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SAMMANFATTNING 
Bygg- och anläggningsbranschen har, förutom en låg produktivitet där icke-värdeskapande 
aktiviteter uppgår till 30–35% av projektets totala produktionskostnad, en påverkan av det 
globala utsläppet av växthusgaser på upp till 40%. Utsläpp av växthusgaser, såsom koldioxid 
och metan, och förbrukningen av resurser inom byggbranschen måste minska kraftigt på kort 
tid för att branschen ska bidra till det svenska och europeiska klimatmålet. 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 vilket innebär en logistisk 
utmaning i planeringsfasen då hela området inte är undersökt. Företag inom 
anläggningssektorn arbetar sällan med tydliga modeller för logistik inom planering vilket kan 
potentiellt ytterligare öka slöseriet i processerna. Studiens syfte har varit att undersöka 
planeringsfasen och utveckla en konceptuell logistiskmodell för anläggningsprojekt. 
Logistikmodellen har utvecklats från befintlig teori och testats i fokusgrupper. Modellen består 
av sjutton komponenter som innehåller aktiviteter och verktyg samt beskriver de förutsättningar 
som krävs för en effektiv logistik i anläggningsprojekt. Fokusgruppernas svar indikerar att 
logistik inte är företagens huvudfokus; respondenterna har svårt att se fördelarna med att 
använda logistik som begrepp och de aktiviteter som lyfts fram i modellen förekommer sällan i 
praktiken. Studien indikerar att genom att ta fram standardiserade processer för logistik inom 
anläggningsbranschen och organisera ansvarsområdet inom processen och öka kompetensen, 
finns det därmed en möjlighet att effektivisera produktionen och minska miljöbelastningen. 
 
1. INTRODUKTION 
Logistikplanering inom anläggningsprojekt bör utvecklas både i teori och i tillämpning. 
Utmaningen med logistikplanering inom anläggningsprojekt är att produktionsområdet 
karaktäriseras av stora projektytor, svåråtkomlig terräng och problem med trånga utrymmen. 
Dessutom innebär projekt i anläggningsbranschen ofta omfattande hantering av massor. 
Förutom att byggprojekt skapar upp till 40% av det globala utsläppet av växthusgaser så uppgår 
slöserier i byggprojekt generellt 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 
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byggkostnaderna och effektiv logistik är ett sätt. Agapiou et al. (1998) menar att det finns 
mycket som kan förbättras inom byggnadsprocessen och dessutom öka produktiviteten om den 
planeras utifrån ett logistiskt perspektiv. Sobotka et al. (2005) stödjer att effektiv logistik ökar 
produktiviteten och Sarker et al. (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 et al., 2012). Logistik kan även 
ses som en konkurrensfördel och genom planering i tidiga skeden kan större värde skapas 
(Mentzer et al., 2001). Studier har visat att denna låga produktivitet orsakas av dålig planering 
och logistik (Agapiou et al., 1998). 
 
Simonsson et al (2012) skriver dock att entreprenörernas fokus inte är på att planera och 
optimera byggprojekt utan fokuset är att etablera den temporära arbetsplatsen, effektiv 
resursanvändning i produktion samt avetablera efter beställaren kravställning. Byggprojekt är 
speciellt på så sätt att projektet är kopplat till engångshändelser som kräver mycket planering 
av logistiken för att skapa en tillfällig produktionsplats och det finns små marginaler för misstag 
samt begränsad tid att rätta till fel (Oskarsson et al., 2013). Därför skapas en ny temporär 
organisation för varje bygge vilket gör det än 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, olika 
moment i byggprocessen utförs av olika yrkesgrupper (Oskarsson et al., 2013). Det krävs 
därmed mer arbete för ett anläggninsgföretag för att få logistiken att fungera och det har stor 
betydelse för projektresultatet då planeringresurser inte ingår i traditionellt i produktionsfasen. 
 
Syftet med studien är att undersöka planeringsfasen för logistik i ett anläggningsprojekt och 
kontextualisera en logistiskmodell för anläggningsprojekt då området är inte väl undersökt. 
Målet med studien är att beskriva den konceptuella logistiskmodellen för ett mer standardiserat 
arbetssätt för planering av logistik i anläggningsbranschen för att effektivisera produktionen. 
 
2. METOD 
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 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. 
 
Den kvalitativa forskningsstrategin (Bryman, 2011, Patel och Davidson, 2011) 
operationaliseras i denna studie genom att initialt genomföra en systematisk litteraturstudie i 
området Supply Chain Managment (SCM) med fokus på Construction Supply chain 
managament (cSCM). Därefter har både intervjuer samt fokusgrupp Bryman (2011) genomförts 
på fallstudieföretaget med allmänna frågeställningar (Alvehus, 2013) kopplat kring 
problemställningen inom bygglogistik. Urvalet av intervjupersoner och fokusgrupp har skett 
genom att försöka fördela mellan olika ansvarsroller (Tabell 1). Sekundärdata har hämtats från 
fallföretagets intranät, angående företagets organisation, processer och nuvarande 
logistikarbete.  
 
Begreppet SCM kan enligt Segerstedt (2008) översättas till logistik då målet och syftet med 
logistik är densamma som för SCM. cSCM, fritt översatt till bygglogistik, är en tillämpning av 
SCM i byggkontexten Litteratur har inhämtats från Google Scholar och konferensbidrag från 
International Group for Lean Construction, samt genom sökningar av följande sökord: Supply 
Chain Management, Construction Supply Chain Management, Lean, Lean Construction, 



construction logistics, Supply chain planning, slöserier i byggbranschen, Construction 
Management, byggprocessen. 
 
Tabell 1: Sammanställning av intervjuer och fokusgrupper 
Datum Respondent/-er 
2019-10-24 (Telefonintervju)  Utvecklingsledare Inköp- och Logistik 
2019-11-20 Arbetschef 
2019-11-07 Utvecklingschef- BEAst 
Fokusgrupper 
2019-10-29 

 
2 Platschefer, arbetsledare 

2019-10-30 Platschef, entreprenadingenjör 
2019-11-05 Platschef, entreprenadingenjör, erbetsledare 

 
Fallföretaget är utvalt främst för dess omfattande verksamhet kring anläggningar. Det är ett 
bygg- och anläggningsföretag som omsätter mer än 50 miljarder per år. De har cirka 15 000 
anställda och deras verksamhet är uppdelad i fyra olika verksamhetsområden; bygg, 
anläggning, industri och projektutveckling. Affärsområdet 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. 
 
3. BYGG OCH ANLÄGGNING 
Nordstrand (2008) skriver att huvuddelen av all byggproduktion administreras och genomförs 
av byggentreprenörer, som vanligen har entreprenadavtal direkt med byggherren/beställaren. 
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.). 
 
3.1. Bygglogistik 
Bygglogistik definieras som uppgiften att integrera organisatoriska enheter längs en 
byggförsörjningskedja (Vrijhoef och Koskela, 2000), 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) menar att kommunikation, informationsflöden, problemlösning, tekniska lösningar, 
försörjningssystemet, engagemang, kvalitetsstandarder, långsiktiga leverantörsrelationer 
viktiga för integrationen i byggförsörjningskedjan. Larsson et al, (2008) menar att bygga hus är 
mångt och mycket ett rent logistikprojekt som omfattar planering, organisering, koordinering 
och kontroll av materialflöden från råmaterial tills det att materialet byggs in i den färdiga 
byggnaden (Larsson et al., 2008, och Agapiou et al., 1998). I byggbranschen dominerar 
upphandling, planering och genomförande (beställning, mottagning, transport och lagring) de 
logistiska processerna (Sobotka et al., 2005).  
 



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 dessutom 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).  
 
3.2. Konceptuell logistikmodell 
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 1). 

 
Figur 1: Komponenter i en konceptuell bygglogistikmodell 
 
Organisation 
En otydlig organisationsstruktur kan leda till kostsamma fel (Briscoe och Dainty, 2005). Det 
finns olika modeller av logistiksystem som byggföretag kan tillämpa (Sobotka och 
Czarnigowska, 2005). 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 (Jongeling 
och Olofsson, 2007), genom exempelvis 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 (Agapiou et 



al., 1998). Den logistikansvarige ska ansvara för alla delar i logistikkedjan, lagringshantering, 
samt utveckling och effektivisering av logistiklösningar på arbetsplatsen och ska involveras 
tidigt i projektet (Sarker et al., 2011).  
 
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 (Nordstrand och Révai, 2002).  
Det är viktigt att det tas fram riktlinjer på hur byggarbetsplatsen ska se ut och hur logistiken ska 
fungera. Den bör innehålla lossningsplan Agapiou et al. (1998), det vill säga var och hur 
materialet ska lossas, och kopplas ihop med leveransplanen. 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. Det är viktigt att skapa scheman för 
materialförbrukningen och utrustningen (Serra och Oliveira, 2003). 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 på ett säkert sätt.  
 
Tidplanering 
Att upprätta en tidplan för projektet är en central logistisk aktivitet (Serra och Oliveira, 2003). 
Det är viktigt att planera så att ett kontinuerligt och tillförlitligt flöde av resurser genom olika 
platser i byggarbetsplatsen säkerställs. 
 
Leveransplan 
Leveransplanen utförs av logistikansvarig Materialförsörjningen är viktig för ett byggföretag 
och det är viktigt att det finns välutvecklade rutiner (Sarker et al., 2011). 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 
tillgänglig Det är därför både viktigt att planera leveranser till byggarbetsplatsen men även 
placering och förflyttning av materialet på byggarbetsplatsen (Sarker et al., 2011). När 
leveransplaneringen tas fram bör man beakta hur materialet ska fördelas, transporteras, tas 
emot, förvaras, förflyttas och byggas in. Leveransplanen ska visa leveransdatum för olika 
material för hela projektet och ska göras av logistikplaneraren i samarbete med varje 
leverantör/UE Larsson et al. (2008). 
 
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. Förutom 
leveranser till byggarbetsplatsen måste även avfallshanteringen planeras (Sobotka och 
Czarnigowska, 2005). 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. 
 
Inköp 
Leveransplanen bygger på inköpsplanen och därför beroende av inköpsprocessen. 
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 genom att det finns regler/riktlinjer för inköpet och ett tydligt 
schema som redovisar när, hur och vart materialet ska köpas in (Serra och Oliveira, 2003).  
 
Standardisering 
Med hjälp av standardisering av logistikhanteringen är det möjligt att planera projektet och 
byggarbetsplatsen (Simonsson et al., 2012). Det finns svårigheter i att skapa standardiserade 
processer eftersom projekten är olika, aktörer byts ut, metoden varierar och så vidare (Briscoe 
och Dainty, 2005). Slöserier kan minskas genom att vidareutveckla metoder och färdigheter för 
logistikhantering (Josephson och Saukkoriipi, 2005). Standarder för logistik i anbudsprocessen 
och standardisering av IT-system, kvalitetssäkringssystem och metoder för kontroll behövs 
(Sobotka och Czarnigowska, 2005).  
 
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 (Josephson och Saukkoriipi, 
2005, Simonsson och Emborg, 2007). 
 
Kommunikation 
Många problem i en försörjningskedja i ett byggprojekt kan härledas till otillräcklig 
koordination och kommunikation mellan aktörerna. Dessutom är det vanligt att aktörerna i en 
försörjningskedja byts ut mellan projekten vilket gör att kommunikation får en stor betydelse 
för byggprojekt (Briscoe och Dainty, 2005). För att kommunikationen ska fungera i ett 
byggprojekt är det viktigt att skapa riktlinjer för hur kommunikationen ska fungera och vad den 
ska innehålla (Sobotka och Czarnigowska, 2005). 
 
Erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring är betydelsefullt i byggbranschen eftersom aktörerna ofta byts ut mellan 
byggprojekten, därför är det viktigt att ta fram en metod för erfarenhetsåterföring Sobotka och 
Czarnigowska (2005). Genom att använda sig av erfarenhetsåterföring kan slöserier och 
problem undvikas i försörjningskedjan och dessutom fås en bättre produkt. Det är även viktigt 
att det logistiska systemet utvärderas efter men även under projekten så att förbättringar kan 
ske kontinuerligt (ibid). 
 
Terminal 
En terminal är en modell som projekten kan använda sig av för att hantera och samordna långa 
leveranssystem och leveransvägar för att effektivisera totala transportsträckorna (Sobotka et al., 
2005). Genom att använda en terminal kan materialet samlastas och materialet kan levereras i 
den takt som produktionen och därigenom reducera trafikbelastningen och utsläpp Sobotka och 
Czarnigowska (2005). Terminalerna ska upprättas, antigen av entreprenören Agapiou et al. 
(1998) eller av tredjepartslogistiker (Ekeskär och Rudberg, 2016), i producktionsprocessen för 
att bibehålla hög servicegrad i hela byggprocessen. 
 
Masshantering 
Masshanteringen är en central del av anläggningsprojekt då den är kostnadsdrivande och 
påverkar transporter och utsläpp, men påverkar också möjligheten till att återanvända 
materialet, antigen inom byggarbetsplatsen eller till ett annat projekt (Erikshammar och 
Bergström, 2020). Överskottsmassor ses ofta som ett avfallsproblem, men bör ses som en resurs 
för materialförsörjningen i regionen (Flyhammar, 2017 och Niklasson, 2011). 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 påverkar lagstiftning hur materialet ska hanteras beroende på föroreningsgrad.  
 
En masshanteringsplan redovisar för hanteringen, styrningen och kontrollen av massorna på 
byggarbetsplatsen, men också beskriver framställningen av de uppgrävda och sprängda 
massorna, samt mottagandet och transporten av schakt- och bergmassor (Kemppainen et al., 
2004), Masshanteringsplan beskriver även materialtransporterna för producerade massorna, 
mellanlagring- och återvinningsanläggningar, samt massbalansen (Erikshammar och 
Bergström, 2020)  
 
Tid 
Det centrala är att tillsätta tid för att planera logistiken uppnå en effektiv logistik (Sarker et al., 
2011). 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 (Sarker et al., 2011). 
 
Samverkan mellan komponenter 
Komponenterna är ömsesidigt beroende och kan ibland svåra att skilja åt. Det innebär att det 
inte finns exakta kriterier till hur logistikmodellen exakt kan användas. Det existerar därmed en 
rad komponenter som måste bedömas utifrån hur relevanta dessa är för specifikt företag och 
bransch i syftet att täcka huvudmålen inom logistik. Det finns därmed utmaningar att definiera 
ett effektivt system gällande logistik utifrån dessa komponenter. Dessutom är vissa 
komponenter processer medan andra är strukturer eller artefakter. Modellen är därför 
konceptuell till sin natur och används för att utforska fältet med hjälp av att utforska 
fallstudieföretaget. 
 
4. RESULTAT 
Resultatet från företagsinterna processbeskrivningar, resultat från fokusgrupper och intervjuer 
sammanställts i figur 2. Data finns redovisat Johansson (2019). 
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Figur 2: Sammanställning av resultat i den framtagna konceptuella modellen. De vita 
komponenterna återfinns i empirin, de gula är komponenter som identifierats i empiri men finns 
inte beskriven i teorin och det röda innebär att det inte alls kunde verifieras i empirin. Det 
orangea indikerar på att förståelsen finns men behovet är otydligt och ömsesidigt beroende av 
komponent ”Tid”. 
 
Organisation 
Materialet indikerar att respondenter inte ser ett behov av en logistikansvarig utan de logistiska 
aktiviteterna kan skötas av platsledning eller entreprenadingenjör, även om det kan finnas 
behov av logistikansvarig vid stora komplexa projekt. Det framkom dock att det finns behov av 
logistikutvecklare som kan utveckla APD, leveransplaner, samt massdisponeringsplaner. 
Däremot har projekten svårt att bära kostnaden för detta och en logistikplanerare 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.  
 
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. På anläggningssidan är det ovanligt, enligt 
respondenterna, 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. 
 
Leveransplan/Transportplanering 
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. 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 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.  
 



Inköp/Leverantörer 
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 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 leverantörer 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.  
 
Terminal  
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. 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. 
 
Godsmärkning 
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  
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.  
 
Trafikanordningsplaner (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 
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. 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.  
 
Projektering  
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 finns det beskrivet 
aktiviteter som är kopplade till aktiviteten projektera för produktion. Dessa aktiviteter är viktiga 
att genomföra för att logistiken ska fungera effektivt.  
 
5. ANALYS 
Fokusgruppen verkar brottas med samma sak som hela branschen, det vill säga att det finns en 
motvilja mot logistik och planering både 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 anläggningssidan vilket gör att behovet av logistik inte är 
lika stort enligt produktionspersonalen. Det blir alltså en extra kostnad. Å andra sidan så finns 
det en koppling till samordning, uppföljning och planering där tid krävs för att exekvera 
byggförsörjningskedjan på ett effektivt sätt och där effekterna kan påvisas eller indikeras. 
Modellen visar att det finns ett tydligt ömsesidigt beroende emellan dessa komponenter. 
 
Respondenter uttrycker också att å ena sidan finns inte behovet för specialiserad kunskap eller 
extra personal som ansvarade för logistiken, å andra sidan indikerar empirin att nuvarande 
arbetssätt har brister. 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. Detta cirkelresonemangkan bero på att det saknas grundläggande 
förståelse av koncepten för att kunna förstå fördelarna med logistik. Men det saknas evidens i 
dagsläget för att det skulle effektivisera exempelvis materialhantering.  



 
Masshanteringen har en mycket stor betydelse för projektresultatet och ekonomin 
(Erikshammar och Bergström, 2020). 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. 
Det indikerar fokus bör vara på att implementera BEAst i större utsträckning eftersom det finns 
stora fördelar med verktyget. 
 
Den konceptuella logistikmodellen som tagits fram visar vilka aktiviteter som är viktiga för ett 
anläggningsföretag men också vilka inte är fullt så viktiga. Dessa aktiviteter innehåller i sin tur 
massor med underaktiviteter. Aktiviteter och underaktiviteter är en blandning av processer, 
organisation och styrning (eng. management). Det går inte från materialet att tydligt isolera 
beroenden eller tydliga gränssnitt vilket blir en nackdel i analysen. 
 
6. DISKUSSION 
Studien baseras endast på en fallstudie. De åsikter och tillvägagångssätt som fallföretaget har 
kan antas vara liknande på andra anläggningsföretag och därför antas det att slutsatserna och 
rekommendationerna även kan tillämpas på andra anläggningsföretag. Men då empirin till stora 
delar består av åsikter och tolkningar av åsikter och beskrivningar så ska slutsatser tolkas 
indikativt. 
 
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 validitet och har medfört ett inbyggt att antagande om verktyg och aktiviteter som 
används vid husbyggnation även kan appliceras på anläggningsproduktion.  
 
Antaganden från teorin kontrollerades dock med 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.  
 
7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATION 
Studien har presenterat resultatet av undersökning av planeringsfasen för logistik i 
anläggningsprojekt och kontextualiserat en logistiskmodell för anläggningsprojekt (Figur 2).  
 
Studien indikerar att logistikplaneringens komponenter varierar beroende på projektets storlek, 
typ, geografiskt läge och organisation. Externa påverkansfaktorer och förutsättningar kan också 
förändras väldigt snabbt vilket gör att det kan vara svårt att standardisera logistikprocesser.  
Det verkar som om konceptet bygglogistik tolkas olika av olika aktörer på fallstudieföretaget. 
Studien indikerar 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 färre vetenskapliga artiklar kopplat till 
logistik för planeringsfasen inom anläggning än exempelvis husbyggnad. 
 
Studien indikerar att det krävs ett antal förutsättningar för att logistik inom anläggning ska 
fungera och ge effekt. Det krävs att det finns 

- en välutvecklad inköpsprocess som är ihopkopplad med leveransplaner och tidplaner 
- personer som arbetar med logistik i företaget har den utbildning som krävs för 

uppgifterna, att det finns rätt kompetens för att utföra arbetsuppgifterna.  
- en organisation kopplat till logistik som utför logistiska arbetsuppgifter men även 

utvecklar logistiska verktyg och processer på företaget.  
- en bra kommunikation inom projektet, företaget och till leverantörer.  
- ett system för erfarenhetsåterföring.  
- tid för att kunna planera logistiken 
- projektering har tagit hänsyn till logistiken 

 
Masshantering är, enligt studien, 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. Utöver detta är byggarbetsplatsens utformning, APD-plan tidplanering, 
masshantering, leveransplanering, transportplanering, godsmärkning, godsmottagare, TA-plan 
och BEAst viktiga logistiska aktiviteter och verktyg för ett anläggningsprojekt. Terminaler är 
inte en viktig logistisk lösning för anläggningsprojekt eftersom i anläggningsprojekt är behovet 
av samlastning mindre och materialet ofta är skrymmande. 
 
7.1. Framtida forskning 
Det finns ett stort behov av att fortsatt forska om anläggningsbranschen för att ta utveckla den 
konceptuella modellen för bygglogistik inom anläggning. Modellen som presenterats behöver 
undersökas ytterligare för att öka dess generaliserbarhet. Dessutom saknas evidens för att 
arbetssätt och verktyg som används i husproduktion ska kunna användas i 
anläggningsproduktion och behöver modellen utvecklas ytterligare.  
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