktionen. Nu är fokus mest på byggsidan då det finns ett större 

intresse inom det affärsområdet. Logistikutvecklaren menar att logistik diskuteras bara i stora 

komplexa innerstadsprojekt där det är trångt trots att dessa uppskattningsvis endast utgör 3-5% 

av alla projekt. I små projekt anses inte logistik vara en utmaning vilket gör att ingen fokus på 

logistik sker på dessa projekt. Detta trots att det finns stora möjligheter på dessa projekt och att 

logistikarbete ska ske på alla projekt.  

 

Logistikutvecklaren menar att huvuddragen för logistik är densamma för både bygg och 

anläggning. Logistiken skiljer sig mycket beroende på typen av projekt och detta gäller för både 

bygg och anläggning. I bygg är det mer samordning med underentreprenörer och leverantörer 
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medan i anläggning är logistiken mer av fysisk karaktär. I anläggning finns även problematiken 

att det är stora ytor. Risken finns att när det är stora ytor är att man inte tänker på logistiken 

eftersom då platsen att förvara materialet på finns. Dock man tänker inte på de omflyttningar 

som behöver ske om materialet levereras vid fel tidpunkt eller kvantitet.  

 

I dagsläget anser logistikplaneraren att det inte finns tillräcklig kunskap för att logistik ska vara 

en konkurrensfördel i anbudet. Han poängterar även att det är viktigt att följa den logistiska 

plan som har satts upp vid anbudet för att totalkostnaden ska bli samma.  

 

Leverantörerna är viktiga i en effektiv logistiklösning och det finns två olika leverantörstyper, 

interna och externa. För de interna leverantörerna så fungerar samarbetet bra men det finns stora 

förbättringsmöjligheter till exempel kan vissa interna leverantörer nyttjas som terminaler. De 

externa leverantörerna är väldigt många och oftast lokala. Avtalet med leverantörer som gjorts 

på koncernnivå används inte om projektet hittar en lokal leverantör som är billigare eftersom 

varje projekt ska bära sina kostnader själva. Detta resulterar i att det är svårt att förhandla bra 

avtal då det oftast krävs garantier på att produktionen använder leverantören. Problemet nu är 

att det är en stor prisfokusering och inte ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att ge leverantörerna 

en leveransplan för att på så sätt kunna mäta leveranserna. Ytterligare en svårighet är att flera 

leverantörer erbjuder mycket kort leveranstid vilket gör att det inte krävs någon detaljerad 

leveransplan. Denna korta leveranstid innebär i förlängningen ökade kostnader på material och 

så vidare som inte ses i första anblick.  

 

I fallföretaget finns en kunskapsportal som är en kartläggning över all kunskap som idag finns 

på fallföretaget. Portalen innehåller strategier för företaget men också verktyg. Ett verktyg som 

tagits fram är BEAST som har tagits fram för att underlätta för de ekonomiska administrativa 

delarna. Dock är det i dagsläget få som använder verktyget. 

 

Logistikutvecklaren tycker att verksamhetsledningssystemet är i grund bra men att det är svårt 

att hitta i det. I dagsläget används det mest till att hitta olika dokument och inte för att se 

processerna. Hans uppfattning är att verksamhetsledningssystem inte används operativt.  

5.2.2 Framtid 

Logistikutvecklaren menar att logistiken är på frammarsch, det finns stora 

förbättringsmöjligheter, och det finns inspiration i andra branscher att använda sig av. Strävan 

ska vara efter ett bättre flöde istället för resursoptimering. Det gör inget om det är en halv 

arbetsledare för mycket utan det viktiga är att optimera flödet i projektet. Genom logistik kan 

det frigöras tid för produktionen som gör att de kan göra värdeskapande aktiviteter.  

 

Gällande tredjepartslogistik vill logistikutvecklaren att varje region upprättar en terminal som 

de enskilda projekten sedan kan ”hyra” in sig på. På detta sätt kan kostnaden för terminalen 

bäras på flera olika projekt då det endast är mycket stora projekt som klarar av att ha en enskild 

terminal. Logistikutvecklaren menar även att tredjepartslogistik kan användas även i 

anläggningsbranschen men oftast klarar inte ett sådant projekt att bära kostnaden själv men 
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genom att samarbeta mellan olika projekt och dela kostnaden kan tredjepartslogistik användas 

framgångsrikt. Ett exempel på hur ett tredjepartsföretag kan användas är som armeringsstation, 

där endast färdiga hopsättningar levereras till byggarbetsplatsen. 

5.2.3 Organisation  

I dagsläget finns det bara en person anställd på koncernen som arbetar med logistik. Det finns 

även några personer som arbetar mer operativt ute i projekt men det finns ingen 

logistikplanerare ute i projekten. Logistikutvecklaren vill att logistikorganisationen ska 

utvecklas till fyra olika nivåer. På koncernnivån ska arbetet ske strategiskt. Det ska finnas en 

resurs per affärsområde som arbetar tillsammans på koncernnivå. Inom varje affärsområde ska 

det finnas personer som arbetar mer taktiskt och är kopplingen mellan koncernen och 

affärsområdet. De har en samordningsfunktion. Den tredje nivån är logistikplanerare som 

arbetar operativt med exempelvis APD-planer och leveransscheman. Den sista nivån är 

arbetsplatslogistiker som arbetar operativt ute på byggarbetsplatsen och arbetar med att 

uppdatera APD-planer, godsmärkning, mottagning och så vidare. Det krävs mer personal som 

arbetar med logistik. Logistikplaneraren har även en önskan om att särskilja logistiken från 

inköpsorganisationen som det är idag då det nu är mycket fokus på inköp.  

 

Det finns ingen specifik utbildning inom logistik i fallföretaget, dock finns det en 

planeringskurs. Det har skett tidigare försök att implementera en separat logistikkurs men detta 

har ansetts onödigt av produktionen. Det finns en pedagogisk utmaning i att öka medvetenheten 

om logistik och förstå dess användning. Logistikutvecklaren menar att kunskap krävs för att 

logistiken ska fungera. Han menar även att den som är ansvarig för logistiken inte behöver vara 

anställd som det men det är viktigt att personen arbetar med logistikfrågor, inte flyttar material.  

5.3 Intervju arbetschef 

En intervju med en arbetschef för anläggning i fallföretaget har genomförts och detta är en 

sammanfattning av detta. I detta avsnitt redovisas enbart arbetschefens åsikter. Huvudfrågorna 

redovisas i Bilaga A-Intervjufrågor. Arbetschefen har lång erfarenhet inom 

anläggningsbranschen.  

5.3.1 Nuläge/Bakgrund 

Arbetschefen upplever att det är ett bra flöde i leveranserna till byggarbetsplatsen men att man 

inte har tänkt till på själva byggarbetsplatsen. Produktionspersonalen är inte medvetna om 

logistiken och det finns många förbättringsmöjligheter. Hela kedjan tas inte i beaktande. 

Generellt är man dålig på samordning till exempel att samlasta transporter. Dessutom sker 

nästan inget samarbete mellan projekten. Det skulle finnas möjligheter att bland annat 

samarbeta med masshanteringen om exempelvis det ena projektet vill ha massor medan det 

andra projektet vill tippa massor. Alla resurser nyttjas inte fullt ut. Dessutom är 

logistikbegreppet så stort och det finns ingen definierad definition i fallföretaget.  
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Innan produktionen startar är det viktigt att byggarbetsplatsen utformas och att den planeras i 

olika skeden utefter tidplanen. Det är platschefen och arbetsledaren som ska ansvara för 

logistikplaneringen. I kalkylskedet görs en grundplan och denna plan kan användas som grund 

när det fortsatta logistikarbetet sker. Det är viktigt att det finns tid för att utföra aktiviteterna.  

 

Arbetschefen poängterade att masshantering är mycket viktigt i ett anläggningsprojekt och har 

en stor betydelse för ekonomin. Han förklarade att det finns en stor vinning i att planera 

masshanteringen i ett tidigt skede och det är viktigt att tidigt undersöka vilka massor och i vilka 

mängder som måste hanteras under projektet.  

 

Byggsidan har kommit längre i sitt logistikarbete och har mer förstått effekten av logistik. 

Dessutom är byggsidan mer industriell och samma aktiviteter upprepas vilket gör det enklare 

att planera logistiken. I anläggning är det svårt att se fördelarna men det kan användas. 

Byggsidan har mer material och underentreprenörer som kräver logistik. I anläggning sker det 

mer arbete som kräver logistik. Arbetschefen menar att det är viktigt att öka förståelsen för 

logistik på anläggningssidan för att man ska se fördelarna och tänka på logistiken.  

 

Aktiviteterna som utförs i fallföretaget är inte standardiserade och utförs olika beroende på 

projekt och person. Verksamhetssystemet ger vissa indikationer vilka aktiviteter som bör 

genomföras men det finns ingen tydlig modell för hur vilka aktiviteter ska genomföras. Det är 

viktigt att det finns tydliga riktlinjer vad som bör och vad som ska utföras. 

Verksamhetssystemet är otydligt och det är svårt att hitta rätt information. Arbetschefens 

generella åsikt är att verktygen för att utföra logistiken finns men att man inte ser vikten av 

planering. Det finns inte heller någon utbildning i logistik.  

 

Arbetschefen säger att oftast används samma leverantörer och att de har långsiktiga relationer. 

Han poängterar att det är viktigt med personlig kontakt för att få ett bra samarbete.  

 

Stöd i logistikfrågor från koncernivå nyttjas inte och arbetschefen tror att det finns stöd att få 

men använder det inte. Han tror att om det finns någon närmare på regionnivå så kommer de 

nyttja detta stöd i större utsträckning. Det är viktigt att få detta stöd i uppstartskedet och få nya 

infallsvinklar. En logistikansvarig för varje arbetschefsgrupp blir svårt att bära ekonomiskt.  

 

Erfarenhetsåterföring har försöks göras i arbetschefsgruppen men fungerar inte på koncernnivå. 

Det finns inget system för hur det ska fungera. Något som arbetschefen tog upp var 

erfarenhetsåterföring gällande leverantörer och underentreprenörer. Det skulle vara bra om 

omdömen om leverantörer och underentreprenörer kunde spridas på ett enkelt sätt för att hjälpa 

varandra i valet av leverantörer och underentreprenörer.  

5.3.2 Framtid 

Arbetschefen ser som det största förbättringsområdet inom logistik är att få upp begreppet och 

öka förståelsen vad det innebär. Det måste lyftas på alla startmöten. Det krävs en utbildning i 

logistik där det synliggörs vad som kan förbättras. Även yrkesarbetarna måste involveras i 



Empiri 

- 62 - 

logistikarbetet så att beställning av material som krävs fungerar och så att de ser fördelarna. 

Dessutom skulle det behövas någon på regionnivå som kan ge stöd i logistikfrågor och komma 

med nya perspektiv. Arbetschefen menar även att det finns mycket att göra gällande inköp och 

ramavtalen som skrivs. Det skulle behövas en genomgång av avtalen för att leverantörerna ska 

kunna nyttjas optimalt. 

 

BEAst ser arbetschefen som ett bra sätt att underlätta den administrativa delen av 

masshantering. BEAst har testats fullt ut i ett projekt som arbetschefen ansvarade för. I det 

projektet sågs fördelarna med verktyget men det fungerade inte fullt då det var problem med 

materialleverantören. Det krävs att det finns en stödfunktion som stödjer implementeringen av 

verktyget både hos entreprenören och leverantören för att BEAst ska fungera. Arbetschefen tog 

även upp ILP som ett bra verktyg som underlättar arbetet vid anbudet och att det ger en 

sammankoppling mellan inköp och kalkylarbetet. Det ger även en tydlig bild över alla 

leverantörer.  

 

Terminaler har använts i liten omfattning och då tillsammans med andra projekt i komplexa 

innerstadsprojekt. Det är dock svårt att bära kostnaden för en sådan terminal för ett enskilt 

projekt men genom att samarbeta mellan olika projekt eller med byggsidan finns det potential 

i att använda en terminal.  
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6 ANALYS 

Detta kapitel analyseras studiens resultat, den framtagna logistikmodellen för ett 

anläggningsföretag. I detta kapitel jämförs teori och resultat för att få fram den slutgiltiga 

modellen.   

6.1 Konceptuell logistikmodell efter resultatkapitlet 

Utifrån resultatet som tas upp i kapitel 5 har de logistiska komponenterna som tagits fram med 

hjälp av den teoretiska referensramen, se avsnitt 3.7, kompletterats. Figur 6.1 visar den 

logistikmodellen efter resultatet. De gula komponenterna betyder att aktiviteten har lagts till 

efter resultatet eller har kompletterats.  

 

Figur 6.1 Konceptuell logistikmodell efter resultatkapitlet 

Dessa aktiviteter och förutsättningar presenteras mer ingående i avsnitt 6.3.  

6.2  Fokusgrupper  

Varje fokusgrupp kommer att redovisas separat. I nedanstående underavsnitt redovisas 

diskussionen som skedde under fokusgrupperna om den konceptuella modellen som redovisas 

i Figur 6.1. I detta avsnitt redovisas enbart fokusgruppernas åsikter. 

6.2.1 Fokusgrupp 1 

Leveransplaner utförs inte från start på projekten utan det testas vad som fungerar bäst på plats 

när produktionen är igång. Leveransplaner skickas därför inte ut till leverantörerna. Material 

avropas vid behov istället för att planera leveranserna på grund av de ändrade förutsättningarna 

som oftast sker i anläggningsprojekt. Något som uppkom under fokusgrupperna var att i 
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anläggningsbranschen ändras förutsättningar i större omfattning än i byggprojekt vilket gör det 

svårt att planera. Detta gör att man inte planerar i så stor utsträckning.  

 

Masshantering sker under projekten men inte i några strukturerade former. Ingen 

masshanteringsplan genomförs och anbudet/beställarkrav sätter riktlinjerna för 

masshanteringen. Finns det pengar att forsla bort materialet görs detta istället för att 

återanvända det. Masshanteringen sker efter erfarenhet men även efter de geotekniska 

undersökningarna.  

 

Leverantörernas kapacitet nyttjas inte och samarbetet kan fungera bättre. Många leverantörer 

bara ”dumpar” materialet vilket skapar problem. Detta gör att det finns behov av en 

servicemaskin som hanterar dessa leveranser. Det är olika personer varje gång som tar emot 

leveranserna och detta ses inte som ett problem.  

 

I anläggningsbranschen är det färre underentreprenörer än i byggbranschen men samordningen 

med dessa är en viktig del. Kommunikationen är en viktig del som även kan förbättras.  

 

Det är inte nödvändigt att heltid ha en logistikansvarig utan platsledningen klarar logistiken 

själva på de flesta projekt. På de stora projekten med mycket resurser finns det behov av en 

logistikansvarig. Många projekt är små så att de har svårt att bära kostnaden för en 

logistikansvarig. Det finns inget behov av en större logistikorganisation.  

 

Tredjepartslogistik/terminal känns inte relevant för anläggningsbranschen och används inte i 

dagsläget i någon omfattning.  

 

Idag gör alla på sitt sätt, det finns inga standardiserade processer. Det finns inte heller ett behov 

av standardiserade processer i alla avseenden men för vissa saker kan det vara bra med 

standardiserade processer annars så blir det för mycket administrativa uppgifter. Exempelvis 

kan det finnas ett behov av standardiserade processer för projekt som är större än xxx kronor. 

Det är även bra att det finns standardiserade processer för exempelvis omhändertagande av 

miljöfarliga massor. Det måste finnas en nytta av de standardiserade processerna.  

 

Verksamhetsledningssystemet används inte i så stor utsträckning eftersom känslan är att inget 

är anpassat till anläggning.  

 

Erfarenhetsåterföringen kan bli bättre och detta sker under projektets gång genom exempelvis 

telefonsamtal där man frågar om råd. Erfarenhetsåterföringen sker inte i ordnande former. 

Upplevelsen är att inom fallföretaget fungerar erfarenhetsåterföringen dåligt men inom gruppen 

fungerar det bra.  

 

Det finns en tillräcklig utbildning inom logistik och de vet inte vad en eventuell utbildning 

skulle innehålla eftersom projekten varierar.  
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I början av projekten används inköpsramavtal men detta blir sämre efter hand då man ”släcker 

bränder”. Det måste gå fort snarare än perfekt. Det är vanligt att samma leverantörer som  brukar 

använda används, inte de som är upphandlade.  

 

Generellt är de dåliga på att utnyttja logistik men att det är svårt att planera i anläggning 

eftersom förutsättningarna ändras. Det finns dock en önskan om att planera i tidigt skede och 

inte under resans gång som görs idag. Det görs idag tidplaner för projektet men eftersom 

förutsättningarna ändras kommer dessa ändras mycket under projektets gång. Tidplanerna 

uppdateras kontinuerligt men de kan bli bättre på avstämningar.  

 

TA-planer är viktiga för ett anläggningsprojekt eftersom det krävs tillstånd att få utföra arbeten 

på vägområden. APD-plan genomförs och många aktiviteter som togs upp under mötet är 

sammankopplade med APD-planen tex verktyg/redskap/maskiner/personal, stängsel, ström, 

entreprenadgräns och så vidare. Även vart projektet är placerat är viktigt för logistiken. 

Logistiken skiljer sig beroende om projektet är i innerstadsmiljö eller på landsbygden. Det är 

även viktigt att i ett tidigt skede undersöka vilka krav det finns på vägarna. BK1 eller BK2. Hur 

tunga fordon får transporteras på vägarna runt om projektet.  

 

Ytterligare viktiga faktorer är ekonomi, miljö och säkerhet i projektet.  

6.2.2 Fokusgrupp 2 

Terminal och tredjepartslogistik sågs inte som användbart inom ett anläggningsprojekt då 

materialet är skrymmande och det finns inget behov av ompaketering. Det är bättre att beställa 

materialet när den behövs. Idag har de upplag på flera ställen frånskilt byggarbetsplatsen som 

används om något beställt material levereras när inte produktionen kan ta emot på grund av 

förskjutningar i tidplanen.  

 

I stora komplexa projekt finns det behov av en logistikansvarig annars sköter platsledningen 

logistiken på projektet. Idag är det ingen som har logistik som specifik arbetsuppgift utan det 

delas upp på plastledningen.  Tredjepartsföretag används inte utan logistiken sköts i företaget. 

 

I dagsläget finns det ingen tydlig standard på hur logistiken ska skötas ute på varje projekt. Det 

skulle dock behövas mer standardisering eftersom det både sparar pengar genom minskade 

arbetstimmar men även höjer kvalitetn. Något som också är viktigt är att ärva kunskap från 

kalkylen och genom en standardisering kan detta ske enklare. Verksamhetsledningssystemet är 

bra men fungerar inte fullt ut. Det är viktigt att visa att något är bra för att det ska användas. 

Exempelvis har maskinstyrning används i ett projekt där det först var en del motstånd i början 

men efter hand förstod arbetarna syftet med verktyget och tyckte det fungerade bra. 

Maskinstyrning kan utvecklas och användas som hjälp i masshanteringen då man vet vilka 

massor som dumpas vart och så vidare.  

 

Anläggning bygger olika varje gång medan i bygg är det mer standardiserat vilket gör det svårt 

att planera och standardisera processer. Det finns dock moment som är densamma för alla 
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projekt som kan standardiseras. Det är en ovisshet i projekten som beror på de förändringar som 

gör att det är svårt att planera. I bygg är det fler delar och mer samordning än i anläggning vilket 

gör att logistiken har en större del i byggprojekt. De har för lite tid att planera utan de går från 

projekt till projekt.  

 

Masshanteringsplaner görs i stora projekt men det är inte uttalat att det är masshanteringsplaner 

som tas fram. Det finns inga standarder hur detta ska genomföras utan ”hjulet uppfinns på nytt”. 

Tid kan sparas om en standard finns och inga dataprogram används för masshanteringsplaner 

idag i fallföretaget utan kartor och excelblad används. Dessa masshanteringsplaner görs oftast 

under produktionens gång, inte i planeringsskedet. Ett förslag angående ”loop rocks” som 

handelsplats för massor mellan olika projekt togs upp. Detta diskuterades vidare och det har 

gjorts försök med detta tidigare och det har då inte fungerat eftersom massorna som erbjudits 

varit i dålig kvalitet så att ingen har haft en önskan om att köpa dem. Det är viktigt att i det 

enskilda projektet ha en översiktbild över masshanteringen men även att regionen har en 

helhetssyn över att projekt och kan därigenom hjälpa till med att fördela massorna.  

 

Leveransplaner görs inte förutom om det är stora avgörande material med mycket lång 

leveranstid. Planerar leveranserna utefter behovet av material under projektets gång. I detta fall 

är det också viktigt att tänka på lastkapaciteten på de fordon som används.  

 

Ett stort problem idag är att det finns ett stort projekttänk, man tänker inte på hela verksamheten 

utan varje projekt ska bära sina egna kostnader vilket gör att det är svårt att optimera i alla 

lägen.  

 

De ramavtal som har satts upp av inköpsorganisationen följs till stor del beroende på vilken 

kategori de tillhör. Målet är att alltid använda ramavtalen men ibland används andra 

leverantörer eftersom man skapat en bra relation till dem. Generellt så ser samarbetet med 

leverantörerna bra ut och det finns arbetsledare från leverantörerna som hjälper till ute på 

projekten. Vissa leverantörer gör platsbesök inför projekt. Samarbetet ser dock olika ut från 

leverantör till leverantör men generellt så fungerar samarbetet bra. Då det är färre leverantörer 

än i byggprojekt fås en närmre relation till leverantörerna.  

 

Utbildning är något som skulle behövas och det är viktigt att göra en konkret med exempel på 

hur aktiviteterna ska utföras och så vidare. Exempelvis kan undervisningen innehålla moment 

hur masshanteringeplaner eller leveransplaner ska upprättas.  

 

Erfarenhetsåterföring sker inte i den utsträckning som önskas. Det är svårt att veta vem man 

ska fråga och det finns en prestige att inte fråga. Det skulle behövas ett mer standardiserat 

arbetssätt för hur erfarenhetsåterföringen ska ske till exempel en lista på vem som ska kontaktas 

för denna typ av projekt.  

 

APD-planer togs upp som en viktig del. Vart materialet ska lossas, mottagningskontroll och 

hantering av följesedel är viktiga delar. Även vart och hur materialet förvaras under projektet 

är viktigt.  
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Ytterligare viktiga faktorer är miljö, säkerhet och fakturahantering. Dessutom togs BEAST upp 

som ett logistiskt hjälpmedel.  

6.2.3 Fokusgrupp 3 

Leveransplaner görs i många projekt, framför allt i de stora. Det fungerar dock olika bra 

beroende på leverantören. Detta bör dock regleras i avtalen med leverantörerna. Det framkom 

även att olika personer gör på olika sätt när det gäller inköpen av material, vissa beställer allt 

material direkt och förvarar på byggarbetsplatsen medan andra eftersträvar att materialet ska 

levereras när det behövs. Det finns dock svårigheter med att planera allt material som behövs 

eftersom det uppkommer problem med mera som gör att mer material behöver beställas. Idag 

är det dock vanligt att det finns för lite eller för mycket material på byggarbetsplatsen, både 

massor men även annat material. Detta är något som måste förbättras och detta kan ske genom 

tydligare leveransplaner där man tvingas planera mängderna.  

 

Masshanteringen baseras mycket på erfarenhet och massdisponeringsplaner görs i stora projekt. 

Det är viktigt att ha tid innan att planera. Det skulle dock vara bra med ett mer strukturerat 

arbetssätt gällande massdisponeringsplaner och att det skulle finnas ett sätt att enkelt kunna 

återanvända massorna som kan struktureras på regionen. 

 

APD-planer utförs men de är generellt dålig på att uppdatera dessa. Det är dock viktigt att 

uppdatera planen för att aktivt arbeta med den och förbättra flödena på byggarbetsplatsen. När 

ADP-planen utförs är det även viktigt att titta på tidstjuvar som exempelvis kan vara långa 

gångsträckor. Det är viktigt att analysera byggarbetsplatsen för att minska dessa tidstjuvar. Det 

är viktigt att planera skyltningen, tillfartsvägar, lossningsplatser, kranar, hissar, fordon, 

maskiner och personal.  

 

Tidsplanering är en viktig del, att rätt sak sker i rätt tid. Även byggordningen, vilken ordning 

saker görs, är viktigt för att inte bygga in sig själv.  

 

De har använt terminaler för vissa material i en del projekt och det har fungerat bra. De ser detta 

som en lösning i vissa fall.  

 

I dagsläget är det oftast arbetsledaren som tar emot materielleveranserna. Detta regleras oftast 

i kontraktet. Det är viktigt att det finns tydliga lossningsplatser och att det finns en 

mottagningsansvarig. Genom att godset märks systematiskt medför detta en effektivare 

hantering på byggarbetsplatsen.  

 

Det är alltid bra med mer utbildning men de känner att det har kompentensen att utföra de 

logistiska aktiviteterna som finns.  
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De har många långsiktiga leverantörer och hittas någon leverantör som de kommer bra överens 

med så väljer de att fortsätta med dessa. Något som är viktigt är kommunikation, information 

och samordning för att ett byggprojekt ska vara effektivt.  

 

Erfarenhetsåterföringen fungerar dåligt och det har skett försök med avslutsmöten men detta 

prioriteras bort. Erfarenheten tas med till nästa projekt men sprider informationen inte vidare i 

organisationen. Det finns i dagsläget inget forum där erfarenheter kan tas upp. 

 

Standardisering och rutiner är bra eftersom det ökar förståelsen. Verksamhetsledningssystemet 

följs bara när det behövs och de arbetar inte regelbundet i det. Processerna som finns beskrivna 

i verksamhetsledningssystem följs inte till punkt och pricka men många delprocesser följs. 

Verksamhetsledningssystemet används till att hämta mallar men dessa uppdateras inte under 

projektets gång.  

 

I dagsläget är det oftast platsledningen eller entreprenadingenjörer som sköter logistiken på 

projekten. Det kan finnas behov av en logistikansvarig i större projekt men annars så sköter 

platsledningen detta. Det finns dock ett behov av en logistikutvecklare som utvecklar APD-

planer, leveransplaner och så vidare. En av fallföretagets fördelar gentemot andra entreprenörer 

är att det är en projektnära organisation som utför alla delar av projektet. Detta gör att man inte 

exempelvis vill ta in en extern logistikansvarig. Det uttrycktes även att det krävdes att personen 

var välinsatt i projektet för att kunna utföra de logistiska aktiviteterna och att en logistikansvarig 

skulle på grund av det få svårt att utföra arbetsuppgifterna. Detta om logistikansvarige har flera 

projekt samtidigt.  

 

Något som togs upp under fokusgruppen var avtalen med leverantörerna behöver förbättras 

framförallt gällande väntetider, lossningstider, leveransplaner, märkning och avrop.  

Inköp betonades som en viktig del för att logistiken på byggarbetsplatsen ska fungera. Det är 

viktigt att välja ”rätt”.  

 

Även KMA, kalkyl (ekonomi) och projekteringen är viktiga faktorer. Det är viktigt att i 

projekteringen beakta logistiken för att den ska fungera under produktionen.  

6.3 Konceptuell logistikmodell efter fokusgrupper 

Detta avsnitt redovisar den konceptuella logistikmodellen efter den teoretiska referensramen, 

resultatet och fokusgrupper. Med hjälp av fokusgrupperna har komponenterna som redovisas i 

Figur 6.1 verifierats och resultatet av detta visas i Figur 6.2. De komponenter som är röda har 

tagits bort jämfört med den teoretiska referensramen och resultatet. Den komponent som är 

ljusröd har ändrats jämfört med den teoretiska referensramen. De gula komponenterna betyder 

att aktiviteten har lagts till efter resultatet eller har kompletterats. 
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Figur 6.2  Slutgiltig konceptuell logistikmodell 

I nedanstående text förklaras vad varje aktivitet innehåller och varför de har betydelse för 

anläggningsbranschen. I avsnitt 3.7 och kapitel 5 finns det beskrivet mer ingående om vissa av 

aktiviteterna. Sammanfattningarna från fokusgrupperna finns i avsnitt 6.2. 

 

Organisation 

I avsnitt 3.7 beskrivs de rekommendationer som teorin tar upp angående hur organisationen ska 

se ut för att logistiken ska fungera framgångsrikt. Dessa rekommendationer har ändrats efter 

resultatet och fokusgrupperna.  

 

I fokusgrupperna framkom det att produktionspersonalen inte ser ett behov av en 

logistikansvarig utan de logistiska aktiviteterna kan skötas av platsledningen eller 

entreprenadingenjörer. Det kan dock finnas behov av logistikansvarig vid stora komplexa 

projekt eftersom det är svårt att bära en sådan kostnad för små projekt. Det framkom dock att 

det finns behov av logistikutvecklare som kan utveckla APD-planer, leveransplaner, 

massdisponeringsplaner och så vidare. Det finns dock en osäkerhet här gällande om de har en 

förståelse för vilka fördelar som finns om det läggs mer resurser på logistiklösningar. 

Logistikutvecklaren på fallföretaget har tagit fram ett förslag på hur logistikorganisationen bör 

vara uppbyggd för att kunna uppnå de strategiska målen (5.1.5 och 5.2.3). Det framkom dock i 

intervjun med logistikutvecklaren att fokus på hans arbete har varit med inriktning mot 

husproduktion. Enligt fokusgrupperna finns det ett större behov av logistik i byggbranschen 

eftersom det är fler komponenter och underentreprenörer i sådana projekt.  

 

Utifrån detta antas att den föreslagna organisationen (5.1.5 och 5.2.3) bör tillämpas på 

byggsidan men den behöver justeras för anläggningssidan. Det behöver exempelvis inte finnas 

en utsedd person på alla projekt som enbart arbetar som logistikplanerare eller 

arbetsplatslogistiker. Projekten har svårt att bära kostnaden för detta och en logistikplanerare 
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som har flera projekt samtidigt kommer att få svårt att utföra de logistiska aktiviteterna då denne 

inte är insatt i produktionen. Det är dock viktigt att det finns en person som är utsedd som 

logistikansvarig på varje projekt och att denna person ges tid till att planera logistiken. Denna 

person kan vara en entreprenadingenjör som även utför andra arbetsuppgifter kopplat till 

produktionen. Arbetschefen föreslog att det skulle vara platschefen och arbetsledarna som ska 

ansvara för logistiken (5.3). Det finns inte heller resurser att ha en dedikerad logiskplanerare i 

alla arbetsgrupper (5.3).  

 

I den föreslagna organisationen finns det även förslag på hur organisationen ska se ut på 

koncern och regionnivå gällande logistik och detta är något som personerna i fokusgrupperna 

såg som positivt då de ser ett behov av fler och tydligare verktyg och arbetssätt. Det behövs en 

resurs på regionnivå som projekten kan använda som stöd och få nya infallsvinklar ifrån (5.3) 

 

Under fokusgrupperna framkom det att i dagsläget finns det inte tillräckliga resurser för att 

planera logistiken fullt ut. Detta medför att det krävs resurser för att organisera logistiken 

effektivt vilket kommer att innebära ytterligare kostnader. Här är det dock viktigt att tänka på 

helhetsperspektivet, en bättre logistik kan spara pengar som kompenserar för den extra 

kostnaden som ytterligare resurser innebär. Enligt logistikutvecklaren i företaget gör det inget 

om det är en halv arbetsledare för mycket utan det viktiga är att optimera flödet i projektet, 

(5.2.2). Genom logistik kan det frigöras tid för produktionen som gör att de kan göra 

värdeskapande aktiviteter och då krävs det en organisation som stödjer detta. 

 

På anläggningssidan är det ovanligt att ett externt tredjepartsföretag sköter all logistik och i 

fokusgrupperna framkom det att det inte finns något behov i anläggning eftersom de sköter 

logistiken själv.  

 

Byggarbetsplatsens utformning/APD-plan 

När teorin sammanställdes (3.7) framkom det att byggarbetsplatsens utformning har en central 

betydelse för logistiken på byggarbetsplatsen och denna komponent kompletterats med hjälp 

av resultatet och fokusgrupperna. I fallföretagets verksamhetssystem är en aktivitet APD-plan 

(5.1.1).  

 

APD-planer bör utföras på alla projekt och det görs i dagsläget i stor utsträckning på 

fallföretaget. Under fokusgrupper togs många aktiviteter som kopplas samman till APD-

planerna upp som viktiga logistiska aktiviteter. Dessa aktiviteter var bland annat: tillfartsvägar, 

gångvägar, skyltar, lossningsplatser, med mera (6.2). Det är viktigt att dessa planer uppdateras 

kontinuerligt och detta görs inte i tillräcklig utsträckning hos fallföretaget, vilket framkom 

under fokusgrupperna. Det är vanligt att detta görs i början på projektet, men efterhand 

bortprioriteras detta. Detta medför dock att de inte arbetar aktivt med APD-planen och missar 

då fördelarna med en välutvecklad APD-plan. Det är viktigt att göra APD-planer för olika 

skeden i bygget som är kopplade till tidplanen (5.3). I en av fokusgrupperna (6.2.3), 

diskuterades det att APD-planen är viktig för att förbättra flödena på byggarbetsplatsen samt 

för att titta på tidstjuvar som exempelvis kan vara långa onödiga gångsträckor.  

 



Analys 

- 71 - 

En lossningsplan ska uppföras (3.7). Lossningsplanen ska beskriva var materialet ska lossas på 

byggarbetsplatsen och bör uppföras i samband med arbetet med APD-planen. Dessutom bör 

APD-planen och leveransplanen kopplas samman för att veta vart materialet ska placeras vid 

leveransen. Även vilken produktionsmetod som används bör analyseras. 

 

Arbetsplatslogistikkomponenten som är framtagen av fallföretaget (5.1.4), inkluderar riktlinjer 

för hur den fysiska arbetsplatsen ska disponeras, organiseras och skyltas, men även att det 

behöver finnas godsmottagare och leveransplanerare. Godsmottagare är en egen komponent 

och leveransplanerare inkluderas i komponenten organisation.  

 

Tidplanering 

Tidplanering är en viktig logistisk aktivitet vilket togs upp i sammanfattningen av teorin (3.7).  

Denna komponent har kompletterats efter resultatet och fokusgrupper. I fallföretagets 

verksamhetssystem är en aktivitet tidplaner (5.1.1). 

 

Tidplaner görs i stor uträckning i fallföretaget och dessa uppdateras även om de kan bli bättre 

på avstämningar. De använder sig av ett gantt-schema för att göra planeringen men det finns 

andra tillvägagångsätt (3.7). Det är viktigt att det finns en sammankoppling mellan tidplanen 

och leveransplanen.  

 

Leveransplan/Transportplanering 

Leveransplaner är en viktig logistisk aktivitet som beskrevs ingående i sammanfattningen av 

teorin (3.7).  Detta var även något som togs upp på flera ställen i resultatet (5.1.4 och 5.2). 

Komponenten har kompletterats med hjälp av resultatet och fokusgrupper.  

 

Materialförsörjningen är viktig för ett bygg- och anläggningsföretag då det påverkar kvaliteten 

och har en stor påverkan på tidplanen samt den totala kostnaden. När leveransplaneringen tas 

fram bör det beaktas hur materialet ska fördelas, transporteras, tas emot, förvaras, förflyttas och 

byggas in. Med hjälp av en leveransplan kan störningar i produktionen som är 

materialrelaterade undvikas. Dessutom kan det undvikas att leveranserna sker för tidigt som 

gör att onödig extra hantering och så vidare undviks. Leveransplanen ska upprättas för enskilda 

material och redovisa varje leverans. Leveransplan måste även kopplas till APD-planen för att 

veta vart materialet bäst ska placeras utan att behöva flyttas under byggtiden. Det är viktigt i 

samband med att leveransplanen upprättas att även skapa en plan för utrustningen. Vilken 

utrustning som krävs och när den ska användas. Materialleverantörer bör involveras tidigt och 

de bör ansvara för allt informationsflöde som berör materialet. Ett tätare samarbete med färre 

leverantörer bör upprättas. En av komponenterna i fallföretagets logistiksystem är 

transportplaneringskomponenten (5.1.4). Komponenten leveransplan som togs fram efter den 

teoretiska referensramen kompletteras därför med transportplanering. Transportplanering 

innehåller riktlinjer om hur transporterna ska planeras, hur stora laster och hur många. I 

fallföretagets logistiksystem (5.1.4) finns det en leveransplanskomponent. Denna komponent 

består av en standard på hur leveransplanen ska utföras men även för IT-stöd. Leveransplanen 

ska kopplas till tidplanen. Utvecklad leveransplanering ger bättre transportsamordning och 

totalt sett färre och mer genomtänkta leveranser som kommer i rätt tid.  
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Under fokusgrupperna framkom det att fallföretaget inte utför leveransplaner för alla projekt i 

dagsläget och det görs inte för alla material. Det är vanligt att beställningar sker efter hand 

eftersom det är vanligt att förutsättningarna förändras vid ett anläggningsprojekt, vilket gör det 

svårt att hålla leveransplanen. I dagsläget är det cirka 50% av beställningarna som sker samma 

dag vilket medför extra kostnader för leverantören och detta leder sedan till ökade 

materialkostnader. Detta medför att inga leveransplaner skickas till leverantörerna, som gör att 

de inte kan planera sina leveranser vilket resulterar i merkostnader. Dessutom kan detta leda till 

förseningar om materialet som krävs för produktionens framdrift inte finns tillgängligt. Det är 

även vanligt att material beställs in och sedan förvaras på byggarbetsplatsen vilket oftast leder 

till omförflyttningar vilket tar resurser.  

 

Inköp/Leverantörer 

I sammanfattningen av teorin (3.7), är inköp en viktig del eftersom inköp påverkar 

leveransplanering till projektet. Denna komponent har kompletterats efter resultatet och 

fokusgrupper. Bland annat har vikten av leverantörerna betonats.  

 

Det är viktigt att inköpsprocessen fungerar och är tydlig för att leveranserna och tidplanerna 

ska fungera. Även fokusgrupperna tog upp inköp som en viktig del i ett fungerande 

logistikarbete. Leveransplanen bygger på inköpsplanen och därför har inköp en stor betydelse 

för logistiken. Redan i inköpsprocessen bör det tänkas på hur man ska fördela, transportera, ta 

emot, förvara, förflytta och bygga in materialet. Det är viktigt att tänka på helheten, att billigare 

material kan medföra dyra logistikkostnader om de behöver förvaras på byggarbetsplatsen och 

kräver omflyttning. Leverantörsutvecklingskomponenten (5.1.4), innehåller riktlinjer för hur 

inköps‐ och logistikutveckling bör ske. Det är viktigt att det är ett nära samarbete med 

leverantörer för att kunna nyttja deras fulla potential och effektivisera produktionen. Detta är 

även något som togs upp i teorin.  

 

I fallföretaget finns det olika kategorier med inköp där produktionen i vissa fall måste 

upphandla de leverantörer som redan finns avtalade. Genom att följa ramavtalen kan större 

volymer köpas in och på det sättet pressas priserna. Dessutom har dessa leverantörerna redan 

kontrollerats gentemot alla uppsatt interna regler/riktlinjer. I fallföretaget följs oftast 

ramavtalen, men det är vanligt att välja de leverantörer som de har gott samarbete med. Det 

finns många leverantörer och de är oftast lokala vilket för att det är svårt att pressa priserna 

genom att köpa in stora volymer. Under fokusgrupperna framkom det att fallföretaget har goda 

relationer till sina leverantörer i de flesta fall.  

 

ILP (inköps- och leveransportalen) underlättar de administrativa delarna som är relaterade till 

anbudsskedet (5.1.7) Med hjälp av IPL samlas all information som rör beställningar och 

förfrågningar på samma ställe och ett gemensamt arbetssätt fås. IPL har börjat implementeras i 

fallföretaget och är ett bra sätt att underlätta och säkerställa arbetet med förfrågningar (5.3).  

 

Standardisering  

Standardisering togs upp som en viktig del i sammanfattningen av teorin (3.7). Denna 

komponent har kompletterats efter resultatet och fokusgrupperna.  
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Det finns stora besparingar som kan göras om processerna görs mer standardiserade. Genom 

standardiserade processer höjs kvaliteten på arbetet och det säkerställer att alla viktiga delar tas 

med. Dessutom skapas effektivare projekt eftersom genom att använda standardiserade 

processer behöver man inte ”uppfinna hjulet på nytt” för varje projekt. Under fokusgrupperna 

framkom det att flera av fallföretagets arbetssätt är baserade på erfarenhet och inte genom en 

standardiserad process. Då det är en brist på erfarenhetsåterföring skiljer sig tillvägagångssättet 

mellan projekten, vilket skapar en osäkerhet gällande kvalitet. Under intervjun med 

logistikutvecklaren, (5.2), förklarade han att det finns ingen systematisk logistiklösning i 

fallföretaget utan logistiken sköts olika från projekt till projekt och detta framkom även under 

intervjun på arbetschefen. Det finns ett behov i fallföretaget att skapa en mer standardiserad 

process och produktivitetsverktyget Rätt från mig (5.1.2) är ett sätt att göra detta. Fallföretaget 

menar att det är nödvändigt att företaget börjar standardisera användningen av effektiva 

metoder och minska delen arbete som sker baserat på erfarenhet. Detta för att höja 

produktiviteten och få en lägre produktionskostnad.  

 

Åsikterna om standardisering skiljde sig åt under fokusgrupperna, där en av grupperna ansåg 

att det inte finns något behov av standardiserade processer i alla avseenden då det blir för 

mycket administrativa uppgifter. De ansåg att standardiserade processer skulle finnas i vissa 

fall. I andra grupper sågs behovet av en standardiserad process eftersom detta innebär minskade 

arbetstimmar och höjer kvaliteten. Det framkom också under fokusgrupperna att det är svårt att 

standardisera processer i anläggningsprojekt eftersom projekten skiljer sig åt mer än på 

byggsidan. Men de menade att det finns många moment som är desamma och som därmed kan 

standardiseras. I fallföretaget finns det ingen process eller modell som beskriver vad som ska 

göras och hur det ska utföras och det är av stor vikt att en sådan modell eller process skapas 

(5.3).  

 

I verksamhetssystemet på fallföretaget finns processerna beskrivna (5.1.1) och fallföretaget har 

tagit fram förbättringsförslag för verksamhetssystemet (5.1.3) Verksamhetssystemet anses dock 

vara otydlig och det är svårt att hitta rätt information (5.3). Det finns inte heller all nödvändig 

information i verksamhetssystemet då viktiga logistiska aktiviteter saknas och då det inte finns 

beskrivningar hur aktiviteterna ska genomföras (5.3). Dessutom visar verksamhetssystemet inte 

vilka aktiviteter som måste genomföras. Genom att förbättra och tydliggöra 

verksamhetssystemet kan processerna på fallföretaget göras mer standardiserade och 

verksamhetssystemet kan fungera som modell för hur och vilka aktiviteter som ska genomföras. 

Här är det dock viktigt att visa fördelarna med att använda sig av verksamhetssystemet för att 

platsledningen ska använda sig av processerna, detta var något som togs upp under 

fokusgrupperna.  

 

Utbildning 

I teorin som har sammanfattas står det att utbildning är viktigt för att alla medarbetare ska förstå 

vikten av logistik (3.7). Denna komponent har kompletterats med hjälp av resultatet och 

fokusgrupper. 
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I intervjun med logistikutvecklaren (5.2), framkom det att det inte finns någon specifik 

utbildning inom logistik hos fallföretaget. Det har dock skett försök med att implementera en 

utbildning på anläggningssidan, men detta har setts som onödig. Han menar att det finns en 

pedagogisk utmaning i att öka medvetenheten om logistik och förstå dess användning. Idag sker 

oftast fokus på logistik enbart i stora komplicerade innerstadsprojekt trots att de utgör en liten 

del av projekten. Logistik diskuteras inte i mindre projekt även om det finns stora möjligheter 

även där att spara pengar på smarta logistiklösningar. Logistikutvecklaren menar att kunskap 

krävs för att logistiken ska fungera. Åtgärdsförlag för kompetenshöjning och hur 

implementationen kan se ut har tagits fram av fallföretaget (5.1.5). Till exempel kan det skapas 

en e-kurs. 

 

Det finns generellt ett behov av utbildning inom logistik på ett anläggningsföretag eftersom 

logistiska aktiviteter inte utförs i så stor utsträckning och det krävs kunskap för att logistiken 

ska fungera. Detta även om fokusgrupperna i fallföretaget tycker att de har tillräcklig utbildning 

för att utföra arbetsuppgifterna. Utbildningen bör fokusera på konkreta användningsområden 

och riktiga exempel och genom på detta sätt öka förståelsen kring logistikens betydelse för ett 

anläggningsföretag. Utbildning kan också bidra till att medarbetarna får en större insikt och 

engagemang kring logistik, vilket kan leda till att de vardagliga slöserierna minskar. Utbildning 

är viktigt för att öka förståelsen och på detta sätt öka användningen av logistik (5.3). Det är 

även viktigt att yrkesarbetarna utbildas för att de ska arbeta aktivt med logistik i deras dagliga 

arbete (5.3). 

 

Masshantering 

Masshantering är viktigt i anläggningsprojekt och är något som togs upp i teorin (3.7). Denna 

komponent har kompletterats med hjälp av fokusgrupperna. I fallföretagets verksamhetssystem 

är en aktivitet masshantering men det finns inte tydliga riktlinjer hur det ska utföras (5.1.1). 

 

Det finns stora besparingar om masshanteringen görs på rätt sätt. En massdisponeringsplan som 

planerar för hanteringen, styrningen och kontrollen av massorna på byggarbetsplatsen måste 

upprättas. Det finns flera olika sätt detta kan göras på och ett sätt är att använda programvaran 

DynaRoad. I fallföretaget görs inte massdisponeringsplaner i så stor utsträckning och det utförs 

inte i några strukturerade former. När massdisponeringsplaner har gjorts i fallföretaget har de 

exempelvis använt sig av en karta och Excel-blad. Under fokusgrupperna uttrycktes det att det 

behövdes mer utbildning och standardisering kring hur masshanteringen ska ske för att nyttja 

massorna på bästa sätt. Idag är det vanligt att hanteringen av massorna baseras på erfarenhet 

och att planeringen av dessa sker under projektets gång, inte i planeringsfasen. Masshantering 

måste planeras tidigt och det är viktigt att undersöka massorna i ett tidigt skede för att kunna 

hantera massorna på bästa sätt (5.3).  

 

Dessutom bör möjligheten att utnyttja mellanlagring- och återvinningsanläggningar 

kontrolleras om inte masshanteringen kan ske inom byggarbetsplatsen. Dessa mellanlagring- 

och återvinningsanläggningar kan upprättas av regionen och projekten kan lämna 

överskottmassor och ta återvunnit material i retur. Under en fokusgrupp diskuterades ”loop 

rocks” som är en handelsplats för massor men i diskussionen framkom det att detta inte 
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fungerade eftersom det nästan enbart var massor i dålig kvalitet som lades upp för försäljning. 

Det finns en risk att dessa mellanlagrings- och återvinningsanläggningar får samma 

problematik. Dock vore det bra om samarbete mellan projekten i fallföretaget kan ske för att 

optimera masshanteringen (5.3). Det finns en aktivitet i fallföretagets verksamhetssystem som 

heter samordning med andra och innebär att använda synergieffekter med andra projekt (5.1.1).  

 

Erfarenhetsåterföring 

I sammanfattningen av teorin togs det upp att erfarenhetsåterföring har en stor betydelse i bygg- 

och anläggningsprojekt (3.7). Denna komponent har kompletterats med hjälp av resultatet och 

fokusgrupperna.  

 

Den generella uppfattningen under fokusgrupperna var att erfarenhetsåterföring inte görs på 

fallföretaget. I fallföretagets verksamhetssystem finns det en aktivitet som är 

erfarenhetsåterföring (5.1.1). Dock finns det inga instruktioner om hur denna aktivitet ska 

genomföras och det saknas forum där erfarenhetsåterföring kan ske. Det sker dock en 

pilotstudie i fallföretaget om just erfarenhetsåterföring. Det görs även försök till 

erfarenhetsåterföring på arbetsgrupps- och projektnivå (5.3). Det skulle även vara bra om det 

fanns möjlighet att kunna utvärdera leverantörer (5.3). 

 

Det är viktigt att skapa ett forum för erfarenhetsåterföring där det är enkelt att dela med sig av 

information, men även inhämta information. Det skulle exempelvis behövas en lista med 

kontaktuppgifter till personer som utfört vissa projekt så att det är lättillgängligt ifall någon 

skulle vilja kontakta dessa. Ett systematiskt logistikarbete ska ske i byggprocessens alla skeden 

med stor fokus på planering i tidiga skeden, men även analys och erfarenhetsåterföring efter 

projektet (5.1.5). Stora besparingar kan göras om erfarenhetsåterföring används (3.7).  

 

Terminal  

Terminal togs upp som ett alternativ i teorin, (3.7), för att bland annat minska de totala 

kostnaderna på ett projekt. Även fallföretaget har tagit fram en komponent som handlar om 

användning av en terminal (5.1.4). Denna komponent har dock tagits bort efter fokusgrupperna 

även om det finns vissa användningsområden.  

 

Under fokusgrupperna framkom det att terminaler har använts i mycket liten omfattning av 

fallföretaget och ses inte användbart i anläggningsbranschen. Detta då det mesta av materialet 

inte behöver samlastning samt är skrymmande. De anser att det är bättre att beställa materialet 

när det behövs och fallföretaget har upplagsytor de kan använda sig av vid behov. Terminaler 

kan eventuellt användas tillsammans med byggentreprenören i vissa fall. Logistikutvecklaren 

menar att varje region ska upprätta en terminal som de enskilda projekten sedan kan hyra in sig 

på. På detta sätt kan kostnaden för terminalen bäras på flera olika projekt, då det endast är 

mycket stora projekt som klarar av att bära kostnaden för en terminal. Terminaler kan användas 

om det finns flera projekt som bär kostnaden (5.3). Med hjälp av terminaler kan det dock vara 

enklare att styra leveranserna så att rätt material levereras i rätt kvantitet vid rätt tid. 

Logistikutvecklaren menar dock att terminalen exempelvis kan användas som en 

armeringsstation där endast färdiga hopsättningar levereras till byggarbetsplatsen (5.2). Det är 
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dock viktigt att poängtera här att det finns viktiga skillnader mellan anläggnings- och 

husproduktion när det gäller antalet och typen av material som krävs. Vid husproduktion kan 

en terminal nyttjas i större omfattning då behovet av samlastning är större och materialen inte 

är lika skrymmande.  

 

Godsmärkning 

Godsmärkning togs upp i resultatet (5.1.2 och 5.1.4). Modellen kompletterades därför med 

komponenten godsmärkning och detta var även något som togs upp under fokusgrupperna.  

 

Godsmärkning är ett bra verktyg för att hantera inkommande material till byggarbetsplatsen 

och det tydliggör även vart på byggarbetsplatsen materialet ska levereras. Det underlättar även 

vid lagring och förflyttningar inom byggarbetsplatsen. Detta är även något som togs upp under 

fokusgrupperna som ett bra tillvägagångssätt för att hålla koll på allt material. Detta kan regleras 

med hjälp av avtal som upprättas med leverantörerna.  

 

Godsmottagare  

Godsmottagare togs upp i resultatet (5.1.2 och 5.1.4). Modellen kompletterades därför med 

komponenten godsmottagare och detta var även något som togs upp under fokusgrupperna.  

 

En godsmottagare ska utses på byggarbetsplatsen för att säkerställa att rätt material, kvalitet 

och kvantitet levereras. Godsmottagaren har även ansvar för att hålla sig uppdaterad med 

leveransplanen och kontrollerar all dokumentation. Godsmottagaren ser även till att materialet 

levereras till rätt ställe på byggarbetsplatsen. Under fokusgrupperna framkom det att i 

fallföretaget finns ingen utsedd godsmottagare på alla projekt, utan att det varierar. Det finns 

ett behov av att utse en godsmottagare som får ett större ansvar för leveranser och lagringen på 

byggarbetsplatsen. Om det är många personer som tar emot leveranser finns det risk för att 

material levereras till fel plats på byggarbetsplatsen, lagringen blir ostrukturerad, svårt att hitta 

material och viktig dokumentation glöms bort. Det finnas även ett behov av en standardisering 

i hur godsmottagningen ska fungera och vem som har ansvaret.  

 

TA-planer  

TA-planer är en viktig del i ett anläggningsprojekt (5.1.1). Modellen kompletterades därför med 

komponenten TA-planer.  

 

En TA-plan måste upprättas för att arbete på väg ska kunna bedrivas. En TA-plan innehåller 

fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. Detta var även något som togs upp av en 

fokusgrupp som en viktig aktivitet.  

 

BEAst 

Verktyget BEAst togs upp i resultatet (5.1.5 och 5.2). På grund av detta studerades verktyget 

närmare (5.1.6). Modellen kompletterades därför med komponenten BEAst. BEAst var även 

något som togs upp under en fokusgrupp.  
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BEAst är ett verktyg som används för att underlätta den administrativa delen i ett bygg- eller 

anläggningsprojekt. Det finns flera olika delar inom BEAst och i anläggningsbranschen 

används framförallt BEAst Supply NEC. I fallföretaget har BEAst Supply NEC implementerats 

i viss utsträckning men målsättningen finns att detta ska implementeras över hela landet. I 

arbetsgruppen som arbetschefen ansvarar för har BEAst använts fullskaligt på ett projekt men 

det fungerade inte fullt ut då de hade problem med leverantören (5.3). De såg dock stora fördelar 

med att använda BEAst.  

 

BEAst Supply NEC förenklar den administrativa processen med massleveranser och är därför 

sammankopplad med aktiviteterna masshantering och leveransplaner. Med hjälp av BEAst 

automatiseras orderhanteringen vilket reducerar tid för hantering, minskar kostnader och 

minimerar antalet fel.  Dessutom innebär leveransplanerna att leverantören får en bättre översikt 

och kan ge bättre leveranssäkerhet.  

 

Kommunikation 

I sammanfattningen av teorin, (3.7), togs kommunikation upp som en viktig del i ett 

byggprojekt. Denna komponent har kompletterats med hjälp av fokusgrupperna.  

 

Kommunikation är viktigt i alla steg i ett byggprojekt, både internt och externt. Detta var även 

något som belystes under fokusgrupperna, kommunikation är viktigt och är något som kan 

förbättras. Kommunikationen mellan leverantör och entreprenör är viktigt för att leveranserna 

ska ske med rätt kvalitet, i rätt mängd och i rätt tid. Det är också viktigt att tydligt redogöra alla 

relationer mellan aktörerna i projektet för att logistiken ska fungera. Det finns flera olika 

verktyg som kan användas och det viktigaste är att innan projektet startar bestämmer vilka 

kommunikationskanaler som ska användas för vilken typ av information, när 

informationsutbyte ska ske och vem som ansvarar för informationskanalerna.  

 

Projektering  

En anpassade projektering är viktig för att ge förutsättningar för logistiken (5.1.4), men 

berördes även under teorikapitlet. Modellen kompletteras därför med komponenten 

projektering och projektering togs även upp under fokusgrupperna som en viktig del för att 

logistiken ska fungera.  

 

Det är viktigt att projekteringen underlättar för ett effektivt logistikarbete. I projekteringen bör 

det finnas riktlinjer för hur projekteringsarbetet ska bedrivas för att utveckla bättre 

förutsättningar för en effektiv logistik. I fallföretagets verksamhetssystem (5.1.1) finns det 

beskrivet aktiviteter som är kopplade till aktiviteten projektera för produktion. Dessa aktiviteter 

är viktiga att genomföra för att logistiken ska fungera effektivt.   

 

Tid 

Att det finns tid att planera för logistiken är en viktig förutsättning som togs upp i 

sammanfattning av teorin (3.7). Denna komponent har kompletterats med hjälp av 

fokusgrupperna.  
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Idag finns inte tillräcklig tid i fallföretaget då det är vanligt att de går från projekt till projekt, 

vilket gör att de inte hinner planera logistiken fullt ut. Logistiken bör planeras redan i ett tidigt 

skede för att skapa goda förutsättningar för att uppnå goda projektresultat. Idag är det vanligt 

att planeringen sker samtidigt som projektet pågår vilket kan göra att man inte drar nytta av alla 

fördelar som finns.  



Diskussion 

- 79 - 

7 DISKUSSION  

I detta kapitel diskuterats studiens resultat och metoder.  

7.1 Diskussion kring studiens metod  

Denna studie har anonymiserats för att kunna ta fram en generell logistikmodell för 

anläggningsbranschen. Detta medför att inga specifika rekommendationer har tagits fram för 

ett specifikt företag, utan strävan har varit att ta fram generella rekommendationer för ett 

anläggningsföretag. Detta har gjort att det finns en generalisbarhet i denna studie även om den 

till viss del kommer spegla fallföretaget. De åsikter och tillvägagångssätt som fallföretaget har 

antas vara liknande på andra anläggningsföretag och därför antas det att slutsatserna och 

rekommendationerna även kan tillämpas på andra anläggningsföretag. Detta är dock viktigt att 

beakta när studien studeras, att studien är baserad på åsikter och tillvägagångsätt från 

fallföretaget, och kan eventuellt inte tillämpas rakt av till andra företag. För att öka 

generaliserbarheten hade det varit intressant att även undersöka andra företag, detta är något 

som tas upp i kapitel 9. Ett problem med anonymiseringen av denna studie är att verktyg och 

arbetssätt som finns beskrivna i interna dokument i fallföretaget inte kan visas för att ge en 

tydligare bild över verktyget eller arbetssättet. Detta eftersom det då hade röjt anonymiteten. 

Dock har tydliga hänvisningar gjorts till vilket dokument denna information finns beskrivet i 

så att personal på fallföretaget har möjligheten att läsa dessa mer ingående. Dessutom kan det 

finnas intresse för fallföretaget att studera sammanfattningarna av fokusgrupperna för att hitta 

specifika förbättringsförslag för just fallföretaget.  

 

I en enkel sökning i databasen Google scholar visade det sig att vid sökning på 

anläggningsbranschen fick man fram 914 resultat medan sökning på byggbranschen resulterade 

i 7 660 resultat. En del av byggbranschens resultat involverar säkerligen anläggningsbranschen 

också men detta visar ändå på en markant skillnad. Detta kan även ses i de vetenskapliga artiklar 

som studien är baserad på, vilka mestadels är baserade på husprojekt. Detta kommer att påverka 

studiens resultat och har medfört att antagande om verktyg och aktiviteter som används vid 

husbyggnation även kan appliceras på anläggningsproduktion. Detta antagande gäller troligtvis 

även för stor del av informationen som finns beskrivet i resultatet. Detta då logistikutvecklaren 

på koncernnivå i fallföretaget uttryckte att fokus är på husproduktion och detta påverkar 

troligtvis de dokument som innehåller aktiviteter/arbetssätt/verktyg som tagits fram som 

koncerngemensamt. Både antaganden från teorin och resultatet kontrollerades dock under 

fokusgrupperna då personal från ett anläggningsföretag fick komma med åsikter om de 

framtagna aktiviteterna. Detta medför dock att det finns en osäkerhet i resultatet som bör 

beaktas. Dessutom är de vetenskapliga artiklarna i den teoretiska referensramen inte fokuserade 

på den svenska marknaden. Då det finns vissa skillnader mellan olika länders byggindustri kan 

detta påverka studiens resultat. Detta kontrollerades dock även under fokusgrupperna, men det 

finns en viss osäkerhet i studiens resultat.  
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De valda insamlingsmetoderna gav den information som krävdes för att kunna utföra denna 

studie. Det hade dock varit intressant att fortsätta studera vad litteraturen ansåg som viktiga 

delar i en logistikplanering. Många av delarna togs dock upp i flertalet artiklar vilket gjorde att 

informationsflödet kändes mättat, även om exempelvis fler konkreta verktyg hade kunnat 

beskrivas. När den teoretiska referensramen sammanställdes till komponenter genomfördes 

detta genom att ta fram områden som teorin belyste och gruppera dessa till komponenter. Detta 

tillvägagångsätt kan anses osäkert eftersom en tolkning har gjorts av vad som är viktigt i teorin. 

Detta är viktigt att beakta när logistikmodellen analyseras. Dock har ett flertal av dessa områden 

bekräftats genom information från fallföretaget och fokusgrupper vilket ger en högre validitet.  

 

Fokusgrupperna gav mycket information och samma diskussioner förekom i nästan alla 

områden i de tre grupperna. Detta gjorde att det inte fanns ett behov av att ha fler fokusgrupper. 

Personerna i fokusgrupperna arbetade i samma arbetschefsgrupp och det hade varit intressant 

att även göra fokusgrupper i andra arbetschefsgrupper. Detta för att försäkra sig om att de 

åsikter som framkom i fokusgrupperna inte enbart visar situationen i den studerade 

arbetschefsgruppen utan för hela fallföretaget. En viss osäkerhet finns därför i resultatet från 

fokusgrupperna även om den intervjuade logistikutvecklaren och material från fallföretagets 

intranät gav ungefär samma bild på situationen som fokusgrupperna. I varje fokusgrupp var det 

tre personer, vilket var lagom eftersom då fick alla personer möjlighet att komma till tals. I 

fokusgrupperna som chefen på fallföretaget skapade var antalet yrkesverksamma år blandat, 

vilket gjorde att vissa personer pratade mer och därmed tog över diskussionen. Om 

fokusgrupperna hade skapats på nytt hade dessa troligtvis omstrukturerats så att de med längst 

erfarenhet hamnade i en grupp och så vidare. Detta hade troligtvis gett en mer korrekt bild över 

nuläget i fallföretaget. Intervjuerna som genomfördes gav en god inblick i hur nuläget ser ut i 

fallföretaget och vilka utvecklingsmöjligheter de såg inom företaget. Urvalet av personer som 

intervjuades var relevant och syftet med intervjuerna uppfylldes. Det hade eventuellt varit bra 

att intervjua ytterligare en arbetschef för att få en bredare bild av fallföretaget och säkerställa 

att liknande situation och åsikter även finns i andra arbetschefsgrupper.   

7.2 Diskussion kring studiens resultat 

Den konceptuella logistikmodellen som tagits fram visar vilka aktiviteter som är viktiga för ett 

anläggningsföretag. Dessa aktiviteter innehåller i sin tur massor med underaktiviteter vilket kan 

specificeras mer ingående. Förutom att ta fram aktiviteter som bör utföras, har även studien 

tagit fram förutsättningar som krävs för att ett effektivt logistikarbete ska kunna bedrivas. Alla 

dessa förutsättningar är inte direkt kopplade till logistik, men har en stor betydelse för att 

logistiken ska fungera. Flera av dessa förutsättningar anses inte vara uppfyllda i fallföretaget 

och detta baseras på fokusgrupperna samt intervjun med logistikutvecklaren och arbetschefen. 

Därför har rekommendationer, se avsnitt 8.2, tagits fram och dessa rekommendationer kan 

säkerligen appliceras på andra liknande anläggningsföretag.  

 

Under fokusgrupperna upplevdes det att det fanns en motvilja mot logistik och planering 

eftersom förutsättningarna i anläggningsbranschen ändras hela tiden, vilket enligt deltagarna 

gör det svårt att planera. Dessutom är det inte lika mycket material eller samordning på 
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anläggningssidan vilket gör att behovet av logistik inte är lika stort enligt 

produktionspersonalen. De ansåg även att det inte behövdes någon specialiserad kunskap eller 

extra personal som ansvarade för logistiken. De ansåg att de hade kompetensen och att de 

logistiska uppgifterna kunde skötas av platsledningen. Detta trots att de upplever att logistiken 

inte fungerar optimalt idag och man använder sig exempelvis inte av leveransplaner för alla 

material i alla projekt eller uppdaterar APD-planer. På grund av detta anser jag att de saknar 

utbildning för att kunna förstå fördelarna med logistik och detta är något som fallföretaget måste 

fokusera på. Det har dock skett ett försök med att införa utbildning inom logistik på 

fallföretaget, men detta har inte setts som nödvändigt inom affärsområdet Anläggning. Detta 

visar också på att man inte förstår fördelarna med logistik i anläggningsbranschen; det finns en 

stor pedagogisk utmaning. Det finns enligt studiens modell flera aktiviteter som kan och bör 

genomföras för ett anläggningsföretag men som inte görs överhuvudtaget eller inte fullt ut i 

fallföretaget. Det krävs en utbildning för att personalen ska förstå vikten i att utföra dessa 

aktiviteter och hur de ska utföras. Det är viktigt att planera projektet innan produktionsstart men 

det är viktigt att vara medveten om att revideringar kommer att krävas och är även något som 

bör göras under projektets gång.  

 

Verksamhetsledningssystemet som finns idag hos fallföretaget är rörigt och det är svårt att följa 

processen. Det krävs många knapptryck att hitta den informationen som man vill komma åt. 

Under fokusgrupperna framkom det att många använder verksamhetssystemet som ett sätt att 

få tag på mallar och så vidare, men att de inte följer processen steg för steg. Dessutom saknas 

viktiga logistiska aktiviteter i verksamhetssystemet; bland annat leveransplaner. 

Verksamhetssystemet visar inte vilka aktiviteter som måste göras eller hur aktiviteten ska 

genomföras. Verksamhetssystemet behöver kompletteras och detta är en del i projektet Logistik 

2.0 Anläggning som tas upp i underavsnitt 5.1.3. De behöver, förutom att systemet uppdateras, 

ändra arbetssätten ute i projekten så att platsledningen följer de uppsatta processerna. På detta 

sätt uppnås en högre kvalitet. Det behöver ske en standardisering i de aktiviteter och verktyg 

som används. Produktivitetsverktyget Rätt från mig, se underavsnitt 5.1.2, är ett verktyg som 

fallföretaget tagit fram för att standardisera verksamheten. Det är dock viktigt att påpeka att allt 

inte kan standardiseras eftersom projekten har olika förutsättningar, men att det finns många 

aktiviteter och verktyg som kan standardiseras för att effektivisera projekten. Den modell som 

studien tagit fram kan också användas som en standard över vilka logistiska aktiviteter som 

behöver genomföras. Idag finns ingen modell över vilka aktiviteter som behöver utföras eller 

hur de ska utföras. Detta är något som skulle behövas för att de logistiska aktiviteterna ska bli 

utförda, men även för att höja kvalitén och underlätta för produktionspersonalen. Det saknas 

även nyckeltal i fallföretaget som gör att viktiga parametrar inte kontrolleras.  

 

Under fokusgrupperna diskuterades även erfarenhetsåterföring. Även om erfarenhetsåterföring 

inte är direkt kopplat till logistik, så är erfarenhetsåterföring viktigt då smarta logistiska 

lösningar kan spridas på så sätt. Det diskuterades även om viljan att dela med sig av sina 

kunskaper och att det kan finnas en prestige att inte fråga. I dagsläget sker nästan ingen 

erfarenhetsåterföring i fallföretaget och detta är något som de bör fokusera på. Det håller dock 

på att utvecklas ett system för erfarenhetsåterföring i fallföretaget.  
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Det börjar utvecklas mer och mer system på fallföretaget för att underlätta de administrativa 

arbetsuppgifterna exempelvis BEAst Supply NEC. Detta system kommer att spara mycket tid 

men också minska kostnader och höja kvaliteten eftersom alla leveranser säkerställs. Det finns 

en motvilja att implementera detta eftersom det i början kommer att krävas resurser och att 

leverantörerna måste ändra sina system. Det finns därför svårigheter med att implementera 

BEAst och det skulle troligtvis krävas ett beslut på koncernnivå att detta måste användas för 

projekt över en viss summa. Dessutom berördes partnering kort under teorin som en metod för 

att förbättra försörjningskedjan för projektet. Detta är något som har blivit mer och mer vanligt 

och tillämpas även av fallföretaget i vissa projekt. Detta är ett bra sätt att förbättra samarbetet 

mellan kund och entreprenör och se till att man arbetar mot samma mål. Men i studien har det 

framkommit att samarbetet mellan entreprenör och leverantör är av stor vikt och så som 

partnering ser ut i dagsläget involveras inte leverantörerna. Det skulle behövas fortsatta studier 

inom detta, se kapitel 9.  

 

Ytterligare ett område som gäller både hus- och anläggningsprojekt är att varje projekt ska bära 

sina kostnader själv. Detta innebär exempelvis att om en logistikansvarig anställs måste 

projektet tjäna mer på att anställa en sådan person än vad den kostar för projektet. Denna syn 

kan vara problematisk när man exempelvis vill införa ett nytt logistiksystem, såsom BEAst, då 

det krävs resurser vid implementeringen. Dessa resurser måste bäras av varje projekt vilket kan 

göra att man inte väljer att implementera systemet eftersom det inte klarar av att bäras av 

projektet.  
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8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Detta kapitel sammanfattar och presenterar rapportens resultat genom att besvara 

frågeställningarna med hjälp av den teoretiska referensramen, resultatet och analysen. Här 

dras egna slutsatser kring logistik för ett anläggningsföretag. Kapitlet avslutas med 

rekommendationer. 

8.1 Slutsats 

8.1.1 Frågeställning 1-Hur ser logistikplaneringsfasen ut för ett 

anläggningsprojekt? 

Figur 8.1 sammanfattar slutsatserna som används för att besvara frågeställning 1.  

 

 

Figur 8.1 Sammanställning av de slutsatser som använts för att besvara frågeställning 1. 

Den första slutsatsen är att logistikplaneringfasen varierar beroende på projekt då projekten som 

genomförs skiljer sig åt. Dessutom är det vanligt att förutsättningarna ändras snabbt i ett 

anläggningsprojekt.  

 

Den andra slutsatsen är att de beskrivna processerna om logistik i fallföretagets 

verksamhetssystem är otydliga och följs inte utav produktionspersonalen.  

 

Den tredje slutsatsen är att det saknas modeller, processer och nyckeltal som beskriver logistik 

för planeringsfasen. Detta tyder på att mognaden för logistik inom logistikplanering är låg på 

företaget, men även i branschen totalt då det finns få vetenskapliga artiklar kopplat till logistik 

för planeringsfasen inom anläggning.   

Slutsats

Planeringsfasen för logistik 
varierar beorende på projekt. 

Processerna som beskriver 
planeringsfasen för logistik i 

fallföretaget är otydliga och följs 
inte av produktionspersonalen. 

Det saknas modeller, processer 
och nyckeltal som beskriver 
logistik för planeringsfasen

Stöds av

5.1 Fallföretagets logistikarbete

5.2 Intervju med 
logistikutvecklare

5.3 Intervju med arbetschef

6.2 Fokusgrupper

FS1-Hur ser planeringsfasen för logistik ut för ett anläggningsprojekt? 



Slutsatser och rekommendationer 

- 84 - 

8.1.2 Frågeställning 2-Vad säger teorin inom bygglogistik och hur kan den 

tillämpas på ett anläggningsprojekt?  

Figur 8.3 sammanfattar slutsatserna som används för att besvara frågeställning 2.  

 

 

 

Figur 8.2 Sammanställning av de slutsatser som använts för att besvara frågeställning 2 

Effektiv logistikhantering minskar 
slöserier och därmed 

byggkostnaderna samt ökar 
produktiviteten.

Logistik är en konkurrensfördel

Det krävs mer arbete i ett bygg-
och anläggninsgföretag för 

logistiken ska fungera då det är 
svårt att skapa standardiserade 
processer på grund av ändrade 

förutsättningar. 

Det krävs rätt förutsättningar för 
att logistiken ska fungera i ett 
anläggningsprojekt. Det krävs 

utvecklad inköpsprocess, 
utbildning, organisation, 

kommunikation, 
erfarenhetsåterföring, 

standardisering och tid.

Viktiga logistiska aktiviteter i ett 
anläggningsprojekt är: 

Byggarbetsplatsens 
utformning/APD-plan, 

tidplanering, masshantering, 
leveransplan och terminal. 

3. Teoretisk referensram

FS2- Vad säger teorin inom bygglogistik och hur kan den tillämpas på ett 

anläggningsprojekt? 

 

Slutsats Stöds av 
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Den första slutsatsen att en effektiv logistikhantering medför minskade slöserier och därmed 

minskade byggkostnader och ökad produktivitet. Teorin indikerar att det finns en anledning till 

att se över hur logistiken hanteras i byggprojekt.  

 

En andra slutsats som gjorts är att logistik kan användas som konkurrensfördel genom att smarta 

logistiska lösningar medför minskade kostnader och ökar produktiviteten.   

 

En tredje slutsats som gjorts inom ramen för denna frågeställning är att det är svårt att 

standardisera produktions- och logistikprocesser. Detta eftersom förutsättningarna ändras i 

projekten då projekten bland annat varierar i storlek, typ, geografiskt läge och organisation. Det 

krävs mer arbete för att logistiken ska fungera men logistiken är väldigt central i ett bygg- och 

anläggningsprojekt då det krävs mycket samordning och det är många komponenter inblandade.  

 

Den fjärde slutsatsen som gjorts är att det enligt teorin krävs rätt förutsättningar för att logistiken 

ska fungera på ett anläggningsprojekt. Det krävs att det finns en välutvecklad inköpsprocess 

som är ihopkopplad med leveransplaner och tidplaner. Det är viktigt att personerna som arbetar 

med logistik i företaget har den utbildning som krävs för uppgifterna, att det finns rätt 

kompetens för att utföra arbetsuppgifterna. Det ska finnas en organisation kopplat till logistik 

som utför logistiska arbetsuppgifter men även utvecklar logistiska verktyg och processer på 

företaget. Det är viktigt att det är en bra kommunikation inom projektet, företaget och till 

leverantörer. Detta för att skapa bra samarbeten som bägge parter tjänar på men även för att 

undvika missförstånd och problem. Det är viktigt att skapa kommunikationskanaler där 

informationen lätt kan spridas och detta ska göras regelbundet. Ytterligare en förutsättning för 

att inte bara logistiken ska vara effektiv utan hela produktionen är det viktigt att man hittar ett 

system för erfarenhetsåterföring. Dessutom är det viktigt att det finns en standardiserad process 

för hur och vad som ska utföras. Detta skapar generellt en högre kvalitet. För att kunna skapa 

en effektiv logistikhantering krävs det att tid tillsätts i planeringsfasen för att kunna planera 

logistiken.  

 

Den sista slutsatsen är att teorin indikerar på att byggarbetsplatsens utformning/APD-plan, 

tidplanering, masshantering, leveransplan och terminal är viktiga aktiviteter för ett 

anläggningsprojekt. APD-planer tydliggör flödena på byggarbetsplatsen och visar bland annat 

lossningsplatser, tillfälliga vägar, tippar och så vidare. Det är också viktigt att välja en 

produktionsmetod som är gynnsam tidsmässigt och ekonomiskt men även säkerhetsmässigt. 

Tidplaner är en självklarhet och det är viktigt att den hålls uppdaterad under projektets gång 

och att det sker regelbundna avstämningar. Masshantering är betydelsefullt i 

anläggningsprojekt och är oftast en stor del av den totala produktionskostnaden. Det finns 

således stora besparingar att göra om detta sköts på rätt sätt. Leveransplan är viktiga för att 

leverantörerna ska kunna planera sin verksamhet men även för att entreprenören ska veta när 

material lossas och undvika onödiga förflyttningar av materialet. Leveransplanen måste vara 

ihopkopplad med inköps- och tidplanen. Terminaler kan användas i projekt där material 

behöver mellanlagras eller packas om. Med hjälp av terminaler kan leveranserna skötas 

smidigare.  
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8.1.3 Frågeställning 3-Vilka delar bör ingå i planeringsfasen för logistik för 

ett anläggningsprojekt? 

Figur 8.3 sammanfattar slutsatserna som används för att besvara frågeställning 3.  

 

 

 

Figur 8.3 Sammanställning av de slutsatser som använts för att besvara frågeställning 3 

Den första slutsatsen är att studien indikerar att det krävs vissa förutsättningar för att 

planeringsfasen för logistik ska fungera på ett anläggningsprojekt. Det krävs en utvecklad 

inköpsprocess, bra samarbete med leverantörer, utbildning, kommunikation, 

erfarenhetsåterföring, standardisering och tid för att utföra aktiviteterna. Det krävs även en 

organisation som kan utföra de logistiska aktiviteterna men även utveckla nya verktyg och 

arbetssätt. Organisationen måste anpassas till anläggningsprojekt. Det finns inte samma behov 

av en utsedd logistikansvarig för inkommande material som i husprojekt eftersom det är färre 

leveranser och mindre samordning. Det är dock viktigt att det finns någon i produktionen som 
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FS3- Vilka delar bör ingå i planeringsfasen för logistik för ett anläggningsprojekt? 
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har kompetens och tid att utföra dessa arbetsuppgifter fullt ut. Ytterligare förutsättningar är att 

projekteringen är anpassad så att bra logistiska lösningar kan göras.  

 

En andra slutsats som gjorts är att byggarbetsplatsens utformning/APD-plan tidplanering, 

masshantering, leveransplan/transportplanering, godsmärkning, godsmottagare, TA-plan och 

BEAst är viktiga logistiska aktiviteter och verktyg för ett anläggningsprojekt. Godsmärkning 

är viktigt för att hanteringen av materialet ska blir enklare och en ansvarig godsmottagare 

säkerställer att materialet som levereras är korrekt och levereras/förvaras till rätt plats. TA-plan 

måste oftast utföras på ett anläggningsprojekt då arbetet oftast bedrivs vid väg eller järnväg. 

Studien indikerar att BEAst är ett bra verktyg för masshantering och det underlättar de 

administrativa arbetsuppgifterna. Med hjälp av BEAst kan tiden som läggs ner på 

orderhanteringen minska och leveranssäkerheten höjs. Masshantering har en stor betydelse för 

ett anläggningsprojekt och genom en bra masshantering finns det mycket att spara då den står 

för en stor del av den totala produktionskostnaden i många projekt. Till skillnad från vad teorin 

säger så är inte terminaler en viktig logistisk lösning för anläggningsprojekt eftersom i 

anläggningsprojekt är behovet av samlastning mindre och materialet ofta är skrymmande.  

8.2 Rekommendationer 

Den huvudskapliga rekommendationen till fallföretaget är att tillämpa logistikmodellen och 

tillgodose de förutsättningar som krävs för ett lyckat logistikarbete.  

 

Det behöver göras en stor kraftsamling gällande utbildning till all personal som arbetar med 

logistik. Detta bör göras för tjänstemän och yrkesarbetare. Uppfattningen som fås är att 

produktionspersonalen inte ser fördelarna med logistik och menar att det är svårt att planera 

eftersom förutsättningarna ändras. Det är viktigt att visa vilka fördelar det finns samt hur och 

vad som kan planeras och detta kan göras genom en utbildning. Utbildningen behöver anpassas 

efter behovet som finns i ett anläggningsföretag och konkreta exempel bör tas upp. Under 

fokusgrupperna framkom det att personalen anser att de har tillräcklig utbildning och det inte 

fanns behov av specialiserad kunskap inom logistik. Detta trots att  i produktionen inte använder 

exempelvis leveransplaner i alla projekt som både resultatet och teorin säger är en viktig 

förutsättning för en effektiv logistik. Detta visar att det ändå finns ett behov av utbildningen 

inom logistik och därför rekommenderas fallföretaget att införa en utbildning om logistik.  

 

En ytterligare viktig del i fallföretagets arbete med att ha ett effektivt logistikarbete är att det 

finns en organisation som stödjer detta arbete. Det behöver finnas fler logistikutvecklare som 

bland annat sysslar med utbildning men även tar fram olika verktyg och arbetssätt. Det behöver 

även finnas personer i nära anslutning till byggprojekten som har specialistkunskaper i logistik 

som projekten kan använda sig av när de ser ett behov. Dessa personer kan exempelvis finnas 

i regionen. Om platsledningen får en större kunskap om logistik och att tid avsätts till 

logistikarbete finns inte behovet att i varje projekt ha en logistikansvarig som enbart arbetar 

med logistik. Det är dock viktigt att någon i platsledningen blir utsedd till logistikansvarig för 

att säkerställa att alla logistiska aktiviteter blir utförda.  
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I fallföretaget behövs det även ske en process med standardisering. Det bör stå i 

verksamhetssystemet vilka aktiviteter som ska utföras och detta ska visas på ett tydligt sätt. Det 

behöver även finnas tydliga instruktioner hur aktiviteterna ska genomföras. I dagsläget är det 

mycket otydligt vilka aktiviteter som ska utföras och på vilket sätt och genom att göra en 

standardisering kommer den generella kvaliteten att höjas. Dessutom kommer arbetet bli 

enklare och mer tidseffektivt för platsledningen då de vet vilka aktiviteter som ska utföras och 

hur. I fallföretaget är det vanligt att många av arbetsuppgifterna utförs baserat på erfarenhet och 

det finns en motvilja mot standardiserade processer vilket medför att det finns svårigheter i 

implementeringen. Dessutom är känslan hos produktionspersonalen att mycket fokus är på 

husproduktion vilket gör att de ännu mer sällan använder sig operativt av verksamhetssystemet. 

Det behöver tas fram modeller, processer och nyckeltal för logistikplanering i 

anläggningsprojekt.  

 

Ytterligare en rekommendation är att förbättra masshanteringen i projekten. Masshanteringen 

har en mycket stor betydelse för projektresultatet och ekonomin. I fallföretaget sker 

masshanteringen inte i några strukturerade former och baseras på erfarenhet. Det krävs mer 

utbildning i hur masshanteringen ska ske och även standardisera denna process så att en 

utarbetad plan för masshantering sker i alla projekt. Dessutom är det viktigt att en plan för 

masshantering upprättas i planeringsfasen, inte under projektets gång som det sker i dagsläget. 

BEAst är ett verktyg som underlättar den administrativa delen i masshanteringen och har 

implementerats i liten utsträckning i fallföretaget. Detta verktyg kommer frigöra tid för 

platsledningen vilket gör att den tiden kan spenderas på värdeökande aktiviteter. Dessutom ökar 

leveranssäkerheten med hjälp av BEAst. Fallföretaget bör fokusera på att implementera BEAst 

i större utsträckning eftersom det finns stora fördelar med verktyget.  
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9 FORTSATT FORSKNING 

Kapitlet tar upp idéer till fortsatta studier inom området. 

 

Det finns ett stort behov av att fortsatt forska om anläggningsbranschen för att ta fram arbetssätt 

och verktyg som är anpassade för anläggning. Idag antas ofta att de arbetssätt och verktyg som 

används i husproduktion att kunna användas i anläggningsproduktion men så är inte alltid fallet. 

Forskning behöver bedrivas inte bara inom logistik i anläggningsbranschen utan även om 

inköpsprocesser, produktionsmetoder med mera då det ofta som tidigare sagt inte sker någon 

anpassning för anläggningsbranschen. Denna studie har tagit upp områden inom logistik som 

är viktiga för ett anläggningsföretag och det finns säkerligen fler områden som är viktiga. 

Dessutom behöver det ske forskning inom varje område för att ta fram ordentliga verktyg och 

arbetssätt för hur dessa områden ska bedrivas. Det behöver beskrivas mer konkret om olika 

arbetssätt och verktyg så att produktionen kan förstå och använda sig av informationen. Då 

denna modell till stor del bygger på data som är framtagen för byggbranschen kan den 

framtagna modellen delvis även kunna användas för ett byggprojekt. Det är intressant att 

bedriva forskning som tittar på skillnaden mellan bygg- och anläggningsbranschen för att se 

vilka verktyg/arbetssätt som kan eller inte kan tillämpas på bägge branscher. Att undersöka om 

det finns samma problem inom logistik i anläggning som i bygg hade också varit intressant.  

 

Då denna studie har utförts på ett fallföretag speglar den delvis fallföretaget även om företaget 

har anonymiserats och studien har försökts skrivas generell. Detta gör att det kan vara intressant 

att studera hur logistiken fungerar på andra liknande företag för att göra modellen mer generell 

men även för att se om rekommendationerna som tagits fram även gäller på andra företag. 

 

Som tidigare har nämnts så står masshantering för en stor del av den totala 

produktionskostnaden för ett anläggningsprojekt. Masshantering tar dessutom mycket tid och i 

fallföretaget hanteras massorna utefter plastledningens erfarenhet. Det finns stora 

förbättringsmöjligheter gällande masshantering och det finns behov att fortsätta forska inom 

planering, styrning och uppföljning av masshantering. Detta eftersom masshanteringen har en 

stor betydelse för anläggningsprojekts framgång.  

 

Det skulle vara intressant att fortsätt studera hur partnering kan användas för att förbättra 

försörjningskedjan. Idag, som sagt, är partnering fokuserad på samarbetet mellan kund och 

entreprenör men då samarbetet mellan entreprenör och leverantör är viktigt för att projektet ska 

vara framgångsrikt vore det intressant att se hur partnering kan utvidgas för att även involvera 

leverantörerna. Det behöver tas fram konkreta förslag hur detta ska fungera för att det ska 

realiseras i verkligheten.  

 

I diskussionen och i rekommendationerna beskrevs det att det finns ett motstånd mot logistik i 

anläggningsbranschen. Det finns en uppfattning att det inte går att planera eftersom 

förutsättningarna ändrar sig och det är inte lika mycket material eller samordning. Det vore 

intressant att undersöka varför denna mentalitet finns och om det finns någon sanning i det.  
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Bilagor 

A 

BILAGOR 

Bilaga A-Intervjufrågor 

Intervjumall- Logistikutvecklare 

Antalet yrkesverksamma år: 

 

Nuläge/Bakgrund 

1. Hur arbetar fallföretaget med logistik idag?  

 

2. Berätta gärna mer om kunskapsportalen logistik.  

 

3. Hur uppfattar du att logistiken fungerar i produktionen? Vad fungerar bra och vad är 

mindre bra? 

 

4. Vilka delar anser du bör planeras innan produktionen avseende logistik? Vilka/vem ska 

vara delaktig?  

 

5. Hur stor vikt har logistik i anbudsskedet idag? 

 

6. Vilka skillnader mellan logistik i ett byggföretag och anläggningsföretag ser du? 

Används olika processer och verktyg? 

 

7. Hur tycker du att verksamhetsledningssystem fungerar gällande de logistiska 

processerna? Upplever du att produktionen följer de processer som finns beskrivna?  

 

8. Hur ser relationen till leverantörerna ut? Används samma leverantörer för att få ett 

långsiktigt samarbete eller byts de ut med hänsyn till priset/andra faktorer? 

 

Framtid 

9. Vilka förbättringsområden inom logistik som du ser finns det inom fallföretaget och 

framförallt anläggningssidan? 

 

10. Hur ser du på att använda sig av tredjepartslogistik? Är detta användbart i anläggning 

och på vilket sätt? 

 

11. Hur tror du att fallföretaget arbetar med logistik om 10 år?  

 

Organisation  

12. Hur delaktiga är ni i staben? Hjälper ni separata projekt med logistiklösningar eller är 

det mer utvecklingsarbete?  

 



Bilagor 

B 

13. Finns det någon logistikavdelning/logistikspecialist/planeringsspecialist på fallföretaget 

som hjälper till ute på projekteten med logistiken? 

 

14. Hur vill du att fallföretagets logistikorganisation ska vara uppbyggd? 

 

15. Vad sker i dagsläget för utbildning inom logistik för medarbetarna?  

  



Bilagor 

C 

Intervjumall-Arbetschef  

Antal yrkesverksamma år: 

 

Nuläge/Bakgrund 

 

1. Vad är logistik för dig?  

 

2. Hur uppfattar du att logistiken fungerar i produktionen? Vad fungerar bra och vad är 

mindre bra? 

 

3. Vilka delar anser du bör planeras innan produktionen avseende logistik? Vilka/vem ska 

vara delaktig?  

 

4. Vilka skillnader mellan logistik i ett byggföretag och anläggningsföretag ser du? 

Används olika processer och verktyg? 

 

5. Upplever du att processerna är standardiserade? Gör ni samma sak inför varje projekt 

och gör medarbetarna likadant?  

 

6. Hur tycker du att verksamhetsledningssystem fungerar gällande de logistiska 

processerna? Upplever du att produktionen följer de processer som finns beskrivna?  

 

7. Hur ser relationen till leverantörerna ut? Används samma leverantörer för att få ett 

långsiktigt samarbete eller byts de ut med hänsyn till priset/andra faktorer? 

 

8. Hur upplever du stödet från staben gällande logistikfrågor?  

 

9. Vad sker i dagsläget för utbildning inom logistik för medarbetarna?  

 

10. Hur tycker du att logistikorganisationen ska se ut? Finns det behov att anlita någon 

logistikansvarig som hjälper till ute på projekten?  

 

11. Hur arbetar ni med erfarenhetsåterföring? 

 

Framtid  

 

12. Vilka förbättringsområden inom logistik ser du? 

 

13. Hur ser du på att använda sig av tredjepartslogistik? Är detta användbart i anläggning 

och på vilket sätt? 

  



Bilagor 

D 

Intervjumall –Utvecklingschef BEAst 
 

1. Vad är BEAst? 

 

2. Varför har fallföretaget valt att använda sig av BEAst? Vilka fördelar ser du med 

BEAst och tror du det kan förbättra logistiken på byggarbetsplatsen? 

 

3. Hur används BEAst på fallföretaget? Vilka delar har implementeras? I hur stor 

utsträckning har BEAst implementerats?  

 

4. Vad är åsikten ute i projekten om BEAst? Vad finns för problemområden? 

 

5. Hur tror du att BEAst kommer att användas i framtiden?  

  



Bilagor 

E 

Bilaga B-Fokusgrupper 

Fokusgrupperna genomfördes under tre tillfällen där tre personer deltog varje omgång. Varje 

omgång var på 1h och genomfördes i ett konferensrum. Vid dessa tillfällen genomfördes 

fokusgrupperna på följande sätt: 

 

Inbjudan skickades ut till deltagarna där även syftet med fokusgruppen beskrevs. Syftet 

beskrevs även vid starten av mötet och även agendan för mötet beskrevs. Därefter fick varje 

deltagare post-it lappar. På dessa post-it lappar (gula) fick deltagarna skriva alla logistiska 

aktiviteter som de anser vara viktiga för ett anläggningsprojekt. De hade även möjlighet att 

skriva ner andra saker relaterade till organisation eller andra saker som de relaterar till logistik. 

Därefter sorteras lapparna så att liknande lappar paras ihop. Lapparna sätts upp efter vilken fas 

de genomförs. Sedan presenteras den framtagna logistikmodellen med hjälp av gröna post-it. 

Därefter diskuteras förbättringsförslag om den framtagna modellen och vad som krävs för att 

dessa aktiviteter ska kunna utföras. Denna diskussion redovisas i kapitel 6. 

 




