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Sammanfattning 

Logistik är något som berör hela företaget, inte bara en del av det och är viktig för att skapa en 

konkurrenskraftig och bättre lönsamhet för företagen. Logistik handlar i första hand om att ta företagets flöden 

och få dom att fungera på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt. Totalt utfördes åta intervjuer för att se 

hur olika byggföretag planerar logistiken därigenom kunna se vad i dessa processer fungerar som vi kan 

använda och vad kan vi förbättra. Resultatet visar sig att logistiken är någon av en extra aktivitet som läggs till 

ifall det finns plats i budgeten. Det finns mycket som går att förbättra som tillexempel genom att anlita 

Tredjepartslogistikföretag för att ta hand om logistiken kan företagen fokusera på sin kärnverksamhet, reducera 

behovet av att göra investeringar, sänka sina totala kostnader och få en ökad logiskt flexibilitet genom att få 

tillgång till en färdig logistikstruktur. 
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Abstract 

 

Logistics studies involve the whole company and not just part of it. Logistics is primarily about operating a 

company in a cost-effective and customized manner. In this study a total of eight interviews were conducted in 

order to see how different construction companies are planning the logistics. In more details which specific 

parts of the process are done well and which parts required improvement. The result showed that logistics is 

seen as an additional activity that is added if there is room in the budget.  In conclusion logistic planning is a 

crucial part in construction whether it’s carried out by the primary company or a third-party logistics company. 

Out sourcing logistics to third party means that the primary company can focus on their core business, reduce 

the need to make investments, lowering their overall costs and get a greater sense of flexibility by gaining 

access to a ready logistics structure.  
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Förord 

Detta examensarbete på 15 hp är ett avslutande moment för högskoleingenjörsutbildning vid Kungliga Tekniska 

Högskolan på Byggteknik och Design. Examensarbetet utfördes vårterminen 2015i samarbete med Svensk 

Bygglogistik AB. Jag vill passa på att tacka alla inblandade parter som gjort det möjligt att utföra detta 

examensarbete. 

 

Jag vill tacka min handledare Harald Sundin på Svensk Bygglogistik AB som har möjliggjort platsbesök samt 
bidragit till ett utvecklande och branschorienterat examensarbete samtidigt visat stort engagemang och stöd. 

Jag vill även tacka min handledare Alicja Tykocka-Ström på Kungliga Tekniska Högskolan som bistått med 
värdefull akademisk vägledning under arbetets gång. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka examinatorn Per Roald. 
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1 Inledning 

Inledningen beskriver examensarbetets bakgrund, syfte, mål och ger även en nulägesbeskrivning av det 

undersökta området. 

 

1.1 Bakgrund 

Många inom byggbranschen är eniga om att logistik och materialhantering är ett område där det finns stora 

möjligheter till förbättringar och effektiviseringar. 

Bakgrunden till detta examensarbete baseras på författarens tidigare erfarenheter från olika byggarbetsplatser 

där författaren insåg att logistikplanering är ofta ett vanligt förekommande problem. Det märktes ofta att 

logistikplanering och att godsmottagning inte fungerade optimalt. Många på byggarbetsplatserna såg detta som 

ett stort problem och irritationsmoment. Idén växte fram med. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera bygglogistikprocessen och ge förslag till förbättringar för bättre 

planering av byggprojekt därigenom minska tidsspill. Grundtanken är att undersöka den nuvarande 

logistiksituationen på olika byggarbetsplatser med fokus på planeringsprocessen. Förhoppningsvis kan studien 

användas som grund till att kunna bemöta behovet hos produktionsföretag.  

 

1.3 Mål 

Målet är att genomintervjuer analysera och ta fram lösningsförslag på logistikproblemen som kan förbättra 

planeringen på byggarbetsplatserna. Resultatet från analysen av dessa projekt ska sedan kunna användas för att 

ta fram en mer allmän lösning som kan tillämpas även i kommande byggprojekt. 

1.4 Avgränsningar 

Logistisk är ett brett ämne därför är det nödvändiga att göra avgränsningar för att arbetet inte ska bli alltför 

omfattande. Planering inom projektering och produktions fasen därför avgränsas detta arbete till ”slöseri”. 

2 Metod 

Arbete utförs som en kombination av litterära studier och intervjuer. Litteraturen ska fungera som en källa för 

fakta medan syftet med intervjuerna är att ge arbetet ett annat perspektiv där personer som är mer 

insatta/kunniga i ska ge sina synpunkter och åsikter, i slutändan ska examensarbetet kunna ge 

rekommendationer till förbättringar. 

2.1 Litteraturstudie 

Relevant information söktes i form av artiklar och tryckt litteratur. Gamla examensarbeten användes för att 

hitta intressanta referenser. En mer utförlig genomgång av resultatet från litteraturstudien ges i Kapitel 4 Teori. 
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2.2 Intervju 

Intervjuer har utgått från en intervjumall, mallen ger möjligheter till att ställa följdfrågor eller be den som 

intervjuas om ett mer utförligt svar. Frågorna som används under intervjuerna behandlade områdena: 

organisation, planering, inköp, leveranser och avtal, gods mottagning. Personer med olika yrkesroller har 

intervjuats för att få en bättre inblick i området. Platschefer, biträdande platschef, entreprenadingenjör och 

arbetsledare som har en större överblick av projektet samt konsulter som har större sakkunskap inom sitt 

område har intervjuats. 

Fördelen med intervjuerna är att personen som intervjuas ska kunna ge en bättre bild av dagens läge kopplat till 

des yrke. Nackdelen är att intervjuer är tidskrävande och ger en mer objektiv bild. Sammanställningen kan vara 

svår att genomföra så att relevant information erhålls. Det kan även vara svårt att få tag på personer som har 

tillräcklig erfarenhet och tid för att svara på frågor då många i branschen är mycket upptagna med sina 

arbetsuppgifter. 

3 Nulägesbeskrivning 

3.1 Svensk Bygglogistik AB 

Företaget Göteborgs Byggvaror AB grundas 1998 som en traditionell bygghandel, men med en tanke att 

leverera byggmaterialet på ett mer logistik anpassat sätt för byggarbetsplatserna. 1999 startar företaget 

tjänsten ”intransport av byggmaterial på kvällstid”. År 2002 byter företaget namn till Göteborgs Bygglogistik AB. 

Under 2005 etablerar företaget ett kontor i Stockholm där de ytterligare en gång ändrar namn till det 

nuvarande - Svensk Bygglogistik AB. I Stockholm håller sig företaget enbart till att marknadsföra 

logistiktjänster.sommaren2008 säljer Svensk Bygglogistik den del av företaget som säljer byggmaterial. I 

dagsläget har företaget intransport av material och konsulttjänster för bland annat bemanning och logistik 

analyser. Svensk Bygglogistik ansvarar för leveransmottagning och transporter av materialet till angivna platser 

på arbetsplatsen. Svensk Bygglogistik erbjuder bland annat logistik anpassade arbetsplatsdispositionsplaner 

(APD-planer), En logistikansvarig som finns ute på byggarbetsplatsen som tillsammans med platsledningen 

planerar leveranser och material hantering på arbetsplatsen. Den logistikansvarige bör komma in i ett tidigt 

skede vid projekteringen för att bidra till utformningen av arbetsplatsen så att logistikhanteringen sker på ett 

smidigt sätt.("Svensk Bygglogistik AB ") 

 

3.2 Logistiksamordningsverktyget LogNet 

LogNet är ett webbaserat logistiksamordningsverktyg som är anpassade för leveransplanering. Programmet är 

introducerat av Svensk Bygglogistik AB och utformat på ett sätt som gör att samtliga parter i ett projekt 

haråtkomst till systemet. LogNet är uppbyggt med enkelhet i fokus vilket innebär att mjukvaran kan anpassas 

och skräddarsys efter varje projekts unika behov. Målet med LogNet är att öka informationsflödet mellan 

inblandade parter för att skapa ett bättre logistikflöde på arbetsplatsen.(" Svensk Bygglogistik AB LogNet,") 

 

 



     

     

 

 

 

3 

 

4 Teori 

4.1 logistik 

Beroende av hur logistikämnet definieras eller fokuseras kan olika gränsdragningar göras Teknisk logistik: 

Teknisk och/eller operationsanalytisk bas2) Logistics management: Ingenjörsvetenskap och 

företagsekonomisk/organisatorisk bas 

Logistics Management: 

"Logistics is that part of supply chain management that plans, implements, and controls the efficient, effective 

forward and reverse flow and storage of goods, services, and related information between the point of origin 

and the point of consumption to meet customers’ requirements." (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2014) 

"Logistik är den del av supply chain management där vi planerar, implementerar och styr effektiviteten i 

framåtriktade flöden, returflöden samt även lagring avseende varor, tjänster och tillhörande information-från 

utgångspunkten i flödet och fram till konsumtion-för att möta kundkraven."(Oskarsson et al., 2014) 

Logistik är i grunden ett flödessynsätt. Ämnet fokuserar på flöden (processer, kanaler etc.). Dessa flöden finns i 

verksamheter som omfattas av verkstads industri, processindustri, detaljhandel, partihandel, sjukvård osv. 

Logistik är därmed något annat än produktion, tillverkning, reparation, underhållsarbeten, inköp, 

ekonomistyrning, försäljning osv. osv. Ämnesområdet bygger på en koordination och integration av: Teoretisk 

grund och Erfarenhet (best practice). Vi kan orientera logistik efter olika inriktningar: 

Transportlogistik, Inköpslogistik, Informationslogistik, Miljölogistik, Returlogistik, Produktionslogistik, 

Distributionslogistik, Samhällslogistik, Förpackningslogistik osv. 

Vanligt förekommande och dessutom mycket användbart är att spegla logistik verksamhet via en systemansats 

som t ex "Ett producerande företags logistiksystem". 

• Logistiksystem fokuserar på transporter av gods, varuflöden etc. 

• Trafiksystem fokuserar på persontransporter 

En summering 

l. Logistiken är viktig för att skapa konkurrenskraft och lönsamhet i företagen 

2. Logistik handlar i första hand om att ta företagets flöden att fungera på ett kostnadseffektivt och 

kundanpassat sätt 

3. Logistik är något som berör hela företaget, inte bara en del av det 

Logistik som begrepp och innehåll har mycket gamla anor, egentligen ända sedanfilosofins uppkomst. Ordet 

logistik betyder på grekiska Praktisk räknekonst. På senare år (1990-talet) utvecklades betydelsen av logistiken 

som en följd av: 

IT-utvecklingen, globaliseringen, kapitalets inverkan på lönsamheten, kundernas ökade krav på anpassning och 

leveransservice. 
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Efter andra världskriget tog Toyota inspiration från västvärldens masstillverknings principer och anpassade dem 

till sin ekonomiska situation. Detta skapade Toyota Production System (TPS). TPS är synonymt med "lean 

production".  

 

4.2 Lean Production 

Lean Production är en filosofisk tanke om hur man hanterar resurser. Syftet är att identifiera och eliminera alla 

faktorer i en produktionsprocess som inte skapar något värde samtidigt inte försämra kvaliteten på produkten 

men bibehålla en god arbetsmiljö för de som producerar. Optimeringen betyder att produktionskedjan inte 

nödvändigtvis behöver arbeta snabbare, bara smartare. Vilket leder till att man identifiera olika delar av 

produktionen som är onödiga och därmed kan tas bort från produktionskedjan. 

 

4.3 Slöseri 

En verksamhet delas in i tre olika processer: 

 Operativ process: aktiviteter (arbetsmoment) som direkt tillför värde för kunden. 

 Stödprocess: aktiviteter som stödjer den operativa processen. De tillför i sig inget värde för varan men 

är nödvändiga för att den operativa processen ska fungera 

 Ledningsprocesser: aktiviteter vars uppgift är att besluta om organisationens mål och strategier. 

Slöseri återfinns i alla dessa kategorier. Slöseri (waste på engelska och muda på japanska)är en stor del inom 

lean production. 

 

”Slöseri är en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar något värde” 

 

Tanken är att i första hand eliminera rent slöseri och i andra hand effektivisera det tvingade slöseriet(Josephson 

& Saukkoriipi, 2005) 

Slöseriet har man delat i åtta olika punkter: 

 Överproduktion – Att producera mer än vad en kund beställt anses som en form av slöseri då det låser 

upp kapital som inte kan användas och som man inte säkerligen får betalt för i ett senare skede. 

 Omarbete – Att tvingas göra om ett arbete som redan utförts en gång medför dubbelt arbete och en 

förhöjd resursanvändning för arbetsmomentet.  

 Väntan – Avbrott i produktionen oavsett anledning leder till störningar som kan få stora konsekvenser 

längre fram i kedjan.  

 Materialtransporter – Förflyttningar av material och utrustning annat än från leverantör är tid som inte 

används för att skapa kundvärde och som skall undvikas i möjligaste mån. Materialhantering medför 

dessutom alltid risker för att materialet skadas.  

 Lager – Lagerhållning tar upp plats och material riskerar att bli skadat om det ligger oskyddat. Därför 

skall mängden lager hållas till ett minimum, helst levereras direkt till monteringsplatsen. 

 Onödiga förflyttningar – Långa gångavstånd för personal medför minskad tid för produktion 

 Överarbete – Att göra en produkt bättre eller med fler funktioner än vad kunden specificerat är inte 

värdeskapande arbete.  
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 Outnyttjad kreativitet – För att företag skall utvecklas behöver de ta till vara de kunskaper och idéer 

som finns hos de anställda. Detta är också en stor motivation för de anställda som får känna sig 

delaktiga och vara en del i utvecklingsprocessen. 

(Liker, 2013) 

För att effektivisera produktionen bör ovanstående slöserifaktorer elimineras så långt möjligt. 

 

4.4 Just in time 

Toyotas produktionssystem PTS har två fundamentala grunder där den ena är Just In Time (JIT). 

 

Just In Time (vid exakt rätt tidpunkt) innebär att leveranser anländer vid en bestämdtidpunkt enligt leveransplan 

till byggarbetsplatsen. Konceptets syfte är att effektivisera materialflödet genom att eliminera och minska 

slöseriet. Annat som kännetecknar ”just in time” är att material beställs i exakta kvantiteter. Genom att ta 

mindre leveranser kan det resultera i flera positiva effekter: 

 Eventuella fel i produkten upptäcks snabbare 

 Mindre lager 

 Materialet används direkt  

 Enklare att hantera  

 Behöver mindre utrymme  

För att lyckas med ”just in time” leveranser ställs höga krav på planering och samarbete med leverantören. 

Traditionell leverans JIT-Leverans 

Stora beställningskvantiteter 
Låg beställningsfrekvens 
Lång leveranstid 
Komplicerade beställningsrutiner 
Transport anpassat emballage 
Mottagnings- och kvalitetskontroll 

Små beställningskvantiteter 
Hög beställningsfrekvens 
Kort leveranstid 
Enkla beställningsrutiner 
Produktionsanpassat emballage 
Leverans direkt till produktion utan 
mottagningskontroll 

Jämförelse mellan traditionella transporter och JIT-transporter 
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4.5 Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistikföretag(3PL) är ett externt företag som är specialiserad på logistik- och IT-systemlösningar de 

anlitas för att utföra en eller flera logistiktjänster åt kundens räkning, så kallad outsourcing, detta sker för att 

effektivisera materialhantering. 

De företag som väljer att köpa TPL-tjänster gör det för att: 
 Fokusera på sin kärnverksamhet  

 Reducera sitt eget behov av att göra investeringar  

 Sänka sina totala kostnader och förbättra sin service  

 Få en ökad logiskt flexibilitet genom att få tillgång till en färdig logistikstruktur som tredjepartsföretaget 

har 

(Rosén, 1999) 

 

4.6 Planering av logistik 

Produktionstidsplan och produktionskalkyl används som underlag för inköps- och leveransplan. Leveransplanen 

anpassas till projektets detaljplan. (Révai, 2012) genom att implementera logistik tänket i ett tidigare skede i 

byggprocessen resulterar det i ett effektivare byggprojekt (Sobotka, Czarnigowsk, & Stefaniak, 2005). 
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5 Genomförande 

Totalt utfördes åtta intervjuer. Sju stycken med tjänstemän på olika arbetsplatser från olika företag och en 

intervju med konsulter. Här följer en kort redovisning av företagens policy. 

 

Företaget ska, i deras verksamhet, uppfylla kundernas behov och sträva efter att överträffa deras förväntningar 

detta gör de genom att kommunicera snabbt och korrekt med deras kunder, de ska använda beprövade och 

enhetliga arbetsmetoder, använda säkerställda tekniska lösningar, hantera brister snabbt och tjänstvilligt, 

genomföra alla projekt som en god referens och var och en levererar ”Rätt från mig”. 

 

Företagets affärsidé är att bygga kostnadseffektiva flerfamiljshus med låga driftskostnader och god 

boendemiljö. de skall bygga med hög kvalitet, engagerad personal och varje projekt skall vara en god referens. 

Deras policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är ett åtagande för företagets hela verksamhet samt samtliga 

projekt och präglas av Effektiv projektledning och inköpshantering, Säker kalkylering, Tidsplanering och 

tiduppföljning, En produktionsledning som skapar gott samarbete på organiserade arbetsplatser, Tekniskt 

kunnande, Kvalitetskrav och Miljöansvar. 

 

I företaget ska medarbetarna känna sig välkomna och trygga. Ärlighet, respekt och tillit är våra ledord och 

osaklig särbehandling, diskriminering eller trakasserier accepteras inte. Lika behandling och samma möjligheter 

ska gälla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, 

trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. I samarbete med de fackliga organisationerna tar NCC regelbundet 

fram jämställdhets- och mångfaldsplaner för alla enheter samt följer upp aktiviteter och åtgärder. Företaget 

arbetar för att Arbetsförhållanden ska passa alla medarbetare, Arbetsliv och familjeliv ska gå att förena, 

Förhindra kränkande särbehandling eller trakasserier, Uppnå mångfald inom alla yrkesgrupper, Skapa samma 

möjlighet till utveckling för alla och Förhindra osakliga löneskillnader. 

 

 

Företaget har en kvalitetspolicy som är integrerad i företagspolicy och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2 008. I 

det så säger de att deras entreprenadprojekt upprättas projektplaner (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner) 

för att förebygga fel i produkt, minska skadlig miljöpåverkan och eliminera arbetsskador. Kvalitetsmål skall leda 

till nöjda kunder och förbättringar av verksamhetens processer. En förutsättning för att kvalitetsarbetet ska 

fungera i praktiken är att det ingår en som naturliga del i verksamheten. Därför integreras kvalitetsfrågorna i de 

olika processer och arbetssätt så att man får nöjda kunder, en effektiv byggprocess och ständiga förbättringar. 

Därför erbjuder de medarbetare den utbildning som är relevant till respektive arbetsuppgift 

 

I företagets kvalitetspolicy står det att de ska i samverkan med deras kunder inom utlovad tid leverera 

produkter till rätt kvalitet. 
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Projektchef 

Platschef 

Arbetsledare  

Stomme, inredning 

Arbetsl. stomkomp. 
invändigt 

Lagbas 

Utsättare 

Entreprenadingenjö
r 

Kvalitetsledningssystem företaget använder idag behandlar och motsvarar de rutiner och standardkrav som 

framgår av ISO 9001 respektive ISO 14001. Under 2014 breddar vi kvalitetsarbetet ytterligare när arbetet med 

en komplett ISO-certifiering inleds. I de projekt som företaget uppför är strävan att alltid hitta kostnadseffektiva 

lösningar utan att kvaliteten försämras. Det finns många faktorer som skiljer olika byggprojekt från varandra 

men betydligt fler som är gemensamma därför har man tagit fasta på detta i deras koncepttänkande. 

Standardiseringen handlar inte om att alla hus ska se likadana ut. Utan i stället ska man utgå från alla de 

moment som ingår i de olika projekt och utföra dom effektivt och med beprövad teknik. I utformningen av våra 

standardkoncept har vi tagit tillvara all den erfarenhet vi samlat på oss under de år vi varit verksamma. Här är 

det viktigt att ta tillvara på medarbetarens kunskap och erfarenhet. Man använder sig av logistiken för att hålla 

både kostnader och produktionstid nere. Koncepttänkande och tekniska plattformar ska vara ett stöd i arbetet, 

inte ett hinder i utvecklingen. Ny teknik och nya erfarenheter ska därför kontinuerligt vävas in för att göra 

byggprocessen än mer effektiv. 

 
Intervjuerna gjordes med platschef, produktionschef, projektingenjör, produktionsledare, Projektledare och 

logistikkonsult. Under intervjuerna togs anteckningar som sedan sammanställdes. Informationen från 

intervjuerna redovisas nedan. 

 

5.1 Intervju 1 

Platschef 
Företaget bygger 68 lägenheter och en lokal. 
Hur ser organisationen ut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finns det tydligt nerskrivet vilka ansvar och befogenheter respektive medarbetare har? 
Nej det görs på plats tillsammans med platschefen och arbetsledare som kan göra olika arbetsmoment under 
projektet. 
När planerades bygget? I vilket skede? 
Man gör en grov tidplan i systemskedet sen gör. 
Vem är involverad i planeringen? 
 
Har ni en logistikplan? 
Nej, varje arbetsledare bestämmer hur han vill ha det. 
Hur långt i förväg planerar ni? 
2-3 månader sitter man och planerar men allt baseras på fabrikerna. 
Erfarenhets återföring ska göras efter avslutat projekt. 
Har ni en logistikansvarig 
Nej, de har en ”förrådare”. 
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Har ni en leverans plan? Hur ser den ut? 
Det finns en generell leverans plan men inget detaljerat. 
Hur ser leveransmottagningen ut? Vilka kontroller gör ni? 
”Förrådare” gör mottagningen och arbetsledaren gör kontrollen. 
Vad händer om leveransen blir försenad? 
det får inte bli försenat bygget blir försenat Om det finns vite så är det på någon procent på Varans värde och 
dag. 
Vad händer om leveransen kommer för tidigt? 
Tar emot det och lagrar på plats. 
 
Har ni en fungerande APD-planen? 
Ja se bilaga 1. 
 
Vem gör APD-planen? 
Arbetsledare bestämmer. 
Finns det tydliga upplagsytor? 
Ja tydligt märkta ytor. 
 
Har ni en fungerande tidsplanen? 
Se bilaga 1. 
Är ni i fas? 
Ja. 
Har ni blivit tvungna att ändra tidsplanen? 
Ja har blivit mer detaljerat. 
Hur ser inköpsplanen ut? 
Se bilaga. 
Hur informerar ni varandra om till exempel leveranser/händelser? 
Måndagar arbetsledarmöte + lag bas fredag projekt planerings möte detta gör man i det visuella rummet upptill 
UE att fylla i Kommande leverans. 
Vad har ni för olika hjälpmedel? 
PlanCon. 
Har det uppstått oförutsedda händelser och i så fall hur tog ni hand om dem? 
Hur ofta uppstår nödlösningar? 
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Projektchef 

Platschef 

Arbetsledare  

Stomme, fasad 

Arbetsledare 
Stomme, mark 

Lagbas 

Arbetsledare 
stomkomp. 
invändigt 

Arbetsledare 
stomkomp. 
invändigt 

Utsättare 

Entreprenading
enjör 

5.2 Intervju 2 

Arbetsledare 
Företaget bygger 75 lägenheter. 
Hur ser organisationen ut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finns det tydligt nerskrivet vilka ansvar och befogenheter respektive medarbetare har? 
Det görs på plats tillsammans med platschefen och arbetsledare som kan göra olika arbetsmoment under 
projektet. 
När planerades bygget? I vilket skede? 
För ett och halvt år sen. 
Vem är involverad i planeringen? 
Ledningen. 
Har ni en logistikplan? 
Nej. 
Hur långt i förväg planerar ni? 
4-5 månader innan, det styrs lite av leverantör och leveranstider. 
Har ni en logistikansvarig? 
Nej. 
Har ni en leverans plan? 
Har en till stommen och man gör den efter tidplanen.  
Hur ser leveransmottagningen ut? Vilka kontroller gör ni? 
Kontroller görs av arbetsledare inga specifika rikt linjer på hur kontrollerna ser ut. 
Vad händer om leveransen blir försenad? 
Vad kan du göra? du kan bara trycka på och vänta och under tiden gör man något annat och då tappar man 
effektiviteten, göra en ny arbetsberedning.  
Vad händer om leveransen kommer för tidigt? 
Får vänta eller om man har tid tar emot det. 
Har talat om hur det ska vara för pakt har köpt inbärning av leverantör. 
Har ni en fungerande APD-planen? 
Ja se bilaga 2. 
Vem gör APD-planen? 
Två arbetsledare. 
Finns det tydliga upplagsytor? 
Finns inga. 
 
Hur ser tidsplanen ut? 
Se bilaga 2. 
Är ni i fas? 
Ja. 
Har ni blivit tvungna att ändra tidsplanen? 
Nej. 
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Projektchef 

Platschef 

Arbetsledare  

Stomme, 
fasad 

Arbetsledare 
Stomme, 

mark 

Arbetsledare 
stomkomp. 
invändigt 

Utsättare Lagbas 

Hur ser inköpsplanen ut? 
Se bilaga. 
Hur informerar ni varandra om till exempel leveranser/händelser? 
Arbetsledare möten varje vecka på tisdag, på måndag information till gubbarna och på torsdagar lagbasmöte. 
Vad har ni för olika hjälpmedel? 
BlueBeam. 
Har det uppstått oförutsedda händelser och i så fall hur tog ni hand om dem? 
Dålig betong. 
Hur ofta uppstår nödlösningar? 
Ja, på grund av dålig projektering. 
 

5.3 Intervju 3 

Platschef  

Företaget bygger vård boende för att slåsamman flera vårdboende till ett totalt 76 lägenheter.  

 

Hur ser organisationen ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns det tydligt nerskrivet vilka ansvar och befogenheter respektive medarbetare har? 

Nej platschefen fördelar ansvar inget nerskrivet.  

När planerades bygget? 

projekteringen började augusti 2013 och pågick nästan hela byggtiden anledning till detta är den omfattande 

installationen som krävs.  

Vem är involverad i planeringen? 

 PC, A, K, El, VVS styr och sprinkler. 

Planeringen påbörjades med ett studiebesök till ett annat vårdboende och därefter byggde man en prov 

lägenhet i skala 1/1 för att ta reda på eventuella problem som skulle kunna uppstå senare i produktionen och 

det gav även klarhet i hur det ska se ut så att det inte skulle tillkomma ändringar för att bli så effektiv som 

möjligt bestämde sig pc för att bygga en fältverkstad som sysselsatt 7 hantverkare och på så sätt förtillverka 

mycket på plats.  

Har ni en logistikplanen? 

Nej, pc har en plan på hur alla ska röra sig när och var och hur mycket plats de behöver.  

Finns det en logistikansvarig? 

Nej. 

Har ni en leverans plan? Hur ser den ut? 

Köpte fabrik leverans.  

Hur ser leveransmottagningen ut? Vilka kontroller gör ni? 

Materialet förvarades under tält kontroller görs av respektive arbetsledare. 

Vad händer om leveransen blir försenad? 

Hitta på plan b lösningar.  

Vad händer om leveransen kommer för tidigt? 
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Affärschef Platschef 

Entreprenadinge
njör 

Ekonomi 

Biträdande 
Platschef  

Arbetsledare 
Yrkesarbetare / 

UE 

Arbetsledare 
Yrkesarbetare / 

UE 

Arbetsledare 
Yrkesarbetare / 

UE 

Arbetsledare 
Yrkesarbetare / 

UE 

Arbetsledare 
Yrkesarbetare / 

UE 

Huvedskyddsom
bud 

Yrkesarbetare  

Entreprenadinge
njör 

Miljö / Besiktning 

Entreprenadinge
njör 

Arbetsplatskonto
rist 

Bygglogistik 

Hjullastare 

Traktor 

 

Har ni en fungerande APD-planen? 

Ja se bilaga 3. 

Vem gör APD-planen? 

PC. 

Finns det tydliga upplagsytor? 

Ja. 

Hur ser tidsplanen ut? 

Se bilaga 3. 

Är ni i fas? 

Ja. 

Har ni blivit tvungna att ändra tidsplanen? 

Pc hade en månad som reserv tid och den gick åt. 

Hur ser inköpsplanen ut? 

Se bilaga. 

Hur informerar ni varandra om till exempel leveranser/händelser? 

Har många små möten, på tisdag lagbasmöte, varannan onsdag UE möte och varje fredag har de möte för 

tjänstemän där diskutera man förgående vecka och kommande vecka.  

Vad har ni för olika hjälpmedel? 

Har det uppstått oförutsedda händelser och i så fall hur tog ni hand om dem? 

Det gör det varje dag. 

Ett hiss schakt var fel placerat som de var tvungna att rätta genom att ta in ett annat företag som gjorde jobbet.  

Hur ofta uppstår nödlösningar? 

Om det uppstår något så tar man hand om det och det är inget man kommer ihåg. 

 

5.4 Intervju 4 

 
Biträdande Platschef  
Företaget är med och bygger en pendeltågsstation, har samordning av UE och stomkomplettering. 
Hur ser organisationen ut? 
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Finns det tydligt nerskrivet vilka ansvar och befogenheter respektive medarbetare har? 
De har en enkel befattnings beskrivning där det står vad varje arbetsledare ansvarar för, som efter hand justeras 
den ute på plats. De har internmöte och i detta möte justeras befattningarna. På grund av storleken på 
projektet så har de delat projektet i mindre bitar som varje arbetsledare ansvarar för, de hjälps åt väldigt 
mycket. 
När planerades bygget? 
det var för 3 år sen som de började räkna på jobbet sedan började planerings året och för 1 ½år sedan började 
produktionen 
Vem är involverad i planeringen? 
Platschefen, miljöansvarig/ arbetsmiljö huvudskyddsombudet tillsammans med trafikvettarbetsledaren hade 
ingen det tagning i planeringen annat än sina områden men på grund av förseningar i projektet förändrades 
planeringen och projektet fick andra förutsättningar och då blev det dag till dag planering och för ca 9 månader 
Kom bygg logistik in och tog ansvaret för logistik planeringen och idag projektera man samtidigt som man 
bygger på grund av att beställaren gör ändringar och tilläggas beställningar och på grand av att projektorer 
skriver att det ska lösas senare på detta sätt har problem skjutits fram. 
Har ni en logistikplan? 
Nej. 
Hur långt i förväg planerar ni? 
2-3 månader. 
 
Vem är logistikansvarig? 
företaget har köpt tjänsten av Bygglogistik de har 2 Personer en på kontoret och en ute personen som är ute 
ansvarar för leverans mottagning och material hantering de använder systemet LogNet. 
Hur ser leverans plan ut? 
Det finns en leverans plan men inget som används på grund av förseningar de har haft. 
Hur ser leveransmottagningen ut? Vilka kontroller gör ni? 
En del material förvaras hos leverantör eller på plats under tält. 
Arbetsledare tar emot leveranser sedan meddelar de bygg logistik att det finns material att ta hand om. 
Vad händer om leveransen blir försenad? 
Har inga rutiner på det. 
Vad händer om leveransen kommer för tidigt? 
Vi tar emot det och lagrar det på plats. 
 
Har ni en fungerande APD-plan? 
Den har växt fram allteftersom inget aktuelltlyssna på bandet se bilaga 4. 
Vem gör APD-planen? 
Väldigt blandat. 
Finns det tydliga upplagsytor? 
Ja. 
 
Hur ser tidsplanen ut? 
ska ritas om de hade några Veckor tillgodo som lösning ska man sätta in extra resurser och även jobba skift. 
Är ni i fas? 
Både ja och nej vissa delar är i fas och vissa andra inte. 
Har ni blivit tvungna att ändra tidsplanen? 
Ja. 
 
Hur ser inköpsplanen ut? 
Man har haft problem med sortering av dörrar ingen detaljerad inköps plan. 
 
Hur informerar ni varandra om till exempel leveranser/händelser? 
direkt över bordet, använder mail, samt olika möte. 
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Arbetschef 

Platschef 

Arbetsledare 
Stom 

Mätningsteknike
r 

Lagbas Stom 

Mätningsteknike
r 

Arbetsl. 
stomkomp. 
utvändigt 

Arbetsl. stomkomp. 
invändigt 

Arbetsl. 
inredning 

Lagbas 
Inredning 

Arbetsl. 
besiktning 

Bitr. Platschef Provningsledare 

Inköp 
Entreprenadinge

njör 

Vad har ni för olika hjälpmedel? 
LogNet, surfplatta. 
Har det uppstått oförutsedda händelser och i så fall hur tog ni hand om dem? 
Väldigt ofta. 
 
Hur ofta uppstår nödlösningar? 
Som exempel så har inte rätt skruv inte följet med till donarna så de har varit tvungna att springa och köpa det i 
efter hand. 
Man spenderade mycket tid på att lösa nöd lösningar men sedan bygglogistik kom in i bilden så har 
arbetsledarna kunnat koncentrera sig på jobbet. 
 

 

5.5 Intervju 5 

Entreprenadingenjör. 
Kan du berätta lite om projektet?  
Totalt 180 lägenheter. 
 
Hur ser organisationen ut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finns det tydligt nerskrivet vilka ansvar och befogenheter respektive medarbetare har? 
Företaget har skapat tydliga befattningsbeskrivningar för varje medarbetare med exakt vad varje medarbetare 
ska göra. 
 
När planerades bygget? I vilket skede? 
Projekteringen började för tio år sedan det är ett gammalt projekt, i somras fick de starta och det är totalt 180 
lägenheter tanken från början var att det skulle byggas som två separata projekt men de såg en stor fördel med 
att slå ihop det till en enda stort projekt på grund av en bättre logistik. 
För att det inte skulle ta för lång tid så har de valt att gå på dubbla fronter vilket medför att kunden kan flytta in 
snabbare. 
För att få start tillståndet måste man ha en bra ekonomi plan tidplan och resursplan.  
Vem är involverad i planeringen? 
Arbetschef och entreprenadingenjör jobbar tillsammans för att ta fram kalkyler som platschefen använder för 
att skapa ett användbart tidplan med rätt förutsättningar för projektet. 
Har ni en logistikplan? 

Ja. 
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Hur långt i förväg planerar ni? 

2 till 3 månader innan. 

Vem är logistikansvarig? 

Biträdande platschef är logistikansvarig och har samordning för alla som jobbar inom området han har ett 
övergripande logistik ansvar, har även hand om APD-plan och samordning med de andra företagen inom 
området. 
 
 Har ni en leverans plan?  
Företaget har planer på att ta in material på kvällstid som till exempel kök ambitionen är att kunna göra det 
men de vill kika först på andra projekt och se hur det fungerar, de tar ett utomstående företag för att göra 
”just in time” leveranser. Det är ett måste för att de inte har möjlighet att lagra någonting. 
 Arbetsledaren gör egna leveransplaner och är ansvarig för de, men det är logistik ansvariges uppgift att se till 
att de olika leveransplaner som arbetsledarna gör inte krokar med varandra.  
Hur ser leveransmottagningen ut? Vilka kontroller gör ni? 
Företaget kommer att köpa in en tjänst för just material hanteringen, material mottagning och kontroller. 
Företaget har en specifik avdelning för logistik som tar fram de olika anvisningarna.  
Vad händer om leveransen blir försenad? 
Leveransen får inte bli försenad. 
Vad händer om leveransen kommer för tidigt? 
Företaget har inga rutiner för om leveransen kommer för tidigt. 
Har ni en fungerande APD-planen? 
Ja, se bilaga 5. 
Vem gör APD-planen? 
Platschefen presenterar en APD-plan för att tala om hur han tänkte driva projektet. 
Finns det tydliga upplagsytor? 

Ja, men det är mera som tänkt som mellan landning. 

Hur ser tidsplanen ut? 
Se bilaga 5. 
Är ni i fas? 
Ja. 
Har ni blivit tvungna att ändra tidsplanen? 
Nej. 
Hur ser inköpsplanen ut? 
Se bilaga.  
Hur informerar ni varandra om till exempel leveranser/händelser? 
Med hjälp av olika möte och via mail. 
Vad har ni för olika hjälpmedel? 
Företaget kollar på olika hjälpmedel som t.ex. att kunna använda mobilen för att göra mottagningskontroll 
genom att skanna streckkoder, de har digital skärm på bygget där alla leveranser visas, den uppdateras 
automatiskt och det är platschefen som uppdaterar. 
Har det uppstått oförutsedda händelser och i så fall hur tog ni hand om dem? 
Hur ofta uppstår nödlösningar? 
 
 
 
 
 
 



     

     

 

 

 

16 

 

Projektchef 

Platschef 

Arbetsledare Arbetsledare Arbetsledare KMA UE 

Pin/inköp 

5.6 Intervju 6 

Projektledare 

Företaget bygger totalt 109 lägenheter fördelat på 4 hus helt i Prefab. 

Hur ser organisationen ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns det tydligt nerskrivet vilka ansvar och befogenheter respektive medarbetare har? 

Ja, alla nyanställda får en befattningsbeskrivning som blir mer den mer detaljerat.  

När planerades bygget? 

Projekteringen började 2013 man börjar med att ta fram detaljplan sedan tar man fram bygglovshandling som 

leder till systemhandling. 

Vem är involverad i planeringen? 

Projektledare tillsammans med inköp, KMA, platschef och arbetsledare. 

Har ni en logistikplanen? 

Nej, företaget har inga egna anställda använder sig UE för att genomföra ett jobb därför jobbar företaget på ett 

annat sätt de använder sig av TA-plan som en yttre logistikplan. Sedan använder de sig av APD-plan, tidplan, 

bygghandlingar och systemhandlingar som en logistikplan för att samordna UE. 

Finns det en logistikansvarig? 

Platschefen som ytterst ansvarig. Varje arbetsledare är ansvarig för ett hus som samordnare för UE.   

Har ni en leverans plan? Hur ser den ut? 

Ja, det finns den baseras på tidplanen och inköpsplanen. 

Hur ser leveransmottagningen ut? Vilka kontroller gör ni? 

De tar bilder och stämmer av mot följesedel. 

Vad händer om leveransen blir försenad? 

Om det händer så inträder ett vite in och leverantören bär hela ansvaret. 

Vad händer om leveransen kommer för tidigt? 

Leverantören får lagra det och leverera det vid överenskommet datum. 

Har ni en fungerande APD-planen? 

Ja. 

Vem gör APD-planen? 

Projektledare tillsammans med platschefen ritar en första APD-plan som senare lämnar över den till 

projektingenjör för uppdateringar under produktionen.  

Finns det tydliga upplagsytor? 

Ja. 

Hur ser tidsplanen ut? 

Är en traditionell tidplan, se bilaga. 

Är ni i fas? 

Ja, de är fortfarande i ett tidigt skede. 

Har ni blivit tvungna att ändra tidsplanen? 

Nej, inte i detta projekt. 
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Arbetschef 

KMA Platschef 

Arbetsledare Arbetsledare UE 

Pin/inköp 

Hur ser inköpsplanen ut? 

Är en traditionell inköpsplan, se bilaga. 

Hur informerar ni varandra om till exempel leveranser/händelser? 

Genom olika möte som projektmöte, UE möte, byggmöte och lagbasmöte samt genom mail och per telefon.  

Vad har ni för olika hjälpmedel? 

Dator, surfplatta och telefon är de vanligaste hjälpmedel med om de behöver något annat så skaffar de det. 

Har det uppstått oförutsedda händelser och i så fall hur tog ni hand om dem? 

Det har inte inträffat än.  

Hur ofta uppstår nödlösningar? 
Inte i detta projekt.  
 

5.7 Intervju 7 

Platschef 

Företaget bygger totalt 129 lägenheter fördelat på 3 punkthus och parkering garage 3 våningar för 102 bilar. 

Hur ser organisationen ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns det tydligt nerskrivet vilka ansvar och befogenheter respektive medarbetare har? 

Ja, det finns.   

När planerades bygget? 

Projekteringen började 2012 man hade färdiga systemhandlingar och bygget började 2014.  

Vem är involverad i planeringen? 

Arbetschefen tillsammans platschefen och inköparen till och från. Även A, K, VVS och El var involverade i 

planeringen. 

Har ni en logistikplanen? 

Nej, företaget har inga egna anställda. De använder sig av UE för att genomföra ett jobb, därför fungerar 

tidplanen som en logistikplan för att samordna UE.  

Finns det en logistikansvarig? 

Arbetsledare är logistikansvarig.   

Har ni en leverans plan? Hur ser den ut? 

Ja, det finns och man har valt att leveranserna ska vara ”lägenhet paketerat” och ska lyftas in på fredagar. 

Hur ser leveransmottagningen ut? Vilka kontroller gör ni? 

Arbetsledare har hand om leveransmottagningen, stämmer av mot följesedel, gör en okulär besiktning och 

fotograferar vid skador. 

Vad händer om leveransen blir försenad? 

Om det händer så inträder ett vite in och leverantören bär ansvaret för försening. 

Vad händer om leveransen kommer för tidigt? 

Leverantören får lagra det och leverera vid överenskommet datum, står för kostnaderna av mellan lagringen. 

Har ni en fungerande APD-planen? 

Den ursprungliga APD-planen fungerade inte så bra så man var tvungen att rita om den. 
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Vem gör APD-planen? 

Platschefen tillsammans med arbetsledaren. 

Finns det tydliga upplagsytor? 

Nej, det finns inte plats för det så man har haft ”Just In Time” leveranser. 

Hur ser tidsplanen ut? 

En traditionell tidplan, se bilaga. 

Är ni i fas? 

Ja. 

Har ni blivit tvungna att ändra tidsplanen? 

Nej. 

Hur ser inköpsplanen ut? 

En traditionell inköpsplan. 

Hur informerar ni varandra om till exempel leveranser/händelser? 

Genom olika möte som startmöte, UE möte, byggmöte och lagbasmöte samt mail och telefon.  

 

Vad har ni för olika hjälpmedel? 

Dator och telefon är de vanligaste hjälpmedel. 

Har det uppstått oförutsedda händelser och i så fall hur tog ni hand om dem? 

Ja, fönster leveransen var inte som man hade kommit överens om så man var tvungen att öppna förpackningen 

och bära upp fönster för hand. Leverantören stod för de extra kostnaderna. 

Hur ofta uppstår nödlösningar? 
Man hade problem med den provisoriska inteckningen i första huset. 
 
 

5.8 Intervju 8 

Konsult företag 
När planerades bygget? I vilket skede? 
Så tidigt som möjligt beställaren behöver ha tydliga krav på spec. ha klart för sig vad de vill ha, ge byggnationen 
sin rätta tid 
 
Vem är involverad i planeringen? 
Projekt ledning försöka ha en grund struktur och hålla sig till, tillsammans med en logisk konsult i ett så tidigt 
skede som möjligt göra ett områdes analys (logistik plan för området) 
 
Vem är logistikansvarig?  
En som har tid för att ta sig jobbet  
 
Har ni en leverans plan? Hur ser den ut? 
Tidplanen ska ligga till grund för leverans plan och den ska vara så detaljerat som möjligt  
 
Hur ser leveransmottagningen ut? Vilka kontroller gör ni? 
Det ska finnas en kontrollplan så att alla jobbar på samma sätt, efter en rutin.  
 
Vad händer om leveransen blir försenad/Vad händer om leveransen kommer för tidigt? 
Man kan motverka det genom att handla in det på en klockslagsleverans lägga in ett vite som innefattar 
konsekvenser av en försening  
Hur ser APD-planen ut? 
Tas fram i ett tidigt skede sen kan någon redigera det 
Vem gör APD-planen? 
Logistikansvarig eller den som har tid och kunskap 
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Finns det tydliga upplagsytor? 
Vi tror inte på upplagsytor det ska finnas en lossningsyta och i slutet av varje dag ska den vara tom ta in det du 
behöver för att producera för en vecka  
Hur ser tidsplanen ut? 
Det viktiga är att göra en realistisk tidplan med andrum i 
Hur ser inköpsplanen ut? 
Inköps datum ska vara heliga  
Hur informerar ni varandra om till exempel leveranser/händelser? 
En fungerande information portal med en bra bokning system  
När det uppstår oförutsedda händelser hur ska man hand om dem? 
Ha en ordnat terminal ifall material kommer i förtid så ska det stå i kontraktet att det ska till en terminal  
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6 Analys 

Ett byggprojekt är ett samarbete mellan olika företag, underentreprenörer och leverantörer. För att ett projekt 

ska fungera korrekt krävs en god kommunikation mellan alla dessa aktörer, vilket kan sammanfattas i god 

supply chain management. För att detta ska fungera behöver huvudentreprenören, ha ett fågelperspektiv på 

alla andra aktörer som är inblandade för att kunna planera, styra och förhindra att problem uppstår.  

 

6.1 Ansvarsområden 

För att kunna genomföra sitt jobb måste varje medarbetare känna till vilka ansvar och befogenheter de har. I de 

flesta företag som intervjuades så görs detta tillsammans med platschefen. 

Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) är en ritning som ger en aktuell bild av arbetsplatsen och den är även en 

viktig del för att logistiken ska fungera. APD-plan visar t.ex. var bodar finns, var upplagsytor är, placering av 

kranar m.m. Alla företag har en fungerande APD-plan som ritas av antingen platschef, arbetsledare eller 

projektingenjör dock enligt konsultföretaget kan en APD-plan ritas av en som har tid och kunskap. 

En logistikansvarig har ansvar för samordning av de olika underentreprenörer (UE) och eventuella företag som 

jobbar inom samma område. Han har även ansvar för Arbetsplatsdispositioner (APD-plan) och leveransplan. Det 

ligger hos honom att denna planering följs. 

Av de intervjuade företagen så hade tre företag en logistikansvarig. De företag som inte hade logistikansvarig 

ansåg inte att det behövdes någon och att varje arbetsledare kunde ta hand sitt eget arbetsområde. 

 

6.2 Planering 

Planering av ett byggprojekt kräver detaljerad insyn i arbetet och förståelse av byggproduktion.  

Själva planeringen sker cirka 15 månader innan produktionen startas igång. Det verkar vara en generell tidsram 
som de flesta av intervjuade företagen håller för sina projekt. De som är involverade i planeringen är oftast 
arkitekt, konstruktör, ventilation, EL, VVS, Styr, Sprinkler(om det är offentlig miljö) och naturligtvis 
produktionsledning. Enligt Konsult företaget så ska beställaren ha tydliga krav på specifikationer och ge 
byggnationen sin rätta tid. Företagen ska även involvera en logisk konsult för att i ett så tidigt skede som möjligt 
göra ett områdes analys (logistik plan för området) för att underlätta planeringen. 

Det finns även behov för korttidsplanering vilket är beroende av leveranstid från fabrik. Eftersom fabriken 

behöver vanligtvis cirka 8 veckor för att kunna leverera olika produkter som t.ex. dörr, fönster, kök osv. så 

planeras detta ungefär en månad innan. 

När det frågades om logistikplan så var det endast företag 5 som hade en sådan som följdes ganska noga. De 

andra företagen kände inte att de hade något behov av den. Företag 4 kom fram till insikten att de inte kunde 

klara av logistiken och köpte tjänsten av en tredje parts logistikföretag. Företag 6 och 7 köper in olika tjänster av 

UE och därför har de ett samordningsansvar över de olika UE företag. Företag 6 hade väl detaljerat logistikplan i 

form av en tre veckors perioder.  

Alla företag har en fungerande tidplan och sex av sju företag höll tidplanen förutom ett företag, som hade 

förseningar på grund av beställaren gjorde tilläggsbeställningar vilket medförde att slut datumet sköts framåt.   
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6.3 Leverans 

För att produktionen ska kunna fungera så behöver materialet finnas till hands vid rätt tid och plats. Detta 

innebär att det ska finnas tidsplan för leveranser av olika produkter, en välutvecklad materialplan samt en 

aktuell APD-plan. 

När det frågades om leveransplans så hade endast företag 5 och 7 en sådan. De andra företagen ansåg att det 

var tillräckligt med en tidplan.  

Det frågades om metod för leveransmottagning vilket de flesta företag hade ingen utvecklad metod för utan det 

sköttes olika på de olika företagen. Kontroller på levererat material utfördes av arbetsledare hos samtliga 

företag. De hade alltså inga klara rutiner för detta.  

Om leveranser blev försenade så hade de flesta företagen inga metoder att handskas med det. För att det ska 

undvikas hade Företag fem, sex och sju krav på vite då inköpskontraktet skrevs. Om leveranser sker för tidigt så 

tog de flesta företag emot produkten och förvarade det på plats förutom företag fem, sex och sju som hade 

hårdare krav och vägrade att ta emot varan tidigare än överenskommet. 

Enligt Konsult företaget ska man ha leveransplan som ska baseras på en väldigt detaljerat tidsplanen, den ska 
även vara realistisk. Det ska finnas en kontrollplan för leveransmottagning så att alla jobbar på samma sätt, 
efter en rutin. För att motverka försenade leveranser ska man handla in leveranser med en klockslagsleverans 
samt lägga in ett vite som innefattar konsekvenser av en försening. 

 

6.4 Kommunikation 

För att bygget ska kunna utföras inom planerad tid och att det ske utan missöden eller större problem så måste 

de inbladade parterna ha en välfungerande metod för kommunikation. För detta kan det vara lämpligt att vara 

överens om hur det ska gå till. 

Inom de olika företagen sker kommunikation i första hand via möten eller via e-post. Några exempel på verktyg 
som användes av de olika företagen är PlanCon, Bluebeam, LogNet och surfplatta. Konsult företaget förslår även 
en informationsportal med en bra bokningssystem för att undvika missförstånd. 
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7 Slutsatser/Rekommendationer 

All produktion av något slag har en viss logistik bakom sig. Logistik är alltid något som harvarit intressant och 

värt att ta till vara oavsett vad det gäller för verksamhet. Det kan tyckas att inom byggbranschen är logistik 

någon extra aktivitet som läggs till ifall det finns plats i budgeten. 

Den senaste tiden börjar logistiken uppmärksammas och spela en allt viktigare roll i byggprocessen. Anledning 

till detta är att konkurrensen i den svenska marknaden har blivit hårdare. 

På grund av den breda konkurrens krävs företagen att bli mera effektiva vilket medför att intresset för logistiken 

växt fram. Fram gången hos bil tillverkaren Toyota har inspirerat byggbranschens att skapa egna 

logistiklösningar som tillexempel 3PL med mera. På grund av att varje byggprojekt är unik krävs att olika logistik 

lösningar väljes. 

Mina rekommendationer  

Mer erfarenhet återföring: Idag har alla byggföretag underlag för erfarenhet återföring dock det används sällan. 

Med anledning av detta rekommenderar jag företagen på en central nivå ställa krav på sina medarbetare att 

använda företagets mallar för att få en enhetlig erfarenhet återföring för att dra mer nytta av erfarenheter ifrån 

tidigare projekt. 

Bättre kommunikation: Majoriteten av de problem som uppstår i byggskedet kan härledas till en brist på 
tydlighet i kommunikationen på byggarbetsplatsen. En klarare kommunikation i byggets olika skede leder till 
mindre missförstånd. Det leder till en smidigare resa genom byggets gång, högre och jämnare kvalitet samt 
mindre stop som i sin tur ger bättre vinst. 
 
Bättre utbildning: På grund av den nya tekniken, nya metoder och material ökar kompetenskraven för samtliga i 
byggbranscher.  Genom bättre utbildning ökar man kompetensen hos personalen vilket leder till kortare 
beslutstider och mindre spilltid. 
 

Bättre information: Bättre information leder till att personalen får en bättre bild av vad som händer inom 

projektet vilket leder till större engagemang hos alla som är involverade. 

Personal kontinuitet: För att undvika förlust av information, kommunikation och planering bör projektets initiala 

personal bibehållas genom hela projektet.  

Tydligare ansvar och befogenheter: För att kunna känna sig trygg i sin befattning och möjliggöra 

arbetsmotivation krävs det att det finns en tydligare förankring av vad som förväntas av medarbetaren. Man 

motiveras av ett eget ansvar och därför är det viktigt att definiera ett tydligt ansvarsområde som matchar 

medarbetarens befogenheter. 
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9 Bilagor 
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Bilaga 1 APD-plan 
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 Bilaga 1 tidplan   
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Bilaga 2 APD-plan  
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Bilaga 2 tidplan 
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Bilaga 2 Inköpsplan  
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Bilaga 3 APD-plan 
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Bilaga 3 tidplan 
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Bilaga 4APD-plan  
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Bilaga 4 tidplan 
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Bilaga 5 APD-plan 
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Bilaga 5 tidplan  
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Bilaga 6 APD-plan  
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Bilaga 5 tidplan 
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Bilaga 5 inköpsplan  
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Bilaga 7 APD-plan 
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Bilaga 7 tidplan  
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Bilaga 7 leveransplan 


