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Abstract 

Purpose: Continously growing cities and increasing population sets new demands in 
the building industry. Contractors are facing new challenges regarding construction-
site-logistics in densely populated areas where the use of large transports is limited. 
Many of the actors involved in construction logistics don’t seem to recognize the 
potential in early-stage cooperation and sharing of information. Large improvements 
are available in the construction logistics which seem to lack structure and good 
planning. Large demands are going to be put on contractor corporations where smart 
logisticsolutions can be a deciding factor for competition and thus, important to 
identify.    

Method: In order to supply answer to this thesis question formulation a case study was 
performed at Skanska AB Sverige. The methods used are literature-review, document-
analysis and interviews. The literature-review helped gathering knowledge in the field 
as well as providing a framework in chapter four. The document-analysis where used 
to identify the guidelines and tools that Skanska AB Sverige uses today. The interviews 
took place at Skanska AB Sverige where employees on influential positions supplied 
their view on the construction logistics.  

Findings: The thesis examined four problem areas within construction logistics: 
material flow issues, internal communication, external communication and complexity. 
The study showed that the largest problem was material flow issues in citylogistics 
where it was shown that the problems included was uncertainty of time of delivery, 
transport issues, uncertainty of space requirement and space for waste storage. The 
problems may be solved through thorough planning and inclusion of more actors in the 
planning. An increased use of join-distribution may also prove beneficial to the projects 
as more space and time is created.    

Implications: The thesis conclude that information of solutions exist today but that it 
must find a way to reach the project in a better way. Problems regarding the external 
communication with subcontractors was found in the interviews which could be 
prevented through a better understanding between different actors through inclusion in 
the early stage planning and continuous involvement. As a recommendation to further 
research we recommend to examine the profitability of joint-distribution and supply 
chain management.  

Limitations: The the thesis is limited to construction enterprise where logistics is 
examined where it is in direct contact with the construction site. The supply chain of 
subcontractors and their handling of materials is not studied in this report.  

Studien är avgränsad till ett byggentreprenadföretag på husbyggnad där logistiken 
undersöks endast i direktkontakt med byggarbetsplats. Underentreprenörernas 
leveranskedja och hantering av material beaktas inte i detta arbete. 

Keywords: Construction site plan, Workplace logistics, Just in time, Lean construction, 
Delivery planning, Logistic, Joint distribution, Supply chain management, 
Citylogistics. 
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Sammanfattning 

Syfte: Ständigt växande stadskärnor och ökad befolkning ställer nya krav på 
byggmarknaden. Entreprenörer ställs inför nya utmaningar gällande 
arbetsplatslogistiken på trånga innerstadprojekt där stora transporter är begränsade. 
Många inblandade som berörs av logistikfrågor ser inte den stora potentialen i 
samarbete och utbyte av information. Stora förbättringsmöjligheter finns gällande 
logistiken inom byggbranschen vilken saknar struktur och bra planering. Stora krav 
kommer ställas på entreprenadföretag där smarta logistiklösningar kan vara en 
avgörande konkurrensfaktor därför är det viktigt att identifiera dessa möjligheter.  

Metod: För att besvara rapporten frågeställningar utgick examensarbetet från en 
fallstudie. Metoderna som användes för datainsamling var litteraturstudie, 
dokumentanalys och intervjuer. Litteraturstudier hjälpte med att införskaffa kunskap i 
ämnet samt gav grund i empirikapitlet. Därefter gjordes dokumentanalys för att 
identifiera Skanskas Sverige AB riktlinjer och hjälpmedel som finns idag. 
Avslutningsvis intervjuades personer på företaget för att se deras syn kring 
logistiksituationen.  

Resultat: Rapporten undersökte fyra problematiska områden inom bygglogistiken: 
materialflöde, intern och extern kommunikation samt komplexitet. Studien visade att 
problem kring materialflöde var största bekymmer utifrån logistiksynpunkt. Inom det 
området fastställdes problematik kring leveransreliabilitet, transportproblem på 
byggarbetsplats, osäkerhet om utrymmeskrav och hantering av avfall. Problemen kan 
lösas genom noggrannare planering och inkludering av flera aktörer i planeringen. 
Ökning av samlastning tycks också gynna projekten där mer plats och tid skapas. 
Medarbetarnas okunskap gällande samlastning skapar rädslan för extra kostnader 
istället för att se möjligheter. 

Konsekvenser: Rapportens slutsats är att information kring lösningar som finns 
tillgängliga i dagsläge måste nå projekten på ett bättre sätt. Problem kring den externa 
kommunikationen med underentreprenörer konstaterades. Bättre förståelse för 
varandras arbetssätt kan skapas genom täta avstämningar och bättre involvering. Som 
förslag till vidare studier kan lönsamhet av samlastning respektive supply chain 
management för olika typer entreprenader undersökas. 

Begränsningar: Studien är avgränsad till ett byggentreprenadföretag på husbyggnad 
där logistiken undersöks endast i direktkontakt med byggarbetsplats. 
Underentreprenörernas leveranskedja och hantering av material beaktas inte i detta 
arbete. 

Nyckelord: APD-plan, Arbetsplatslogistik, Just in time, Lean construction, 
Leveransplanering, Logistik, Samlastning, Supply chain management, Trånga 
byggarbetsplatser,  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Urbaniseringen pågår och stadskärnor blir allt mer attraktiva vilket gynnar utvecklingen 
men även skapar utmaningar där behov av nya bostäder och satsning i förbättrad 
infrastruktur behövs (Trivector Traffic, 2012). Prognosen visar att redan år 2040 kan 
uppnås en befolkningsmängd motsvarande tolv miljoner (SCB, 2017). 

Stadsbyggnadsforskare Alexander Ståhle påstår i en intervju att viljan att bosätta sig i 
närheten av stadskärna och diverse service är efterfrågad. Detta skapar behov att förtäta 
städer och bygga mer inåt. Korta avstånd skapar möjligheter till mindre användning av 
bil och kan vara gynnsam för miljö. (Upsala nya Tidning, 2017) 

Byggarbetsplatser i trånga städer är ett relevant ämne att undersöka med tanken på 
utvecklingen som sker.  Logistiken har utvecklats i Sverige under andra hälften av 1900 
talet och hade sitt ursprung i transportteknik. Begreppet användes i sammanhang med 
transportteknik och lager. Idag är logistik ett brett område vilket hanterar både 
informations och materialflöde. (Nationalencyklopedin, 2018)  

Urbaniseringen pågår, detta ställer krav på branschen att bygga nya och utveckla 
befintliga kvarter. Byggarbetsplatser i centrala stadsdelar kräver att det läggs mer tyngd 
på logistiktänkande och smarta lösningar. Där hantering av både inkommande och 
utgående materialflöden skapar stora risker och kräver mycket plats och planering.  

1.2 Problembeskrivning 
Mezak och Zamkowska (2016) beskriver att problem inom logistiken grundas i bland 
annat oorganiserad och kaotisk samordning där alla part tittar på egna behov utan att se 
möjligheten att samarbeta. Brist på bra lösningar skapar konflikter och pressar tidsramar 
för leveranser. Detta kan leda till att leveranser måste ske utanför ordinarie arbetstider.   

Josephson och Saukkoriipi  (2009) skriver att materialhantering på en byggarbetsplats 
och transporter utgör en betydande del av resurskonsumtion i ett projekt. Kunskap inom 
logistik är nyckeln för förbättrad planering av materialflöden. Allt detta för att uppnå 
en ordnad process i produktionen.   

Väntan, transporter och lager nämns bland annat som orsaker till slöseri inom 
byggbranschen. Ett behov där Lean Construction och Supply Chain Management 
tänkande finns för att kunna planera resurser och reducera slöseri. (Jarkko 
Erikshammar, 2015) 

Boverket (2009) skriver i sin rapport att logistik på byggarbetsplatsen är inte bara 
lastbilar och upplagsplatser, dock så är det där den största förbättringsmöjligheten finns. 
En jämförelse mellan tillverkande industrin gjordes där leveranser måste ske vid exakt 
tidpunkt. Byggbranschen saknar struktur för planerade leveranser vilket medför onödig 
förflyttning av material och extra kostnader.  
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Material beställs i god tid för att ha den tillgänglig när behovet kommer. Med detta 
resonemang kan den dock behöva förflyttas flertalet gånger innan den byggs in. Vid 
långa lagringstider kan skador förekomma eller oordning skapas på en byggarbetsplats 
vilket resulterar i förlängd process och finansiella förluster. (Wallström, Vennström, 
Olofsson, 2011). Byggnadslogistik är av särskilt intresse att utforska eftersom den i 
flera avseenden skiljer sig från logistiken i andra branscher. Faktorer som att en 
byggarbetsplats är en temporär organisation som färdigställer en unik och avancerad 
produkt leder till att förutsättningarna för att bedriva verksamheten skiljer sig i 
jämförelse med andra branscher (Polasie, Frödell, & Josephson, 2009).  

En bidragande orsak till bygglogistikens komplicerade natur är att den involverar 
flertalet aktörer som dessutom sannolikt inte förblir samma respektive aktör i de olika 
projekten. De aktörer som involveras utgörs av allt från beställare, projektörer, 
arkitekter, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer (Segerstedt & Olofsson, 
2010).  

Växande städer och ökad befolkning ställer krav på byggmarknaden, detta innebär 
byggarbetsområden i stadskärnan där tillgänglighet och stora transporter är begränsade. 
Det är många parter som berörs av logistikfrågor därför är det extra viktig att alla är 
medvetna om problemet och har samma mål (Polasie, Frödell, & Josephson, 2009). 
Stora krav kommer ställas på entreprenadföretag där smarta logistiklösningar kan vara 
en avgörande konkurrensfaktor därför är det viktigt att identifiera dessa möjligheter.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med rapporten är att identifiera problemområden där det finns 
förbättringsmöjligheter inom logistik för trånga byggarbetsplatser samt ge förslag på 
hur detta kan åstadkommas. 

 Vilka problemområden finns inom bygglogistiken idag?   
 Vilka är de huvudsakliga problemen på en byggarbetsplats i tätbebyggda 

områden? 
 Hur kan bygglogistiken förbättras för att åtgärda de problem som identifierats 

på byggarbetsplatser i tätbebyggda områden? 

1.4 Avgränsningar 
 Studien är avgränsad till ett byggentreprenadföretag på husbyggnad.  
 Rapporten är begränsad till logistiken i direktkontakt med byggarbetsplatsen. 
 Underentreprenörernas leveranskedja och hantering av material beaktas inte i 

detta arbete. 
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1.5 Disposition 
Rapporten är disponerad enligt följande: 

Kapitel 1 Inledning 
Första kapitel i rapporten där läsaren få en bakgrund till hela arbetet vilket flöjs av 
problembeskrivningen för att kunna härleda till mål och frågeställningar. 
Avslutningsvis presenteras avgränsningar i rapporten.  

Kapitel 2 Metod och genomförande  
Denna del av rapporten ger inblick i vilka metoder som användes för att uppnå mål och 
besvara frågeställningar.  

Kapitel 3 Teoretiskt bakgrund  
Under denna rubrik hittar läsaren alla teorier som användes i rapporten vilka ger grund 
för rapporten och visar dagens forskningsläge. 

Kapitel 4 Empiri  
Sammanställning av insamlad empirin i form av intervjuer och dokumentanalys som 
ska ge möjlighet till att besvara frågeställningar. 

Kapitel 5 Analys och resultat 
I nästsista kapitel analyseras data från litteraturstudie och empirin för att kunna komma 
fram till ett resultat för rapporten. 

Kapitel 6 Diskussion och slutsatser 
Kapitel innehåller diskussioner och slutsatser för hela rapporten där lyfts fram vad som 
har gått bra och mindre bra under resans gång. Avslutningsvis presenteras förslag för 
vidare forskning.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Denna rapport utgår från de fyra kategorier av byggarbetsplatsproblem framfört av 
Thunberg, Rudberg & Karrbom-Gustavsson (2017). Rapporten kommer att identifiera 
och kategorisera dagens byggarbetsplatsproblem, och mer specifikt de problem som 
uppstår på byggarbetsplatser med begränsad yta att förvara material och ta emot 
leveranser. 

Rapport är en studie på Skanska Sverige AB, distrikt Jönköping och som ledande 
undersökningsmetod används intervjuer, dokumentanalys och litteraturstudie. Data 
kommer att samlas upp i den sociala verkligheten och analys sker parallellt med 
datainsamlingen. Detta utmynnar således i en kvalitativ metod som grund för rapporten 
(Nationalencyklopedin, 2015). 

Fallstudie är en beteckning som innebär att vi gör en undersökning på en mindre 
avgränsad grupp, i det här fallet Skanska Sverige AB. Vid denna fallstudie utgår 
författarna från ett helhetsperspektiv och strävar efter att få så täckande information 
som möjligt. Utifrån de resultat som erhålls diskuteras sedan överförbarhet av resultaten 
då en risk av förfarandet kommer i form av att resultaten bara är giltiga för det studerade 
fallet (Patel & Davidsson, 2011). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Vilka problemområden finns inom byggnadslogistiken idag? 
Frågeställning nummer ett besvaras med hjälp av intervjuer och litteraturstudier. 
Genom intervjuer erhålls konkret information om hur situationen ser ut idag. Det data 
som fås jämförs med litteraturstudier i området.  

2.2.2 Vilka är de huvudsakliga problemen på en byggarbetsplats i 
tätbebyggda områden? 
Frågeställningen besvaras genom intervjuer och dokumentanalys. Denna metod har 
risken att det finns en begränsning till att handla om vilka som är de huvudsakliga 
problemen på det enskilda företaget och dess leverantörer och frågeställningen 
kompletteras därför genom litteraturstudie av ämnet.    

2.2.3 Hur kan bygglogistiken förbättras för att bättre åtgärda de 
problem som identifierats på byggarbetsplatser i tätbebyggda områden? 
Frågeställning nummer tre utgår från föregående fråga och ämnar till att ge ett alternativ 
till hur ett identifierat problemområde kan lösas. Frågeställningen besvaras med hjälp 
av intervjuer och dokumentanalys. Intervjuerna ämnar till att i denna frågeställning ge 
insikt om möjliga förbättringar och om detta är förändringar som aktörerna i praktiken 
är villig att genomföra.  
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2.3 Litteraturstudie 
För att lyckas att genomföra att skriva en bra rapport genomfördes en noggrann 
litteraturstudie. Detta hjälpte att få fram dagens forskningsläge och få fram rätta 
metoder för datainsamling. Utöver detta fick författarna överblick i ämnet och 
förutsättningar inför senare delar i rapporten. 

Följande databaser användes för litteraturstudie: DIVA, Jönköpings University 
Högskolebibliotek, Primo, Science Direct och emerald insight.  

För att hitta artiklar som är kopplade till rapporten har följande sökord använts:  
APD-plan, arbetsplatsdispositionsplan, constructions projct, construction site plan, 
joint distribution, just in time, lean production, lean construction, logistic, logistic 
problems, samlastning, samordnade distributioner, samordning av transporter, supply 
chain management och supply chain planning.  

2.4 Intervjuer 
I intervjuerna använder sig författarna av kvalitativa intervjufrågor med låg 
standardisering och låg strukturering. Låg grad av strukturering innebär att frågorna ger 
den intervjuade möjlighet att svara med egna ord. Låg grad av standardisering innebär 
att frågornas ordning kan anpassas efter vad som är mest lämpligt för det enskilda fallet 
(Patel & Davidsson, 2011). Syftet med intervjuerna är att samla in data om de 
intervjuades uppfattningar om byggnadslogistik och på så vis avgöra om det går att dra 
slutsatser av bygglogistikens beskaffenhet och möjligheter för utveckling. Urvalet av 
respondenterna utgår ifrån att omfatta de aktörer som är involverade i logistiken av en 
byggarbetsplats där extra fokus ligger kring de aktörer som har möjlighet att påverka 
situationen.  

2.5 Dokumentanalys 
Litteraturstudien och intervjuerna kompletteras med en dokumentanalys. 
Dokumentanalysen utgörs av de interna dokument som Skanska Sverige AB använder 
för att planera och uppföljning av logistikarbetet. Dokumenten används för att samla 
information om hur företaget arbetar med logistikfrågorna i dagsläget och bidra till att 
kunna skapa en helhetssyn i kombination med intervjuerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metod och genomförande 

6 

2.6 Arbetsgång 
I figuren 1 sammanställdes arbetsgången i projektet där läsaren få en inblick hur 
författarna gick genom processen från början till slut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Arbetsgång i projektet 

Inledningen av arbetet utgjordes av genomgång av tidigare studier i området för att få 
förutsättningarna för arbetet. I kapitel 2.3 beskrevs vilka databaser och sökord som 
användes.    

Intervjuer som gjordes på företaget spelades in och transkriberades för säkerhetsställa 
att ingen information gick förlorad. Intervjufrågorna hade sin grund i tidigare 
litteraturundersökningen och dokumentanalysen som beskrevs i kapitel 2.4 och 2.5. 
Insamlad data från intervjuerna sammanfattades i empirin inom olika delområden av 
byggarbetsplatsproblem.  

I analysen jämfördes insamlad empiri med tidigare forskning där författarna redogör 
för vad som framkommit av tidigare undersökningar och avvikelser som ledde 
författarna till de slutsatser som formuleras i kapitel 6.   

2.7 Trovärdighet 
Validiteten av en kvalitativ studie gäller för hela forskningsprocessen. Ambitionen är 
att upptäcka företeelser, tolka, förstå innebörden, och att beskriva uppfattningar eller en 
kultur (Patel & Davidsson, 2011). Den kvalitativa metoden medför att författarna tolkar 
det insamlade data som erhållits. Intervjufrågorna är utformade så att den intervjuade 
formulerar ett eget svar. Detta ökar möjligheterna för att få ett uttömmande svar från 
intervjuerna vilket ger intervjuerna god validitet. Eftersom intervjuerna riktar sig till ett 
urval av personer i skilda verksamheter så tolkas frågorna sannolikt något annorlunda 
beroende på vem som tillfrågas. Detta anser författarna av denna rapport inte 

Mål och frågeställning 

Litteraturstudie  Intervjuer  

Empiri Teoretiskt ramverk 

Dokumentanalys  

Analys  

Diskussion 
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nödvändigtvis är ett problem. Men hänsyn ska tas med avseende på om det är intressant 
med olika tolkningsmöjligheter i gällande fråga.  
I denna fallstudie avgör författarna vilka resultat som kan antas vara generellt gällande. 
Denna bedömning sker i samråd med handledare både på Tekniska högskolan i 
Jönköping och med handledaren på Skanska Sverige AB men kan inte uteslutas som en 
möjlig felkälla gällande resultatens reliabilitet. Författarna har i sin tolkande roll stort 
ansvar för reliabiliteten i den kvalitativa studien.  
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
Nedan framgår kopplingarna mellan frågeställning och teorierna (se Figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och teorier  
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3.2 APD-plan 
Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) upprättas i projekteringsstadiet innan 
produktionen påbörjas. Det finns mycket att ta hänsyn till i en APD-plan, arbetare, 
maskiner, material och andra resurser. Planering är avgörande ur säkerhetsfaktorn där 
alla faktorer som inte tas hänsyn till kan vara orsaken till oordning vilket kan leda till 
arbetsplatsolyckor. (Ning, Qi & Wu, 2018) 

Detta är ett väldigt viktigt dokument som anses vara kritiskt under projekteringsfasen. 
Många beslut måste fattas i samband med att ta fram en APD-plan där alla risker och 
möjligheter ska analyseras. Uppläggningsytor behövs identifieras och planeras med 
tanken på att byggarbetsplats ständigt förändras under byggtiden. En sammanställning 
av alla behov och möjligheter behövs för att framställa en bra APD-plan. (Ning, Lam 
& Lam, 2011)        

Ning et al. (2018) nämner också vikten av en APD-plan i samband med transporter till, 
från och inom arbetsplatsen där frekvensen av dessa är stor och behöver god planering. 
En oaktuell APD-plan tycks vara den största problem, där avvikelse i praktiken inte 
uppdateras i planen vilket gör den fort oanvändbar (Boverket, 2009). Trånga 
byggarbetsplatser ofta ställer krav att ytor används annorlunda vid olika tillfällen i ett 
byggprojekt (Kumar & Cheng, 2015). I en undersökning gjord av Kumar & Cheng 
(2015) konstaterades att förkortning av reseavstånd inom byggarbetsplatsen kan uppnås 
med hela 13,5 % genom att införa dynamisk planering vilket innebär att ytor disponeras 
olika beroende av var i projektet man befinner sig se exempel i Figur 3.  

 

 

Figur 3. Disposition av byggarbetsplatsen vid olika skeden 
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3.3 Just in time 
Det finns det två grundtankar med Just in time (JIT), ett av dem innebär att varor köps 
i det antal de behövs och andra att leveransen sker exakt då det behövs (Arnold & 
Bernard, 1989). Vandina (2016) skriver även att JIT leder till ökning av effektivitet och 
minskning av förluster.  

En studie som gjordes på ett byggbolag konstaterar att JIT är ett bra sätt för ökning av 
konkurrenskraften. Detta kräver dock investeringar i organisationen och ökad 
kompetens bland anställda kring ämnet. Studien visar att investeringar lönade sig där 
flera vinster kunde konstateras. Företaget i frågan kunde dubbla sin konkurrenskraft 
genom att använda sig av JIT leveranser. (Vandina, 2016)  

 Även Golarz (2016) skriver att metoden JIT kräver en god kunskapsnivå bland 
anställda där brist på sådant kan leda till bakslag. Största nackdelar som nämns med JIT 
är lång tid för implementering av metoden och krav som ställs i alla led (Golarz, 2016). 
Logistikspecialister används inte i stor utsträckning idag där entreprenörer väljer att ta 
på sig ansvaret att samordna logistik, moderna verktyg används inte och på så sätt ökas 
risken att misslyckas (Gorecki, 2016).  

3.4 Lean production 
Begreppet lean production avser effektiviserad logistik och härstammar från 
bilindustrin och framförallt den japanska biltillverkaren Toyota. Iden är att slöseri ska 
minimeras och den behandlar sju typer av slöseri (Howell, 2010). 

 Överproduktion av en viss produkt. 
 Onödiga transporter eller förflyttningar. 
 Material eller arbetare som väntar på att användas respektive arbeta. 
 Överlager, att det finns för mycket produkter eller material på lager som binder 

kapital. 
 Överarbete, arbete som är över det som krävs för att färdigställa produkten. 
 Onödiga arbetsmoment som inte bidrar till att skapavärde för produkten. 
 Defekter; när produkter behöver justeras för att de har någon defekt. 

Lean production möttes till en början av en viss skepsis inom byggbranschen eftersom 
byggbranschen till sin natur är mycket annorlunda den tillverkande industrin (Howell, 
2010).  Fernandez (2003) menar att även om det finns uppenbara skillnader mellan 
industrierna så finns där även likheter. Många produkter från den tillverkande industrin 
används senare i byggindustrin och vi kan dessutom se en ökande trend av detta i form 
av prefabricerade element som tillverkas i fabrik.  

Sacks, Koskela, Dave & Owen, (2010) beskriver tillämpningen av lean på 
byggarbetsplatsen som ett system av kontroll och kontinuerlig förbättring av 
processerna. Detta sker i form av förenklingar av processerna, användandet av 
tillförlitlig teknologi och parallella uppgifter som kan utföras samtidigt. En av de större 
tillämpningarna av lean i byggnadsindustrin är "Last planner system" (LPS) som är en 
metod för utförlig planering av projektets aktiviteter innan projektet påbörjats.  
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3.5 Samlastning 
Samlastning eller samdistribution innebär att det läggs till ett extra steg i 
materialeveransen där leverantören först transporterar materialet till ett lager som ligger 
i byggplatsens närhet och därefter med en mindre transport leverera materialet till 
byggarbetsplats när det behövs (Jonsson, Nilsson & Östlund, 2009). På så sätt minskas 
utrymmesbehovet på byggarbetsplatsen och möjliggör mindre transporter som lättare 
kan navigera trånga utrymmen. Se figur 4. 

 

Figur 4. Principskiss på hur samlastning fungerar 

 

I en studie i livsmedelsindustrin visades att antalet leveranser minskade med en 
fjärdedel vid införandet av samlastning samt att miljöpåverkan minskade med 35 % 
(Orremo & Wallin, 1999). Ljungberg, Gebresenbet, Eriksson (2002) lyfter fram att 
samlastning kan leda till effektivare fordonsutnyttjande, mer effektiv leverans och 
minskade köer samt minskad påverkan på trafik och miljö. 

3.6 Supply chain management (SCM)  
Begreppet logistik avser huvudsakligen företagens interna materialflöde men kom 
senare att omfatta hela försörjningskedjan varpå begreppet "supply chain management" 
myntas (Jonsson & Mattsson, 2005). Enligt Gupta och Maranas (2003) ska SCM 
hantera koordinering och integrering av nyckelaktiviteter från framställandet av 
råmaterial till distribution av färdig produkt till kunden. Implementering av SCM kan 
på detta sätt förbättra koordinationen i försörjningskedjan då planer och kunskap är 
delade mellan berörda aktörer.  

I en rapport av Thunberg, Rudberg och Karrbom-Gustavsson (2017) påvisas och 
kategoriseras vanligt förekommande problem på byggarbetsplats enligt figur nedan. 
Rapporten visar att flera av problemen går att härleda från brister av både intern och 
extern kommunikation och att teorierna om att involvera fler aktörer i planeringen enligt 
SCM kan lösa flera av byggbranschens problem rörande informationshantering och 
försörjningskedja. De fyra kategorierna som Thunberg et al. Tagit fram ligger som 
grund för denna rapport och resultatet från intervjuerna kommer att placeras in i 
respektive kategori. Se figur 5 
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Figur 5. Problemområden kring arbetsplatslogistiken (Thunberg et. al. 2017) 

 

I P1 (material flow issues) involverar problem bland varuhandeln, godsmottagning, 
mottagareliabilitet, flöden, inventarier och transportproblem. Anmärkningsvärt är att 
jämförelsen mellan litteraturstudien och intervjuerna visar på att dessa faktorer framgår 
av intervjuerna och inte av litteraturstudien i den bemärkelse att det ses som ett problem. 
Vidare rapporterar Thunberg et. al. (2017) att problemen kring kommunikation bottnar 
i en negativ inställning till möten och frånvaron av informationsdelning. Rapporten 
fortsätter med att påpeka att informationsdelning och att etablera goda relationer både 
internt och externt är viktiga faktorer för att etablera pålitliga planeringar och 
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försörjningskedjor. Komplexiteten av projektet beror på att projektets omfattning 
varierar till följd av förändringar från kundens sida. Faktorer som väderlek eller brist 
på standardiserade processer rapporteras också som bidragande orsaker till projektets 
komplexitet (Thunberg et. al. 2017). 

En förutsättning för planerandet av SCM är ett nära samarbete med försörjningskedjans 
olika aktörer när det gäller att utveckla planer och att dela information. Osäkerheter i 
planeringsprocessen eller osäkerheter av projektet kan bli reducerade då alla olika 
aktörer är delaktiga och kan dela med sig av sina erfarenheter av risker i ett projekt. 
Författarna menar vidare att reliabiliteten av leveranser kan förbättras och att 
byggnadsbranschens bristande effektivitet kan åtgärdas genom implementeringen av 
SCM (Thunberg et. al. 2017).  

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
I tabellen 1 presenteras sammanfattning av valda teorier som användes i rapporten. 
Varje teori är sammanställd med den huvudsakliga källa och ett sammanfattat resultat.  

Tabell 1. Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Teori Huvudkälla Resultat 

Supply 
chain 
management 

”Categorising on-site problems: 
A supply chain menagment 
perspective on construction 
projects” 

SCM förbättrar koordinationen i försörjningskedjan då 
planer och kunskap är delade mellan aktörer. Detta kan 
lösa problemen med projektens bristande interna och 
externa kommunikation. Reliabiliteten av leveranser 
och branschens bristande produktivitet kan åtgärdas 
genom en lyckad implementering av SCM. 

Samlastning ”Strategisk hantering av 
varudistribution i tätort – 
Exempel på och effekter av 
innovativa åtgärder”  

Samlastning minskar behovet av upplagsytor för 
material och bidrar till att byggarbetet inte störs av 
leveranser som anländer vid godtyckliga tidpunkter. Att 
materialet kan förvaras på lager till behovet av 
materialet uppstår medför även att materialet kan 
levereras med mindre transporter som lättare kan 
navigera de centrala stadsdelarna. 

Lean 
Production 

”How the construction industry 
differs from manufacturing” 

Tillämpningen av lean production kan öka 
produktiviteten genom att minska slöseri, 
standardiserade processer och utförande av flera 
parallella uppgifter.   

APD-plan "A decision-making system for 
construcrion site layout 
planning." Automation in 
Construction 

Avgörande dokument för en byggarbetsplats med vilket 
risker och möjligheter kan analyseras. Vikten ligger i att 
hålla dokumenten levande och uppdaterade. En gammal 
APD-plan fyller ingen funktion. 

 

Just in time "Just in Time system in 
construction industry and its 
competitveness." International 
journal of economic 
perspectives 

Rätt material i rätt tid för att effektivisera byggande och 
minska förluster. För att lyckas med att implementera 
JIT tänket krävs investering i organisation. 
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Rapporten belyser problematik kring logistiken på trånga byggarbetsplatser. Genom 
kartläggning av valda teorier lyftes fram fördelar med metoder som provades tidigare 
med hänsyn till vilken problematik som kan finnas vi implementering av dessa. 

Teorierna går in i varandra då alla belyser problemen och lösningar kring logistiken på 
arbetsplatser. Genom att lyfta fram detta skapas en bra möjlighet att uppfylla rapportens 
mål där lösningar på dagens problem kring logistiken på tätbebyggda områden ska 
identifieras och förbättringar presenteras.  

Teorier som JIT och samlastning är direkta lösningsförslag som används redan idag 
medan resterande teorier är tankesätt som ska skapa rutiner och underlätta 
implementering av förbättringar. 

Genom att lyfta in i rapporten färdiga lösningar ligger vikten i att leta reda på vad som 
kan gå fel eller inte fungerade tidigare för att kunna även där hitta möjliga 
förbättringsförslag.
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4 Empiri 

4.1 Dokumentanalys 
”Vsaa står för ”Vårt sätt att arbeta” och är Skanska Sveriges 

ledningssystem. Det innehåller våra beslutade och styrande arbetssätt 
som vi vet leder till nöjda kunder, nöjda och engagerade medarbetare, 

förutsägbar och effektiv verksamhet, samt ökad lönsamhet.” 

Logistik- och arbetsplatsplanering ihop med arbetsplatslogistik är två kapitel som 
beskriver hur anställda på Skanska ska planera och tänka kring logistiken. Den första 
delen ansvarar produktionschefen för. I planering ska vikten läggas på APD-planen och 
saker knutna direkt och indirekt till den. Bland annat transporter, materialhantering, 
samordning m.m. 

Alla beskrivningar, planer och specifikationer ska upprättas i så tidigt skede som 
möjligt dock senast innan produktionsstarten. Dessa dokument ska även hållas 
uppdaterade och bearbetade under hela projektets gång. Kritiska och svåra 
logistikproblem ska tydliggöras redan i anbudsskedet och tas upp med 
underentreprenörer och leverantörer.  

Logistikverktyg som Skanska använder sig av är samlastning och inbärning. Utöver det 
finns det en tjänst som heter leveranskalender där både Skanska och underentreprenörer 
(UE) kan planera in leveranser till arbetsplatsen och vara säkra att plats och tid för 
avlastning finns. 

Samlastning enligt Skanska sparar tid åt tjänstemän där en leveranstidplan skickas till 
företaget som får alla leveranser till sig, sorterar och lastar samman material som de 
behöver för att kunna skicka en lastbil med material som behövs. Vanliga leveranser 
beskrivs som opålitliga och utan tidsprecision. Avtalade tider hålls sällan och 
spridningen kan uppstå i dagar. Störningsmoment uppstår då personalen rycks ur för 
hantering av inkommande gods. Uppstår problem i produktionen är det lättare att hålla 
leveransen någon dag. Trånga arbetsplatser vinner på det då när materialet kommer kan 
den köras direkt in i huset utan att ta plats utanför som oftast inte finns. Det är enklare 
att hantera en lastbil som kommer utsatt tid än flera utsprida då det är trångt.  

Tillsammans med samlastning nämner Skanska en tjänst som heter inbärning. Detta 
handlar om att få material inburen på byggarbetsplats utanför ordinarie byggtider. Då 
sker inbärning på kvällstid vilket innebär att kranar, hissar och lyftmaskiner kan 
användas utan att störa produktionen. När yrkesarbetarna kommer tillbaka på morgonen 
har de rätt material på rätt plats vilket ökar produktiviteten. 

Tjänster som nämns kostar. Skanska påstår att detta är en bråkdel av vad som sparas. 
Tiden som sparas genom att minimal hantering av material är värd mycket. Det nämns 
att ansvariga för projekt måste våga prova för att själva se att det lönar sig. Skanska har 
haft några pilotprojekt där det fungerat jättebra och tillfört värde till projektet.  

Materialflödesplan nämns också som en viktig del i planeringen av logistik på en 
byggarbetsplats. Planen upprättas av produktionschefen och visar var på arbetsplatsen 
respektive byggnaden olika yrkesgrupper befinner sig vid angiven tidpunkt. Detta 
minimerar störningar och hjälper att hitta en optimal plats för material.  
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4.2 Intervjuer 
 

”Nyckeln för att lösa problemen tycks vara noggrann och genomtänkt 
planering i tidigt skede” (Intervju på Skanska AB) 

I syfte att förtydliga för läsaren om vilka områden som i analyskapitlet kommer att 
behandlas som ett problemområde uttrycks dessa i empirikapitlet i kursiv stil. Utöver 
det kategoriserades svaren från intervjuerna för att ge en tydlig bild kring svaren. I tabell 
2 presenteras alla respondenter utifrån deras roll och erfarenhet. I sista kolumnen 
sammanställs utifrån vilken roll påverkan på bygglogistiken kunde vara som störst.  

 

Tabell 2. Presentation av intervjuade personer 

Roll (aktuell roll markerad med 
understreck) 

Erfarenhet Roll med störst påverkan 
på bygglogistiken 

Arbetsledare  
Produktionschef 

3,5 år Produktionschef 

Arbetsledare  
Produktionschef 

7 år Produktionschef 

Projektingenjör 
Projektchef  

4 år Projektchef 

Arbetsledare  
Produktionschef  
Projektchef 

30 år Produktionschef 

Leveransplanerare 
Logistikansvarig 
Projektlogistiker 
Blockchef för allmänna kostnader 
Kategoriansvarig arbetsplatslogistik 

8 år Kategoriansvarig 
arbetsplatslogistik 
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4.2.1 Materialflöde 
Samtliga respondenter återger osäkerhet av leveranstider som ett problem inom 
byggnadslogistiken.  Leveranser kommer för tidigt som i sin tur leder till att arbetarna 
måste hantera materialet fler gånger innan det används eller att det kommer för sent 
vilket sänker produktiviteten. Detta problem särskiljer sig som det mest påtagliga 
problemet vid byggproduktion på trånga byggarbetsplatser då tidiga leveranser kan vara 
direkt omöjliga att förvara på arbetsplatsen i brist på utrymme. Vidare ses flöde av 
material som ej har kommit på rätt tid som ett störningsmoment och enligt intervjuerna 
minskar det dessutom produktiviteten på byggarbetsplatsen. 

Osäkerhet av utrymmeskrav återges som en brist då det försvårar planerandet av 
upplagsutrymme. Utrymme för byggställningar och tillfälliga lyftanordningar glöms 
ofta bort vilket leder till att platsen i slutändan inte alltid har så mycket upplagsutrymme 
som det förmodades i ett tidigare skede. Relaterat till detta är även osäkerhet av hur 
leverans är packad eller på vilket sätt den levereras som ytterligare försvårar 
planerandet kring upplagsutrymme.  

På trånga byggarbetsplatser återges det att det finns svårigheter i att separera gångtrafik 
från fordonstrafik samt att det ibland finns begränsningar i hur stora transportfordon 
som kan användas. Trafik- och transportproblem på byggarbetsplats anges som mer 
påtagliga vid trånga byggarbetsplatser och respondenterna menar att Skanska i 
förekommande fall själva står för transport av material till byggarbetsplats. 
Respondenterna återger att företaget hanterar logistikfrågorna på ett mer noggrant sätt 
vid projekt i de centrala stadsdelarna. Företaget har använt sig av samlastning och har 
även en logistikgrupp som företaget använder sig av vid mer komplicerade 
logistiksituationer. Av de lösningar som företaget erbjuder anses det bland 
respondenterna att lösningarna är för komplexa och inte är projektanpassade. Relaterat 
till detta framförs även att det bland specialister kan saknas en bredare kunskap av 
byggprocessen vilket försvårar att skapa en projektanpassad lösning.  

Förvaring av förbrukat material är en faktor som lyfts fram i samband med trånga 
byggarbetsplatser. Kravet av källsortering och behovet av diverse verktygscontainrar 
medför att det krävs flera åtskilliga containrar på byggarbetsplatsen som det ibland finns 
svårigheter att finna utrymme för.     

4.2.2 Intern kommunikation 
I denna problemkategori framhäver de flesta respondenterna att det inte finns många 
avgörande problem inom. Respondenterna menar ganska enhälligt att den interna 
kommunikationen fungerar bra genom att yrkesarbetarnas kompetens utnyttjas inom 
byggprocessen och försäkrar att yrkesarbetarna hålls uppdaterade kring APD-plan och 
logistikfrågor.  Eventuella problem undviks även genom att de fångas upp under 
veckomöten eller förebyggs genom kommunikation om kommande leveranser. 

De faktorer som ändå lyfts fram är problem inom informationsdelning, uppdaterad 
planering och bristande erfarenhetsåterkoppling. Respondenterna poängterar 
relevansen av att inköpsledning och platsledning håller dialog om projektets 
förutsättningar samt att den mänskliga faktorn av att vid vilken tid eller på vilket sätt 
en leverans kommer att ske kan glömmas bort på grund av att planeringen inte är lika 
långt framme. Genom intervju framgår att kommunikationen hade kunnat fungera 
bättre om det hade lagts mer fokus på erfarenhetsåterkoppling mellan projekten.  
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4.2.3 Extern kommunikation 
Inom kategorin extern kommunikation finns svårigheter med att styra på vilket sätt 
materialet kommer från leverantören samtidigt som det beskrivs som en 
envägskommunikation från platschef till leverantör vilket leder till brist av förståelse 
mellan olika parter. Det beskrivs även att det kan komma en hel lastbil av UE:s material 
till arbetsplatsen utan att någon hade kännedom av detta samt att det kan hända att UE:s 
yrkesarbetare inte finns på plats vid tillfället för att lasta av materialet. Detta leder till 
osäkerheter i UE:s leveranser som kan skapa problem på byggarbetsplatsen enligt 
samtliga respondenter. Vidare så är UE:s ledning sällan på plats vilket kan vara en 
försvårande omständighet kring leveranser. 

4.2.4 Komplexitet 
Inom kategorin "komplexitet" återfinns faktorer som olika typ av projekt, att varje 
projekt är unikt med projektspecifika förutsättningar gällande logistiksituationen. 
Relaterat till detta är brist på bred kompetens med brist på förståelse för 
projektspecifika förutsättningar till följd av att de olika aktörerna "ser till sitt eget 
område" och inte alltid har översikt över hela byggprocessen. Med betoning kring 
trånga byggarbetsplatser finns nya utmaningar för varje projekt vad gäller 
trafiksituation. Intervjuerna redogör för att detta medför en viss komplexitet vad gäller 
planering av trafiksituation. Det framgår även från intervjuerna att olika komplexa 
byggtekniska lösningar kan exkludera vissa logistiklösningar.       

4.2.5 Hjälpmedel  
Skanska erbjuder många hjälpmedel och beprövade lösningar kring 
arbetsplatslogistiken. Alla respondenter är medvetna var de kan hitta hjälp dock 
majoriteten använder sig inte av den. Okunskap gör att lösningar tycks vara enbart 
anpassade till stora och logistikkrävande arbetsplatser. 

I frågan om APD-plan, just in time, samlastning, lean construction och supply chain 
management hade respondenter blandade kunskap och erfarenhet kring termen. De tre 
först nämnda hade alla kunskap om. APD-plan tycktes vara jätteviktigt dokument ur 
logistikplanering vilket ska upprättas i tidigt skede och hållas uppdaterad samt 
förmedlad till alla medarbetare. Samlastning och JIT hade används av två intervjuade i 
liten utsträckning enbart i kritiska moment. Enbart logistikspecialisten kunde relatera 
till två sistnämnda teorier i sitt dagliga arbete. 

 

 

4.3 Sammanfattning av empirin 
Första delen av insamlad empirin består av Skanskas egna mål och tankesätt när det 
gäller logistiklösningar och planering. En stor potential ses i samlastning och även 
inbärning där bättre materialflöde kan uppnås genom att få material i rätt tid och på rätt 
plats. Anställda på Skanska har många verktyg, hjälpmedel och specialister att tillgå.  

Den andra delen av empirin består av intervjuer där diverse frågor kring logistiken 
frågades. Alla var eniga att största möjligheten att påvekaka byggarbetsplatslogistiken 
är Produktionschef. Endast logistikspecialister påstod att han hade störst påverkan i 
logistikgruppen där han sitter idag.  
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I frågan om problem med materialflöde alla var överens att största problem är när saker 
inte kommer i tid. För tidig ankomst av material kräver plats och tid för hantering av 
den. Försenad ankomst kan leda till stopp i produktionen. Problem med materialflöde 
som respondenter nämnde som extra påtagliga på trånga byggarbetsplatser är bland 
annat: 

 Osäkerhet om utrymmeskrav 
 Leveransreliabilitet 
 Hantering av avfall 
 Transportproblem på byggarbetsplats 

Nästa fråga kring den interna kommunikationen väckte inga stora diskussioner. Alla 
tyckte att den fungerar bra och den platta organisationen som är inom Skanska 
underlättar för alla. Den mänskliga faktorn nämn som orsak ibland då information inte 
når fram i rätt tid. Erfarenhetsåterföring kring logistik är Skanska rätt dåliga på påstod 
logistikspecialister.  

Den externa kommunikationen hade lite fler problem, bland annat informationsdelning, 
dålig förståelse bland olika part och osäkerhet kring UE:s leveranser. Respondenter 
påstår att det är viktig att skapa gemensamma mål i projektet och att alla vill vara 
delaktiga. UE:s ledning sitter sällan på byggarbetsplats och förståelse kring helheten är 
svårare att uppnå. 

Andra problem som nämns vara svåra kring bygglogistik är: 

 Typ av projekt 
 Brist på bred kompetens  
 Komplexa byggtekniska lösningar som exkluderar vissa logistiklösningar 
 Bristande planering av trafiksituation. 

Respondenter påstår att trånga byggarbetsplatser skötts överlag bättre ur 
logistikssynpunkt än övriga. Detta på grund av att problemet är mer aktuellt. Andra 
byggarbetsplatser missköter sig då mycket plats finns. Alla frågade känner till tjänster 
och hjälpmedel som Skanska erbjuder. Dock vissa av dem tycker att lösningar är för 
komplexa och inte projektanpassade. Möjligheter undersöks då det verkligen är som ett 
problem. Dock möjligheter för bättre logistikplanering på mindre eller stora till yta 
byggarbetsplatser glöms bort.
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5 Analys och resultat 
I figur 4.1 nedan sammanställs resultatet från intervjuerna i form av de fyra kategorier 
av byggarbetsproblem. 

5.1 Frågeställning 1 
 

Vilka problemområden finns inom bygglogistiken idag?   

Resultat från intervjuerna visas i figur nedan. Rödmarkerad innebär att det är ett 
problem som blir mer påtagligt vid trånga arbetsplatser. 

 

Figur 7 Kategorisering av intervjusvaren i problemområden 
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5.1.1 Analys 
 

Samtliga problemområden som identifierats i den här rapporten kan härledas till de fyra 
kategorierna av byggarbetsplatsproblem av Thunberg et al. (2017). Resultatet av 
intervjuerna visar en tydlig betoning på materialflödesproblem. Samtliga respondenter 
återger att leveranser kommer för tidigt som i sin tur leder till att arbetarna måste hantera 
materialet fler gånger innan det används eller att det kommer för sent vilket sänker 
produktiviteten. Fynden som gjordes i kategorin materialflöde kan härledas till de 
problemområden som Thunberg et al. (2017) har funnit med undantag av hantering av 
förbrukat material som tillkommer som problemområde på trånga byggarbetsplatser i 
denna rapport.  

Den interna kommunikationen uppges inte vara ett större problem av samtliga 
respondenter. Respondenterna menar att den interna kommunikationen är en viktig 
faktor men att den har fungerat bra på Skanska Sverige AB i form av att problemen 
fångas upp i förväg på veckomöten och att tid för leveranser framgår av kalendern och 
projektets anslagstavla. Problem inom den egna organisationen undviks även genom att 
involvera yrkesarbetarna kring APD och logistik. Intervjuerna visar också att en 
förutsättning för att den interna kommunikationen fungerar är att inköpsledning och 
platsledning håller dialog om förutsättningarna. Empirin visar till skillnad från teorin 
inte på att brist av tillit mellan olika parter eller attityd inom den egna organisationen 
som ett problem vad gäller den interna kommunikationen. 

Inom kategorin extern kommunikation finns svårigheter med att styra på vilket sätt 
materialet kommer från leverantören samtidigt som det beskrivs som en 
envägskommunikation från platschef till leverantör utan förståelse parter emellan. 
Detta leder till osäkerheter i UE:s leveranser som skapar problem på byggarbetsplatsen.  

5.1.2 Resultat 
 Följande problemområden har identifierats i dagens läge: 

 Osäkerhet av leveranstider.  
 Flöde av material som inte kommit på rätt tid.  
 Osäkerhet om utrymmeskrav. 
 Osäkerhet om leveranssätt eller storlek på inkommande material. 
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5.2 Frågeställning 2 
 

Vilka är de huvudsakliga problemen på en byggarbetsplats i tätbebyggda 
områden? 

5.2.1 Analys 
Intervjuerna visar att de problem som blir som mest påtagliga vid byggarbetsplatser i 
de centrala stadsområdena handlar om osäkerhet i leveranserna. Det kan leda till att det 
inte är möjligt att ta emot leveransen på grund av bristande upplagsutrymme eller brist 
på ledig personal. Samma togs upp av Josephson och Saukkoriipi  (2009) där de 
påstod att planering av materialflöde är nyckel till förbättrad logistik.  
Kommunikationen med underentreprenörer är annan avgörande faktor i frågan då 
material kan vara levererad till arbetsplatsen när underentreprenörens yrkesarbetare inte 
finns på plats. Det är viktigt att kunna samarbeta och hitta gemensamma lösningar för 
att skapa tid (Mezak och Zamkowska 2016). Även Thunberg, Rudberg och Karrbom-
Gustavsson (2017) i en undersökning hittade många problem kring kommunikation 
vilket enligt dem kunde lösas genom att involvera fler aktörer i planeringen. Vidare 
framstår svårplanerade utrymmesbehov som ledande problem för bygglogistiken av 
projekt i tätbebyggda områden. Vid upprättandet av APD-plan tas inte alltid hänsyn till 
utrymmesbehov av tillfälliga lyftdon eller arbetsställningar samt att det är svårt att göra 
en uppskattning av utrymmesbehov då det råder osäkerhet angående hur leveranserna 
är packade eller hur de levereras. En sammanställning av alla behov och möjligheter 
behövs för att framställa en bra APD-plan (Ning, Lam & Lam, 2011). Trånga 
byggarbetsplatser ofta ställer krav att ytor används annorlunda vid olika tillfällen i ett 
byggprojekt (Kumar & Cheng, 2015). Respondenter pratar om att trånga arbetsplatser 
brukar vara mer strukturerade när det gäller logistik vilket är intressant observation. 
Enligt frågade slarvas det mycket mer då lediga ytor finns tillgängliga i större 
utsträckning.  

Av problem som omnämns i samband med små byggarbetsplatser som inte omnämns i 
övrigt förekommer förvaring av förbrukat material och att det inte alltid går att använda 
transporter av samma storlek som vanligt. Byggarbetsplatsen behöver 
verktygscontainrar och avfallscontainrar för källsortering vilket kan vara svårt att 
anordna plats för på trånga byggarbetsplatser. 

5.2.2 Resultat 
Trånga arbetsplatser ställer många utmaningar gällande logistik. Även om 
byggarbetsplatser med lite utrymme brukar vara mer strukturerade så varje misstag i 
logistikplaneringen är mer märkbar. Rapporten lyfter fram följande problem: 

 Osäkerhet om utrymmeskrav 
 Leveransreliabilitet  
 Hantering av avfall 
 Trafikproblem kring arbetsplatsen 
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5.3 Frågeställning 3 
 

Hur kan bygglogistiken förbättras för att bättre åtgärda de problem som 
identifierats på byggarbetsplatser i tätbebyggda områden? 

5.3.1 Analys 
Det mest påtagliga problemet är enligt samtliga respondenter osäkerhet av 
leveranstider. Att lösa detta problem är av hög relevans då det framkommit att det inte 
alltid är möjligt att förvara material som inkommit för tidigt på trånga byggarbetsplatser 
samt att hanteringen av det materialet flera gånger hämmar produktiviteten på 
byggarbetsplatsen i stor utsträckning. Lean production, Supply chain management, Just 
in time och samlastning syftar till att lösa detta problem (Howell, 2010; Thunberg et. 
al. 2017; Vandina, 2016). Utgångspunkten för de olika teorierna varierar i att Lean och 
SCM fungerar genom att organisationen jobbar förebyggande via kommunikation och 
genomarbetad planering (Howell, 2010; Thunberg et. al. 2017) medan samlastning kan 
lösa detta genom att materialet förvaras på terminal och levereras till byggarbetsplats 
när det ska användas. 

Angående transport- och trafikproblem på trånga byggarbetsplatser framkommer det av 
intervjuerna att det är opraktiskt och ibland inte möjligt att använda sig av transporter 
av samma storlek som normalt används. Denna faktor går väl i hand med samlastnings 
möjligheter med att leverantören använder stora fordon för transport till terminal 
varefter de använder mindre fordon för att transportera materialet till arbetsplatsen när 
det behövs (Jonsson, Nilsson & Östlund, 2009).  

Osäkerhet om utrymmeskrav omfattas av att det är svårt att veta hur material är packat 
eller hur det levereras. Författarna av denna rapport anser att problemen i 
utrymmesfrågan kan lösas av tillämpandet av samlastning för att begränsa volymen av 
material som förvaras på byggarbetsplats samt att förbättra informationsdelningen 
enligt teorin om Supply chain management. Den externa kommunikationen har 
beskrivits som en ”envägskommunikation med brist på förståelse mellan beställare och 
leverantör”. Med Supply chain management som utgångspunkt hade detta inte varit 
fallet, utan genom att lägga mer resurser i planeringsstadiet och redan där samverka 
med underleverantör och beställare så kan organisationen lösa problemen kring 
osäkerhet om utrymmeskrav och underentreprenörers leveranser (Segerstedt, A. & 
Olofsson, T. 2010).  

Från intervjuerna framgår att företagets arbete med specialister som bristande. Detta 
beror på att de kopplas in för sent i projektet och att det finns en motvilja att koppla in 
specialisterna då det påstås att de saknar den breda kompetens i byggprocessen vilket 
leder till att de ser till sitt eget område och inte projektet som helhet. Intervjuerna visar 
också att arbete med fördjupad logistik tillsammans med specialister anses förknippas 
med extra kostnader istället för de potentiella besparingar som kan göras.  

5.3.2 Resultat 
Förslag om förbättringar för att åtgärda de identifierade problemen är att genom att 
inkludera fler aktörer i planeringsfasen samt lägga mer resurser i planeringsstadiet 
enligt teorin om Supply chain management kan flera problem som identifierats av 
empirin åtgärdas. Vidare anser författarna att en ökad användning av 
samlastningsterminal kan lindra problemen som upplevs vid mottagande av leverans.  
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5.4 Koppling till målet 
Resultatet av rapporten bekräftar att de problem som återfinns inom bygglogistiken i 
tätbebyggda områden kan härledas till de fyra kategorierna materialflöde, intern 
kommunikation, extern kommunikation och komplexitet. Problemen omfattas av 
leveransreliabilitet för både de egna leveranserna och underentreprenörernas 
leveranser, osäkerhet om utrymmeskrav, transport- och trafikproblem samt hantering 
av avfall. Det primära målet med rapporten var att finna svaret på frågeställning tre, att 
ange förslag på hur byggnadslogistiken kan förbättras vid byggarbetsplatser i 
tätbebyggda områden.  

 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet från empirin stämmer väl överens med litteraturstudien vilket ger en god 
reliabilitet. Dock har rapporten på grund av gällande avgränsningar inte lika omfattande 
resultat som tidigare forskning utan fokuserar endast på delar av processen som är i 
direktkontakt med byggarbetsplatsen.  Intervjufrågorna utgjordes av öppna frågor där 
respondenten tillfrågades hur situationen ser ut i respektive problemkategori samt vad 
som är utmärkande på byggarbetsplatser i tätbebyggda områden. Detta gav uttömmande 
svar där respondenten styr samtalet vilket ger en god validitet.  

En möjlig felkälla vad gäller reliabiliteten är att de resultat som utvinns ur det enskilda 
företaget inte nödvändigtvis är generellt gällande. Rapporten har inte undersökt 
huruvida andra organisationer upplever samma problem men på grund av att resultaten 
av denna rapport går att härleda till de problem som lyfts fram i litteraturstudien anser 
författarna att resultatet är generaliserbart. Författarna anser vidare att resultatet och 
rekommendationerna i sin helhet endast kan användas av företag som driver stora 
entreprenader då lönsamheten att implementera samlastning eller Supply chain 
management bör genomgå en grundlig utredning.  

6.2 Metoddiskussion 
Fallstudie var ett bra tillvägagångsätt för rapporten och logistikämnet. Fördelen med 
det var möjligheten till fördjupning inom en del av företaget. Nackdelen är 
generaliseringen då den undersökta delen inom Skanska inte nödvändigtvis speglar 
situationen inom hela branschen. En kompensation försöktes skapas genom en 
noggrann val av respondenter. 

Metoder som valdes i kapitel 2 anses vara korrekta för rapportens utformning samt 
besvarande av frågor. Genom att ha litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer som 
metoder kunde en helhetssyn skapas där författarna fick input om dagsens 
forskningsläge, dagens rutiner bland intervjuade samt Skanskas syn på helheten. Detta 
skapade en bra grund för andra delar av rapporten där ett tydligt resultat kunde fås.  

Metoden har som möjlig brist att den i sin kvalitativa natur inte rankar 
problemområdena inbördes i form av konsekvens, vilket hade kunnat utvinnas från 
exempelvis kvantitativa enkäter. På grund av att det råder utbredd konsensus i 
intervjuerna angående vilka som är de mest påtagliga problemen anser författarna att 
rapporten ändå ger ett resultat med god reliabilitet.     
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6.3 Begränsningar 
Rapporten hade som begränsning att handla om logistiken på ett företag och endast 
processer som är i direktkontakt med byggarbetsplatsen. Således har 
underentreprenörernas leveranskedja och hantering av material inte beaktats vilket 
rimligtvis har en påverkan på validiteten av resultatet. Detta syns som tydligast i 
skillnaden i utfall mellan denna rapport och Thunberg et al. (2017) som visar på fler 
problemområden inom intern- och extern kommunikation. Författarna av denna rapport 
anser att skillnaden i resultatens natur bara kan förklaras med att tidigare forskning inte 
har gjort samma begränsningar utan att de har undersökt hela försörjningskedjan varpå 
fler brister inom kommunikation identifierats. Intervjuerna som metod anses ha hög 
reliabilitet då de intervjuer som har hållits inte har uppvisat några större variationer 
vilket pekar på att slumpens inverkan av resultatet anses lågt och att man troligen hade 
uppnått samma eller liknande resultat vid upprepade mätningar.  

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Byggbranschen har stor potential gällande arbetsplatslogistiken. Rapporten 
tydliggjorde att materialflöde var det mest problematiska området. Samlastning som 
tycks vara en bra och genomarbetat lösning används inte i stor utsträckning idag. Ökade 
kostnader är den största rädslan, där bättre informationsspridning och relevanta 
utbildningar hade kunnat lösa problemet. 

Kommunikation och informationsspridning gällande leveranser är bristfällig vilket gör 
att tillfälliga lösningar skapas på byggarbetsplatsen. Förvirring och onödiga 
förflyttningar sker vilket förbrukar resurser i form av tid och pengar. Bättre involvering 
och tätare avstämningar bland alla inblandade i projektet hade minskat problem och 
skapat bättre förståelse om varandras arbetssätt.  

Slutsatser: 

 Det finns stora förbättringsmöjligheter gällande arbetsplatslogistiken 
 Logistiken fungerar överlag bättre på trånga byggarbetsplatser  
 Materialflödet är det största problemet  
 Samlastning som lösning används i väldigt liten utsträckning i dagsläget  
 Okunskap bland anställda kring samlastningen gör att tekniken ses bara som en 

extra kostnad.  
 Problem kring den externa kommunikationen med underentreprenörer 

konstaterades.  
 Bättre förståelse för varandras arbetssätt kan skapas genom täta avstämningar 

och bättre involvering. 
 Logistikspecialister måste visa mer intresse att nå ut till projekten för att skapa 

bättre kunskap bland anställda kring arbetsplatslogistiken. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Denna rapport skapade förståelse kring logistikproblem på trånga byggarbetsplatser där 
förbättringsförslag presenterade. Utifrån detta arbete kan förslag för vidare forskning 
föreslås:  

 Lönsamhet av tillämpningen av samlastning respektive supply chain 
management för olika typer entreprenader. 

 Undersökning av hur de rekommenderade logistiklösningarna påverkar alla 
olika aktörer i försörjningskedjan 

 Kontrollera rapportens fynd av att stora arbetsplatser innebär mer problem till 
följd av att logistikfrågorna inte prioriteras i de fall som projektet inte anses ha 
utrymmesproblem.  
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Bilagor 

Intervju på Skanska Sverige AB 

1. Vilken roll/roller har du haft i de projekten som du har varit involverad i? 
2. Utifrån vilken roll du har haft; hur stor möjlighet har du haft att påverka hur organisationen 
jobbar med logistik? 

3a. Vilka problem uppkommer kring materialflöde ur din erfarenhet? 

3b. Finns det något nytt problem eller problem som blir extra påtagligt på trånga 
byggarbetsplatser?  

4a. Vilka problem tycker du finns i den interna kommunikationen på företaget? 

4b. Finns det något nytt problem eller problem som blir extra påtagligt kring den interna 
kommunikationen när projektet utförs på trånga byggarbetsplatser? 

5. Vilka problem tycker du finns i den externa kommunikationen?  
(underentreprenör, leverantör, underleverantör mm.) 

6. Finns det något nytt problem eller problem som blir extra påtagligt kring den externa 
kommunikationen när projektet utförs på trånga byggarbetsplatser? 

7a. Vilka problem tror du uppkommer till följd av ett projekts komplexitet? 
(Komplexitetskategorin kan man säga är "övrigt", alltså problem som inte hör till 
kommunikation eller materialflöde. Det kallas komplexitet eftersom föregående forskning visar 
att alla övriga problem går att härleda till projektets komplexitet.) 

7b. Finns det något nytt problem eller problem som blir extra påtagligt till följd av projektets 
komplexitet i projekt som utförs på trånga byggarbetsplatser? 

8. Vad tror du skulle kunna göras för att åtgärda de problem som du har nämnt i intervjun? 

Följdfrågor: Vilken potential eller nackdelar ser du hos teorierna om: 

 Supply chain management  
 Just in time 
 Samlastning 
 APD- Plan 
 Lean construction 
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Produktionschef 1 
Första personen som intervjuades hade bakgrund som arbetsledare i två och ett halvår, därefter 
produktionschef i ett år. Respondenten tyckte att den hade en stor möjlighet att påverka 
logistiken på grund av en platt organisation. Däremot den största påverkan kunde fås som 
produktionschef då tjänsten är mer beslutsfattande. Största problemet som nämns är saker som 
kommer då ingen är förbered på det. Antingen är det den mänskliga faktorn vilket gör att 
leveransen glöms bort eller leverantören inte kommer på avtalad tid. Detta gör att personalen 
rycks ifrån deras arbeten för hantering av inkommande gods eller tillfälliga lossningsplatser 
måste anordnas. Det dyraste som görs på en arbetsplats när det gäller logistik är flytt av material 
vilket har inte hamnat rätt eller kommit för tidigt påstår respondenten. Trånga arbetsplatser 
medför mer arbete kring planering av logistiken och logistikflöde. Produktionschefen berättar 
att stora arbetsplatser skämmer bort en, där för mycket plats gör det lätt att skapa oordning då 
inget problem kring logistiken ses som aktuell eller är nedprioriterad. Sådan möjlighet finns 
inte på trånga arbetsplatser där eventuelle tidiga eller sena transporter gör det kanske omöjligt 
att ställa av material överhuvudtaget. Kommunikation nämns inte som jättestort problem där 
den mänskliga faktorn är avgörande, för att minimera problemet kommande transporter fångas 
upp på veckomöten, kalendern samt en visuell tavla. Det är viktig att meddela egna 
yrkesarbetare hur vi tänker så de få samma helhetsbild som ledningen. Involvering kring APD-
plan och logistik kan vara en hjälp på vägen. Den externa kommunikationen är svårare där UE 
används som exempel. Deras ledning sitter sällan på plats vilket gör att det kan dyka upp 
transporter ingen vet något om eller att UE:s yrkesarbetare inte är på plats för att kunna ta emot 
leveransen. Utformning av arbetsplats och byggtekniska lösningar påverkar också möjligheter 
att påverka logistiken där vissa lösningar kräver mer hantering och tid. Hjälpmedel som finns 
på VSAA användes inte i projekten respondenten var inblandad. Orsaken har varit att logistiken 
inte ansågs som ett stort problem. Användning av logistikspecialister anses inte positivt då 
lösningar sällan är projektanpassade och experter ser så stark till sitt område att annat glöms 
bort. Det saknas specialister med bredare kunskap som hade kunnat vara behjälpliga inom flera 
områden samtidigt vilket skulle underlätta i produktionen. Avslutningsvis säger respondenten 
att det finns mycket tankar och tillvägagångsätt dock så handlar det till slut om individen hur 
den resonerar.  
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Projektchef 1 
Trettio års erfarenhet inom branschen. Arbetsledare, produktionschef och projektchef är 
rollerna som respondenten hade på Skanska. Största påverkan på logistiken kunde ske under 
tiden som produktionschef då det var egenintresse att få det att fungera. Bostadsprojekt är 
mycket svårare att hantera när det gäller logistik, detta på grund av att det är mer saker som ska 
in i byggnaden och uppläggningsytor saknas inomhus. Problem kring materialflöde är det gamla 
klassiska påstår respondenten. Nämligen att saker inte kommer ”just in time”. Det strävas efter 
att materielleveranser ska vara kompletta och i rätt tid. Leveranser blir som en tidstjuv enligt 
projektchefen, kommer de för tidigt måste de oftast hanteras flera gånger. Diverse flytt och 
skador uppstår innan materialet blir inbyggd. Blir leveranser sena kostar det pengar då 
produktionsflöde minskas. Trånga arbetsplatser är mer krävande då brukar man vara mer skärpt 
och medveten vilket gör att noggrannare planering. Den interna kommunikationen tyckts inte 
vara något större problem, dock är det viktigt att inköp och platsledningen håller dialog och är 
medvetna om vilka förutsättningar som gäller. Det är betydelsefullt att man utnyttjar även YA:s 
kompetens och tankar för att få förståelse för byggprocessen. Till slut handlar det om timmar 
och minuter när saker ska fram. Nästa pusselbit är att skapa förståelse bland UE så att de är 
medvetna vad som gäller och inte fyller upp våra arbetsplatser med massa material. Stor 
variation finns bland inkommande leveranser när det gäller punktlighet, en del kan man påverka 
andra är mer oförutsedda. Det är viktigt att leveranser är kompletta för att slippa 
störningsmomntet. Projekteringsfasen är betydelsefull när det gäller logistiken där det redan i 
tidigt skede ska transportvägar och öppningar för intag av material projekteras. Logistikgrupp 
finns att få hjälp av och kommer att användas i närmsta projektet. Samlastning testades i ett 
stadsprojekt under en kortare period då det behövdes. Teorierna som Supply chain managment 
och lean production är inget som projektchefen hört talats om. APD-plan ansågs som 
betydelsefullt vid planering av logistiken och samlastning var ett känt arbetssätt dock testats 
enbart en gång. 
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Produktionschef 2  
Nästa respondent har sju år erfarenhet som arbetsledare och produktionschef. Den största 
möjligheten att påverka logistik var utifrån den andra rollen där man ser på helheten och kan 
styra lite mer. Som arbetsledare styrs mer på detaljnivå över arbetsplatsen, möjligheten att 
påverka föregående steg är mindre. Ett av problemen kring materialflöde nämns leveranser där 
det är svårt att planera när saker ska komma eller vilken tid det kommer. Ytor nämns som nästa 
problem där det är svårt att uppskatta hur mycket plats materialet ta eller hur dem är packade. 
Trånga arbetsplatser kräver noggrannare planering där det är viktig att leverans omhändertas 
omgående i brist på ytor. Trånga arbetsplatser kan skapa problem i trafiken kring 
byggarbetsplats, om flera leveranser kommer oplanerad samtidigt så finns det oftast inte plats 
att alla lastbilar blir stående på byggarbetsplatsen. Den interna kommunikation nämns inte som 
något större problem, enda saken som nämns är att ibland tappar man bort när leveransen ska 
ske och på vilket sätt när köpen görs på grund av att planeringen är inte lika långt framme när 
det gäller annat. Produktionschefen är inblandad i alla köp som görs, för arbetsledaren är det 
oftast aktuellt när leveransen är på gång eller när materialet anländer till byggarbetsplatsen. Den 
externa kommunikation fungerar överlag bra där förståelse kring planeringen finns bland UE. 
Dock händer det ibland att en underentreprenör som ska börja kommer med en hel lastbil med 
material som ingen visste om tidigare. Oftast försöker man att stämma av med UE när 
arbetsmomenten närmar sig om de har tänkt på allt men inte alltid som det hinns med. Övriga 
problem som nämns kring trånga arbetsplatser är att hålla separation mellan gång och biltrafik. 
Ställningar brukar oftast glömmas bort vid planeringen samt platsen för uppställning av diverse 
lyftmaskiner. Avstämningar med UE och YA brukar hållas i tidiga skeden så att rätt input fås. 
Verktygscontainrar brukar vara svårt att hitta plats för samt avfallscontainrar. Källsortering gör 
att många containrar behövs vilket ofta inte finns plats på trånga arbetsplatser. Kunskap om 
VSAA och logistikgrupp finns där hjälpmedel kan användas. Tidigare erfarenhet kring 
samlastning finns, dock påstås det att ännu noggrannare planering krävs för att inte fylla 
terminalen. Överbelastade terminaler kostar där kostnad är per kvm. Detta sparar inte 
planeringsarbete, vinsten ligger i bättre materialflödet på arbetsplatsen. En annan positiv grej 
med samlastning är att man kunde använde det som mellanlandningsplats om saker kom för 
tidigt. APD-plan, samlastning och just in time var respondenten bekant med. Lean construction 
och supply chain managment mer bekant efter förklaring. Respondenten ur sin egen erfarenhet 
påstår att de har koll på ett steg bak när det gäller leverantörskedjan för mer hinns det inte med.   
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Logistikspecialist 
Respondenten jobbade åtta år inom bygglogistik där sista tre åren på Skanska.  
Leveransplanerare, logistikansvarig, projektlogistiker, blockchef för allmänna kostnader och nu 
kategoriansvarig för arbetsplatslogistik är rollerna som respondenten hade. Intervjuade sitter 
även i en central logistikgrupp som jobbar och hjälper med logistikfrågor över hela Sverige. 
Där möjligheten att påverka är som störst. Skanska började titta närmare på logistikfrågor sedan 
cirka tio år tillbaka. Då börjades undersökningar om Skanska kunde köpa transporter själva 
istället för att låta leverantören leverera. Detta har jobbat ihop med Supply chain managment 
fram till fyra år tillbaka då man har jobbat mer med arbetsplatslogistik. Grundproblemet med 
materialflödet är att material inte är på plats då den ska vara där. Det finns många steg som 
avgör om materialet är tillgänglig eller inte.  Kommunikationen Skanska har med sina 
leverantörer är oftast envägskommunikation där förståelse för varandra inte finns. Hantering av 
material på arbetsplatsen är nästa utmaning. Trånga byggarbetsplatser överlag har bättre 
logistikarbete. Utmaningar vid trånga stadsprojekt är leveranser till arbetsplatsen där 
noggrannhet i planering måste finnas. Hantering av många långa lastbilar är nästan omöjligt i 
ett stadsprojekt. Utmaning finns i att kunna styra hur materialet kommer från leverantören. För 
att underlätta detta kan samlastning användas. Det händer att ibland finns inte ens plats för det 
materialet vi behöver. Den interna kommunikationen på arbetsplatsen fungerar bra enligt 
respondenten. Skanska vill att leveranskalender används som kommunikationsverktyg, utöver 
det finns morgonmöten och enkla whiteboards där kommunikation kring logistik och 
arbetsflöde sker. Däremot kommunikation mellan projekt hade Skanska kunnat vara bättre på 
med tanken på erfarenhetsåterföring. Trånga arbetsplatser har inga andra problem kring intern 
och extern kommunikation påstår respondenten, däremot ökar behovet av kommunikation. 
Logistiktjänster/hjälpmedel som Skanska erbjuder används det mycket av. Även småprojekt 
nyttjar detta, speciellt de som är belägna i storstäder. Cirka 50% av projekt över 50 Mkr 
använder leveranskalendern. Alla projekt över 10 Mkr kontaktas i någon form av 
logistikgruppen där tjänster och hjälpmedel erbjuds. Uppföljning sker kontinuerligt där 
schablonbesparingar på projekt finns. Besparingar som kan uppnås presenteras för projekten 
som är intresserade av tjänster. Inte alla besparingar leder till kronor och ören. Till exempel 
samlastnings huvudsakliga syfte är att minska antal transporter till arbetsplatsen och kunna få 
de med större precision. Detta för att eliminera riskpengar och minska risken för stopp. Hela 
logistiksgruppens arbete hänger på supply chain management. Som tidigare nämndes att 
Skanska köper egna transporter för att kunna ha bättre kontroll över material och information 
kring dessa. Detta gäller inte alla köp utan de som är komplexa. Som exempel nämns kök där 
Skanska vill säkerhetsställa att allt levereras enligt planen. Supply chain management där hela 
kedjan undersöks är sällan för att minska kostnader för transporter för att ge ökad kostnad på 
arbetsplatsen. Det krävs säkerställning att SCM tänker på hela kedjan då materialet är 
inmonterad och inte enbart levererad fram till grinden. Just in time ingår i SCM, APD-plan är 
obligatoriskt på varje arbetsplats och hjälpmedel finns i olika program. Det går inte så bra för 
Lean construction i byggbranschen. Ordet Lean Construction används inte av Skanska, de pratar 
om att effektivisera försörjningskedja och sänka den totala kostnaden i ett projekt.  
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Projektchef 2 
Respondenten med sin erfarenhet som projektingenjör och projektchef inom Skanska tyckte att 
största påverkan på bygglogistiken kan göras utifrån sin senaste roll. I rollen som 
projektingenjör kan rekommendationer gällande leveranser och leverantörer göras dock beslut 
fattas i högre positioner. Även här största problemet kring materialflödet ses vara att kunna få 
saker i rätt tid. Oftast saker dyker bara upp utan att man är bered på det. Planeringen kring 
upplag nämns som andra problem, där avsedd plats saknas för inkommande leverans. Detta 
kombinerad med oförutsedda leveranser skapar paniklösningar som fungerar för tillfället. 
Resultaten av detta blir flytt av material kring på arbetsplatsen innan de ska byggas in. En bra 
och genomarbetad APD-plan med tydliga flöde tycks vara en bra grund för lösning av 
problemen. Respondenten påstår samma som andra intervjuade att trånga byggarbetsplatser 
brukar vara mer strukturerade när det gäller byggarbetsplatslogistiken. Arbetsplatser med små 
ytor ses som problematiska ur logistiksynpunkt vilket gör att planering är noggrannare. Stora 
arbetsplatser gör att materialet alltid kan tas emot och ställas där det finns plats vilket gör att 
oreda skapas. Gällande den interna kommunikation tycker projektchefen att logistikspecialister 
är dåliga att synas vilket gör att kompetensen inte utnyttjas. I ett exempel säger respondenten 
att specialisten dyker upp ett halvår efter produktionsstarten vilket inte känns optimalt. Utifrån 
den externa kommunikationen även här tycks UE vara problematiska där deras leveranser 
ibland kommer under tiden de är inte på arbetsplatsen. Nyckel för att lösa problemen tycks vara 
noggrann och genomtänkt planering i tidigt skede. Planering med platsledning, yrkesarbetare 
och underentreprenörer sker på arbetsplatsen dock projektchefen tycker att utsträckningen är 
för liten. Hjälpmedel som Skanska erbjuder är något nytt som man börjar titta på enligt 
respondenten då behovet inte fanns tidigare på grund av stora arbetsplatser. Implementering av 
smarta logistiklösningar börjar ses som möjlighet och inte endast kostnad. Kunskapen om 
hjälpmedel fanns även tidigare men projektchefen påstår att de var dåliga på att nyttja detta. 
Okunskap gjorde att man förknippade logistiklösningar endast med stora och komplexa projekt. 
Gällande SCM och påverkan på transporter och leverantörer påstår respondenten att påverkan 
kan ske gällande leveranstider och leveranssätt. Detta också förknippas med extrakostnad vilket 
gör att det utnyttjas väldigt sällan. Möjligheten för leveranspreferenser kan skrivas i avtalen där 
kraven ställs på storleken av lastbilar med mera. Om kraven ställs finns ingen säkerhet att detta 
följs hela vägen ut påstår respondenten. Rädslan kring att materialet inte kommer i tid då den 
ska byggas in göra att man gärna beställer den tidigare vilket skapar som tidigare nämnd 
onödiga förflyttningar och gör att Lean cosntruction med JIT fallerar. 

 


