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Sammanfattning 
Arbetsplatslogistiken inom byggbranschen har under många år undersökts och det finns stora 
möjligheter till förbättring. Det har kunnat konstateras att genom en förbättrad logistik går det 
att öka lönsamheten. Under senare år har en ny gren inom logistiken växt fram, 
tredjepartslogistik. Arbetet undersöker om tredjepartslogistik med inbärning till 
monteringsplatsen är ett lönsamt alternativ för Hulta Torg, samt att upprätta en inre 
arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) och lägga fram ett förslag.  
 
Undersökningen har genomförts genom litteraturstudier och intervjuer. Litteraturstudien har 
fokuserats på bygglogistik och tredjepartslogistik och intervjuerna har förts med olika 
yrkesroller inom byggbranschen. 
 
Resultatet visar att det finns brister i kommunikationen generellt inom byggbranschen och att 
det inom branschen finns utrymme till förbättring. Det är framförallt dialogen mellan 
huvudentreprenören och underentreprenören samt telefonaviseringen mellan leverantören och 
entreprenören det brister. Nyttjandet av en tredjepartslogistiker för att sköta inbärningen av 
material ställer sig branschen positiv till och det har kunnat konstaterats att det med största 
sannolikhet kommer att öka i framtiden. I resultatet presenteras en inre APD-plan som 
beskriver var material ska placeras för att få en så effektiv inre logistik som möjligt.  
 
För att förbättra kommunikationen föreslås att varje morgon ha ett möte mellan 
huvudentreprenören och underentreprenören där dagens aktiviteter diskuteras. En tavla med 
leveransplaner som alla kan ta del av och uppdatera rekommenderas också. Entreprenören 
måste ställa högre krav på leverantören och ha det skriftligt i avtalen, efterföljs inte detta tas 
inte leveranserna emot. Kostnaden av en tredjepartslogistiker är dyrare än om entreprenören 
gjort det själv men de vinner produktionstimmar och att en kritisk del som hissen nyttjas även 
utanför ordinarie arbetstid. På den inre APD-planen placeras materialet nära där det ska 
monteras och gipsen ställs i mitten av rummen där ingen innervägg kommer att stå.  
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Abstract  
Workplace logistics in the construction industry has been investigated for many years and 
there are great opportunities for improvement. It has been found that through improved 
logistics, profits can be increased. In recent years, a new branch of logistics has emerged, 
third-party logistics. The exam is investigating whether third party logistics with carrying 
support to the installation site is a profitable alternative for Hulta Torg, as well as establishing 
an internal workplace deployment plan and presenting a proposal that will benefit production. 
 
The essay has been conducted through literature studies and interviews. The literature study 
has focused on building logistics and third-party logistics and the interviews have been 
conducted with different occupational roles in the construction industry. 
 
The results show that there are shortcomings in communication generally in the construction 
industry and that there is room for improvement in the industry. It is primarily the dialogue 
between the main contractor and the subcontractor, as well as the notification between the 
supplier and the contractor, is lacking. The use of a third-party logistics to handle the delivery 
of materials benefits the industry and it has been found that it is most likely to increase in the 
future. The result presents an internal workplace deployment plan that describes where 
materials should be placed to get as efficient internal logistics as possible. 
 
In order to improve communication, it is proposed that each morning have a meeting between 
the main contractor and the subcontractor where the activities of the day are discussed. A 
schedule of delivery plans that anyone can access and update is also recommended. The 
contractor must make higher demands on the supplier and have it in the agreement. If not 
followed, this will not be accepted. The cost of a third-party logistics is more expensive than 
if the contractor did it himself but they gain production hours and that a critical part like the 
lift is used for a larger part of the day. On the inner workplace deployment plan, the material 
is placed near where it should be mounted and the gypsum is placed in the middle of the 
rooms where no inner wall will stand.  
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BEGREPPSLISTA 
 

Arbetsplatsdispositionsplan 
(APD-plan) 

Ritning som visar var till exempel containrar, bodar, upplag, 
sopstationer, ledningar, förstahjälpen, samlingsplats, 
brandsläckare med mera finns på arbetsplatsen för att få en 
bra överblick på arbetslandskapet och hitta rätt. 

Avisering Meddelande med leveransinformation som skickas från 
leverantör, speditör eller transportör via SMS, mail eller 
portal. Kan ske i olika former, till exempel avvikelsebesked, 
ankomstavisering och leveransbesked. 

Avrop  En beställning från köparen till leverantören baserad på ett 
avtal, och i vissa fall leveransplan, gällande angivna varor 
och/eller tjänster om leverans. 

Kritiska linjen Serie aktiviteter (eller enskilda aktiviteter) som bestämmer 
projektets beräknade slutdatum. 

LEAN production En filosofi om resurshantering. Syftet med LEAN är att 
identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess 
som inte skapar värde för slutkunden. 

Löpande material Material som beställs efter behov så som skruv, gips, 
plywood, reglar och så vidare. 

Outsourcing  Ett företag låter en annan part (till exempel ett företag eller en 
organisation) sköta en eller flera processer. 

Restat Material som inte kommit i en leverans. 

Skalfördelar Minskande styckkostnader som ofta uppkommer genom 
storskalig produktion, såsom massproduktion vilket då leder 
till att företag kan sälja till lägre priser eller ta ut högre 
vinster. 

Stomkomplettering Byggnadens bärande stomme kompletteras med 
konstruktioner som golv och blindbotten, yttertak, utvändig 
beklädnad, innertak och ej bärande väggar. 

Tredjepartslogistik (TPL) Köpare eller säljare, eller båda, har anlitat en tredje part för 
att utföra logistiktjänster för att hantera de materialflöden 
som är aktuella, till exempel lagring eller transporter. 

UE Underleverantör 
 
 



 

1	
 

1 INLEDNING  
 

I inledningen beskrivs bakgrunden till examensarbetet, syftet med studien följt av en 
frågeställning samt de avgränsningar som gjorts.  

 
 

1.1 Bakgrund 
Inom byggbranschen är fortfarande arbetsplatslogistiken ett stort problem även då det har 
uppmärksammats hur logistiken kring byggmaterial hanteras sedan 1960-talet. Av hela 
byggkostnaden är materialkostnaden ca 50 % av den totala kostnaden. Av materialets 
inköpspris tillkommer kostnader för hanteringen, denna kostnad ligger mellan 40–250 % av 
inköpspriset. I denna kostnad ingår lossning, internhantering, spill, kapitalbindning och 
produktionsstörningar (Larsson, Hjort, Söderlind & Wennersten 2008).  
 
Lönsamhet inom logistik är att öka intäkter genom en fungerande leveransservice och minska 
kostnaderna för företaget, men i första hand att få de olika flöden inom företaget att fungera 
smärtfritt. Både att skapa effektiva processer och funktioner (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 
2006). 
 
Företag har i större omfattning börjat lägga ut sin logistiska verksamhet till ett logistikföretag, 
en så kallad tredje part. I Sverige har logistiken tidigare skötts av olika transportföretag där 
endast förflyttningen av material berörs. Ett TPL-företag (tredjepartslogistik) tar på sig fler 
ansvarsområden och erbjuder fler och fler tjänster för att avlasta företag som då kan fokusera 
på sin kärnverksamhet (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006). 
 
Sett till arbetstid och totalkostnad så innefattar även detta slöseri av tid som sker under 
projektets gång. När det gäller förberedande arbeten så uppgår det till ungefär 40 % av 
arbetstiden för yrkesarbetarna. Dessa aktiviteter ses inte som värdeökande och innefattar 
bland annat materialhantering, där framtransport av material utgör ungefär 15 % av 
arbetstiden. Logistik kring byggmaterial kan ses som slöseri då det tar produktionstimmar 
ifrån yrkesarbetare (Josephson & Saukkoriipi 2005). 
 
I högre grad har byggföretag börjat avlasta yrkesarbetare genom att anlita ett TPL-företag för 
att utföra bland annat inbärning av material vilket skapar mervärde för yrkesarbetare och 
frilägger produktionstimmar (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006). 
 
Att arbetsplatsens disposition är väl genomtänkt är en förutsättning för att ett projekt skall 
undvika negativa konsekvenser under produktionen. En inre arbetsplatsdispositionsplan 
(APD-plan) ser till placeringen av materialet inne i byggnaden och utgår ifrån planritningen. 
Precis som den allmänna APD-planen är avsikten att en väl utarbetad inre APD-plan att 
arbetet flyter på utan störningar i produktionen (Révai 2012). 
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1.2 ByggArvid 
ByggArvid är ett lokalt företag från Ulricehamn som har funnits i 75 år. De bygger främst 
småhus, större byggnader och utför byggprojekt i och omkring Ulricehamn (ByggArvid 
2018). 2016 hade ByggArvid 40 anställda och omsatte ca 128 Mkr (allabolag.se 2018). I och 
med projektet Hulta Torg kommer ett projekt omsätta mer än vad alla tidigare projekt gjorde 
tillsammans under 2017. Med andra ord står de inför stora utmaningar, inte minst med hur de 
ska lösa problematiken kring bygglogistiken för Hulta Torg.  

1.21 Hulta Torg 
Hulta Torg är ett 17-våningshus med byggstart våren 2018. Totalentreprenör för projektet är 
ByggArvid och det kommunala fastighetsbolaget AB Bostäder står som beställare. 
Byggnaden kommer att uppföras på Hulta Torg i stadsdelen Hulta, Borås. Projektet beräknas 
kosta ca 180 miljoner kronor och innefattar 112 hyreslägenheter. Tanken med projektet är att 
lyfta Hulta som är ett utsatt område i Borås, det planeras även att bygga en ny förskola i 
närområdet. Det finns utmaningar med logistiken då det ligger nära befintliga byggnader så 
som affärer där verksamhet bedrivs under projektets gång. En annan utmaning för ByggArvid 
är att de aldrig tidigare har byggt ett bostadshus på 17 våningar. Huset byggs med en 
prefabricerad betongstomme och varje bjälklag kommer att lyftas på med hjälp av en kran. 
Innan bjälklagen sätts igen lyfts gips, reglar, fönster och eventuellt andra material in på varje 
våningsplan.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Arbetet undersöker om tredjepartslogistik med fokus på inbärning är ett lönsamt alternativ för 
Hulta Torg, samt att upprätta en inre arbetsplatsdispositionsplan och lägga fram ett förslag 
som kan underlätta produktionen.  
 
Undersökningen besvarar följande frågeställningar: 
 

● Är tredjepartslogistik ett lönsamt alternativ för Hulta Torg? 
● Vilka hinder och svårigheter finns det för att få en fungerande bygglogistiken kring 

Hulta Torg? 
● Hur skulle en inre APD-plan kunna se ut för Hulta Torg?  
 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen utgår ifrån om det är ett lönsamt alternativ för ByggArvid att använda sig av 
en tredjepartslogistiker för att sköta inbärning på Hulta Torg. Det är enbart kök och 
badrumsinrede som analyseras med avseende på inbärning. En kalkyl för hur många timmar 
och hur stor kostnaden blir kommer att beräknas. Intervjuer genomförs med olika yrkesroller 
som påverkar logistiken. Enbart en person per yrkesroll intervjuas vid flertal tillfällen. En inre 
APD-plan tas fram där fokus ligger på var materialupplag ska placeras innan bjälklagen sätts 
igen. De material som placeras ut på den inre APD-planen är gips, stålreglar, fönster, 
underentreprenörernas installationer, glaspartier och bruk.  
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2 TEORI 
 

Teoridelen ger läsaren insikt i den teori som berör examensarbetet. Den litteraturstudie som 
genomförts behandlar inledningsvis logistik generellt för att i senare delen fördjupa sig i 
bygglogistik respektive TPL. 

 
 

2.1 Logistik 
Logistik innebär att på ett effektivt sätt skapa ett flöde för ett material eller produkt och se till 
att den befinner sig på rätt plats på en utsatt tid. Hela kedjan, från anskaffning av råmaterial 
till konsumtion och retur/återvinning, innebär organisering, styrning och planering för att ge 
en låg kostnad och positiv kundservice med låg miljöpåverkan. Själva syftet är att påverka 
resultatet positivt genom att effektivisera ett företag (Jonsson & Mattsson 2011). 
Branschorganisationen Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), som 
är ledande inom logistik, definierar Logistics Management som (CSCMP 2018): 
 

Logistics management is that part of supply chain management that plans, implements, and 
controls the efficient, effective forward and reverses flow and storage of goods, services and 
related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet 
customers’ requirements. 
 

Upprepade och sammanhängande logistiska aktiviteter utgör en process vars mål är att 
tillfredsställa kunden med så få resurser som möjligt. Kärn-, stöd- och ledningsprocesser är 
olika sätt att bidra till ökat kundvärde där kärnprocessen är starkast bidragande.   
Logistik har utvecklats och breddats i och med att förutsättningarna har förändrats. Ett flertal 
olika discipliner har skapats och med en global marknad och nya sätt att sprida information 
kan logistiken delas upp i olika tidsfaser (Jonsson & Mattsson 2011): 
 

● Transport- och lageroptimering, fram till 60-talet 
● Materialadministration, under 60- och 70-talet 
● Logistikstrategi, 80-talet 
● Supply Chain Management, 90-talet fram till i dag 

 

2.2 Bygglogistik 
Under åtminstone 30 år har byggbranschen ägnat stor uppmärksamhet för hur byggmaterial 
hanteras på arbetsplatsen. Trots detta är logistiken ofta ett stort problem på dagens 
byggarbetsplatser. En känd definition av logistik är: ”De aktiviteter som har att göra med att 
erhålla rätt vara eller service på rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga 
kostnad.” För att kunna uppfylla dessa kriterier krävs det att platschefen har en talang för att 
styra flödet av material på ett effektivt sätt (Larsson, Hjort, Söderlind & Wennersten 2008).  
 
Det har visat sig vara lönsamt för den fasta industrin att styra materialflödet därav borde det 
vara ännu mer lönsamt för byggindustrin. Några av orsakerna till svårigheterna med 
byggmaterialadministrationen antas vara många leverantörer, lokal marknad och 
upphandlingsformer (Larsson, Hjort, Söderlind & Wennersten 2008).  
 
Det finns dock många skillnader med att bygga hus och anläggningar gentemot den fasta 
industrin.  De största skillnaderna är att byggandet oftast sker i projekt med egna mål, varje 
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byggprojekt har en unik organisation och att en tillfällig fabrik etableras. Detta medför 
självklart att logistikens förutsättningar förändras för ett byggprojekt gentemot den fasta 
industrin (Larsson, Hjort, Söderlind & Wennersten 2008). Enligt Vrijhoef och Koskela (2000) 
karakteriserar byggandets försörjningskedjor av tre faktorer. Byggarbetsplats är en ”tillfällig 
fabrik” som etableras för att bygga endast en produkt medan i tillverkningsindustrin tillverkas 
en mängd produkter. I och med detta skapar varje byggprojekt egna temporära 
försörjningskedjor vilket leder till instabilitet, fragmentering och separation mellan 
projektering och byggande. Varje hus- eller anläggningsprojekt är en orderstyrd produktion 
vilket innebär att en prototyp tillverkas därför blir inlärningseffekterna oftast ganska små. Det 
finns dock upprepningseffekter mellan projekt som liknar varandra (Vrijhoef & Koskela 
2000).  
 
Vid etablering av den tillfälliga fabriken finns det en rad saker att tänka på så som 
transportvägar och transportanordningar, materialupplag, maskiner, förråd, verkstäder med 
flera arbetsplatser samt personalutrymmen. Det måste även finnas tillgång till el, vatten och 
avlopp. På en situationsplan visas all denna information i en så kallad APD-plan 
(arbetsplatsdispositionsplan). Det är oerhört viktigt att placeringen blir rätt av till exempel 
kranar. Om inte kan det få negativa konsekvenser i ett senare skede (Révai 2012).  
 
Det är svårt att sätta upp generella regler vad som gäller för upprättandet av den tillfälliga 
fabriken då alla projekt är unika. Det är viktigt att tänka på att det framförallt sker horisontella 
och vertikala transporter av material och varor, bearbetning och sammansättning av vissa av 
dem samt montering till den färdiga produkten. Det finns dock allmänna principer som det går 
att utgå ifrån. Materialet ska i så god mån som möjligt köras direkt till monteringsstället utan 
mellanlagring, materialtransporter och personalförflyttningar ska om möjligt vara korta, ta 
hänsyn till risk för skador av personal, materiel, fordon och så vidare. Hänsyn ska även tas till 
miljöpåverkan, källsortering och sophantering, enkla lösningar leder ofta till bra ordning på 
arbetsplatsen och utnyttjandet av färdigställda delar (Révai 2012).  
 
I dag råder det bristande leveransövervakning på många arbetsplatser i landet vilket har lett 
till att leverantörer av viktiga komponenter ändå har blivit prioriterade trots att de inte kommit 
på utsatt tid. Detta måste ändras då det blir väldigt kostsamt och andra delar av produktionen 
blir lidande. En åtgärd för att minska detta beteende är att inte hålla tiderna för leverans öppet 
för diskussion. På detta sätt skulle vissa leveranser undvikas att bokas om (Boverket 2009).  
 

2.3 Tredjepartslogistik 
Ahl och Johansson (2002) definierar tredjepartslogistik, TPL, som att ett företag tar över och 
driver i första hand funktionerna lager och transporter för ett annat företags räkning. Det kan 
förekomma vissa tilläggstjänster så som inköp och kundtjänst, inköpsavrop, 
leveransbevakning och ordermottagning.  
 
Under 90-talet insåg många bolag att det inte enbart gick att få ner kostnaderna med hjälp av 
logistik utan att de även kunde öka intäkterna. Snabba, säkra och flexibla leveranser blev ett 
säljargument för att kunder skulle kunna öka sin försäljning. Tiden blev en viktig faktor och 
genom att fokusera mer på det kunde logistiken användas mer som ett konkurrensmedel. 
Genombrottet kom under 90-talet och det beror främst på fyra faktorer: IT-utveckling, 
globalisering, konkurrens och krav på ökad kundanpassning. IT-utvecklingen har varit en 
pådrivande faktor då tidigare kända teorier har kunnat genomföras. Ge tidig information från i 
alla led i materialflödet har gjort det möjligt att sänka kostnaderna och höja servicen. 
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Kundorderstyrd produktion hade inte gått lika fort utan IT-utvecklingen. Globaliseringen har 
bidragit till en större marknad där kunder är spridda världen över vilket leder till invecklade 
logistiknätverk och mer krav på styrning. Här har också IT-utvecklingen bidragit till stora 
förändringar. Konkurrensen har bidragit till att företag måste hålla ner sina kostnader på grund 
av kapitalets inverkan på lönsamheten. Många material köps i dag i mycket större skala 
gentemot vad de gjorde för 10–15 år sedan vilket har lett till att kapitalkostnaden för 
lagerhantering stigit avsevärt. Krav på ökad kundanpassning och leveransservice från kunder 
har lett till att logistiken fått stort fokus.  (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006):  
 
Outsourcing är något som växt snabbt under senare tid och fler företag har valt att leja bort 
logistiken till en tredje part. Ny användbar teknik har gjort det möjligt för företag att leja bort 
delar av sin logistik till en extern aktör. Det har blivit alltför resurskrävande för företaget att ta 
fram egen teknik utanför sin kärnkompetens. Detta har medfört att TPL-företag har kunnat 
etablera sig då de är specialiserade inom området och är mer flexibla (Ahl & Johansson 
2002).  
 
Med sina tjänster kan ett TPL-företag skapa ett mervärde för sina kunder genom att de 
effektiviserar operationella verksamheter. Ett TPL-företag kan också skapa skalfördelar då de 
har hand om lagerhanteringen åt flera kunder samtidigt. Andra faktorer som gör det 
fördelaktigt att använda sig av en tredje part är att de bättre utnyttjar lokaler, effektiviserar 
processer, har en lägre hanteringskostnad per enhet, mindre hantering av varorna, färre skador 
på lagret, mer kontroll och lägre svinn, högre orderuppfyllnad och bättre kontroll på 
transportörer (Ahl & Johansson 2002).  
 
1997 listade Council of Logistics Management, i sin årliga konferensrapport, fördelar med att 
låta en extern aktör ta hand om ett företags logistik. Några av punkterna de listade var att ett 
företag kan fokusera och utveckla sina kärnkompetenser, komma in på nya marknader genom 
att ta fördel av partnerföretagets nätverk. Ytterligare fördelar är at ha tillgång till den senaste 
teknologin, dela på risken och sänka kostnaderna (Ahl & Johansson 2002).  
 
Beroende på vilket företag tjänsten köps från kan kunskap och kompetens variera. Beställaren 
tappar även viss kontroll då de blir beroende av någon annan. Det finns även risk för 
kommunikations- och organisationsproblem då överflyttningen sker till en tredje part och att 
konfidentiell information lättare läcker ut (Ahl & Johansson 2002). För företag som har 
tillräckligt stor kompetens och stora volymer är det inte intressant att använda sig av TPL. 
Detsamma gäller för företag som har logistiken som en del av sin kärnverksamhet (Oskarsson, 
Aronsson & Ekdahl 2006).   
 
Ett avtal är viktigt enligt Ahl och Johansson (2002) för att få till en så bra affär som möjligt. 
Det ska framgå tydligt vad som ska ingå i avtal, därför föreslår de att det ska innehålla ett 
huvudavtal som tar upp affären, bilagor som i detalj specificerar de olika delarna och 
allmänna villkor som ger en plattform för avtalet.  
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2.4 Totalkostnad 
Totalkostnad är ett viktigt begrepp inom logistiken då detta syftar till att fånga upp alla 
kostnader, som påverkas av ett visst beslut. Vissa beslut kommer medföra att en del kostnader 
stiger medan andra sjunker. För att bättre förstå vad som menas kan det förklaras som att om 
ett företag köper in stora mängder ger leverantörerna ofta en mängdrabatt vilket medför att 
styckpriset minskar. Å andra sidan kanske inte allt material förbrukas direkt utan måste lagras 
vilket medför ökade lagringskostnader (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006).  
 
I en undersökning gjord av Vrijhoef och Koskela (2000) på en kontorsbyggnad uppgick extra 
logistikkostnader för hantering av material mellan 40–250 % av inköpspriset. Det lägsta 
inköpspriset på materialet tenderar i denna rapport att också bli det material som hade högst 
logistiska kostnader på arbetsplatsen se figur 1. De tar upp ett exempel med en tegelstenspall 
som var alldeles för tung och stor för att kunna flytta runt på ett smidigt sätt. Det slutade med 
att en yrkesarbetare fick spendera ca 50 % av tiden för aktiviteten att bära tegelstenarna till 
rätt plats (Vrijhoef & Koskela 2000).  
 

 
Figur 1 Kostnads- och prisanalys av byggnadsmaterial (Vrijhoef & Koskela 2000) 

 
Det har tagits fram en kostnadsmodell som beskriver de indirekta kostnaderna (utöver 
inköpspriset) som kan hänföras till byggandets logistik (Larsson, Hjort, Söderlind & 
Wennersten 2008): 
 

● Lossning: Väntekostnad, faktiskt lossningskostnad och mottagningskontroll  
● Internhantering: Transport på arbetsplats, sortering av material, sophantering, 

täckning/avtäckning av material, mm. 
● S-kostnader: Spill, skador, och stöld. 
● Kapitalbindning: Räntekostnader och kostnader för lagerytor. 
● Produktionsstörningar: Orsakade av felaktiga materialleveranser, hindrande lager påverkan på 

andra aktiviteter osv. 
 

Enligt en rapport beställd av Sveriges Byggindustrier hävdar Gadde och Dubois (2012) att 
enbart fokusera på enskilda priser kan få projektet att påverkas negativt. Materialets pris och 
dess komponenter är bara en del av den totala kostnaden, det tillkommer även många andra 
kostnadsposter. Ofta så är priset en liten andel av den totala kostnaden, även om det 
förekommer att priset är den dominerande kostnadsposten. Detta förklaras bra i den så kallade 
”Isbergsmodellen”, se figur 2. 
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Figur 2 Isbergsmodellen (Gadde & Håkansson 2008, s. 56) 

 
”Isbergsmodellen” visar att det tillkommer andra kostnader mer än de som syns i den synliga 
delen (det som har en direkt påverkan) dvs. priset. De andra kostnaderna som har en indirekt 
påverkan syns inte lika lätt som de som har en direkt påverkan, de ligger dolda under 
vattenytan. Det läggs för stort fokus på priset genom konkurrensbaserad upphandling vilket 
leder till att det blir svårt att se övriga kostnadsposter (Gadde & Dubois 2012).  
 

2.4.1 Slöseri 
Slöseri definieras som ”…en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar något värde” 
enligt Womack och Jones (1996). Det är vanligt att slöseri diskuteras inom LEAN production, 
en filosofi som grundas på Toyotas sätt att arbeta. Ibland talas det om de olika begreppen 
värdeökande arbete, tvingat slöseri och rent slöseri. Tvingat slöseri definieras som de 
processer som måste utföras för att ett värdeökande arbete ska kunna fullföljas medan rent 
slöseri är processer som inte har någon koppling till värdeökande arbete. En grundläggande 
tanke är att lägga stort fokus på att minska eller helt ta bort rent slöseri och i andra hand 
effektivisera tvingat slöseri. Slöseri kan delas in i olika kategorier enligt (Josephson & 
Saukkoriipi 2005):  
 

● Fel i produkter 
● Lager med material och produkter som väntar på att behandlas 
● Väntan hos personal 
● Aktiviteter och delaktiviteter som inte behövs 
● Förflyttning av personal utan klart syfte 
● Varor och tjänster som inte uppfyller kundens krav 
● Överarbete – att göra mer arbete än vad kunden kräver 
● Onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb 
● Överproduktion – tillverka eller göra mer än vad som behövs eller som tidigare behövts  
● Omarbete 
● Transporter av material 
● Materialspill  
● Arbete utfört i fel ordning  
● För stor arbetsstyrka 
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Enligt en undersökning av Josephson och Saukkoriipi (2005) undersökte de bland annat hur 
yrkesarbetare spenderade sin tid, se figur 3. Undersökningen omfattar även fel och kontroller, 
resursanvändning, hälsa och säkerhet samt system och strukturer.  
 

 
Figur 3 Arbetstidens användning för byggnadsarbetare (andel av arbetstid, %) (Josephson & Saukkoriipi 2005) 

 
Efter att ha genomfört denna studie visade det att slöseriet stod för ca 30–35 % av projektets 
totala produktionskostnad, dock med variation mellan olika projekt. Den största orsaken till 
att slöseriet är så stort, enligt denna undersökning, beror på att sektorns aktörer har dålig 
förståelse för vilka aktiviteter som tillför ett värde för kunden och vilka som inte gör det. För 
att kunna motverka detta och bli ännu mer effektiva hittade författarna fyra olika 
förbättringspunkter, fokusera projektets kärnprocess utifrån kundbehoven, utbilda och 
motivera varje medarbetare – ledarskap som motor, fokusera på tillverkningen och använda 
myndigheterna som draghjälp (Josephson & Saukkoriipi 2005). 
 

2.5 APD-plan 
Omkring ett byggobjekt upprättas en tillfällig fabrik. "Fabriken" är tillfällig endast under 
byggtiden och ska noggrant planeras för att få en så effektiv arbetsplats som möjligt. Hur 
arbetsområden utnyttjas beskrivs på en så kallad APD-plan (Arbetsplatsdispositionsplan) som 
visas på en situationsplan. I denna plan beskrivs var materialupplag, vägar, kontor med mera 
ska placeras på arbetsområdet. APD-planens uppförande är mycket beroende av övrig 
planering som exempel vilket personalbehov som finns som i sin tur styr hur många 
personalbodar det behövs införskaffas. Det finns ingen förutbestämd väg för hur en APD-plan 
upprättas då förutsättningarna skiljer sig för varje byggprojekt. Projekt inne i städer medför 
oftast trångt utrymme och dåliga förhållanden medan en nybyggnation på landet inte har dessa 
problem (Révai 2012).  
 
Trotts att varje projekt är annorlunda så finns det vissa gemensamma riktlinjer som bör 
beaktas vid upprättandet av en APD-plan (Révai 2012):  
 

● Alla risker som kan påverka material, personal, omgivning och fordon skall tas hänsyn 
till. 

● Alla transportsträckor skall göras så korta som det går. 
● Vid leverans skall mellanlagring undvikas och istället ska leverans ske direkt till plats 

för exempelvis montering. 
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Placeringsritningen är flytande under byggprocessen och vissa delar förändras. Dock är 
etableringen och transportvägar ofta oförändrade under projektet. Ibland så gör detta att flera 
APD-planer upprättas, en för varje byggskede, vid större projekt som sjukhus där det kan 
uppstå störningar i närområdet (Révai 2012). 
Vid upprättande av en placeringsritning bör följande beskrivas: 
 

● Transportvägar 
● Materialupplag 
● Förråd, bodar, kontor 
● Större maskiner så som hissar och kranar 
● Ställningar 
● El-, vatten- och avloppsanläggningar 
● Skyltar och inhägnader 

 

2.5.1 Vägar och upplagsytor 
Framkomligheten på en byggarbetsplats säkras genom att anlägga transportvägar på området. 
Dessa bör vara enkelriktade och inte hindra produktionen i övrigt. Vid materialhantering är 
tanken att materialet skall hamna direkt på platsen för montering men detta kan vara svårt att 
uppnå i verkligheten, därför bör upplagsplatser för material beskrivas i APD-planen. Vissa 
material som måste lagras bör ha en upplagsplats utformad efter detta och inte vara större än 
nödvändigt för att undvika att andra material letar sig dit. Upplagen bör läggas så effektivt 
som möjligt med hänsyn till kranradié, bygghissar, transportvägar och förråd. Även 
återfyllnadsmassor kan läggas på arbetsområdet och dessa påverkar placeringsritningen då de 
tar upp stora ytor (Révai 2012). 

2.5.2 Skyltning 
För att förbättra framkomligheten kan bör det upprättas orienteringsskyltar runt om 
arbetsområdet för att förtydliga var exempelvis materialupplag och lossningszoner befinner 
sig. Detta medför minskad irritation och väntetid då leverantörer och olika underleverantörer 
på ett effektivare sätt kan orientera sig på arbetsområdet (Révai 2012). 
 

2.5.3 Bygghissar 
Bygghissen har två uppenbara användningsområden, transport av personal samt material. Det 
finns olika typer av bygghissar, de som är avsedda för transport av både material och personer 
och hissar som det endast får transporteras material i. Det är svårt att välja rätt typ av hiss då 
den i huvudsak används under stomkompletterings- och inredningsskedet. Hissarna bör 
placeras med tanke på vart materialupplagen finns på markplan, transportvägar samt var det är 
möjligt att göra fasadöppningar. För att minska uppställningstiden går det att använda sig av 
de permanenta hissarna för transporter (Révai 2012).  
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3 METOD 
 

Här beskrivs examensarbetets tillvägagångssätt och motivering till dess metodval.  
 

 

3.1 Metodval 
Författarna har i huvudsak valt att utgå från en kvalitativ undersökning. En kvalitativ 
undersökning skiljer sig gentemot en kvantitativ undersökning där det oftast läggs större vikt 
på orden än insamling och analys av data (Bryman 2012). Anledningen till att en kvalitativ 
undersökning valts är då synvinkeln på projektet har svårt att samla in data som kan 
analyseras, istället kommer arbetet delvis baseras på tidigare erfarenheter från sakkunniga i 
branschen. En kvalitativ undersökning skulle kunna se ut som att först görs en generell 
efterforskning för att sedan välja relevanta ämnen. Efter detta samlas relevant data in, tolkning 
görs och teoretiskt arbete sätts igång. Behöver ämnet avgränsas eller mer data samlas in görs 
detta och återigen tolkas resultat och teoretiskt arbete börjar om på nytt. Slutligen skrivs det 
som hittats och slutsatser dras utifrån detta (Bryman 2012).  
 
Författarna har tillämpat sig av en kvalitativ undersökning så som Bryman beskriver den. I 
början av examensarbetet diskuterades det vad författarna skulle skriva om och kom snabbt 
fram till att logistiken var något som intresserade båda. Det första som gjordes var att leta 
efter tidigare examensarbeten för att se vad som gjorts innan. Därefter kontaktades en rad 
olika entreprenadföretag som är verksamma inom byggsektorn för att se om det fanns ett 
intresse för att se om logistiken kunde undersökas. Efter två möten fastnade författarna för ett 
av företagen och en diskussion om hur arbetet skulle läggas upp diskuterades mellan de båda 
parterna.  
 
När upplägget var färdigt började en djupare inläsning av tidigare examensarbeten för att få 
en bättre överblick av ämnet och inspiration till källor. Därefter började arbetet med att samla 
in teoretiska data. Tolkningar och det teoretiska arbete började för att avslutats med att skriva 
ner det som hittats och dra slutsatser utifrån detta.  
 

3.2 Intervju 
Enligt Krag Jacobsen (1993) är en intervju en kommunikation mellan tre personer - en 
intervjuare, en respondent och en åskådare. Syftet med en intervju är att förmedla kunskap, 
upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar med mera från intervjupersonen till 
åskådaren via intervjuaren. Det intressanta med en intervju är att innehåll och form kan ha 
större omfattning än vad respondenten, intervjuaren och åskådaren enskilt skulle kunnat 
komma fram till (Krag Jacobsen 1993).  
 
Respondenten är anonym, endast titel framgår, detta för att förhoppningsvis få mer öppna och 
ärliga svar. Intervjuerna kommer inte att publiceras i fulla drag utan intressanta idéer och 
tankar sätts ihop till löpande text för varje respondent.  
 
I de flesta fall är det intervjuaren som tar kontakt med respondenten för intervjun. Innan 
intervjun har intervjuaren förberett sig väl och under själva intervjun styr han/hon samtalet till 
de ämnen som ska diskuteras och ställer de frågor han/hon vill ha svar på. När samtalet är 
färdigt gör intervjuaren en tolkning av resultatet och sammanställer innehållet så att det passar 
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in i sammanhanget. Respondenten ska vara sig själv och svara på frågorna utifrån sina 
personliga erfarenheter med egna ord. Olika åskådare kan komma fram till olika resultat då de 
omedvetet tolkar, lägger till och tar bort vilket gör att en intervju inte är enkel att genomföra 
(Krag Jacobsen 1993).  
 
Som i de allra flesta fallen tar författarna kontakt med respondenten och föreslår intervjun. En 
av författarna ställer frågorna och den andra skriver ner svaren, antecknar och flikar in om det 
är något som missats. Efter intervjun sätter sig författarna direkt ner och diskuterar vad som 
sades då det fortfarande är i färskt minne. Det är viktigt för författarna att styra samtalet till de 
ämnen som ska belysas för att få ett så bra material som möjligt.  
 

3.2.1 Kvalitativ intervju 
En kvalitativ intervjumetod innebär att intervjuaren använder sig av mer öppna frågor. 
Informationen som fås ut är av kvalitativa aspekter. Frågorna ställs inte i någon särskild 
ordningsföljd och det är upp till intervjuaren att formulera frågorna och under samtalets gång 
sammanfattas det vad som sagts. Det här sättet att genomföra intervjuer på har en rad fördelar, 
det går till exempel mycket snabbare att genomföra intervjuerna jämfört med en informell 
intervju. Intervjuarens kvaliteter är inte lika avgörande, det är lättare att öka antalet 
svarspersoner och det går att jämföra deras svar med varandra. Det är även möjligt att nya och 
andra infallsvinklar dyker upp under intervjuerna. Denna metod gör det även möjligt att få tag 
på information som annars inte är lika lätt att få ut genom till exempel enkäter. Tidigare så har 
denna metod inte använts i lika stor utsträckning då det är svårt att kvantifiera resultatet och 
därmed betraktas den som mindre vetenskaplig. (Krag Jacobsen 1993). 
 
Författarna har valt att använda sig av denna metod då den är tidseffektiv och det går att ställa 
ungefär samma sorts frågor till ett stort antal svarspersoner. Utifrån de svar som fås kommer 
de att jämföras för att sedan kunna dra slutsatser. Den största fördelen med att använda sig av 
denna metod då intervjuerna genomförs är att det kan komma fram nya infallsvinklar och 
andra sätt att se på saker och ting som annars inte hade besvarats. Intervjuerna kommer också 
att kännas mer avslappnande och förhoppningsvis skapar det en bättre dynamik mellan 
respondenten och intervjuaren.  
 
Det bör dock beaktas att denna metod av många anses vara ovetenskaplig då det är svårt att 
kvantifiera resultatet. De svar som fås finns det inget vetenskapligt belägg för utan bygger på 
tidigare kunskaper och erfarenheter. Samtliga svar jämförs för att på så sätt få en så rättvis 
bild som möjligt och utifrån detta kunna dra en rad slutsatser.  
 
De fyra respondenter är verksamma inom byggsektorn men har olika yrkesroller vilket 
kommer göra att de har olika synsätt på hur saker och ting bör fungera. Tidigare erfarenheter, 
antal år i branschen och en rad andra faktorer påverkar respondenternas svar vilket bör tas i 
beaktning. Intervjuerna genomfördes mellan vecka 13 och 14 2018. 
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3.3 Metoddiskussion 
Arbetet startade med att läsa tidigare examensarbeten om vad som gjorts innan inom 
bygglogistiken. Efter att ha läst mycket blev det klart vad som var intressant och hur arbetet 
skulle utformas. Upplägget på rapporten jämfördes med tidigare examensarbeten och egna 
tankar och idéer utformades.  
 
Starten av arbetet anser inte författarna kunde gjorts på något annat sätt då ingen av dem hade 
någon tidigare erfarenhet och en grund behövde byggas. Det ska dock beaktas att det 
omedvetet kan ha blivit att upplägget och till viss del innehållet har påverkats av det som är 
gjort tidigare. Har en intressant text lästs så har källan kontrollerats och om det varit aktuellt 
har den kommit med i arbetet. Detta ses inte som en nackdel av författarna då det plockats lite 
av många arbeten för att sammanföra det till en bra sammanställning som varit aktuell för 
rapporten.  
 
Den teoretiska insamlingen av data genomfördes sedan för att ta ut det som varit intressant 
och sammanställa detta till en löpande text. Det går att vara kritisk till antalet källor som 
använts i arbetet då ett stort fokus lagts på ett fåtal. Desto fler källor som finns blir bilden av 
arbetet mer nyanserad och flera åsikter går att jämföra. Anledningen till att stort fokus lagts på 
ett fåtal källor är på grund av det helt enkelt inte funnits tillräckligt bra och intressanta fakta 
som passat till rapporten. Bygglogistik har som det nämnts varit ett stort problem under en 
lång tid men det finns förvånansvärt lite studier om det. Många av de källor som använts är 
gamla vilket också måste beaktas. Byggbranschen och samhället i övrigt genomgår stora 
förändringar varje år vilket gör att vissa källor inte är aktuella i dag. Anledningen till att de 
ändå tagits med är för att det inte funnits något mer aktuellt och att undersökningarna ändå 
varit tillräckligt intressanta och aktuella för arbetet.  
 
Intervjuerna är en stor del av examensarbetet och mycket energi har lagts på detta. Efter att ha 
läst mycket blev det lättare att veta som skulle efterfrågas i intervjuerna och vad författarna 
ville ha svar på. En kvalitativ intervjuteknik har använts då det eftersträvades att ha mer av ett 
samtal än direkta svar på frågor. Självklart utgick intervjun från förutbestämda frågor, se 
bilagor i slutet av rapporten, men de fylldes på med följdfrågor beroende på vilket svar som 
respondenten gav. Detta fungerade väldigt bra då intressanta saker togs upp som författarna 
inte alls hade tänkt på innan intervjun började. Det var till stor fördel att vara påläst om ämnet 
innan intervjuerna genomfördes då många frågor dök upp allteftersom intervjun fortskred. En 
annan positiv sak var att författarna förstod vad respondenterna sade då byggbranschen annars 
kan innehålla många facktermer.  
 
Efter att alla intervjuerna var genomförda jämfördes svaren och en sammanställning gjordes. 
Detta för att få en överblick av vad alla led inom logistiken tycker fungerar bra respektive 
dåligt och hur det skulle kunna förbättras i framtiden. En stor del av arbetet handlar om 
tredjepartslogistik så det hade varit bra att genomföra en intervju med en som är verksam 
inom detta specialområde. Författarna har varit kontakt med en rad olika företag men inte 
lyckats få till en intervju med någon. Skulle en intervju med ett TPL-företag genomförts 
skulle en ännu bättre blick getts av hur bygglogistiken fungerar då det framkommit att 
tredjepartslogistik förmodligen öka i framtiden. Viss kritik kan riktas till författarna då antalet 
intervjuer inte är tillräckligt många för att kunna återspegla branschen i sin helhet. 
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Siffrorna i tabell 2 och tabell 3 är till viss del uppskattade då detta endast är erfarenhetsvärden 
från ByggArvid och enligt de förutsättningar som valts att användas. Det framgår vilka siffror 
som använts senare i rapporten under resultatdelen. APD-planen är framtagen genom 
diskussion mellan författarna och vad som läst inom teorin. Den är framtagen som ett förslag 
till ByggArvid utifrån de erfarenheter och den teoretiska referensram som införskaffats under 
projektets gång.  
 
Överlag tycker författarna att arbetet inte kunnat genomföras på ett annat sätt. Det var bra att 
ha “kött på benen” innan intervjuerna genomfördes för att kunna förstå och utveckla de redan 
förutbestämda frågorna. En större insamling av data och fler källor kunde ha använts. Det går 
även att vara kritisk till att den del källor inte är dagsaktuella och att en tredjepartslogistiker 
skulle intervjuats då mycket av arbetet kretsar kring det.  
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4 RESULTAT 
 

Här redovisas resultatet från de intervjuer som genomförts. Därefter presenteras en 
kostnadskalkyl angående TPL. Sista delen berör den inre APD-planen och dess utformande. 

 
 

4.1 Intervju  
Intervjuerna berör aktörer som direkt är involverade i Hulta Torg samt en helt utomstående. I 
intervjuavsnittet återges den intressanta informationen som framkommit och presenteras i 
löpande text. I examensarbetet har fyra respondenter med följande arbetstitlar intervjuats: 
inköpsansvarig, platschef, leverantör och yrkesarbetare.  

4.1.1 Intervju med inköpsansvarig 
Inom logistiken är det planering till 99 % och att finns tid till att göra detta. Det är viktigt att 
planera fullt ut och få med alla underentreprenörer (UE), så som rör, ventilation och el. 
Löpande avstämningar är en förutsättning för att det ska fungera. Det är många inblandade i 
ett projekt och det är viktigt att kommunikationen fungerar bra. ByggArvid har blivit bättre på 
att koppla ihop två olika UE så att de kommunicerar bättre sinsemellan när de har arbeten 
parallellt, det blir ett led kortare och det blir oftast bättre. Här är planeringen oerhört viktig, 
det som fungerar sämre är att det ofta blir tidsbrist.  
 
Vid inköp brukar hänsyn tas till hur det ser ut på arbetsplatsen. Till exempel försöker 
leveransen av kök optimeras så att det inte beställs mer än vad det finns plats för. Många 
leveranser är delade och detta kontrolleras innan beställning. Köken kommer till exempel 
varje torsdag jämn vecka. Om det är noga planerat och kommunikationen fungerar bra skall 
det inte gå fel. Detta gäller allt material förutom det löpande material (sådant som beställs 
efter behov så som träreglar, skruv och andra småsaker).  
 
Det löpande materialet beställs av platschefen efter behov, det kan till exempel vara 
tillkommande arbeten, detta ligger inte med på tidplanen. Just på Hulta Torg sker det effektiva 
leveranser då det är så pass stort projekt att lastbilarna blir fulla. I ett projekt av den här 
digniteten är det än viktigare med kommunikation och planering, det måste finnas den 
strukturen. Eftersom detta projekt är så stort har mycket tid lagts på planeringen. 
Inköpsansvarig, platschefen och arbetschefen sitter tillsammans och diskuterar hela tiden.  
 
Detta fungerar inte lika bra på mindre byggen men det vore bra om det gjorde det. Det läggs 
inte lika mycket energi på planeringen, det finns helt enkelt inte den tiden. Det är korta 
ledtider och då blir planeringstiden kort. Just Hulta Torg pågår under tre år och bara stommen 
kommer ta ca 100 dagar att montera, då finns det gott om tid till att planera under tiden, allt 
behöver inte vara färdigprojekterat innan markarbetet drar igång. Projekteringen blir inte lika 
stressig.   
 
Vid mottagning ska det telefonaviseras, detta fungerar sådär. Ringer chaufförerna 50 % av 
gångerna så är det bra. För att underlätta detta brukar platschefens namn och telefonnummer 
lämnas ut. Om chauffören inte kommer på utsatt tid och det inte finns någon som kan ta emot 
leveransen, får de vänta. Oftast är det chaufförerna som brister i kommunikationen. Detta 
leder till irritation då chauffören får vänta då det kanske inte finns en hjullastare på plats och 
yrkesarbetaren får släppa det de håller på med.  



 

15	
 

 
Vad som kan underlätta är att göra lättillgängliga ytor, asfaltering sker nästan aldrig men det 
är viktigt att ha släta ytor. Det är viktigt att ha släta ytor inte bara för logistiken utan för hela 
bygget. Vissa leverantörer kommer till byggena många gånger, då sätts det upp en logga med 
deras bild så ställer de av det där. Ingen behöver ta emot leveransen och detta fungerar 
utmärkt med de flesta leverantörer som ByggArvid arbetar med.  
 
Inbärning har ByggArvid använt sig av tidigare och det kommer även användas på Hulta 
Torg. De har använt det när det varit så lite som 30 lägenheter, gränsen går där någonstans. 
Det är framförallt för att frigöra tid för yrkesarbetarna och att ansvaret lämnas över för det 
momentet till någon annan vilket kan vara en fördel. Det är deras ansvar om det är någonting 
som blir skadat under inbärningen. Det behöver inte bli dyrare utan det kan bli billigare men 
det är alltid pengarna som styr. Det går att se på fler sätt, att tid är pengar glöms bort. Kök och 
bad det är den mest kritiska aktiviteten, där anlitas någon som bär in det.  
 
För att underlätta logistiken på arbetsplatsen får det inte glömmas att det är en prisbild som 
spelar roll. Vid upphandling av leverantör måste det fungera, det är inte alltid priset som är 
det avgörande. En leverantör måste vara trevlig och ha samma höga servicenivå likväl när det 
går bra som dåligt.  
 
Ibland behövs fler leverantörer att för att inte låsa sig. Pris, funktion och kvalitet är några 
saker som ses över. I slutändan blir det oftast billigare att gå på en leverantör som fungerar 
bra än en som är billigare i pris. Det är inte alltid sista raden spelar roll, även om det gör det i 
vissa lägen.  
 
Från övrig industris logistikhantering går det att ta till sig vissa moment. Ett helt projekt kan 
inte fullt använda sig av till exempel LEAN som används i tillverkningsindustrin, då ett bygge 
är en tillfällig fabrik och varje projekt har olika förutsättningar som ställer till det, ett 
byggprojekt är mer komplext.  
 
En enkel lösning för att underlätta logistiken är att ha en bra kommunikation. Att hela tiden 
ställa sig frågan vad de olika yrkesgrupperna har för behov. Brist i kommunikationen är enligt 
inköpsansvarig den största orsaken till att logistiken brister. Till exempel kök som är 
lägenhetspackade får inte hamna på fel ställ och då är det viktigt att kommunikationen 
fungerar. Lägenheterna och våningsplanen märks upp och paketen märks upp med 
lägenhetsnummer. Det är också viktigt att ha med sig tänket att allting får plats.  
 
Bygglogistiken kommer utvecklas betydligt mer i framtiden, acceptansen kring 
tredjepartslogistiker kommer att öka, framförallt med fokus på inbärning och samlastning. Det 
är definitivt inte optimerat i dag, allt går att göra lite bättre. Om en TPL används fås bättre 
flöde med bilar, till exempel om det inte finns plats för mer än en bil. Det är väldigt mycket 
från bygge till bygge om det går att hjälpa en chaufför om de inte kommer på utsatt tid. Om 
det inte går får de vänta, vissa leverantörer lär sig aldrig.  

4.1.2 Intervju med platschef 
Det är jätteviktigt att ha en fungerande logistik för att få ett så bra bygge som möjligt. Redan i 
projekteringsstadiet planeras det kring logistiken. Det här skiljer sig mellan stora och små 
projekt i vissa fall kan det vara en fördel om det inte är så många inblandade. Ju fler 
inblandade desto svårare är det att ha koll på om allt kommer med. Samordningen mellan 
entreprenören och UE är det största problemet. Kommunikationen är en viktig del för att få en 
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fungerande logistik. Den fungerar inte så bra mellan entreprenören och UE. Det är viktigt att 
entreprenören får reda på när de ska få sina leveranser, annars kan det bli att de tar upp en hiss 
en hel dag. En annan sak kan vara att de får en stor leverans, finns det plats så är det inga 
problem men är det trångt så blir det problem. Det kan också vara så att de inte är på plats och 
i värsta fall skicka tillbaka bilen.  
 
Samordningen, tidsplaneringen och kommunikationen mellan UE och leverantörer kan bli 
mycket bättre. Det är vissa byggmaterial (till stomkompletteringen) som lyfts upp innan 
bjälklagen sätts igen. UE har blivit erbjudna att få sitt material inlyft, men det har inte varit 
intresserade av detta då det kostar pengar och huvudentreprenören kan inte betala för att få 
deras material upplyft. Vad som står i avtalen hade varit bra att tydliggöra för att veta 
förutsättningarna. Det måste finnas andra krav och att alla ser det som en vinning och ingen 
kostnad, än är det nog ingen som gör det. 
 
Leverantören som fungerar bra är de som främst används. Priset är inte alltid det viktigaste. 
Det ställer till det om det inte är i tid, då kan vissa moment ej färdigställas. Till exempel kan 
det ta en vecka att göra klart en våning och då måste allting komma i tid. Kommer 
leveranserna sent blir det att bygget hamnar i otakt. UE:s leverantörer är det inga problem 
med utan det är underentreprenörens uppgift att vara tydliga mot huvudentreprenören när de 
ska komma.  
 
Mottagningskontrollerna går att förbättra men det finns inte riktigt tiden för det. Har du en 
gubbe som går en hel dag och kontrollerar om allt är okej, då blir det billigare att köpa ett 
extra skåp. Det kostar mer att kontrollera allt gods än vad som fås tillbaks. Det är viktigt att 
skador rapporteras då de bärs in. Det är ingen stor grej, det brukar fungera bra.  
 
APD-planen är ett levande dokument under hela byggtiden, den ändrar sig beroende på vilket 
byggskede projektet befinner sig i. Den sitter synligt på arbetsplatstavlan där alla går förbi 
varje dag och den uppdateras ofta. Vid större ändringar tas det upp på morgonmötena, det kan 
vara allt från rivning till återställning. En inre APD-plan har aldrig tidigare arbetat fram.  
 
Inbärning är en bra tjänst för att få flyt på logistiken, dock så är det dyrt att anlita ett TPL-
företag. Det är bra att överlämna ansvaret till någon annan om materialet blir skadat. 
Personaltillgången och kostnaden är en fördel vid användning av inbärning, det blir dyrare 
men det sparas in personalresurser. Det är också bra att det sker utanför ordinarie arbetstid. 
Samlastning används i dag med gips och reglar men detta sköts av leverantören som paketerar 
det lägenhetsvis.  
 
Någon skriftlig beskrivning av upphandlingen mellan entreprenören och TPL-företaget, vad 
platschefen vet, finns inte. Det är då viktigt att märka upp noga och gå igenom hur arbetet 
skall genomföras, tydlighet är viktigt. Byggtiden kan ej påverkas av att anlita en tredje part 
som bär ut material men det är absolut lönsamt att anlita en tredjepartslogistiker då både 
personaltiden och kostnaden blir bättre. Snickarna tycker det är värdelöst att bära fram 
material så det är bara en fördel. Förbättringar som kan göras på arbetsplatsen är att vara ute i 
god tid för att minimera fel. Uppmärkning av allt material med exempelvis lägenhetsnummer 
i samband med mottagningskontrollen. Även att placera materialet på rätt plats innan 
väggarna monteras. 
 
Vad som kan läras ifrån andra branschers logistikhantering så är det att få transportörer att 
följa de riktlinjer som båda parter har kommit överens om, som att höra av sig dagen innan 
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och anlända vid arbetsområdet vid bestämd tidpunkt. Kontakten mellan transportör borde ske 
genom att transportören har numret till platsledningen och inte inköparen som har gjort 
beställningsskrivelsen.   
 
I framtiden kommer förhoppningsvis logistiken att bli bättre. Att påbörja logistiken redan i 
beställnings- och projekteringsskedet, och även se till att bokningen av leveranser 
samplaneras till exempel när det kommer tre lastbilar på en dag, att de anländer med 
mellanrum och inte samtidigt. Detta är bara fördelar och det vore positivt om utvecklingen går 
åt det hållet. Sedan är det bra om leveranserna kommer ungefär samma tid, då kan det finnas 
en hjullastare på plats hela tiden istället för att ringa dit en tre gånger under dagen. Vissa UE 
struntar fortfarande i samplanering och det kan markeras genom att skicka iväg deras lastbil 
men i slutändan är det ByggArvid som förlorar på detta. 
 

4.1.3 Intervju med leverantör 
Samarbetet mellan entreprenör och leverantör brukar fungera bra. Det har byggts upp ett 
förtroende och det har skapats långsiktiga samarbeten. Kundanpassning är viktigt och olika 
för varje beställare, tio olika platschefer tänker på åtta olika sätt. Det är alltid en 
inkörningsprocess, men det blir lättare med långsiktiga samarbeten.  
 
Det som skulle underlätta mycket är om entreprenörerna är ute i god tid. Det är framförallt att 
ha bättre framförhållning när det gäller avropen. Fönster och sådana material brukar 
entreprenörer vara ute i god tid med men det är det material som behövs löpande som det är 
dålig framförhållning med. Materialet kommer direkt från leverantörerna och de skickar ut det 
till arbetsplatsen efter kundens önskemål. Till Hulta Torg beställes gips och stålreglar från två 
leverantörer som kör det till arbetsplatsen färdigpackat.  
 
Om panikleveranser undviks finns det mer tid för annat, det skulle underlätta. Sedan att 
entreprenören inte ”ropar varg” varje gång de saknar något material, utan bara när det gäller. 
På de större projekten har de oftast ganska bra koll medan på de mindre byggena blir det mer 
panikbeställningar. ByggArvid har till exempel bättre framförhållning än de mindre företagen. 
Om alla skulle vara ute i god tid och ha mer framförhållning hade det underlättat för 
leverantören.  
 
Det är enklare att leverera till den fasta industrin gentemot byggarbetsplatser. De har oftast 
egna truckar, folk är alltid på plats och det är större ytor att last av på. Sedan är platserna alltid 
uppmärkta, de är bättre med tider och de vet ungefär hur mycket de gör åt. Tillverkningen är 
anpassad och de vad hur mycket de förbrukar.  
 

4.1.4 Intervju med yrkesarbetare 
Det är viktigt att ha en bra plats att lossa av material för att lätt kunna få in det i huset. Hämtas 
materialet med en kärra är det viktigt att det finns hårdgjorda ytor. Detta brukar oftast fungera 
bra men det är viktigt att ha bra transportvägar och smidiga lösningar in till byggnaden. Är det 
stora materialtransporter som kommer behövs det ibland stängas av vägar för att lyfta in 
materialet. Lastbilarna blockerar hela gatan under den tiden då materialet lyfts in med kran så 
det är viktigt att få in det så fort som möjligt. Då kommer material på rätt plats direkt, det går 
inte att hålla på och flytta omkring material, oftast finns det inte tid för det.  
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Det är viktigt att material hamnar på rätt plats från början, till exempel kök, dessa får inte 
hamna i fel lägenhet. Omflyttningar är ett stort problem och det finns ofta ingen tid för det, tid 
är en bristvara. Tidigare har det funnits studenter som har burit in köken på arbetsplatsen, 
detta är bra. De tjänar pengar och det är en billig arbetskraft för företagen. Samtidigt slipper 
yrkesarbetarna bära på materialet, yrkesarbetarna sliter tillräckligt som det är och oftast finns 
ingen tid för att köra in det. Yrkesarbetarna kan fokusera på det som de är bra på och eftersom 
de bär tillräckligt mycket varje dag minskar slitaget på kroppen. Ett annat material som är bra 
att få inburet är lister, det optimala är att få dem paketerade i rätt mängd till rätt lägenhet. 
Annars blir det lätt att det körs upp en hel bunt i lägenheten och det som blir över lämnas 
kvar. Då kan det vara flera meter som inte kommer till användning och i slutet slängs det, 
vilket är onödigt slöseri och tid kan sparas in. 
 
Ofta behövs det flyttas omkring på materialet och det beror på att någon har räknat fel.  
 

“Ibland så är det åt helvete mycket i en lägenhet medan i en annan är det 
mindre och då behöver vi flytta över det” 

 
Det är väldigt viktigt att mängdningen blir rätt annars blir det mycket extra arbete. På vissa 
projekt kan det vara 100-tals timmar som läggs på att flytta omkring stålreglar och gips, detta 
är inte med i kalkylen och ackordet påverkas för yrkesarbetarna. Sedan handlar inte allt om tid 
och pengar utan rent kroppsligt är det inte bra. Yrkesarbetarna bär tillräckligt mycket som det 
är och att bära det en extra gång blir tungt, speciellt gips. En annan sak som är viktigt är att 
bygget är rent och städat. Allt som oftast arbetas det för att ha ett rent bygge. Det brukar 
fungera bra men det är olika bygge för bygge. Anledningen är att undvika skador och för att 
slippa kliva över material vid intransport.  
 
När det kommer till löpande material ringer transportören upp och yrkesarbetarna får ta emot 
materialet, är det en bra chaufför löser han det själv och lossar materialet på anvisad plats. Ta 
emot leveranser brukar inte ta så mycket tid för yrkesarbetarna. Kommer det mycket material 
blir det att försöka flytta undan det. Yrkesarbetena försöker ställa det på gipsbockar så att det 
går att hämta med en kärra, det allra smidigaste är om det lyfts in direkt mellan bjälklagen. 
Det som brukar lyftas in är reglar och gips men det är lite olika från bygge till bygge. På ett 
projekt lyftes allt gips in på innergården för att därifrån köra in allt med en fyrhjulskärra i 
bygghissarna till varje lägenhet, detta var totalt vansinne. Det tog oerhört långt tid och var 
väldigt slitsamt för kroppen. För att kunna göra detta fanns uppsågade transportvägar mellan 
lägenheterna, det var bra för annars hade det aldrig fungerat. Det är bra att få in allt material 
innan bjälklagen sätts igen men det går inte att ta in allting, då blir det trångt, utrymme för att 
arbeta måste också finnas. Det som fungerar att lyfta in är gips, reglar och fönster. Det är 
viktigt att materialet inte hamnar där en vägg ska stå utan att det placeras mitt i rummet.  
 
Generellt sett brukar det stå material i vägen, om någon beställt för mycket då måste det 
förvaras någonstans. Det blir inte att någon tar tag i att flytta på det, oftast står det kvar under 
resterande produktionstid. Även om det är upp till var och en att flytta materialet är det ingen 
som gör det. Återigen är det tiden det handlar om, det tar för mycket tid flytta att undan och 
rensa. Hade det beställts rätt mängd från början så hade inte detta varit ett problem. Överlag 
så är mängdningen väldigt dålig och det leder till extra arbete för yrkesarbetarna och 
materialet hamnar i vägen.  
 
Leveranserna brukar generellt inte komma i tid, dörrar och fönster kommer ofta sent. Köken 
är också problematiska, saknas det en kökslucka i leveransen tar det lång tid att få en ny. Om 
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det är något som är restat tar det ofta väldigt lång tid, detta blir ett störande moment då 
yrkesarbetarna inte hinner göra färdigt det momentet. Det är viktigt att material beställs i tid 
så att det levereras på rätt dag. Kommer det tidigare står det i vägen och det kan bli slitage på 
materialet, kommer det senare blir det stopp i produktionen.  
 
Det är svårt att veta hur mycket tid som läggs på att flytta på sånt som inte har med ett 
arbetsmoment att göra.  
 
”Men säg en timme om dagen, jag vet inte. Jag kanske är för snål, det kanske är 

ännu mer” 
 
Om till exempel ett kök monteras så står de skåpen som ska användas först längst in, då måste 
materialet som är i vägen flyttas för att komma åt skåpen. Det blir många onödiga timmar 
men återigen är det olika från bygge till bygge.  
 
Inbärning har använts tidigare och även en typ av samlastning då de lyft in plåtreglar och gips 
mellan bjälklagen. Att någon bär in materialet är väldigt bra, det borde öka ännu mer i 
framtiden. Det skulle underlätta väldigt mycket i det dagliga arbete om rätt material var på rätt 
plats när yrkesarbetarna kommer till jobbet. Allting skulle bli bättre om materialet låg där det 
ska vara, det skulle bli mycket mer ordning. För att underlätta logistiken i framtiden skulle en 
fördel vara mer inbärningar men då är det viktigt att det blir rätt. På ett projekt hade de fått det 
inburet men då var mängderna så fel att de var tvungna att flytta om allting ändå, detta leder 
till stor irritation. Mängdningen är oerhört viktig att det blir rätt och att de räknar med rätt 
procent på spill, sedan att materialet hamnar på rätt plats. För att underlätta logistiken är det 
bra att märka upp vilket våningsplan och vilka lägenheter som finns på det planet i hissen. Det 
går inte att åka fel, det tar mycket tid, speciellt om det är många våningsplan. Hissen måste 
fungera, den går hela tiden. Det är också bra att märka upp alla lägenheter och våningsplan så 
att det syns direkt när hissdörren öppnas. Märka upp material och paket är också bra, för att 
veta vart allting ska, då undviks onödigt letande.  
 

4.1.5 Sammanfattning intervjuer 
I intervjuerna framgår det att det är främst kommunikationen som brister inom bygglogistik. 
Framför allt kommunikationen mellan huvudentreprenören och underentreprenörer är 
bristfällig. När det kommer till planering är tidsbrist en stor faktor, både när det gäller 
projektering och att det sker panikleveranser av material. Vid val av leverantör nämns det att 
det inte alltid är den billigaste leverantören som fungerar bäst, utan den som samarbetet 
fungerar bra med.  
 
När intervjuerna behandlade TPL svarades det att inbärning av material fungerar bra men i 
vissa fall har det blivit fel, i detta fall med mängdningen av inburet material. Positivt med 
TPL är att det friläggs produktionstimmar som kan användas till mer värdeskapande arbete. 
Specifikt kring Hulta Torg är att hissen blir mer frilagd under dagen och att den även utnyttjas 
efter ordinarie arbetstid. Uppmärkning underlättar mycket, allt från uppmärkning av 
lägenhetsnummer till uppmärkning av paket för att förenkla logistiken under projektens gång. 
Sammanfattningsvis är det kommunikation, mängdning, tidsbrist och framförhållning som är 
negativt. Positivt talas det om tjänsten inbärning av material och de produktionstimmar som 
friläggs.  
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Tabell 1 Sammanfattning av intervjuer 

Område Fördelar som tas upp Nackdelar som tas upp 

Planering 

● Fungerar bättre ju färre som 
är inblandade 

● Tidsbrist 
● Fungerar inte lika bra på 

mindre byggen 
● Underlättar om entreprenören 

är ute i god tid med 
leveranser 

● Fel mängder 

Kommunikation 

● Bra kommunikation mellan 
underentreprenörer 

● Långsiktiga relationer skapar 
förtroende 

● Dålig kommunikation mellan 
huvudentreprenör och UE 

● Ofta chaufförer som brister 

Leverans 
● Tar hänsyn till arbetsplatsen 
● Uppmärkning 

 

● Kontakt med transportör 
● "Panikleveranser" 
● Kommer ej på utsatt tid 

Mottagningskontroll ● Skaderapportering fungerar 
bra 

● För lite kontroll 
● Uppmärkning 

APD-Plan 

● Uppdateras ofta  
● Tillgänglig för alla 
● Ger en bra överblick av 

arbetsplatsen 

 

TPL 

● Inbärning fungerar bra 
● Totalkostnaden minskar 
● YA kan fokusera på 

värdeskapande arbete 
● Tid sparas in 
● Arbetar kvällstid 

● Fel placering 
● Dyrt 

 

4.2 Kostnader  
I samråd med ByggArvid har en kostnadskalkyl tagits fram för att se om det är lönsamt att 
anlita en tredje part för inbärning av kök. Kalkylen visar hur lång tid det tar att bära in köken, 
vad det kostar för ByggArvid att göra det själva gentemot vad en tredje part skulle kosta. Den 
totala tiden det skulle ta att bära in köken, med hänsyn till ByggArvids erfarenhetsvärde, är 
487 timmar.  
 
Skulle ByggArvid välja att bära in köken själva skulle detta ta 15 byggdagar för fyra 
yrkesarbetare till en kostnad av 168 000 kr. Om det antas att ett TPL-företag gör det på 
samma tid tar det fortfarande 15 byggdagar för fyra personer men till en kostnad av 243 478 
kr, om de kostar 500 kr/h. Den extra kostnaden som tillkommer för att anlita en tredje part blir 
75 478 kr.  
 
Om det går att förkorta byggtiden genom att anlita ett tredjepartlogistikföretag som bär in alla 
kök skulle etableringskostnaden minska med 385 609 kr. Detta blir 2,1 % av den totala 
kostnaden för etablering om projektet pågår under 600 byggdagar. (Se tabell 2 och 3 för 
uträkningar). 
 
 

 

 

 



 

21	
 

Tabell 2 Kostnadskalkyl, inbärning kök 

Aktivitet Kostnad 
Erfarenhetsvärde [kr/kök] 1500 
Antal kök [st] 112 
Total kostnad YA [kr] 168 000 
Total tid [h] 487 
Tid/kök [h/kök] 4,3 
YA [kr/h] 345 
  
TPL [kr/h] 500 
Total kostnad TPL [kr] 243 478 
Kostnad/kök [kr/kök] 2 174 
Extra kostnad [kr] 75 478 
Sparade produktionstimmar [h] 487 
  
Kostnad för Hulta Torg [kr] 180 000 000 
Del av totalkostnad [%] 0,04 

 
Tabell 3 Kostnadskalkyl, inbärning kök 

 Antal timmar Aktivitetens 
totaltid [dag] 

Antal 
personer 

Aktivitetens 
varaktighet [dag] Kostnad [kr] 

Inbärning YA 487 61 4 15 168 000 
Inbärning TPL 487 61 4 15 243 478 
      

 APO [kr/dag] Tidigare 
avetablering [dag] 

Intjäning 
[kr] 

Del av 
totalkostnad [%] 

 

Kostnad APO 30 300 15 385 609 0,21  
      

 Produktionstid 
[dag] APO [kr/dag] Kostnad 

totalt [kr] 
Del av APO-

kostnaden [%]  

Kostnad APO 
totalt 

600 30 300 18 180 000 2,1  

 

4.3 Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) 
På Hulta Torg används en APD-plan där det visas bland annat vart lossning/lastning skall vara 
och var bodar placeras. En inre APD-plan, som beskriver hur material skall placeras inne i 
byggnaden, saknas dock. Tydlighet var placeringen av material skall vara kan underlätta för 
yrkesarbetarna i deras arbete och att de slipper flytta runt material som kan ligga i vägen. Ett 
förslag på hur en sådan inre APD-plan kan se ut med avseende på gips, fönster, glaspartier, 
UE:s installationer och kakel framläggs i planritningen, figur 4. De fria ytorna i respektive 
lägenhet kan användas för placering av material, detta frilägger arbetet med att montera 
innerväggar. Fönster monteras först så deras placering kan läggas där innerväggar är utritade 
då prioriteringen är att få tätt hus så snabbt som möjligt.  
 
Glaspartier och bruk placeras i trapphuset där glaspartierna sedan monteras. Fönster i 
lägenheterna placeras utmed ytterväggarna nära till där de skall monteras. Gips och reglar 
ställs på gipsbockar mitt i lägenheterna där ytorna är stora, dock ej där innerväggar skall 
upprättas. UE:s installationspallar placeras i korridoren utanför lägenheterna.   
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Figur 4 Inre APD-plan för Hulta torg 
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5 DISKUSSION 
 

I diskussionen jämförs de intervjuer som genomförts med vad teorin säger. Skillnader som 
uppstått diskuteras med tanke på teorin inom logistikhantering. 

 
 

5.1 Vilka hinder och svårigheter finns det för att få en fungerande 
bygglogistiken kring Hulta Torg? 
För att ha en bra och fungerande logistik är kommunikationen oerhört viktig. Detta nämner 
både platschefen och inköpsansvarig på ByggArvid dock så har de delade meningar om hur 
den fungerar. Enligt inköpsansvarig fungerar kommunikationen bra mellan 
underentreprenörer sinsemellan medan platschefen anser att med underentreprenörer är där 
kommunikationen brister då det kommer till logistiken. Det är ofta han anser att när en UE har 
beställt material vet platsledningen inte om det. Det kan ställa till problem om det är fler som 
har beställt material vid just den tidpunkten, då det blir ont om plats för att kunna lossa 
materialet. Andra gånger är de inte alls på plats och då får de som huvudentreprenör avbryta 
sina arbeten för att ta emot leveransen. Detta leder till irritation hos både yrkesarbetare och 
chaufförerna då det ofta är tidsbrist på arbetsplatsen.  
 
För att förbättra kommunikationen föreslås att varje morgon ha ett möte mellan 
huvudentreprenören och underentreprenörerna där dagens aktiviteter diskuteras. Under 
mötena är det viktigt att ta upp alla leveranser som kommer in under dagen för att det inte ska 
dyka upp några problem. Det måste ställas högre krav samt att ha en aktiv kommunikation 
gällande de transporter som skall vara på plats. Med en leveransplan som är lättöverskådlig, 
som alla kan uppdatera, går det att minska de brister som råder gällande logistik på 
arbetsplatsen.  
 
Kommunikationen mellan transportörerna och platsledningen är också bristfällig anser både 
inköpsansvarig och platschefen. Telefonaviseringen fungerar sådär anser inköpsansvarig, 
ringer de 50 % av gångerna så är det bra och platschefen vill att de riktlinjer som kommits 
överens om ska följas så som att ringa dagen innan och komma på bestämd tidpunkt. Har de 
inte hört av sig dagen innan kan de stå utan en hjullastare vilket leder till längre väntetider och 
irritation. För att underlätta detta säger inköpsansvarig att han brukar ge namn och nummer 
till platschefen. Detta anser inte platschefen fungera bra då han säger att namn och nummer 
står till den som har gjort beställningsskrivelse. Detta går att åtgärda genom att på förhand 
bestämma vems uppgifter som skall vara aktuella och då ta ett beslut om att standardisera 
detta. 
 
Samordningen kan även blir bättre kring logistiken. Platschefen tog upp ett exempel om att 
det är bra om tre leveranser kommer inom samma tidpunkt då de kan ta dit en hjullastare en 
gång istället för att behöva ringa den tre gånger. För att undvika detta krävs det att mer 
planering läggs kring leveranserna och att inte hålla tiderna för leverans öppet för diskussion. 
Kommer inte leveransansen på utsatt tid måste entreprenören stå på sig och inte ta emot den, 
detta för att tydligt markera att det inte fungerar att komma för tidigt eller sent. I början kan 
det vara svårt att inte ta emot leveranserna men efter ett tag kommer leverantörerna lära sig att 
komma på utsatt tid. I längden kommer alla att vinna på detta.  
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En typ av kommunikation är att markera var saker och ting ska stå, anvisningar till 
godsmottagningen etc. Enligt Révai (2012) leder detta till minskad irritation och väntetid då 
leverantörer och underleverantörer kan orientera sig på ett effektivare sätt. Detta tycker både 
inköpsansvarig och platschefen är viktigt och fungerar bra. De brukar märka upp 
lägenheterna, våningsplanen och få paketen uppmärkta med vilken lägenhet det tillhör.  
 
Genom en enkel åtgärd som att märka upp allting tydligt undviks onödiga omflyttningar då  
paketen hamnar på rätt ställe första gången. Det tar helt enkelt för lång och onödig tid att 
flytta omkring på material som står på fel ställe, det får alltså inte bli fel från början. Vrijhoef 
och Koskela (2000) tar upp ett exempel där yrkesarbetaren fick spendera ca 50 % av tiden att 
bära tegelstenarna till rätt plats. Det är lätt att tiden sticker iväg så det är oerhört viktigt att det 
hamnar på rätt ställe från början. Uppmärkning av godsmottagning och vart material ska stå 
tycker leverantören fungerar bättre på den fast industrin. Detta kan bero på att det den platsen 
inte flyttas runt så som en byggarbetsplats gör. En byggarbetsplats är en ”tillfällig fabrik” 
(Vrijhoef & Koskela 2000) så det är inte lika lätt att markera upp varje ny arbetsplats och det 
blir bara en tillfällig godsmottagning under en kort period. Det är det som är den stora 
skillnaden mellan den fasta industrin och byggarbetsplatsers logistikhantering.  
 
Josephson och Saukkoriipi (2005) undersökning visar att tiden en yrkesarbetare väntar är 
nästan 20 % av arbetstiden och detta stämmer inte överens med snickarens uppfattning. Han 
tycker inte att det tar lång tid att vänta på materialleveranser och är det en bra chaufför brukar 
de ofta lasta av det själva. Materialhanteringen var enligt undersökningen ungefär 15 % av 
arbetstiden medan snickaren hävdar att han lägger nästan en timme om dagen på att flytta 
material som står i vägen (rent slöseri). En timme av arbetsdagen motsvarar ca 13 % så 
undersökningen verkar stämma överens med verkligheten. Slutsatsen som går att dra är att det 
läggs onödigt mycket tid på sådant som inte skapar värde för kunden. För att minska det rena 
slöseriet är det viktigt att ha rent och snyggt enligt yrkesarbetaren på arbetsplatsen samt att 
planera i vilken ordning material ska användas så att det som ska användas först står längst 
fram.  
 
Enligt Vrijhoef och Koskela (2000) kunde kostnaden på vissa material sticka iväg så mycket 
som upp till 40–250 % av inköpspriset som var relaterat till logistiken. Både platschefen och 
inköpsansvarig säger att de inte alltid köper det billigaste utan de köper material av de 
leverantörer som de vet fungerar bra. I Vrijhoef och Koskela (2000) rapport såg de att det 
material som hade det billigaste inköpspriset tenderar att bli det dyraste om hänsyn togs till 
totalkostnaden. Återigen stämmer teorin och verkligheten överens, dock så är författarna 
tveksamma till Vrijhoef och Koskela (2000) siffror. Skulle priset på material öka med upp till 
250 % skulle det inte gå att bygga någonting då materialkostnaden är en så stor del av 
byggkostnaden.  

5.2 Är tredjepartslogistik ett lönsamt alternativ för Hulta Torg?   
Hypotesen med tredjepartslogistik var om det skulle kunna gå att förkorta byggtiden då 
arbetsdagarna skulle förlängas och därmed skulle byggdagarna minska. Sett till kostnaden för 
kök, med avseende endast på den tid som läggs på att bära in dem till där de skall monteras, 
syns det i kalkylen att om det hyrs in en tredjepartslogistiker att sköta inbärningen blir det en 
extrakostnad på 75 478 kr. Det visar sig vara billigare om entreprenören låter sina egna 
yrkesarbetare sköta inbärningen av kök. Kostnaden för TPL är uppskattade och kan variera 
mellan olika bolag, även tiden för inbärning är ett antagande då det bland annat skiljer sig i tid 
från att bära in till 2: a våning respektive 17:e våning. Enligt "isbergsmodellen" av Gadde och 
Dubois är detta en kostnad som indirekt kan påverkas, en så kallad dold kostnad. I just det här 
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fallet med kök så ses en klar förlust men att det istället friläggs produktionstimmar för 
yrkesarbetarna. I detta fallet handlar det om 15 byggdagar och i kalkylen är det även räknat på 
om det går att avetablera arbetsplatsen tidigare. Detta visar i sådana fall en vinst på 385 609 kr 
för arbetsplatsens omkostnader. Med kök är det svårt att se att en tidigare avetablering kan ske 
då detta moment inte är kritiskt för bygget. Aktiviteten ligger inte på "kritiska linjen" på 
tidplanen.  
 
Efter samtal med platschef och snickare insåg författarna att det blir svårt att minska 
byggtiden då det oftast är med i tidplanen att till exempel köken blir inburna. Snickaren säger 
”om vi ska göra det måste det finnas med i tidplanerna” och får medhåll av platschefen 
”byggtiden tror jag inte kan påverkas då det inte finns något utrymme för detta och tidsplanen 
är redan pressad”.  
 
Det finns dock andra fördelar med att använda sig av en tredje part som bär in material så som 
att många produktionstimmar kan läggas på annat. Enligt våra beräkningar skulle 487 timmar, 
se tabell 2, kunna läggas på annat som gynnar produktionen. Detta backas återigen upp av 
både snickaren och platschefen. Snickarna kan fokusera på det som är de är bra på, 
personalresurserna sparas in och kostnaden minskar enligt platschefen. Det är dyrt att använda 
sig av en tredje part men den totala kostnaden anser han blir mindre.  
 

”Att tid är pengar glöms bort” 
 
Resursutnyttjandet blir jämnare vilket leder till att det inte blir ”höga toppar och djupa dalar”. 
En jämnare bemanning är att föredra då det är samma personer på plats under projektet istället 
för att det tillkommer nya snickare under en viss tid då det är mycket att göra. Det tar tid att 
lära sig ett nytt bygge med alltifrån vart allt material finns och hur det lättast går att ta sig runt 
på bygget. Det tar tid att lära upp nya personer och detta går att undvika med en jämnare 
bemanning.  
 
Inbärningen brukar oftast ske på kvällstid då det inte är så många andra på plats. Eftersom att 
byggnaden är 17 våningar kommer hissen att vara en kritisk punkt så det är bra att detta sker 
utanför ordinarie arbetstid vilket gör att den blir mindre belastad under dagen. Utnyttjandet av 
hissen ökar och det stör inte den dagliga produktionen då den inte blir ockuperad i samma 
utsträckning. Enligt våra beräkningar kommer hissen att användas 487 timmar utanför normal 
arbetstid vilket är en oerhörd fördel för detta projekt. Eftersom hissen kan komma att utnyttjas 
under en längre tid av dagen behöver den inte användas lika mycket under ordinarie arbetstid. 
I teorin är det möjligt att avetablera bygghissen tidigare än vad som är tänkt. Pengar kommer 
att sparas in på hyran av hissen. Enligt snickaren är det viktigt att hissen märks upp med 
våningsplan och lägenhetsnummer för att undvika ”felåkningar” då hissen går hela tiden, det 
går helt enkelt inte att åka fel. Sedan är det bra om det är uppmärkt direkt när yrkesarbetarna 
kommer ut från hissen vilket våningsplan de är på och var respektive lägenhet ligger.  
 
Arbetsmiljön blir bättre för de anställda på ByggArvid då inbärning av kök är ett tungt 
moment. Som snickaren nämner så bär de tillräckligt med material och maskiner som det är i 
dag. Det som måste beaktas är att någon ändå måste bära in köken så det är viktigt att tänka 
på tredjepartslogistikernas arbetsmiljö. Förhoppningsvis har de bra verktyg och tekniker för 
att kunna utföra detta på ett bra sätt då de är specialiserade inom detta området.  
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Innan bjälklagen sätts igen sker inlyft av gips, stålreglar och fönster vilket är bra för 
arbetsmiljön, dels för att tidplanen redan är pressad som den är och att det fysiska arbetet 
läggs på en kran istället för yrkesarbetare. Som snickaren beskriver var det vansinne att köra 
ut all gips för ett helt lägenhetshus med fyrhjulskärra. Det är tungt och skaderisken ökar. 
Womack och Jones (1996) definierar slöseri som ”…en aktivitet som förbrukar resurser men 
inte skapar något värde” detta är ett tydligt exempel på detta. Hade gipsen lyfts in med kran 
hade snickarna kunnat fokusera på det värdeskapande arbetet som kunden har nytta av. För att 
undvika rent slöseri som att behöva flytta skåp som står i vägen för det skåpet som ska 
monteras först är det viktigt att det blir rätt från början. Här gäller det att ha en tydlig dialog 
med de som bär in köken så att de kommer på rätt plats. När framförallt gips lyfts in mellan 
bjälklagen är det oerhört viktigt att mängderna stämmer, annars kommer det leda till rent 
slöseri då material behövs flyttas runt, detta skapar inte något värde för kunden. För att vara 
säker på att mängderna stämmer är det viktigt att platsledningen och kalkyl/inköp får den tid 
som krävs för att ta ut rätt mängder.  
 

“Detta var totalt vansinne” 
 
Enligt Ahl och Johansson (2002) är det viktigt att ett avtal skrivs så att det framgår vad som 
upphandlas för att få till en bra affär mellan huvudentreprenör och tredjepartslogistiker. De 
anser att det ska framgå tydligt vad som ingår i avtalet, ett huvudavtal som tar upp affären, 
bilagor som i detalj specificerar de olika delarna och allmänna villkor. Enligt platschefen vet 
han inte om det finns någon beskrivning av upphandlingen. Det är viktigt för båda parter att 
skriva upp och gå igenom avtalet noggrant så att de vet vilka förutsättningar som gäller. Både 
inköpsansvarig och platschefen anser att det är en fördel att tredje parten står för de skador 
som orsakas. Då är det viktigt att det framgår i avtalet vad som gäller om någonting skulle bli 
skadat redan vid upphandlingen så att det inte blir några missförstånd. Det kommer leda till 
mindre irritation och en bättre affär.   
 
Författarna har valt att enbart titta på hur mycket tid och pengar som det går att spara om en 
tredje part används vid inbärning av kök. I ett byggprojekt finns det fler aktiviteter än 
inbärning av kök som ett TPL-företag skulle kunna utföra. Därför ser författarna en stor 
potential av ett större användande av en tredje part i framtiden. Om det går att spara in 487 
produktionstimmar på att bära in kök är författarna övertygade om att det finns fler aktiviteter 
där timmar går att spara in! Här fås medhåll av snickaren som tror att inbärning kommer att 
öka i framtiden då de kan fokusera på det som de är duktiga på.  

5.3 Hur skulle en inre APD-plan kunna se ut för Hulta Torg? 
En APD-plan visar var bodar, avlastningsplatser och så vidare skall placeras. Att applicera 
samma tänk om risker, transportsträckor och att undvika mellanlagring som Révai (2012) 
förklarar, till en inre APD-plan. Det vill säga att det upprättas en plan för bland annat 
materialupplag på planritningen för att förbättra sin materialhantering inne i byggnaden. 
Platschefen nämner att de aldrig tidigare arbetat fram en inre APD-plan för ett projekt. Med 
tanke på projektets omfattning och storlek kan det tänka sig behövas för att undvika onödiga 
förflyttningar av material. I resultatet har en inre APD-plan presenterats och den är uppförd 
med hänsyn till att undvika långa förflyttningar vid montage och att materialet i sig inte ligger 
på en sådan plats att det förhindrar annat arbete. Då endast gips, reglar, fönster, glaspartier, 
bruk och installationer har placerats ut på den inre APD-planen, och ingen hänsyn till övriga 
underentreprenörer har tagits så kan det vara svårt att få en helhetsbild för hur en inre APD-
plan för Hulta Torg kan se ut.   
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Tanken är att en bra utformad inre APD-plan ska förenkla materialhanteringen i byggnaden 
och i fallet Hulta Torg där varje våningsplan ser likadant ut kan det tänkas att inarbetningen 
på den inre APD-planen blir effektivare ju längre i produktionen projektet befinner sig. 
Platschefen säger att APD-planen är ett levande dokument och de placeringar som ej fungerar 
kan lätt korrigeras för att underlätta resterande våningsplans materialhantering. 
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6 SLUTSATS 
 

I examensarbetets sista kapitel läggs arbetets slutsats fram och knyter svarar på den 
frågeställning som gjorts. Förslag på vilka studier som kan vara intressant i framtiden 
presenteras. 

 
 
I detta examensarbete har det kunnat konstaterats att användandet av ett tredjepartslogistik 
företag är ett lönsamt alternativ. Det är en dyr tjänst och den direkta kostnaden är högre 
jämfört med om ett entreprenadföretag hade gjort det själva men alla som intervjuats är 
överens om att tid kommer sparas in. Ett citat från inköpsansvarig summerar arbetet på ett bra 
sätt, ”att tid är pengar glöms bort”. Den direkta kostnaden som ses blir dyrare men 
totalkostnaden kommer med största sannolikhet att minska då yrkesarbetarna kan fokusera på 
ett värdeskapande arbete. Det är svårt att se om byggtiden kan minska med hjälp av inbärning 
då detta examensarbete endast undersökt inbärning av kök. Skulle flera aktiviteter beroende 
av varandra ligga på den kritiska linjen och nyttja en tredjepartslogistiker som bär in material 
är författarna övertygade om att det går att minska byggtiden.  
 
När det gäller att förbättra bygglogistiken vid Hulta Torg ses en trend med att det är 
kommunikationen som brister i byggbranschen. Framförallt är det mellan huvudentreprenör 
och underentreprenör där kommunikationen faller samt mellan leverantör och entreprenören. 
För att undvika en bristfällig dialog föreslår författarna att huvudentreprenören har ett 
morgonmöte med underentreprenörerna om dagens aktiviteter samt ha en tillgänglig 
leveransplan som alla kan uppdatera. Entreprenören måste ställa högre krav på leverantören 
och markera tydligt att det inte är acceptabelt att kommunikation brister, detta ska finnas i 
avtalen som upphandlas.  
 
Även tidsbrist försvårar bygglogistiken då ett pressat schema försvårar planeringen kring 
bygglogistiken. I projekteringsskedet är det viktigt att platsledningen och övriga inblandade 
får tillräckligt med tid för att planera allting så att det finns en plan för samtliga händelser. 
Planera logistiken är viktigt redan i projekteringsskedet så att det finns hårdgjorda ytor, att 
materialupplag placeras på ett bra ställe och om möjligt köra in rätt material till rätt plats 
direkt.  
 
Som ovan ses är planeringen viktigt och det gäller att mängderna blir rätt då det annars leder 
till onödiga omförflyttningar som inte finns med på tidplanen. I arbetet har det konstaterats att 
det i många fall är fel mängder vilket inte är bra. För att undvika detta föreslår författarna att 
det är viktigt att platsledningen och övriga inblandade får tillräckligt med tid för att räkna ut 
rätt mängder. Genom att ha rätt mängder kommer onödiga omförflyttningar undvikas.  
 
Den inre APD-planen är ett förslag om hur materialet skulle kunna placeras då det lyfts in 
mellan bjälklagen. Hänsyn har tagits till monteringsplatsen så att onödiga transporter undviks 
samt att det inte ska försvåra arbetet för yrkesarbetarna då de sätter upp innerväggarna.  
 
Författarna rekommenderar ytterligare studier i att se samband med flera aktiviteter som 
ligger på den kritiska linjen om huruvida det går att förkorta byggtiden genom att använda sig 
av inbärning. Ytterligare studier om hur en inre APD-plan tas fram rekommenderas också. 
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BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR MED PLATSCHEF FÖR HULTA TORG 
 
Allmänt 

- Hur sköts leveranserna generellt i dag på byggen?  
- Anser du logistiken vara en viktig del av produktionen?  
- Vad är det som brukar fungera bra kring logistiken på byggena? 
- Vad är det som brukar fungera dåligt kring logistiken på byggena? 
- Vilka logistiska utmaningar brukar det generellt finnas? 
- Hur brukar samarbetet mellan leverantörerna fungera? 
- Vad skulle ni kunna förbättra? 
- Brukar leveranserna komma i tid? 

o Hur påverkar detta produktionen? 
- Brukar leveranserna vara skadade? 

o Hur påverkar detta produktionen? 
- Brukar ni tänka på logistiken redan på projekteringsstadiet?  

o Om nej, varför inte? 
- Är APD-planen ett levande dokument som ändras i takt med att arbetsplatsen 

förändras? 
o Varför? 

TPL 
- Har du hört talas om TPL eller använt dig av det tidigare? 

o Vad anser du om det? 
- Vad ser du för fördelar/nackdelar med TPL? 
- Om ni inte använt er av TPL, varför? 
- Vad ställer ni för krav på ett TPL-företaget och vice versa? 
- Tror du att byggtiden skulle kunna förkortas med hjälp av ett TPL-företag? 
- Anser ni det vara lönsamt för er att anlita ett TPL-företag? 

o Om ja, varför? 
o Måste projektet omfatta en viss storlek? 

Förbättringar 
- Finns det några triviala lösningar så som att märka upp lossningsplatser, vart material 

ska stå, lägenhetsnummer som underlättar logistiken? 
o Hur brukar detta generellt fungera? 
o Vad mer för enkla lösningar skulle man kunna använda sig av? 

- Vad kan byggindustrin lära sig från övriga industriers logistikhantering? 
- Tror du bygglogistiken kommer att förändras i framtiden? 

o Varför? 
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BILAGA 2 INTERVJUFRÅGOR MED EN LEVERANTÖR FÖR HULTA 
TORG 
 
Allmänt 

- Hur brukar samarbetet fungera med entreprenören? 
- Vad skulle entreprenören kunna förbättra för att underlätta för er? 
- Generellt sett, hur brukar framförhållningen vara? 
- Hur brukar avropen fungera? 
- I vilken utsträckning används digitala verktyg i dag för att förbättra logistiken? 
- Vad är eran konkurrenskraft gentemot andra aktörer? 
- Hur upplever ni generellt att mottagningen brukar fungera? 

o Mottagningskontroll (ev skador, returer) 
-  

TPL 
- Samlastning med gips, stålreglar osv. 

o Extra arbete? 
o Kostnad? 

- Erbjuder ni sådana tjänster? 
- Är inbärning något ni har eller funderat på? 

Förbättringar 
- Vad skulle ni kunna förbättra? 
- Vad kan byggindustrin lära sig från övriga industriers logistikhantering? 
- Finns det några triviala lösningar så som att märka upp lossningsplatser, vart material 

ska stå, lägenhetsnummer som underlättar logistiken? 
o Hur brukar detta generellt fungera? 
o Vad mer för enkla lösningar skulle man kunna använda sig av? 

- Tror du bygglogistiken kommer att förändras i framtiden? 
o Varför? 
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BILAGA 3 INTERVJUFRÅGOR MED YRKESARBETARE 
 
Allmänt 

- Vad brukar fungera bra kring logistiken? 
- Vad brukar fungera dåligt kring logistiken? 
- Hur upplever du materielleveranser? 
- Tar det mycket tid från produktionen att ta emot leveranser? 
- Anser ni att det generellt brukar ligga mycket material på arbetsplatsen? 

o Beställs det för mycket? 
o Står det i vägen? 
o  

- Brukar leveranserna komma i tid? 
- Brukar materialet vara skadat? 
- Ungefär hur mycket tid lägger du på att ta emot/flytta material om dagarna? 

TPL 
- Har ni använt er av TPL tidigare? 

o Fördelar/nackdelar? 
- Skulle det underlätta för dig i ditt dagliga arbete att ha rätt material på rätt plats när du 

kommer till arbetet? 
- Tror du att din arbetsmiljö skulle bli bättre om du inte bar in material? 

Förbättring  
- Ser du möjlighet till förbättringar inom logistiken 
- Brukar ni vara inblandade i logistiklösningar på projekteringsstadiet? 

o Om inte, skulle ni vilja vara det? 
- Finns det några triviala lösningar så som att märka upp lossningsplatser, vart material 

ska stå, lägenhetsnummer som underlättar logistiken? 
o Hur brukar detta generellt fungera? 
o Vad mer för enkla lösningar skulle man kunna använda sig av? 

- Tror du bygglogistiken kommer att förändras i framtiden? 
o Varför? 
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BILAGA 4 INTERVJUFRÅGOR MED INKÖPSANSVARIG FÖR HULTA 
TORG 
 
Allmänt 

- Brukar du ta hänsyn till logistiken när material beställs? 
o Om nej, varför inte? 

- Brukar ni vara inblandade i projekteringen rörande logistiken? 
o Om nej, skulle du vilja vara det? 

- Vad anser du fungerar bra? 
- Vad anser du fungerar dåligt? 

TPL 
- Har ni använt er av TPL tidigare? 

o Varför, varför inte? 
o Fördelar/nackdelar 

- Tror ni det kan vara lönsamt för er att anlita ett TPL-företag? 
o På vilket sätt? 
o Måste projektet omfatta en viss storlek? 

Förbättringar 
- Vad skulle du kunna göra för att underlätta logistiken på arbetsplatsen? 
- Vad kan byggindustrin lära sig från övriga industriers logistikhantering? 
- Finns det några triviala lösningar så som att märka upp lossningsplatser, vart material 

ska stå, lägenhetsnummer som underlättar logistiken? 
o Hur brukar detta generellt fungera? 
o Vad mer för enkla lösningar skulle man kunna använda sig av? 

- Tror du bygglogistiken kommer att förändras i framtiden? 
o Varför? 
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