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SAMMANFATTNING 

Idag är ett av de mer komplicerade byggprojekten i Sverige i full gång, nämligen 

ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Orsakerna till detta är bland annat att den 

tidigare Slussen var i så pass dåligt skick och att Mälarens reglering behöver förändras 

för att möjliggöra en ökad avtappning av vatten. Beläget mitt i stan och med cirka 450 

000 människor som passerar denna mötesplats dagligen så får de parter som är med 

och bidrar till ombyggnationen begränsade förutsättningar. 

Skanska är ett av de många företag som är med och möjliggör ombyggnationen av den 

Nya Slussen och syftet med detta arbete är att undersöka hur man kan effektivisera 

logistikflödet på en av Skanskas entreprenader, SN 81 Konstbyggnad Land. Målet med 

studien har varit att lokalisera de olika parametrar som påverkar logistikflödet negativt. 

Det primära målet har sedan varit att presentera åtgärdsförslag som skall öka den 

värdeskapande tiden på arbetsplatsen och minska/eliminera slöseriposter kopplade till 

bygget. 

Metoden som valts för detta arbete har varit en kombination av litteraturstudier, 

enkätundersökning och intervjuer. Enkätundersökningen delades enbart ut till 

yrkesarbetarna på projektet och intervjuerna har endast utförts för tjänstemän på 

projektet som valts ut efter erfarenhet och befattning för att få en nyanserad bild av 

ämnet. 

Efter arbetets gång har de kritiska parametrar som påverkar logistikflödet negativt 

lokaliserats, Ytor, kommunikation och struktur. Rekommendationer har sedan arbetas 

fram som skall öka den värdeskapande tiden samt eliminera slöseriposterna. 

Åtgärdsförslagen som jobbades fram blev en uppdaterad APD-plan med upplagsytor 

tilldelade, extern upplagsyta, bättre kommunikation, förenklad protokollföring och 

avslutningsvis en strukturerad arbetsplats. 
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ABSTRACT 

Today, one of the more complicated construction projects in Sweden is in full swing, 

namely the rebuilding of Slussen in Stockholm. The reasons for this are, among other 

things, that the former Slussen is in such a bad condition, and that the Mälaren 

regulation needs to be changed to allow for increased drawing of water. Located in the 

middle of the city and with about 450,000 people passing this meeting place daily, the 

parties involved to the reconstruction have limited conditions. 

Skanska is one of the many companies involved in enabling the rebuilding of Nya 

Slussen and the purpose of this work is to investigate how to streamline the logistics 

flow on one of Skanska's construction projects, SN 81 Art Construction Land. The aim of 

the study has been to locate the different parameters that adversely affect the logistics 

flow. The primary objective has since been to present action proposals that will increase 

value creation at the workplace and reduce / eliminate the waste items associated with 

the building. 

The method chosen for this study has been a combination of literature studies, survey 

and interviews. The survey was only shared with the construction workers on the 

project and the interviews have only been carried out for officials on the project 

selected according to experience and position to get a nuanced image of the subject. 

After this study, the critical parameters that affect the logistics flow negatively have 

been located. Space, communication and structure. Recommendations have then been 

worked out to increase value creation time and eliminate / reduce wasting items. The 

action proposals that were developed became an updated APD plan with storage areas 

given, external storage space, improved communication, simplified protocol 

management and, finally a structured worksite. 
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FÖRORD 

Detta examensarbete är det avslutande momentet på högskoleingenjörsutbildningen 

Teknik och Ekonomi med inriktning Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska 

högskolan i Stockholm. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 

veckors heltidsstudier. Rapporten har gjorts på uppdrag av bygg- och projektlednings 

företaget Skanska Sverige AB. 

Vi vill börja med att tacka inblandade parter som möjliggjort detta examensarbete. Alla 

Yrkesarbetare på SN 81 som tog sin tid och deltog i enkätundersökningen. Magnus 

Ljungman och Moa Asplind som ställt upp på intervju och möjliggjort platsbesök. 

Vidare vill vi varmt tacka näringslivets handledare Oskar Enkel för den expertis och den 

handledning vi fått under detta examensarbete. Stort tack för det stöd du givit oss och 

för att du varit mer än bara en handledare, du är en sann inspiration! 

 

Avslutningsvis vill vi tacka vår examinator, Per Roald. 

 

 

 

Stockholm januari 2018 
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1. INLEDNING 

Syftet med detta kapitel är att ge en övergripande förklaring till uppkomsten av denna 

studie, målet med studien samt vilka lösningsmetoder som använts. 

1.1. BAKGRUND 

Idag är ett av de mer komplicerade byggprojekten i Sverige i full gång, nämligen 

ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Orsakerna till detta är bland annat att den 

tidigare Slussen är i så pass dåligt skick och att Mälarens reglering behöver förändras 

för att möjliggöra en ökad avtappning av vatten. Beläget mitt i stan och med flera 

tusentals människor som passerar denna mötesplats dagligen så får de parter som är 

med och bidrar till ombyggnationen begränsade förutsättningar (Stockholm stad, 

2017). 

Skanska är ett av de många företag som är med och möjliggör ombyggnationen av den 

nya slussen och syftet med detta arbete är att undersöka hur man kan effektivisera 

logistikflödet på en av Skanskas entreprenader, SN 81 Konstbyggnad Land.  

1.2. MÅLFORMULERING 

Målet med detta arbete är att lokalisera och presentera de olika parametrar som 

påverkar logistikflödet negativt. Det primära målet är sedan att presentera 

förslagsåtgärder som ska öka den värdeskapande tiden på arbetsplatsen och 

minska/eliminera slöseriposter kopplade till bygget. Efter arbetes gång kommer 

nedanstående frågor kunna besvaras. 

● Vilka är de kritiska parametrar som påverkar logistikflödet och därmed även 

byggproduktionen negativt?  

● Hur kan man öka den värdeskapande tiden på byggarbetsplatsen?  

● Hur kan man minska/eliminera slöseriposter kopplade till 

byggarbetsplatsen?  

 

1.3. AVGRÄNSNINGAR 

Idag är arbetet med den nya Slussen upphandlad i ett antal entreprenader. Stockholms 

stad är beställare och en hel del entreprenörer är med och möjliggör utvecklingen. 

Skanska har två av de större entreprenaderna, nämligen SN 71 (Slussanläggning med 

kajer) och SN 81 (Konstbyggnad-land). Efter överenskommelse med näringslivets 

handläggare har det beslutats att arbetet endast skall omfatta SN 81-entreprenaden. 
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1.4. LÖSNINGSMETODER 

Det finns olika metoder för att finna lösningar på detta. Exempelvis kan arbetet på plats 

följas över tid för att göra observationer och se vilka faktorer som brister. Då arbetet 

sträcker sig över en 10-veckors period skulle detta bli allt för omfattande. Istället har en 

fördjupad litteraturstudie genomförts kombinerat med en enkätundersökning, ett 

platsbesök och intervjuer. Under intervjuerna har respondenterna haft möjlighet att 

utveckla sina svar, vilket lett till diskussion och fler infallsvinklar. Respondenter med 

betydande befattningar har valts ut för att få en nyanserad bild av arbetsplatsen. 
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2. NULÄGESBESKRIVNING  

Syftet med detta kapitel är att ge en beskrivning av den organisation som är beställare av 

arbetet samt den plats studien berör. 

2.1. SKANSKA 

Året var 1887 när allt började. Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet som det hette då 

drev sin verksamhet genom att främst tillverka betongprodukter. Det dröjde dock inte 

lång tid förrän företaget blev ett renodlat byggbolag. År 1897 etablerade skånska 

cementgjuteriet (Skanska) sin första internationella verksamhet och i mitten av 50-talet 

tog företaget ett stort kliv in i på den internationella marknaden. Under decennierna 

som gick etablerade företaget sig i bland annat Sydamerika, Afrika och Asien. Under 70-

talet etablerade man även sig i USA, vilket är företagets största marknad idag (Skanska, 

2017). 

Idag är Skanska ett av världens ledande byggföretag med verksamheter i stora delar av 

Europa samt Nordamerika. Företaget strävar efter ett hållbart byggande och att vara en 

stabil grundsten i samhällsutvecklingen (Skanska, 2017). 

2.1. SLUSSEN 

Slussen är efter T-centralen den största knutpunkten i Stockholm. Dagligen passerar 

tusentals personer denna knutpunkt och medför ett stort trafikflöde på platsen. Platsen 

fungerar inte bara som en knutpunkt, utan även som en länk mellan Gamla stan och den 

södra delen av Stockholm. Förutom att vara en knutpunkt och en länk så fyller Slussen 

en viktig funktion då den reglerar vattenståndet i Mälaren och minimerar risken för 

översvämningar (Stockholms Stad, 2017). 

I dagsläget rivs den fjärde Slussen, Karl Johan-slussen, som byggdes 1935. Detta för att 

sedan bygga upp en ny femte. Anledningen till detta är att man kunnat konstatera att 

den befintliga Slussens konstruktion och grundläggning är i så pass dåligt skick. Det 

räcker inte längre med att reparera Slussen. (Stockholms Stad, 2017) 

2.3. NYA SLUSSEN 

Den femte och Nya Slussen kommer bland annat att innefatta ett torg, en ny park och 

kajer. Det kommer även upprättas byggnader vid Nya Slussen. Dessa byggnader 

kommer rymma, kaféer, restauranger och arbetsplatser. En ny bussterminal kommer att 

byggas i Katarinaberget, med utgång till Katarinavägen. Terminalen kommer kopplas 

samman med saltsjöbanan, bussar och tunnelbanan så att man kan byta kollektiva 

färdalternativ inomhus. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att den Nya slussen kommer att innebära en 

mötesplats för invånarna. Man skall exempelvis kunna sitta på ett kafé med utsikt över 

vattnet eller slå sig ner i parken, ta det lugnt och njuta av utsikten. (Stockholms Stad, 

2017) 

 

Figur 1. Illustration Nya Slussen (Stockholm stad, hämtad 14/12–17).  

2.4. SN 81 

SN 81 (Konstbyggnad land) är beräknad att pågå 2015–2021. Entreprenadformen är 

utförandeentreprenad med löpande räkning. Entreprenaden innefattar schakt-, 

rivnings- och fyllningsarbeten, grundläggning och betongarbeten, färdigställande av 

trafikytor samt viss nybyggnation av konstruktioner för Katarinahissen (Stockholm 

stad, hämtad 4/2–18). 
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Planerade arbeten och mängder beräknade för SN 81 är: 

Arbete  Mängd 

Rivning Betong  10 000 m3 

Spont  1 500 m2 

Pålning  34 000 m 

Schakt  52 000 m3 

Fyllning  17 000 m3 

Betong  33 000 m3 

Tabell 1. Faktamängder SN 81 Land (Skanska, hämtad 7–12/17) 
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De arbeten som pågått under 2017 är: 

Arbete Mängd 

Bergschakt  9 500 m3 

Jordschakt  5 800 m3 

Stålarbete Katarinahissen  Cirka 30 ton demontage och avväxling  

Rivning  Katarinahissens fundament samt många 
ton gammalt bjälklag 

Borrning pålar  1 800 m 

Borrad spont  700 m 

Montage gångbroar  35 ton, 7 delar, 4 stycken broar med 
längden 25 m 

Tabell 2. Arbeten som pågått under 2017 (Skanska, hämtad 31–1/18) 
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Figur 2. SN 81 under byggtiden (Jan-Inge Flucht, hämtad 31/1–18).  

 
Figur 3. Illustration SN 81 färdigbyggt (SL, hämtad 31/1–18). 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  

I den teoretiska referensramen har ändamålsenlig forskning och teori framtagits som avses i 

väsentlig form för undersökningens målformulering.  

3.1. BEGREPPSDEFINITONER 

BC: Blockchef (Tjänsteman som bär det yttersta ansvaret för sitt block). 

AL: Arbetsledare (Tjänsteman som leder YA och hjälper BC med den dagliga 

styrningen). 

YA: Yrkesarbetare (Personer som utför det producerande arbetet på 

byggarbetsplatsen). 

UE: Underentreprenör (Företag som utför en begränsad del av arbetet åt en 

huvudentreprenör eller totalentreprenör). 

JIT: Just in time (Filosofin att producera rätt mängd varor och leverera dessa vid rätt 

tid). 

Lull: En teleskoplastare som är utrustad med skopa eller gafflar. Har som uppgift att 

bland annat flytta material på arbetsplatsen. 

Block:  Ett yrkeslag som utför en viss del av produktionen. Exempelvis grundläggnings 

blocket som utför pålning och spontning.    

Påle: Används vid pålgrundläggning för att överföra last från överliggande konstruktion 

förbi lösa jordlager ner till berg eller bärkraftiga jordar. 

Spont:  Är en stödkonstruktion som används för att ta upp jordtryck vid schakter. 

APD-Plan: Arbetsplatsdispositionsplan (Ritning över arbetsplatsen som visar vart 

byggvägar, kranar, containrar m.m är placerade). 

Upplagsyta: Yta för lagerhållning av material och hjälpmedel på byggarbetsplatsen. 

TPS:  Toyota Production system (En japansk filosofi och ett produktionssystem som 

innebär eliminering av slöseri och fel i produktionen). 

GP-link:  En skyddsbarriär gjord i betong. Används oftast för att avgränsa ett område, 

exempelvis vid vägarbeten. 

3.2. LOGISTIK 

 

”Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa 

kopplade resurs, informations och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta 

möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa 

olika parter i en flödeskedja.” (Pär Heed, 2017) 

 

 



 

 
- 9 - 

Lumsden (2012) beskriver logistik som läran om effektiva materialflöden. Det innebär 

aktiviteter som leder till att rätt material finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Logistik 

handlar om planering och organisering av resurser för att få ett bra resultat som 

uppfyller kundernas och andra intressenters behov. För att uppnå målet ska det inte 

kosta för mycket, det ska vara miljövänligt och kunna ge en god kundservice. Det 

handlar inte bara om att flytta material från en plats till en annan eller ett system för att 

tillverka varor och tjänster. En effektiv logistik uppnås när det utformas ett bra system 

som producerar logistiken. I logistiken ingår det hur det administreras, drift och 

upphandling (Sjöstedt,1982) 

Roy D. Shapiro och James L. Heskett definierar logistik i boken Logistics Strategy med 

hjälp av (de sju R:en): 

 

Figur 4. 7R (Prolog AB, föreläsning i KTH, Stockholm, 2016)  

Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller      

service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt 

kostnad (Heskett, 1985) 

3.2.1. BYGGLOGISTIK  

Bygglogistik omfattar planering och organisering av materialflödet på 

byggarbetsplatsen, alltså hur materialet, yrkesarbetarna och utrustning hanteras på 

plats. En ny organisation skapas inför varje bygge som innehåller olika aktörer såsom 

beställare, projektörer, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer, och det 

leder till svårigheter i produktionen (Segerstedt & Olofsson, 2010; Xue, Wang, Shen & 

Yu, 2007). 
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En god och gemensam planering av materialflödet och leveranserna i förhållande till 

produktionen krävs av aktörerna som är delaktiga i projektet eller bygget. Rutiner på 

logistikprocesser är svårt att skapa eftersom förutsättningar och situationer skiljer sig 

med olika projekt. Alla deltagande aktörer måste ha en uppfattning av en gemensam 

samordning när det gäller logistiken. Det måste läggas en förklarande bild över hur 

logistiken fungerar och bedrivs (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013). 

Organisering av olika uppgifter i byggprocessen som utförs av olika yrkesgrupper kan 

kollideras och skapa förseningar. Förseningar kan bero på oväntade komplikationer vid 

arbeten eller att maskiner eller arbetare saknas. Detta leder till att andra leveranser 

hamnar efter i tidsplanen och då är det inte säkert att de arbetare som behövs finns på 

plats för att utföra sina arbetsuppgifter. Detta kan leda till ett stort hinder för alla 

deltagare, stopp i produktionen och ett försenat arbete. (Blomdahl och Wikner, 2013) 

3.2.2. LOGISTIK PÅ ANLÄGGNINGSPROJEKT  

Anläggningsarbeten omfattar arbeten inom mark, grundläggning och infrastruktur. 

Anläggningsarbeten innebär större ytor och arbeten än husarbeten. Det innebär att 

projekten inom anläggning har mer arbetare och större maskiner, transporter och 

material som leder till mer problem och hinder i logistiken. Av detta skäl kräver 

logistiken inom anläggning välstrukturerade planer och en genomtänkt planering och 

organisering för att få en effektiv logistik. Det krävs planering av hur materialet och 

leveranserna ska hanteras på arbetsplatsen och en god organisering som leder till bra 

kommunikationer mellan arbetare och olika involverade aktörer på projektet. 

3.3. LOGISTIKLÖSNINGAR 

Det finns många olika system att sköta logistiken på. Olika system väljs beroende på 

vilken typ av produktion man har. Nedan beskrivs några relevanta logistiklösningar för 

denna studie. 

3.3.1. TOYOTA PRODUCTION SYSTEM (TPS)  

TPS började användas i Japan efter andra världskriget. Grundaren till Toyota utvecklade 

systemet. Utvecklingen av systemet började när man slutade ha stora lager och 

planerade långt i förväg. Toyota Production System innebär att det endast produceras 

den mängd som är efterfrågad, så att man slipper lagra varor och material på ett lager. 

Man började kalla systemet för lean production. Lean production och Just-in-Time 

grundar sig på att man får varorna till arbetsplatsen när de behövs. Många företag 

använder detta system för att förbättra effektiviteten i sina processer. Med detta 

systemet får man hög kvalitetsnivå, låga kostnader och kort genomloppstid (Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl, 2013). 
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Japanska företags syn på vinsten kan sammanfattas med en ekvation som används när 

de kalkylerar. Ekvationen bygger på att slöseri inte uppstår på arbetsplatsen. Mer om 

slöseri i kapitel 3.4.  

Försäljningspris - Tillverkningskostnad = Vinst  

3.3.2. 5S  

5S-metoden ingår i Lean production och används för att skapa effektivitet på 

arbetsplatsen och för att underlätta för arbetarna och produktionen. Metoden innebär 

ordning och reda och används på arbetsplatsen för att skapa ett systematiskt sätt på 

plats. Sortera innebär att onödiga material på arbetsplatsen ska tas bort. Att strukturera 

innebär att organisera alla maskiner, varor och material så att belägenheten finns på en 

plats där arbetsplatsen anses välordnad. Att städa och standardisera innebär att göra 

rent arbetsplatsen och att ha tydliga vardagsvanor vid arbetet. Att skapa vana och se till 

att alla stegen i 5S utföras är sista steget i metoden ( Elbert, 2012).  

 

Figur 5. 5S (Prolog AB, föreläsning i KTH, Stockholm, 2016) 

3.2.3. JUST-IN-TIME  

Just-in-Time innebär att leveranserna kommer vid en planerad och bestämd tid. Det är 

ett sätt som företaget använder när varor levereras just då de behövs i 

tillverkningsprocessen (Lumsden, 2012). Just-in-Time används bäst när man använder 

olika komponenter. Detta minskar inventariekostnader men ökar däremot kostnaden 

för leveransen. Fördelarna med Just-in-Time är att man inte behöver ha ett lager för 

materialet på arbetsplatsen. Den största nackdelen med Just-in-Time metoden är när 

något går fel med leveransen så drabbas hela produktionsprocessen (Näslund, 2016).  
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Skillnaden mellan vanliga leveranser och Just-in-Time leveranser är att Just-in-Time har 

totalansvar, kortare transporttider, mindre volymer, högre tidsprecision och 

leveranssäkerhet än vanliga leveranser (Lumsden, 2012). 

3.4. SLÖSERI 

“Slöseri är en aktivitet som förbrukar resurser och inte skapar något värde” (Josephson, 

Saukkoriipi, 2005) 

Slöseri är de aktiviteter som inte skapar något värde till produktionen. 

Överproducerade varor och tjänster som inte når kunden eller som väntar på 

mottagning ger inget värde och ska undvikas. Slöseri anses som osäkerhet i 

materialflödet och leder till merkostnader.  
 

Alla verksamheter kan definieras som processer, processerna delas in i tre kategorier.  

Operativ process som direkt tillför ett värde för kunden, ifall ett steg tas bort från 

processen så blir tjänsten eller produkten inte klar.  

Stödprocess är en process som är till för att operativa processen ska kunna 

genomföras.  

Ledningsprocess är en aktivitet som bestämmer organisationens mål och strategier. 

Värdeskapande arbete, tvingat och rent slöseri är begreppen som används när olika 

aktiviteter inom slöseri skall klassas. Med hjälp av dessa tre kategorie kan olika projekt 

värderas om det tillhör slöseri eller inte. 
  

Värdeskapande arbete innebär alla arbeten som producerar ett direkt värde till 

kunden.  

Tvingat slöseri är de aktiviteterna som är viktiga för att värdeskapande arbetet ska 

genomföras.  

Rent slöseri tillför värde för kunden och som saknar relation till det värdeskapande 

arbetet. 

Materialsvinn och materialskador, är några av de problem som kan uppstå. En av 

faktorerna som orsakar slöserier är väntan på material och maskiner. Eliminering av 

detta problem är att transporter kan minskas utan att skapa andra komplikationer 

genom omorganisering av materialflödet. System som inte är passande innebär slöseri 

och ska redigeras så fort som möjligt. Det sparar tid om allting ordnas och planeras i tid, 

att det skapas en arbetsyta där arbetarna kan ha och att risken för komplikationer 

minskar. Förbättringsmöjligheter är 5S och Just-In-Time som är en del av lean 

production. (Josephson, Saukkoriipi, 2005) 
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Slöserier indelas i åtta kategorier och dessa är: 

Väntan  Tiden som går åt på att vänta på exempelvis andra 

yrkesgrupper, maskiner eller material.                      

Överproduktion Att producera mer än vad som verkligen behövs. 

Lager  Lagring av material en längre tid ökar risken för 

materialskador            

Onödiga rörelser      Ostrukturerad arbetsplats som leder till onödiga interna 

transporter när material eller varor ligger på fel plats eller 

långt ställe 

Omarbete                  Fel i produktionen som leder till att arbetet måste göras om 

Transporter                Onödiga transporter som egentligen inte hade behövt ske.  

Överarbete Att producera ett högre värde för produkten än det som 

efterfrågas 

Outnyttjad kreativitet  Medarbetares kompetens inte utnyttjas fullt ut. 

(Lumsden, 2012) 

 

 

Figur 6. Slöserier i byggbranschen (Prolog AB, föreläsning i KTH, Stockholm, 2016) 
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För denna studie har fyra av de åtta redovisade kategorierna valts ut för noggrannare 

analys och dessa är: 

Transport 

Transporter är inget direkt värdeskapande arbete för entreprenören men är nödvändigt 

för produktionen, det anses som tvingat slöseri och som andra aktiviteter så är 

transporter en stödprocess. Onödiga förflyttningar tillför inget värde i byggprocessen. 

De processer som tillhör tvingat slöseri såsom transporter bör minimeras då relaterade 

problem blir mindre. Exempel på relaterade problem är fel leveranser, samt 

transportskador. 

Onödig rörelse 

Onödiga rörelser skapas när material och varor exempelvis ligger på fel plats och då 

måste arbetarna leta efter det som behövs. Dessa rörelser betraktas som rent slöseri. 

Det är rörelser som inte tillför något värde i byggprocessen och som måste elimineras 

med hjälp av exempelvis Lean production där man tillämpar de 5S:en sortera, 

strukturera, städa, standardisera och slutligen skapa vana. 

Väntan  

Väntan innefattar väntan på varor, material, maskiner, order, handlingar etc. Väntan 

uppstår exempelvis då ett arbetsmoment skall utföras men ett hinder kommer i vägen i 

form av material/maskiner som ligger i vägen och behöver flyttas. En god planering och 

organisering är lösningen till problemet då varorna och material ska fås i tid. 

Lager 

Att lagra materialet på arbetsplatsen innebär alltid en viss risk. Detta varierar på typ av 

material. Några exempel på risker kan vara materialskador till följd av slarvig hantering 

och de interna transporterna som ökar. Eftersom att lager är nödvändigt vid alla 

byggprojekt anses detta vara ett tvingat slöseri. För att minska denna slöseripost bör 

man sträva efter en lean production. Det kan vara problematiskt att tillämpa JIT för alla 

delar i produktionen då man dagligen är i behov av vissa material. På 

anläggningsprojekt kan fokus ligga på de större materialen som exempelvis pålar och 

balkar. 
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4. FAKTAINSAMLING 

Syftet med detta kapitel är att redovisa tillvägagångsättet för insamling av fakta till studien. 

4.1. LITTERATUR 

Faktainsamlingen började med att få tillgång till och samla in relevant litteratur för 

området. Akademiska och näringslivets handledare rådfrågades. Ett antal äldre studier 

studerades, material från föreläsningar på KTH av företaget Prolog som arbetar med 

bygglogistik och ett antal böcker relevanta för studien har införskaffats. 

Kurser relevanta inom området som författarna tagit del av vid Kungliga Tekniska 

högskolan har bidragit till ingenjörsmässiga antaganden under arbetets gång. Bland 

annat kursen Bygglogistik och riskhantering (AF 1723). 

4.2. ELEKTRONISK INFORMATIONSSÖKNING 

Ett relativt enkelt sätt att få tag på fakta har varit genom den elektroniska 

informationssökningen. Kungliga Tekniska högskolans intranät DiVA har förenklat 

arbetet med att hitta äldre utförda studier kring ämnet. Med internets stora sökmotor 

Google där sökord som logistik, slöseri och värdeskapande arbete använts samt med 

hjälp av KTH:s intranät så har arbetet med att hitta relevant information kring ämnet 

möjliggjorts.  

4.3. ENKÄTUNDERSÖKNING 

För att få en uppfattning om hur logistiken fungerade på projektet så delades en 

enkätundersökning ut. Målet med enkätundersökningen var att få en övergripande 

uppfattning om hur yrkesarbetarna tänkte kring logistikflödet på projektet. Enkäten 

innehöll 16 frågor som på olika sätt berörde SN 81s logistik. 

4.4. INTERVJUER 

Då enkätundersökningen endast mynnar ut i direkta svar så har intervjuer varit ett sätt 

att få en mer gedigen grund att stå på. Intervjuerna med de utvalda personerna har 

frambringat diskussioner kring ämnet vilket resulterat i en bredare förståelse kring 

ämnet och fler infallsvinklar på ämnet.   

4.5. PLATSBESÖK 

Platsbesök har utförts på projektet för att få en generell lägesuppfattning. Viktiga 

observationer har gjorts som sedan har kunnat kopplats till vad enkätundersökningen 

och intervjuerna mynnade ut i. 
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4.6. RISKANALYS AV KÄLLOR  

Analysen om trovärdiga källor har grundat sig på: 

● Källans ursprung  

● Författarens erfarenhet och bakgrund  

● Källans trovärdighet gentemot andra källor 

● Egna bedömningar av källans relevans 
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5. GENOMFÖRANDE 

Syftet med följande kapitel är att redogöra vilket tillvägagångsätt som använts för utförandet 

av arbetet. Vilken analysmetod som använts samt vilken typ av data som insamlats. 

5.1. ANALYSMETOD 

Val av analysmetod bestäms beroende på vilket sätt informationen för en uppsats tas 

fram. När det är data som söks och fås teorier av, så är det Induktiv metod. När det 

testas teorier i form av enkätundersökning så är det en hypotetisk deduktiv metod. 

Datainsamlingsmetoder kan vara intervjuer, test, observation, enkäter, dokument och 

dagbok. Det finns många analysmetoder såsom den kvalitativa och den kvantitativa 

metoden. Var och en av dessa metoder innebär några kännetecken och har relation till 

studien som ska redovisas på kommande avsnitt (Svensson, Per. 2015). 

Validitet och reliabilitet används för att beskriva hur bra datainsamling på ett projekt 

är. Med hjälp av dem uppstår en uppfattning av hur bra informationen är och om 

resultatet gäller. Validitet innebär att resultatet inte alltid behöver vara giltigt. 

Reliabilitet visar om resultatet är pålitligt eller inte och vilka åtgärder man ska tas om 

resultatet är baserad på ej pålitlig källa (Gunnarsson, Ronny. 2002). 

5.1.1. KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD  

Kvalitativ metod innebär en djup undersökning och analys, det är fokus på öppna 

frågor och fria kommentarer där forskaren kan samla in detaljerad information genom 

analyser, insamling av information och observationer. Efter det bildas en uppfattning av 

den samlade informationen och observationer som ha gjorts. En klar bild på det 

undersökta objektet får man med hjälp av denna metod. Den används mest i 

vetenskapliga och forskningslinjer och innebär att några miljöer undersöks som en 

helhet. Metoden innebär också att motiv, tankesätt och uppfattningar fångas och skapar 

en uppfattning som en helhet, att det finns ett direkt förhållande till det som studeras 

och att informationen har relationer till varandra och skapar ett gemensamt resultat 

(Holme och Solvang, 1997). 

Kvantitativ metod innebär att sökandet efter information uppfinns av forskaren, 

metoden innebär att utforskning görs genom vetenskapliga analyser och samling av 

information. Den faktan kan tas fram genom statistik som görs med hjälp av exempelvis 

enkätundersökningar. Metoden innebär strukturering och används när det är menat att 

visa fram en speciell åsikt för en särskild grupp eller för att kunna genomföra 

jämförelser (Holme och Solvang, 1997). 

5.1.2. INDUKTIV, DEDUKTIV OCH ABDUKTIV METOD  

Metoden för studien kan vara kvalitativ eller kvantitativ och detta styrs av andra 

metoder såsom induktiva och deduktiva metoder. Induktiv metod innebär att samla en 
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stor mängd fakta för att komma fram till andra teorier, då kan det dras slutsatser efter 

att tillräcklig information har samlats in och analyserats. Deduktiv metod är baserad 

på andra teorier, det vill säga andra observationer såsom enkäter. Med hjälp av dessa 

teorier sammanfattas all fakta och därefter fås det ett slutligt resultat som är anpassat 

till just ett fall. Skillnaden mellan Induktiv och deduktiv metod är att med hjälp av 

Induktiva metoden, kan det skapas en ny teori däremot med deduktiv metoden utgås 

det utifrån andra teorier för att få en slutsats. Abduktiv metod innebär en utveckling 

eller förbättring av andra teorier. (Psykologisktvetande. 2016). 

Studien har ett deduktivt sätt för att samla in fakta, det har bildats en uppfattning om 

hur bygglogistiken fungerar på andra arbetsplatser med hjälp av andra studier. Därefter 

bildades frågorna till intervjuerna och enkäterna och då har studien även fått en 

induktiv metod. 

5.2. DATAINSAMLING 

Sekundär- och primärdata är två varianter av data. Sekundärdata är fakta som redan 

finns att hitta och som är bra insamlings information och referens för en undersökning 

om ett specifikt ämne eller objekt. Däremot innebär primärdata all information som 

samlas in genom en undersökning som är baserad särskilt på intervjuer och enkäter 

(Staake, Anna. 2016). 

Studien är uppbyggd på insamling av information som har genomförts på olika sätt som 

är baserad på sekundär- och primärdata. Sekundärdata har hämtats från hemsidor, 

böcker, muntliga konversationer och tidigare utförda examensarbete. Rapportens 

primärdata har samlats in genom intervjuer av tjänstemän, enkätundersökning för 

yrkesarbetare samt ett platsbesök på arbetsplatsen. 

5.2.1. INTERVJUER 

Två arbetsledare och en blockchef har intervjuats på projektet. Intervjufrågorna riktade 

sig mot logistiken, frågorna var öppna där respondenterna fick utveckla svaren och 

berätta utförligt. Följdfrågor kunde ställas under intervjuernas gång vilket 

frambringade bra diskussion och en bredare förståelse för ämnet. 

5.2.2. PLATSBESÖK 

Några platsbesök har utförts, en hel dag har tillbringats på projektet. Med hjälp av det så 

har vissa situationer studerats och lett till några slutsatser. Det har frambringat andra 

observationer som hjälpt att skapa en uppfattning av läget och som senare kunde 

kopplas till de 4 slöseriposterna som har studerats tidigare i kapitel 3. Platsbesöket var 

viktigt eftersom att det gav en klar bild av hur logistiken fungerar på projektet samt 

faktainsamling för rapporten och vidare studier. 
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6. ANALYS  

I detta kapitel redovisas resultatet av den frågeenkät som delades ut på SN 81 (Bilaga 3). 
Syftet med enkäten var att få en allmän uppfattning om hur yrkesarbetarna upplevde 
logistikflödet på projektet. Enkäten innehöll 16 frågor som berörde logistiken på projektet 
och totalt deltog 20 yrkesarbetare i undersökningen.  
Nedan redovisas frågorna enkäten innehöll, en förklaring till i vilket syfte frågorna 
ställdes och slutligen resultatet samt en kommentar till detta. 
Kapitlet redovisar också en sammanknytning av de tre intervjuerna som har gjorts med 
olika tjänstemän på projektet.  

6.1. ENKÄTUNDERSÖKNING 

Förklaring av fråga 1, 2 och 3 

Dessa frågor är ställda i syfte att kunna få en överblick om hur länge personen som 

svarar på enkäten jobbat på anläggningsprojekt och i synnerhet på Skanska. 

Bakgrunden till personerna som svarar är intressant för att kunna jämföra hur man 

svarar i senare frågor. Om personer som arbetat olika länge eller på andra företag ser på 

saker och ting annorlunda. 

1. Vilket block tillhör du?  

 

 

 

 

 

 

 

[PROCENT] 

[PROCENT] 

[PROCENT] 

[PROCENT] 

[PROCENT] 

Produktionssupport Grundläggning Stål Mark Betong
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2.  Hur länge har du jobbat inom anläggning?  

 

 

3. Hur många av de åren på Skanska?  

 

 

 

Kommentar: 

Av 20 deltagande i enkäten kan man avläsa fördelning ovan. Grundläggarna utgör den 

större delen av enkäten (9 personer, 45%). Majoriteten av de som deltagit i 

undersökningen har jobbat mer än 20 år i anläggningsbranschen och besitter alltså en 

hel del kunskap. 

 

Förklaring av fråga 4 och 5 

Att arbetsledaren hade det övergripande ansvaret över leveranser var något vi utgick 
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ifrån. Frågorna är ställda i syfte att lokalisera inflytandet hos yrkesarbetarna. Efter 

dialog med en yrkesarbetare på projektet vet vi att vissa arbetsledare delegerar detta 

arbete. Intressant blir att se om yrkesarbetarna vill vara delaktiga i detta arbete eller 

inte. 

 

4.  Hur stort är ditt inflytande i att planera leveranser och var på arbetsplatsen dessa 

ska placeras?  

Medelvärdet för fråga 4 blev 5.6 på en skala 1–10 där 1 är Små möjligheter och 10 är 

Stora möjligheter.  

5.  Skulle du kanske vilja vara mer delaktig i det arbetet? 

 

 

Kommentar: 

Det visade sig att ungefär hälften av de som svarade på enkäten inte hade något större 

inflytande gällande leveranser. Detta resultat var något vi väntade oss då vi utgick ifrån 

att arbetsledaren hade det övergripande ansvaret gällande leveranser. Det som vi 

reagerade på var att hela 60% inte vill ha något större inflytande gällande detta. Vissa 

kommenterade att de "inte vill ta mer jobb över axlarna". 

Förklaring av fråga 6 

Frågan syftar till att få yrkesarbetarnas syn på om de får det material de behöver i rätt 

tid. Väntan är en av 8 slöseriposter kopplade till byggbranschen och syftet med frågan 

är att se om vi har denna form av slöseri på projektet. 

6. Tycket du att du får allt material du behöver i tid? 

 Med en svarsskala från 1–10 där 1 är Nej aldrig och 10 är Ja, alltid blev resultatet 

 för denna fråga ett medelvärde på 6. 
 

  

40% 

60% 

JA NEJ
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Kommentar: 

En avgörande faktor för att kunna utföra ett arbete är att få det material som krävs i rätt 

tid. Resultatet med ett medelvärde på 6 är en aning oroande. Nästan hälften av allt 

material kommer alltså inte i tid. 

Förklaring av fråga 7 

Onödig rörelse är ytterligare en av 8 slöseriposter kopplade till byggbranschen. Frågan 

är ställd för att få en uppfattning av hur yrkesarbetarna upplever detta för att sedan 

jämföra resultatet med fråga 14. 

7. Hur ofta upplever du onödiga rörelser? Exempelvis onödigt letande efter 

material/verktyg. 

 Med en svarsskala från 1–10 där 1 är aldrig upplevt detta och 10 är Alltid, flera 

 gånger per dag blev resultatet för denna fråga ett medelvärde på 6,1. 
 

Kommentar: 

Onödiga rörelser är en av de åtta slöseriposterna som vi valt att analyser extra för 

denna undersökning och därför blir resultatet enkätundersökningen mynnade ut i 

intressant. Ett medelvärde på 6,1 anser vi vara en aning oroande. 

Förklaring av fråga 8 och 9 

Frågorna är ställda i syfte att få en uppfattning om vad yrkesarbetarna tänker kring 

arbetsplatsen. Slussen är ökänd trång arbetsplats. Frågan är om man har för mycket 

material på arbetsplatsen på för liten yta eller om man inte kommit fram till en bra 

lösning för att lagra materialet. 

8. Finns det alltid gott om plats för att förvara material på arbetsplatsen? 
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9. (För de som svarar nej på fråga 8, hoppa annars över denna fråga) Förklara gärna 

kort vad du anser problemet är. 

 Varierande svar på denna fråga. Vissa upplever en stökig arbetsplats, att det 

ligger  material lite överallt vilket tar upp onödig plats. Andra svarar ‘’Dålig planering’’ 

och mycket maskiner och material på liten yta. 

Kommentar: 

Ett resultat som inte var allt för oväntat. Slussen är en väldigt komplex arbetsplats. 

Beläget mitt i stan och med arbete nära tredje man har man inga större ytor att utnyttja. 

Man kan förstå yrkesarbetarnas frustration. Intressant blir att se vad tjänstemännen har 

att säga om detta.     

Förklaring av fråga 10. 

Stora föremål som exempelvis pålar tar väldigt mycket plats gentemot de mindre 

föremålen som exempelvis träreglar eller liknande. Men de mindre föremålen har tyvärr 

en tendens att försvinna och i vissa fall gå sönder. Frågan är ställd i syfte att få en 

övergripande bild av vad yrkesarbetarna tycker är svårast att hantera. 

10. Vilka föremål tycker du är svårast att hantera? Stora eller små? 

 

 

Kommentar: 

Resultatet var ganska så väntat efter att ha sett hur man hade svarat på frågan innan. 

Folk upplever en trång arbetsplats och en av faktorerna som bidrar till detta är de 

större föremålen. 

Förklaring av fråga 11 

Då man delar plats och resurser med andra på projektet kan det vara en fördel att ha en 

25% 

75% 

Små Stora



 

 
- 24 - 

uppfattning om projektets större leveranser. Frågan är ställd till yrkesarbetarna i syfte 

att få en övergripande uppfattning om hur bra koll de har om de kommande periodens 

leveranser. 

11. Känner du att du blir tillräckligt informerad om projektets kommande leveranser? 

 På en skala 1–10 där 1 är Nej, Alldeles för lite info och 10 är Ja, Kan inte bli bättre 

 blev medelvärdet av alla resultat 5,4. 

Kommentar: 

Resultatet upplevs relativt oroande. Nästan hälften av YA har ingen koll på de 

kommande leveranserna. Då det redan är begränsad yta på projektet och man delar 

plats med andra yrkesgrupper är det en stor fördel att ha koll på de kommande 

leveranserna. 

Förklaring av fråga 12 

Frågans syfte är att granska hur intensivt yrkesarbetarna upplever materialflödet till 

och från projektet. 

12. Kommer leveranser med lagom mellanrum eller blir det för intensivt ibland? 

 På en skala 1–10 där 1 är För intensivt och 10 är Lagom blev resultatet på frågan 

ett medelvärde på 6,15. 

Kommentar: 

Ett medelvärde på 6,15 upplevs som ett helt okej resultat. Anledningen till att vissa 

upplever intensiva perioder av materialflöden kan vara för att det endast finns en 

byggväg. Detta kan bilda köer utanför bygget samt förlänger leveransperioderna. 

Förklaring av fråga 13 

APD-planen är ett mycket bra och användbart verktyg för styrning av byggprojekt. 

Frågan är ställd i syfte att få en uppfattning om hur bra denna används på projektet. Vi 

anser att en APD-plan endast uppfyller sin funktion om den kontinuerligt uppdateras 

och även visar upplagsytor. Fråga är hur bra man har varit med detta på projektet. 
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13. Tycker du att APD-planen uppdateras kontinuerligt och visar lagringsplatser så man 

vet var man kan förvara material? 

 

 

Kommentar: 

Fråga 8 & 9 ger en generell uppfattning att det är ont om plats för upplag av material på 

projektet. Många faktorer bidrar till detta och det finns väl säkert inget enkelt svar på 

varför det är så. En faktor som kan påverka detta tror vi är en dåligt uppdaterad APD 

plan. På fråga 9 har folk kommenterat att det är stökigt och att folk slänger material lite 

här och var. Även detta är något man kan gräva mer i. Är folk allmänt slarviga eller är de 

dåligt informerade om vart det finns upplagsytor för material? 

Förklaring av fråga 14 och 15 

Som nämnt innan så tar en arbetsplats som inte är strukturerad upp otroligt mycket 

onödig yta. Utöver detta bidrar en ostrukturerad arbetsplats till att bland annat material 

kan försvinna och i vissa fall gå sönder, vilket ökar slöseriposterna för projektet. Frågan 

är ställd för att få en uppfattning om det finns detta typ av problem på projektet. 
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14. Upplever du en strukturerad (städad) arbetsplats? 

 

 
 

 

15. Vad tror du det beror på? 

 Av 20 besvarade enkäter var det endast 2 stycken som valde att svara på denna 

 fråga. Så här såg svaren ut: 

 (YA som svarade Ja på fråga 14): Man kan inte ha ett kaos på arbetsplatsen. En 

 förutsättning för ett bygge att rulla är att ha en städad arbetsplats. 

 (YA som svarade nej på fråga 14): Ingen som bestämmer med tydliga direktiv, 

 många olika arbetsgrupper på samma plats och alla ska fram samtidigt. 

Kommentar: 

Att mer än hälften av yrkesarbetarna inte upplever en strukturerad arbetsplats tolkas 

som ett kritiskt resultat. Det som är intressant är att det endast är 2 av 20 besvarade 

enkäter som väljer att kommentera vad de tror det beror på att deras arbetsplats inte är 

strukturerad. De kanske känner att problemet ligger hos de själva och att de själva kan 

bli bättre på att bidra till en städad arbetsplats. 

Förklaring av fråga 16 

Yrkesarbetarna får fritt berätta när de upplever stopp i produktionen och vad de anser 

är problematiskt. 

16. När uppstår det stopp i produktionen och varför? 

Av 20 besvarade enkäter så svarade endast 8 på denna fråga. Svaren varierade något, 

men inte allt för mycket.  
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Svaren som kommit in: 

 Många gånger frågan om oklarheter (ritningar, utförande) 
 Brist på logistik och planering  
 När två leveranser krockar och det endast finns en in och utfart 
 Säkerhet/Olyckor  
 Upplagsytor  

 

Kommentar: 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de är några områden som återkommer som 

svar när frågan om logistiken på projektet tas upp. Ytor, struktur och kommunikation. 

6.2. INTERVJUER 

Samtliga respondenter upplever att logistiken på projektet behöver förbättras. 

Anledningen till att det inte är jättedåligt är för att vi har så pass bra kommunikation 

mellan blocken poängterar Oskar (BC grundläggning). Moa (AL grundläggning) håller 

med och förklarar att man har en begränsad yta men gör så gott man kan tillsammans 

för att få det att fungera. För Moa handlar logistik om problemlösning då hon dagligen 

jobbar med att lösa olika typer av problem kopplade till logistiken, bland annat 

förflyttning av material på arbetsplatsen för att fria upp yta för ett arbetsmoment att 

utföras. Detta är den stora tidsboven och ökar slöseriposterna på projektet.  

Transport då de interna transporterna ökar, onödiga rörelser då denna flytt inte hade 

behövt ske om materialet placerades på rätt plats från början, lager då materialet kan ta 

skada vid flertalet flyttar och ökar lagringskostnaderna och slutligen väntan då 

arbetsgruppen som skulle utföra arbetsmomentet måste vänta tills att materialet som 

stod i vägen blir bortflyttat. Det problematiska är att det inte alltid är så lätt att direkt få 

dit någon som kan flytta grejerna. Båda projekten (SN 81 och SN 71) delar på 2 lullar 

(teleskoplastare) och en hjullastare. Moa förklarar att det fungerar bra men det 

problematiska är om exempelvis en lull blir uppbokad en hel dag vid en större gjutning 

eller liknande. Då kan slöseriposten väntan bli betydligt längre. Detta visar hur central 

logistiken är inom produktionen och att slöseriposterna och logistik har en viss 

sammanknytning. 

Magnus (AL mark) upplever inte en strukturerad (städad) arbetsplats och tycker att allt 

material och annat som inte skall användas inom de två kommande dagarna inte skall 

behöva lagras på arbetsplatsen. Det hade varit bättre med en upplagsyta i närheten där 

man kan lagra material och maskiner som inte skall användas och endast står i vägen. 

Han förstår att 95% av yrkesarbetarna inte upplever tillräckligt med plats att förvara 

material på och poängterar att det inte finns en kvadratmeter yta fö lagring, det behövs 

en extern upplagsyta för lagring av material. 
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7. SLUTSATER 

I detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna som kan dras av analysen i föregående 

kapitel. 

7.1. ENKÄTUNDERSÖKNING  

Enkätundersökningen signalerar vilka brister yrkesarbetarna upplever på projektet. 

Återkommande problem är platsbrist och kommunikation. 

Att det är platsbrist på projektet är ett välkänt problem, inte bara bland yrkesarbetarna. 

Det är flera faktorer som bidrar till detta problem, inte minst projektets läge. Placerat 

mitt i Stockholm och dessutom Stockholms näst största knutpunkt efter T-centralen 

medför att den tillgängliga ytan är minimal. Med dessa förutsättningar måste man vidta 

rätt åtgärder för att minska problemet. Vilket man halkat efter med på detta projekt. 

APD-planen (Bilaga 1) och ett antal äldre planer införskaffades. Efter att ha granskat 

dessa kunde det konstateras att man inte hade några upplagsytor utdelade, man hade 

placerat ut rör och gasupplag men halkat efter med resterande. Det framgår exempelvis 

inte vart man kan ställa sin pall med cement utan att riskera att den blir förflyttad. Detta 

tar inte bara upp onödig yta utan leder oftast till onödiga rörelser och i värsta fall även 

till materialspill då materialet kan ta skada vid flertalet flyttar. Resultatet på fråga 13 

och 7 i undersökningen signalerar att detta problem finns. 

7.2. INTERVJUER 

Efter enkätundersökningen var det ett naturlig steg i arbetets gång att intervjua 

tjänstemännen. Ett frågeformulär sattes ihop där frågorna bland annat speglade det 

enkätundersökningen mynnade ut i. Intervjuerna skapade ett brett perspektiv av 

åsikter och frambringade diskussioner kring ämnet. Detta var givande på många sätt då 

detta ledde till en fördjupning i problemet och gav nya synvinklar. Intervjuerna har varit 

en milstolpe i arbetet då många åtgärdsförslag dykt upp under diskussionerna med de 

intervjuade personerna. 

Exempel på ett åtgärdsförslag som dök upp var när resultatet av fråga 10 i enkäten 

redovisades och följdfrågan var varför man inte använde sig utav JIT när man tar in 

större föremål som exempelvis pålar. Oskar (BC grundläggning) förklarar då 

svårigheten med just JIT. ‘’Anledningen till att vi tar in pålarna en tid innan vi skall 

använda dem är för att vi behöver utföra ett arbetsmoment med dem innan vi slår ner 

dem i marken, de är alltså inte helt färdiga när de kommer hit, det som hade varit 

optimalt hade varit om vi hade haft någon extern upplagsyta där vi även kunde göra i 

ordning rören och sedan köra in dem en kort tid innan de skall användas’’. 
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7.3. PLATSBESÖK 

Med en bra höjdskillnad mellan arbetsplatsen och etableringen har varje besök på 

projektet fungerat som ett mindre platsbesök. Enkelt har man kunnat sticka ut huvudet 

genom fönstret och kunnat göra bra observationer. Men för att få en bättre 

lägesuppfattning så har ett besök nere på bygget utförts för att få en helhetsbild samt 

för att med egna ögon se vilka problem som uppstår och hur dessa lösts. Tyngden har 

legat på upplagsytor och slöseriposter. 

Det var en intensiv och händelserik dag på projektet då platsbesöket utfördes. Bland 

annat hade en ny upplagsyta bildats (Figur 7). En arbetsledare fångades upp och 

tillfrågades varför man valt att ställa sakerna just här, hade man fått denna upplagsyta 

tilldelad eller var det en lösning som man kommit fram till på plats? Det senare stämde 

in mycket bra, man hade impulsivt kommit fram till att sakerna skulle ställas där då 

man behövde fria upp en annan yta för andra yrkeslag att utföra ett arbetsmoment på. 

Det problematiska var att man inte visste när denna upplagsyta skulle behöva flyttas 

igen på grund av ett liknande scenario. Arbetsledaren poängterade att detta är vardag 

för dem och att det inte skulle behöva uppstå dessa typ av problem om man hade en 

tydligare planering.  

Detta ökar inte bara slöseriposterna onödiga rörelser och invändiga transporter utan 

ökar även materialspillet på projektet då materialet kan ta skada och i värsta fall gå 

sönder, vilket det gjorde vid detta tillfälle då en säck med bruk spruckit (Figur 5). 

 

  Figur 7. Slöseripost identifierad (Tagen av Fredrik vid platsbesöket 05/12–2017) 
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En annan viktig observation som gjordes under platsbesöket var strukturen och 

renhållningen av arbetsplatsen. Fråga 14 i enkätundersökningen signalerar att mer än 

hälften av yrkesarbetarna inte upplever en strukturerad arbetsplats. Efter platsbesöket 

kunde det konstaterats att det låg material och andra föremål som exempelvis skopor 

lite utspritt över arbetsplatsen, vilket tar upp mycket yta som möjligtvis kunde 

användas för något annat. 

 

  Figur 8. Slöseripost identifierad (Tagen av Haya vid platsbesöket 05/12–2017) 
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8. REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel redovisas de åtgärdsförslag som arbetats fram under arbetets gång. 

APD-plan med upplagsytor 

APD-planen är ett lättanvänt byggstyrningsverktyg för arbetsplatsen. I dagsläget 

använder projektet sig mer utav skedesplaner (Bilaga 2) och har under arbetets gång 

faktiskt gjort en uppdatering av dessa där man nu har en 3D variant (Bilaga3) vilket vi 

sett som en bra åtgärd. Vi tror dock på en uppdatering av den traditionella APD-planen 

(Bilaga 1) där man tydligt markerar ut ytor för upplag. Ytorna bör även markeras ut 

tydligt på arbetsplatsen genom att ställa en GP-link eller dylikt mellan de olika blockens 

upplagsytor för att särskilja dessa. Varje block kan bli tilldelad en färg som GP-linken 

sedan appliceras med för att enkelt kunna särskilja ytorna åt för att slippa missförstånd 

mellan blocken. APD-planens utformning kommer att variera då produktionen hela 

tiden löper på och arbetsplatsen inte är sig likt. Detta medför att upplagsytorna kan 

komma att förändras och behöver justeras om. Detta är något tjänstemännen blockvis 

kan diskutera och planera under samordningsmöte. Alternativt kan en logistikansvarig 

tjänsteman skötta detta. 

Viktigt att denna implementering inte endast följs av Skanskas egna yrkesarbetare, utan 

även av underentreprenörer. För att säkerställa detta skall man vid uppstartsmöten 

med nya underentreprenörer ge tydlig information om APD-planen och vad som gäller. 

Misskötsel skall resultera i någon form av ekonomisk miss för underentreprenören. 

Exempelvis en viss procentsats av entreprenadsumman som inte betalas ut vid 

misskötsel. 

Syftet med denna implementering är minskning/eliminering av slöseriposterna 

samtidigt som användbar yta frias upp. De interna transporterna hade minskat rejält då 

materialet nu står på en yta där det inte stör andra yrkeslag/produktionen. Då 

slöseriposterna som invändig transport och onödiga rörelser minskar så gör även 

risken för materialskador det då det nu inte behöver flyttas lika intensivt som förr. 

Extern upplagsyta 

Det finns i dagsläget ett lager ute i Västerhaninge och ett annat lager i Bro som projektet 

använder sig av. Lagret i Västerhaninge är Skanskas eget lager som även är en fabrik för 

tillverkning av pålar. Storleken på lagret är cirka 7500 kvm. För Slussen projektet 

används cirka 10x30 m och avståndet från lagret i Västerhaninge till Slussen är en 

sträcka på cirka 32 km. 

Lagret i Bro tillhör Wiklunds åkeri där Skanska förvarar större material (exempelvis 12 

m rör) och blir debiterade för den yta som används. Avståndet från lagret i Bro till 

Slussen är en sträcka på 43 km. 



 

 
- 32 - 

Rekommendationen är att tillämpa JIT för de större materialen. Grundläggarna jobbar 

idag på en lösning att kunna få göra klart sina pålar (bland annat svetsa på ringset) på 

lagret i Västerhaninge innan de körs ut till projektet. Detta möjliggör att man inte 

behöver ta in pålarna en viss tid innan de skall slås ner i marken, vilket frigör större 

ytor på arbetsplatsen. 

Viktigt att andra yrkeslag också följer upp detta. Exempelvis bör betongarna/armerarna 

inte ta in mer armering än för två dagars arbete. Hela projektet rekommenderas att 

sträva efter Lean production och för att detta skall fungera är det viktigt att alla släpper 

stoltheten och visar samarbetsvilja gentemot varandra och villkoren som sätts upp. 

Vidare ser vi att man bör investera i en extern upplagsyta där man kan förvara mindre 

material, exempelvis borrstål och småplock (allt under 6 meter). Viktigt att denna yta 

inte ligger alltför långt bort då man på morgonen skall kunna beställa in de material 

som behövs och kunna få det levererat efter 2–4 timmar, alternativt köra bort det 

material som inte kommer att användas på projektet inom de 2 närmaste dagarna.  

Kommunikation 

Samtidigt som implementeringen av den uppdaterade APD-planen och diskussionen av 

upplagsytor så skall de närmaste tidens leveranser gås igenom. Vi anser att dessa två 

faktorer går hand i hand och om dem inte samordnas så kan det leda till platsbrist. Vid 

morgonmötet kan en punkt som gås igenom vara logistik där man går igenom de 

närmaste dagens leveranser och kopplar dessa till APD-planen och upplagsytorna. Det 

är bra att vara mentalt förberedd på vilka materialflöden som kommer in till 

arbetsplatsen även fast det inte är ens eget. Man bör gå igenom på ett ungefär när 

leveransen kommer, mottagare, när de skall användas och vart det lagras. 

 

Vidare känner vi att man bör involvera yrkesarbetarna i logistikarbetet. Då 

yrkesarbetarna spenderar större delen av sin dag nere på arbetsplatsen så gör de med 

all sannolikhet bra observationer på möjliga infallsvinklar för ett fungerande 

logistikflöde. Genom att aktivt involvera dem i detta arbete så ökas deras medvetenhet 

och insyn i projektet vilket leder till ett större engagemang och förståelse om hur viktigt 

det är med ett fungerade logistikflöde. 

Efter den korta tid vi varit där känner vi att det är väldigt bra stämning mellan 

yrkesarbetare och tjänstemännen på projektet och ser alltså en stor potential för att 

utföra en sådan åtgärd. 

Förenklad protokollföring 

För att få maximal avkastning av att involvera yrkesarbetarna i logistikarbetet tror vi på 

en ny mötesstruktur. Magnus (AL Mark) berättar att man skall börja med personliga 

möten med yrkesarbetarna, ett utvecklingssamtal där man kan ge feedback till 
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arbetsledarna. Vi ser detta som en mycket positiv åtgärd och önskar ge en input.  

Det kan vara problematiskt att förklara problem som uppkommer av den mänskliga 

faktorn ute i produktionen runt ett mötesbord. Dessutom kan det lätt bli bortglömt om 

tidsglappet mellan identifieringen av problemet och utvecklingssamtalet är för stort. 

Vi tror därför på att en förenklad protokollföring utanför platskontoret. Implementering 

av en applikation på mobilen eller dylikt som skall ge yrkesarbetarna och även 

tjänstemännen möjligheten att direkt kunna föra protokoll ute på arbetsplatsen. Man 

skall enkelt kunna lyfta telefonen/paddan och kunna dokumentera bilder/anteckningar 

på förbättringsåtgärder som observerats på arbetsplatsen för att sedan kunna följa upp 

dessa uppe på kontoret. 

Projektet använder sig idag utav paddor då man går skyddsronder. Man fyller i alla 

observationer i ett protokoll som sedan skickas till en så kallad sharepoint där alla på 

projektet kan ta del av det. Vi önskar en liknande variant för logistiken på projektet.  

Genom denna implementering vill vi möjliggöra en minskad risk för missuppfattningar 

och att bra observationer inte glöms bort. 

Strukturerad arbetsplats  

Fråga 14 & 15 i enkätundersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade 

yrkesarbetarna upplever en ostrukturerad och stökig arbetsplats. Denna observation 

har även gjorts under platsbesöket, se (kapitel 7.3, Figur 7). 

Det bör finnas tydliga direktiv gällande struktur och ordning på arbetsplatsen. För att 

villkoren skall följas bör som tidigare nämnt hårda krav ställas på UE. Misskötsel skall 

leda till någon ekonomisk eller annan typ av miss för entreprenören. I dagsläget sköter 

sig vissa UE lite halvbra då man är där för ett visst ändamål men tar med sig material 

och maskiner för mycket mer. Det finns inte utrymme för dessa missar på projektet då 

det redan är begränsad yta. 

För Skanskas egna YA kan man införa ett incitament, en så kallad morot. Det behöver 

inte vara ett ekonomiskt incitament, men ett förslag kan vara att låta yrkesgruppen få gå 

hem 1–2 timmar tidigare en fredag om hela gruppen gjort en bra insats och uppfyllt en 

strukturerad arbetsplats. Implementering av detta tror vi kommer att involvera 

yrkesarbetarna inom blocket att jobba mot samma mål samtidigt som användbar yta 

frias upp.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: APD-plan 

Bilaga 2: Gammal skedesplan (2D) 

Bilaga 3: Ny skedesplan (3D) 

Bilaga 4: Frågeformulär enkätundersökning 

Bilaga 5: Intervjumall BC Grundläggning   

Bilaga 6: Intervjumall AL Grundläggning  

Bilaga 7: Intervjumall AL Mark  

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1: APD-plan

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Äldre Skedesplan (2D) 

 
 

Bilaga 3: Ny Skedesplan (3D) 

 
 



 

 
 

Bilaga 4: Frågeformulär enkätundersökning  

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 5: Intervjumall med referat BC Grundläggning  

Intervjumall med referat BC Grundläggning   

1. Vad arbetar du som? 
Produktionschef är min roll i Skanska. Blockchef för grundläggning på projekt 

slussen. slussen. 

2. Hur länge har du haft detta yrke? 

 

Snart 5 år 

 

3. Vad gör ni i ert arbete? 

 

Planerar arbete, resurser och inköp på lite längre sikt (3 v till 3 månader). 

Läser och tolkar handlingar och planerar efter detta. Har kontakt med 

konstruktör för att få med förändringar som blir i verkligheten kontra 

handling. Men ibland rycker jag in vid behov för den dagliga veckovisa 

planeringen. I och med projekt slussens svåra karaktär är jag med i 

nättidsplanering. 

 

4. Hur ser en typisk arbetsdag ut? Vart försvinner tiden? 

 

Planering resurser, kontakt med konstruktör, kontakt/ informering 

byggledare. Dokumentation i form av arbetsberedning, kontroll, inköpsavtal. 

Utvärdering planering inköp. 

 

5. Ligger ni i fas tidsmässigt? 
 

Vi ligger något efter pga arkeologi och oförutsedda/svårplanerade hinder. 

 

6. Om jag säger logistik. Vad tänker du då? 

 

Att utföra åtgärder att så ordning och reda är lätt att få till. Att produktionen 

inte hindras av transporter och logistikfluttar. Undvika onödiga transporter 

inom arbetsområde och ha goda förutsättningar till externa lagerytor. 

Samordning med övriga arbetsgrupper på arbetsplatsen. 

 

7. Hur tycker du personligen logistiken fungerar på projektet? 

 

Det går upp och ner beroende på vilket moment vi håller på med. Det blir inte 

så bra om vi har tre maskiner som skall jobba samtidigt. 

Det är inte katastrof. Men det är lite dåligt när vi väl är igång med 



 

 
 

produktionen. Anledningen till att det inte är jättedåligt är för att vi har så 

pass bra kommunikation mellan blocken.  

 

 

8. Vi drar tillbaka tiden ett helt år. Hur såg det ut då (logistikmässigt), 

jämfört med idag? 
 

Det var inga grundläggningsarbeten igång då så denna fråga blir inte så 

relevant för just grundläggarna.  

 

9. Enkätundersökningen visade att mer än hälften av de tillfrågade YA 

upplever onödiga rörelser. Vad tror du detta beror på? 

 

Vi är för många yrkeslag på för liten yta. Det är bergschakt, stålmontage, 

jordschakt, grundläggning och betongarbeten på en för liten yta. En 

anledning är att vi inte har en så bra extern logistiklösning, alltså en extern 

upplagslösning som funkar så bra att vi kan använda den. Vi undersöker i 

dagsläget en lösning men det är lite svårt att få den godkänd av projektet.  

 

10. Berätta gärna hur planeringen och förberedelserna utförs för ett 

kommande arbetsmoment. 

 

Kolla handlingar, inköp av material, ordna rätt resurser för arbetets start, 

kolla tidplan, samordning av andra arbetsgrupper, se till att ha materialet 

som krävs på plats i tid.  

 

11.  Hur lagrar ni erat material? 
 

Vi har ett lager ute i Bro. Sen finns det även ett lager i Södertälje (som 

används mest av SN 71) 

Vi har lite material på plats (sällan mer material än för två dagars arbeten) 

Några specifika upplagsytor för blocken finns det inte. 

 

12. Upplever du en städad arbetsplats? 

 

Idag gör jag det! Men idag har vi inga maskiner som jobbar. 

Detta är från och till. Det finns en tendens att det blir stökigt när 

produktionen är i en intensiv fas. 

13. Vart upplever du att det försvinner resurser i onödan? 

 

Onödiga flyttningar som uppstår när grejer står på fel ställe. Man kan inte 

skylla på någon eftersom att det inte finns några tilldelade ytor så antingen 



 

 
 

ställer vi det ivägen för oss själva eller för de andra. 

 

14. Upplever ni mycket materialskador eller svinn? 

 

Inte så mycket materialskador. 

Svinn däremot har förekommit. Det har varit trångt och så får vi klagomål på 

att vi inte städar, då blir vi tvungna att slänga material just eftersom att vi 

inte har någonstans att förvara de. Material som senare skulle kunna 

användas. 

 

15. Jobbar ni aktivt för att minimera slöseriet på bygget och spill (både tid 

och material) 
 

Ja vi gör vårat bästa. Vi håller på med en slänt nu där vi borrar jordspikar. 

Istället för att borra med överlängd så vi behöver kapa 1.5 m och slänger så 

delar vi den innan och använder till nästa spik. 

 

16. På frågan om det alltid finns plats att förvara material på arbetsplatsen 

så svarade 95% av deltagande på enkätundersökningen nej. Hur skulle 

du kommentera detta? 

 

Det är inte tillräckligt med ytor, det hade varit en tillräcklig yta om det var 

bara ett block som jobbade men eftersom det är så många som jobbar 

samtidigt då känns det trångt. 

 

17. Hur set det ut med UE. Upphandlas de oftast från tidigare projekt? Hur 

väl informerade blir de? Vad händer om de missköter sig? Hur har det 

sett ut fram till idag? 

 
Man brukar jobba med de som man har jobbat med tidigare.  

Vi har varit tydliga med våra krav och då får de anpassa sig, de blir 

informerade genom beredning på ett morgonmöte. 

 

18. Hur ofta uppdateras APD-Planen? 

 

Jag vet inte riktigt 

 

19. När uppstår det stopp i produktionen?  

 

Längre stopp görs beror på att andra arbetsmoment inte är färdigt eller att vi 

har naturliga stopp av planeringen. Mindre stopp sker när vi är tvungna flytta 

på containers och andra material. 

 



 

 
 

20. Hur ser informationsflödet och mötesstrukturen ut mellan YA och 

tjänstemän? 

 

Vi har morgonmöte, veckomöte med grundläggning ute. Sedan har vi ibland 

mellanmöte då och då och varje fredag har vi informationsmöte med 

yrkesarbetarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 6: Intervjumall med referat AL Grundläggning  

Intervjumall med referat AL Grundläggning   

1. Vad arbetar du som? 
 

Jag jobbar som arbetsledare 

 

2. Hur länge har du haft detta yrke? 

 

3 månader 

 

3. Vad gör ni I ert arbete? 

 

Beställer material, planerar dagliga arbeten, ser till att ritningar och övrig 

information som krävs för att genomföra arbetet når yrkesarbetarna. 

 

4. Hur ser en typisk arbetsdag ut? Vart försvinner tiden? 

 

Planering av vad som ska göras, kontroll om mer protokoll eller ritningar behövs 

sedan går på morgonmöte med yrkesarbetarna och tjänstemän. Jag går på ett till 

möte som är internt för tjänstemän där dikuteras hela arbetet och vi går igenom 

planeringen för projektet med alla blockchefer. Efter det går jag ut på 

arbetsplatsen och kontrollerar att arbeten är igång, tar emot leveranser och 

ibland löser problem som uppstår på plats såsom att flytta på saker eller 

material som ligger på fel plats och ute på plats försvinner mest av tiden. 

Ibland har vi planerade möten på dagen som vi går på, med till exempel 

arkeologer och på eftermiddagen sitter jag med administrative delen I kontoret, 

mest med dagböcker, protokoll, beställningar. 

 

5. Ligger ni I fas tidsmässigt? 

 

Det uppstår ibland stopp på arbetet när man ska vänta på ritningar, handlingar 

eller ändrade handlingar. Med tanke på alla de problemen som uppstår så ligger 

vi bra i tid. 

 

6. Om jag säger logistik. Vad tänker du på? 

 

Jag trodde innan mer på att man skulle planera leveranserna I förväg men de 

flesta problemen som uppstår måste lösas på plats, till exempel när leveranserna 

inte kommer i tid. Logistiken för mig handlar om problemlösning.  

 

7. Hur tycker du personligen logistiken fungerar på projeketet ? 



 

 
 

 

Jag tycker vi tillsammans på plats försöker lösa det så gott  det går med den 

besgränsade  ytan vi har. Var och en av blockcheferna vill alltid försvara sin yta, 

jag tycker att vi behöver en genomgående plan för hur logistiken ska 

genomföras, man ska lägga mer resurser på logistiken. 

Vi löser alla problemen på plats och det tar mycket tid. Vi har en liten yta och 

stora saker såsom lullar och andra tillbehör som alltid behövs att vara på plats, 

nära och tillgängligt när  

det behövs. 

 

 

 

8. Vi drar tillbaka tiden ett helt år. Hur såg det ut då, jämför med idag? 
Jag var inte anställd då. 

 

9. Enkätundersökningen visade att mer än hälften av dem tillfrågade YA 

upplever onödiga rörelser. Vad tror du detta beror på? 
 

Jag har förståelse för det. Det blir många onödiga förflyttningar pga att saker som 

ligger på fel plats där ett arbete ska genomföras och då måste de flyttas igen. 

 

10. Berätta gärna hur planeringen och förberedelserna utförs för ett 

kommande arbetsmoment? 
 

Vi börjar med att kola på handlingar, tekniska beskrivningar och förbereda 

beredningar och beskrivningar för hur arbetet ska genomföras. Tre veckor innan 

arbetsmomentet så gör man en planering för just det momentet, vart allt ska stå 

(material och maskiner) och vilken yta det behövs för att utföra arbetet.  

 

11. Hur lagrar ni erat material? 

 

Rör försöker vi inte lagra på plats när de inte behövs, vi har ett rör upplag där vi 

samlar stora rör när vi får dem på plats och samma för borrstål. Mindre rör har 

vi valt att lagra på där kranen står. Så fort vi är Klara med materialet så skickas 

dem tillbaks till lagret igen och inte ha dem på plats. Några andra verktyg har vi 

lagt på containers, de flesta flyttas runt hela tiden. 

 

12. Upplever du en städad arbetsplats? 
 

Det är hyfsat städat men man prioriterar alltid produktionen. När vi har mindre 

att göra så kan vi städa. 

 

13. Vart upplever du att det försvinner resurser I onödan? 



 

 
 

 

När transporterna står i vägen för varandra då arbetet inte kan utföras. 

 

14. Upplever ni mycket materialskador och svinn? 

 

Nej, material klarar för det mesta förflyttningarna. 

 

15. Jobbar ni aktivt för att minimera slöseriet på bygget och spill (både tid och 

material). 
 

Vi jobbar mycket med materialspill, vi brukar alltid mängda hur mycket vi 

behöver så vi får en mängd som räcker för produktionen.  

Vi försöker att jobba effektivt för att inte tidsspill uppstår. 

 

16. På frågan om det alltid finns plats att förvara material på arbetsplatsen så 

svarade 95% av deltagande på enkätundersökkningen nej. Hur skulle du 

kommentera detta? 
 

Det är trångt, vi har 6 olika marknivåer och det påverkar lagringen av material. 

Vi jobbar aktivt för att planera och kunna lagra saker. 

 

17. Hur ser de ut med UE. Upphandlas det oftast från tidigare projekt? Hur väl 

informerade blir de? Vad händer om de missköter sig? Hur har det sett ut 

fram till idag? 

 

Vi jobbar för Stockholm stad, det krävs att ta in tre offerter och välja den 

billigaste. Jag tycker att de är väl informerade om projektet och att det finns krav 

och regler för UE som fylls bra. 

 

18. Hur ofta uppdateras APD-planen? 

 

En gång i månad. 

 

19. När uppstår det stopp i produktionen? 
 

De kortare stop beror på när man söker material eller personal. 

 

20. Hur ser informationsflödet och mötesstrukturen ut mellan YA och 

tjänstemän? 

 

Vi har morgonmöte, arbetsledaren är ute på plats under dagen. Arbetsledaren 

kontrollerar hur det går, om mer material behövs, diskuterar problem och 



 

 
 

försöker att ta fram lösningar. Vi ringer varandra via telefon och ställer frågor till 

varandra. Vi har ett ytterligare möte varje vecka, vi går igenom vad vi har gjort i 

veckan, vi sätter upp mål för nya veckan och ser till att vi har uppfyllt målen från 

förra veckan så vi ser tillsammans utvecklingen i helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 7: Intervjumall med referat AL Mark  

Intervjumall med referat AL Mark    

1. Vad arbetar du som? 

 

Arbetsledare för mark blocket 

 

2. Hur länge har du haft detta yrke? 

 

3 år 

 

3. Vad gör ni I ert arbete? 

 

Jag ska se till att produktionen flyter på och att planeringen fungerar. Vi som 

arbetsledare ska styra maskiner, yrkesarbetare och lastbilar. 

 

4. Hur ser en typisk arbetsdag ut? Vart försvinner tiden? 

Jag kommer till jobbet vid 6:00 tiden, först går jag igenom planeringen till dagen 

innan. Sedan kollar dagboken och mejl tills jag går på morgonmötet. På de möten 

så börjar vi att gå igenom övergripande morgonmöte för hela projektet och 

sedan specifikt för blocket där vi berättar för var och enskild individ ska göra för 

dagen. Därefter kör vi igång och jag ser till att alla är med och gå efter 

planeringen, om det finns ett nytt arbetsmoment då gör vi en arbetsberedning på 

det. Det är väldigt intensivt de första timmarna på jobbet. På eftermiddag sitter 

jag på kontoret, gå på möte, kolla mejl och gå ut på fältet då och då. Tiden 

försvinner mest på kontoret för mig. 

5. Ligger ni I fas tidsmässigt? 
 

Nej, det gör vi inte och jag vet inte vad det beror på.  

 

6. Om jag säger logistik. Vad tanker du på? 
 

Logistik för mig är materialhantering inne på arbetsplatsen såsom containrar, 

upplag för balkar och borrar och att ha plan för lagring av det. 

 

7. Hur tycker du personligen logistiken fungerar på projektet? 
 

Logistiken är dålig och det tror jag att det beror på att vi inte har en upplagsyta I 

närheten som vi kan lagra vårat material i. Det leder till att vi måste flytta på 

maskinerna och materialet hela tiden. 

 



 

 
 

8. Vi drar tillbaka tiden ett helt år. Hur såg det ut då, jämför med idag? 

 

Jag började att jobba här I maj och då såg det lite bättre ut innan. 

 

9. Enkätundersökningen visade att mer än hälften av dem tillfrågade YA 

upplever onödiga rörelser. Vad tror du detta beror på? 

 

Det beror på att vi inte ha lager på plats som sagt, att material och maskiner 

ligger på fel ställen ibland där ett arbetsmoment ska utföras. 

10. Berätta gärna hur planeringen och förberedelserna utförs för ett 

kommande arbetsmoment? 
 

Det börjar med att block-chefen tillsammans med produktionschef planerar 

arbetsmomentet och skriver en arbetsberedning. Sedan tar jag över och skriver 

en arbetsbeskrivning och då skickas den till en byggledare som ska godkänna det 

två veckor innan start. Dagen innan starten går vi på ett möte antingen på 

kontoret eller ute på plats, där vi går igenom handlingarna och vilka risker vi har 

inför arbetsmomentet. 

 

11. Hur lagrar ni erat material? 

 

Vi har Just-in-Time metoden, då får vi materialet när det behövs. Det har alltid 

varit den metoden vi använder inom mark. Vi får allt vi behöver tid eftersom det 

är vi som styr lastbilarna. 

 

12. Upplever du en städad arbetsplats? 

 

Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att material och annat som inte ska användas 

inom två dagar, behöver inte vara på arbetsplatsen. Jag personligen tycker att det 

hade varit bättre med en nära upplagsyta där vi kan lagra material och maskiner. 

 

13. Vart upplever du att det försvinner resurser I onödan? 

 

För oss så är det arkeologischackten, det tar mycket tid att utföra. Städning och 

att plocka undan tar mer tid än vad vi har tänkt på. 

 

14. Upplever ni mycket materialskador och svinn? 
 

Vi använder inte så mycket material men det är mest när vi städar och flyttar 

material åt andra som skadas. 

 



 

 
 

15. Jobbar ni aktivt för att minimera slöseriet på bygget och spill (bade tid och 

material). 
 

Ja, det gör vi. På mark kan vi schakta mindre så att vi sparar tid och pengar. 

 

16. På frågan om det alltid finns plats att förvara material på arbetsplatsen så 

svarade 95% av deltagande på enkätundersökningen nej. Hur skulle du 

kommentera detta? 
 

Att vi har det så trångt att vi inte har en kvadrat yta för lagring. 

 

17. Hur ser de ut med UE. Upphandlas det oftast från tidigare projekt? Hur väl 

informerade blir de? Vad händer om de missköter sig? Hur har det sett ut 

fram till idag? 

 

Vi har skrivit avtal med UE som vi har jobbat med tidigare. Det finns regler som 

vi har kommit överens om när de missköter sig.  

 

18. Hur ofta uppdateras APD-planen? 

En gång per månad. 

 

 

19. När uppstår det stopp i produktionen? 

 

När vi till exempel träffar på arkeologi, när vi har för mycket vibrationer eller om 

vi påverkar konstruktionerna som inte kan röras. Stopp uppstår när det 

tillkommer ändringar i handlingar. 

 

20. Hur ser informationsflödet och mötesstrukturen ut mellan YA och 

tjänstemän? 

 

På mark har vi morgonmöten, varannan vecka har vi ett möte där vi diskuterar 

vad vi har för jobb och hur vi ligger till. Vi ska börja med personligt möte med 

yrkesarbetarna som ett utvecklingssamtal där man kan uttrycka sig och ge 

feedback till arbetsledaren. Vi brukar ha mycket telefontid per dag då vi som 

arbetsledare kommunicerar med yrkesarbetarna som är ute på fältet.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


