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Sammanfattning	  

Hur	  byggmaterial	  hanteras	  på	  en	  byggarbetsplats	  är	  idag	  viktigt	  då	  materialkostnaden	  

och	  hanteringen	  av	  den	  står	  för	  ca	  50	  %	  av	  byggkostnaderna	  i	  ett	  byggprojekt.	  

Materiallogistiken	  är	  inte	  alltid	  lätt	  att	  hantera	  då	  det	  till	  ett	  projekt	  kommer	  

byggmaterial	  till	  många	  olika	  yrkesgrupper	  från	  många	  olika	  leverantörer.	  Detta	  

examensarbete	  har	  skrivits	  vid	  Skanska	  Värmlands	  byggarbetsplats	  på	  Centralsjukhuset	  

i	  Karlstad	  där	  de	  bygger	  ut	  och	  om	  sjukhuset	  till	  ett	  beräknat	  värde	  av	  1,35	  miljarder	  

kronor.	  Där	  har	  de	  stora	  materialflöden	  som	  de	  vet	  går	  att	  förbättra.	  Därför	  ställdes	  

frågorna	  vilka	  aktiviteter	  som	  är	  de	  mest	  kritiska	  i	  materialhanteringen	  och	  vilka	  

förändringar	  som	  skulle	  gå	  att	  genomföra	  för	  att	  få	  en	  effektivare	  materialhantering,	  

både	  på	  den	  aktuella	  byggarbetsplatsen	  och	  på	  framtida	  byggarbetsplatser.	  	  

Metoden	  som	  valdes	  för	  att	  svara	  på	  frågeställningen	  var	  en	  kombination	  av	  intervjuer	  

och	  en	  fältstudie.	  Intervjuerna	  användes	  för	  att	  få	  fram	  vilka	  aktiviteter	  som	  olika	  

personer	  inom	  organisationen	  ansåg	  vara	  de	  mest	  kritiska.	  De	  personer	  som	  

intervjuades	  var	  både	  tjänstemän	  och	  yrkesarbetare,	  och	  det	  som	  alla	  ansåg	  var	  det	  

största	  problemet	  på	  arbetsplatsen	  var	  att	  för	  stora	  mängder	  material	  hade	  levererats	  

för	  tidigt.	  Det	  innebär	  att	  det	  lagras	  i	  byggnaden	  vilket	  gör	  att	  materialen	  ofta	  står	  i	  

vägen	  för	  yrkesarbetarna.	  För	  att	  validera	  resultatet	  gjordes	  en	  fältstudie	  där	  det	  

granskades	  hur	  stor	  del	  av	  arbetstiden	  som	  gick	  åt	  till	  att	  flytta	  material	  vilket	  visade	  sig	  

vara	  38	  %	  av	  den	  totala	  tiden.	  	  

För	  att	  få	  till	  en	  förbättring	  och	  effektivare	  materialhantering	  togs	  fyra	  

förbättringsåtgärder	  upp:	  	  

• Kör	  material	  som	  inte	  skall	  monteras	  direkt	  till	  en	  logistikcentral	  för	  tillfällig	  

lagring.	  

• Använd	  leveranskalendern	  striktare	  med	  hjälp	  av	  ett	  styrdokument.	  

• Utvärdera	  möjligheten	  att	  transportera	  in	  material	  under	  avvikande	  tider.	  

• Starta	  upp	  leverantörssamverkan	  för	  att	  få	  mer	  tillförlitliga	  leveranser.	  

	   	  



ii	  

	  

Abstract	  

How	  building	  materials	  are	  managed	  on	  a	  construction	  site	  is	  today	  important	  as	  the	  

cost	  of	  materials	  and	  the	  management	  of	  it	  accounts	  for	  approximately	  50%	  of	  the	  

construction	  costs	  of	  a	  building	  project.	  Material	  logistics	  is	  not	  always	  easy	  to	  deal	  with	  

when	  materials	  come	  to	  a	  project	  with	  many	  different	  professionals	  from	  many	  different	  

suppliers.	  This	  thesis	  has	  covered	  Skanska	  Värmlands	  construction	  site	  at	  the	  Central	  

Hospital	  in	  Karlstad,	  where	  they	  expand	  and	  rebuild	  the	  hospital	  with	  an	  estimated	  

value	  of	  1.35	  billion	  Swedish	  crones.	  They	  are	  aware	  of	  the	  existing	  problems	  with	  the	  

material	  flow	  at	  the	  construction	  site	  and	  they	  know	  that	  there	  are	  improvements	  to	  

make.	  Therefore,	  the	  questions	  were	  asked	  which	  activities	  are	  the	  most	  critical	  in	  the	  

material	  managing	  and	  what	  changes	  would	  be	  achievable	  to	  get	  an	  efficient	  material	  

control,	  both	  at	  the	  current	  site	  and	  future	  construction	  sites.	  

The	  chosen	  methods	  to	  answer	  the	  question	  were	  a	  combination	  of	  interviews	  and	  a	  

field	  survey.	  The	  interviews	  were	  used	  to	  obtain	  the	  activities	  that	  different	  individuals	  

within	  the	  organization	  considered	  to	  be	  the	  most	  critical.	  The	  people	  interviewed	  were	  

both	  civil	  servants	  and	  workers,	  and	  what	  everyone	  considered	  was	  the	  biggest	  problem	  

in	  the	  workplace	  was	  the	  large	  amounts	  of	  material	  being	  delivered	  prematurely.	  This	  

means	  that	  it	  is	  stored	  in	  the	  building,	  which	  means	  that	  materials	  often	  are	  in	  the	  way	  

of	  the	  workers.	  To	  validate	  the	  performance,	  there	  was	  a	  field	  study	  which	  examined	  the	  

proportion	  of	  working	  time	  was	  spent	  moving	  materials	  which	  proved	  to	  be	  38%	  of	  the	  

total	  time.	  

To	  make	  an	  improvement	  and	  to	  get	  a	  more	  efficient	  material	  management	  four	  

suggestions	  were	  made:	  	  

•	  Material	  that	  will	  not	  be	  used	  within	  a	  day	  or	  two	  should	  be	  stored	  in	  a	  temporary	  

logistic	  facility.	  	  

•	  Use	  the	  calendar	  for	  deliveries	  stricter	  with	  the	  help	  of	  management	  policies.	  

•	  Evaluate	  the	  ability	  to	  transport	  the	  material	  into	  the	  building	  during	  non-‐working	  

hours.	  

•	  Cooperation	  between	  Skanska	  and	  suppliers	  to	  get	  more	  reliable	  deliveries.	  
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 Inledning	  1
1.1 Bakgrund	  

Att	  bygga	  hus	  i	  dagsläget	  innebär	  inte	  bara	  att	  olika	  typer	  av	  byggnadsmaterial	  skall	  

sättas	  ihop	  till	  en	  slutprodukt,	  det	  är	  en	  stor	  planeringsprocess	  där	  flera	  olika	  delar	  skall	  

samspela	  tillsammans.	  Det	  är	  olika	  projektörer	  som	  skall	  få	  sina	  olika	  intressen	  att	  

samspela	  i	  en	  slutprodukt	  som	  blir	  så	  bra	  som	  möjligt.	  Det	  är	  olika	  typer	  av	  

yrkesarbetare	  som	  skall	  utföra	  arbetsuppgifter	  genom	  olika	  moment	  som	  måste	  utföras	  

i	  en	  specifik	  ordning.	  Planering	  av	  vilken	  typ	  av	  kompetens	  som	  behövs	  på	  

byggarbetsplatsen	  vid	  olika	  skeden	  behöver	  göras	  samt	  hur	  många	  av	  de	  olika	  

kompetenserna	  som	  behövs.	  Andra	  entreprenörer	  skall	  ingå	  i	  projektet	  vid	  olika	  

tidpunkter	  vilket	  behöver	  planeras	  för	  att	  deras	  medverkan	  skall	  bli	  så	  effektiv	  som	  

möjligt.	  	  

Planering	  av	  byggmaterial	  är	  en	  viktig	  del	  av	  planeringsarbetet	  på	  en	  byggarbetsplats.	  

Materialet	  skall	  organiseras	  och	  placeras	  ut	  på	  de	  ställen	  där	  de	  skall	  lagras	  eller	  i	  bästa	  

fall	  monteras	  direkt.	  Byggmaterial	  och	  hantering	  av	  detta	  står	  för	  ungefär	  50	  %	  av	  den	  

totala	  byggkostnaden	  (Larsson	  et	  al.	  2008)	  .	  Därför	  blir	  det	  viktigt	  att	  denna	  del	  planeras	  

väl	  för	  att	  kostnaderna	  för	  material	  och	  hantering	  av	  det	  skall	  bli	  så	  låga	  och	  effektiva	  

som	  möjligt.	  	  

Till	  skillnad	  mot	  den	  fasta	  industrin	  så	  är	  byggarbetsplatsen	  en	  tillfällig	  fabrik.	  Den	  

upprättas	  för	  det	  specifika	  projektet	  med	  materialupplag,	  kranar,	  bodar	  för	  

personalrum,	  kontor,	  maskiner	  mm.	  När	  sedan	  projektet	  är	  färdigt	  monteras	  allt	  ner	  och	  

placeras	  på	  en	  ny	  plats	  för	  ett	  nytt	  projekt.	  Personalgruppen	  på	  det	  nya	  projektet	  

kommer	  med	  största	  sannolikhet	  inte	  att	  vara	  identisk.	  Detta	  medför	  att	  nya	  rutiner	  

skall	  upprättas	  och	  hur	  samarbetet	  skall	  gå	  till	  måste	  bestämmas.	  Med	  största	  

sannolikhet	  är	  det	  några	  nya	  under-‐/partneringentreprenörer	  med	  i	  projektet	  vilket	  

medför	  att	  nya	  samarbeten	  skall	  skapas.	  Det	  nya	  projektet	  ser	  förmodligen	  annorlunda	  

ut	  mot	  de	  projekt	  som	  personalen	  just	  kommit	  ifrån.	  Det	  är	  en	  ny	  byggherre,	  en	  ny	  typ	  

av	  byggnad,	  ny	  byggarbetsplats	  och	  personal	  som	  tidigare	  inte	  jobbat	  ihop.	  Alla	  dessa	  

förutsättningar	  gör	  att	  byggindustrin	  har	  fler	  utmaningar	  jämfört	  med	  den	  fasta	  
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industrin.	  Detta	  gör	  att	  materialhanteringen	  blir	  lidande	  då	  alla	  förmodligen	  inte	  jobbat	  

på	  samma	  sätt	  tidigare	  i	  dessa	  frågor.	  	  

Men	  är	  byggbranschen	  bra	  på	  sin	  hantering	  av	  material?	  Idag	  finns	  enligt	  många	  en	  stor	  

förbättringspotential	  i	  hur	  byggentreprenörerna	  hanterar	  och	  beställer	  sitt	  material.	  

Enligt	  Josephson	  och	  Saukkoriipi	  (2005)	  så	  visar	  en	  kartläggning	  att	  slöseriet	  är	  upp	  till	  

30-‐35	  procent	  av	  ett	  projekts	  produktionskostnad.	  Detta	  visar	  att	  det	  finns	  en	  stor	  

förbättringspotential	  för	  entreprenadföretag	  och	  genom	  det	  finns	  det	  möjlighet	  att	  öka	  

lönsamheten	  i	  byggprojekt.	  Att	  sedan	  Statskontoret	  (2008)	  hävdar	  i	  en	  rapport	  att	  

byggbranschen	  är	  långsamma	  i	  sin	  förändring	  visar	  på	  att	  det	  finns	  stor	  potential	  att	  

utföra	  förbättringar	  inom	  materiallogistik.	  	  

1.2 Syfte	  

Syftet	  med	  studien	  är	  att	  genom	  intervjuer	  och	  en	  fältstudie	  ge	  förslag	  på	  vilka	  

förbättringar	  som	  kan	  göras	  i	  materialhanteringen	  för	  att	  uppnå	  en	  bättre	  byggprocess.	  	  	  

1.3 Mål	  

Målet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  lokalisera	  de	  aktiviteter	  i	  materialhanteringen	  som	  är	  

mest	  störande	  för	  produktionen.	  Med	  hjälp	  av	  detta	  skall	  sedan	  en	  lista	  med	  

förbättringsåtgärder	  tas	  fram	  för	  att	  kunna	  utveckla	  produktionen	  genom	  effektivare	  

materialhantering.	  	  

1.4 Frågeställning	  

• Vilka	  aktiviteter	  anser	  yrkesarbetare	  och	  tjänstemän	  är	  de	  största	  störningarna	  

och	  hindren	  i	  materialhantering	  på	  en	  byggarbetsplats?	  	  

• Hur	  skulle	  dessa	  aktiviteter	  kunna	  förbättras	  för	  att	  hanteringen	  skall	  bli	  

effektivare?	  	  

1.5 Målgrupp	  

Den	  främsta	  målgruppen	  är	  Karlstads	  universitet	  och	  projektledningen	  på	  Skanskas	  

projekt	  CSK	  Hus	  60	  där	  studien	  har	  genomförts,	  men	  även	  för	  byggbranschen	  i	  stort	  då	  

åtgärderna	  skall	  gå	  att	  genomföra	  på	  alla	  byggarbetsplatser.	  	  
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1.6 Avgränsningar	  

Intervjuerna	  och	  studien	  utförs	  endast	  på	  en	  byggarbetsplats	  då	  fler	  arbetsplatser	  skulle	  

varit	  alltför	  omfattande	  för	  detta	  examensarbete.	  Examensarbetet	  har	  inte	  heller	  

behandlat	  vilka	  kostandseffekter	  som	  förändringarna	  kan	  ge.	  	  
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 Teoretisk	  referensram	  2
I	  detta	  avsnitt	  behandlas	  vad	  bygglogistik	  är	  och	  hur	  arbetet	  ser	  ut	  idag.	  Avsnittet	  

behandlar	  även	  olika	  teorier	  och	  metoder	  som	  finns	  idag	  för	  att	  effektivisera	  

materialhanteringen	  i	  byggsektorn.	  	  	  

2.1 Definitioner	  

Värdeskapande	  arbete	  –	  En	  aktivitet	  som	  tillför	  slutprodukten	  ett	  värde.	  	  

Vite	  –	  Kan	  tvinga	  en	  leverantör	  att	  betala	  en	  summa	  enligt	  avtal	  om	  han	  inte	  levererar	  

varan	  på	  avtalad	  tid.	  	  

Ledtid	  –	  Den	  tid	  det	  tar	  från	  att	  en	  vara	  beställs	  till	  det	  att	  den	  är	  monterad	  och	  fyller	  

sitt	  syfte.	  	  

Lull	  –	  En	  traktor	  som	  kan	  lyfta	  upp	  material	  till	  höga	  höjder	  med	  hjälp	  av	  en	  

teleskopkran	  med	  antingen	  gafflar	  eller	  en	  skopa	  på.	  	  

Logistikarbetare	  –	  En	  av	  de	  personer	  som	  på	  byggarbetsplatsen	  har	  som	  uppgift	  att	  ta	  

emot,	  förflytta	  och	  transportera	  material.	  	  

Yrkesarbetare	  –	  Hantverkare	  som	  har	  till	  uppgift	  att	  uppföra	  byggnaden.	  	  

2.2 Bygglogistik	  

Bygglogistiken	  är	  tillfälligt	  kopplad	  mellan	  leverantörer,	  arbetsplatser	  och	  

montageplatser.	  Larsson	  et	  al.	  (2008)	  säger	  att	  materialflödet	  består	  av	  förflyttning	  och	  

hantering	  av	  material.	  Det	  finns	  tre	  olika	  platser	  för	  detta:	  

1. Leverantörsplatser	  

2. Lagringsplatser	  	  

3. Produktionsplatser	  
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Det	  anses	  finnas	  tre	  olika	  typer	  av	  lagringsplatser:	  

1. Huvudlager	  –	  en	  plats	  där	  materialet	  skall	  förvaras	  under	  en	  längre	  tid	  

2. Mellanlager	  –	  en	  plats	  där	  material	  väntar	  på	  att	  förflyttas	  till	  ett	  

produktionslager	  eller	  till	  produktionen	  

3. Produktionslager	  –	  platsen	  där	  hantverkarna	  lagrar	  materialet	  under	  

produktionen	  

På	  en	  byggarbetsplats	  finns	  det	  sex	  olika	  aktiviteter	  som	  är	  relaterade	  till	  logistik.	  Dessa	  

är	  kritiska	  och	  kan	  vara	  planerade	  och	  effektiva	  eller	  oplanerade	  vilket	  gör	  att	  de	  blir	  

ineffektiva.	  De	  sex	  aktiviteterna	  listas	  nedan	  i	  fem	  rubriker	  (Larsson	  et	  al.	  2008)	  .	  

2.2.1 Mottagning	  
När	  leveranser	  kommer	  till	  byggarbetsplatsen	  skall	  de	  tas	  emot.	  Mottagningen	  blir	  

ineffektiv	  om	  det	  saknas	  produkter,	  om	  transporten	  är	  försenad	  eller	  om	  varorna	  som	  

skall	  levereras	  är	  fel	  från	  leverantören.	  Att	  transporten	  är	  försenad	  innebär	  att	  även	  

andra	  mottagningar	  kan	  bli	  försenade.	  	  

2.2.2 Lossning	  
Lossning	  är	  när	  materialet	  lastas	  av	  från	  lastbilen	  och	  in	  på	  arbetsplatsen.	  Detta	  sker	  på	  

olika	  sätt	  beroende	  på	  volym,	  kvantitet	  och	  vikt.	  Lossningen	  blir	  ineffektiv	  om	  rätt	  

utrustning	  inte	  finns	  på	  platsen	  när	  lossningen	  skall	  ske.	  	  

2.2.3 Transport	  till	  huvudlager	  
Efter	  att	  materialet	  lossats	  flyttas	  det	  till	  huvudlagret.	  Denna	  aktivitet	  kan	  bli	  ineffektiv	  

om	  platsen	  för	  huvudlagret	  inte	  är	  bestämd.	  Transporten	  till	  huvudlagret	  blir	  även	  

ineffektiv	  om	  det	  inte	  finns	  kapacitet	  för	  materialet	  att	  lagras,	  samt	  om	  rätt	  utrustning	  

för	  att	  transportera	  materialet	  till	  huvudlagret	  inte	  finns	  tillgänglig.	  	  

2.2.4 Transport	  till	  mellanlager/transport	  till	  slutlig	  montageplats	  
Ibland	  behövs	  det	  ett	  mellanlager	  innan	  materialet	  transporteras	  till	  montageplatsen.	  	  

2.2.5 Rörelser	  i	  samband	  med	  produktionen	  
Hantverkarna	  behöver	  ha	  plats	  för	  att	  kunna	  utföra	  sina	  arbetsuppgifter	  och	  komma	  åt	  

nödvändigt	  material.	  Ineffektivitet	  kan	  uppstå	  om	  nödvändig	  plats	  inte	  finns	  och	  det	  blir	  

för	  trångt	  för	  arbetarna	  att	  utföra	  sina	  arbetsuppgifter.	  	  
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2.3 Logistikkostnader	  

2.3.1 Kvantitet	  jämfört	  inköpspris	  
En	  finsk	  undersökning	  (Vrijhoef	  &	  Koskela	  2000	  refererad	  i	  (Larsson	  et	  al.	  2008)	  har	  

gjorts	  avseende	  relationen	  mellan	  inköpspris	  och	  extra	  kostnader	  för	  logistik.	  

Undersökning	  visar	  på	  att	  generellt	  så	  ökade	  logistikkostnaderna	  när	  materialpriset	  

sjönk	  i	  förhållande	  till	  det	  genomsnittliga	  marknadspriset.	  Att	  hanteringskostnaden	  

ökade	  berodde	  på	  att	  materialleveranserna	  var	  röriga,	  platsorganisationen	  osystematisk	  

och	  att	  materialen	  var	  dåligt	  paketerade.	  De	  extra	  kostnaderna	  tillkom	  oftast	  på	  material	  

där	  stora	  rabatter	  hade	  getts	  på	  ordinarie	  pris	  (Larsson	  et	  al.	  2008)	  .	  

Undersökningen	  visade	  att	  hanteringskostnaderna	  varierade	  markant	  och	  att	  företagen	  

inte	  har	  information	  om	  hur	  mycket	  hanteringen	  kostar	  dem.	  Josephson	  (1994)	  gjorde	  

en	  studie	  om	  felkostnader	  i	  byggproduktionen.	  1,2	  %	  av	  den	  totala	  

produktionskostnaden	  kunde	  relateras	  till	  störningar	  orsakade	  av	  materialleveranser.	  

Enligt	  Larsson	  et	  al.	  (2008)	  så	  har	  senare	  studier	  visat	  på	  liknande	  kostnader.	  	  

	   	  



7	  

	  

2.4 Lean	  production	  

Uttrycket	  Lean	  production	  skapades	  på	  1990-‐talet	  då	  forskare	  på	  Massachusetts	  

Institute	  of	  Technology	  (MIT)	  kom	  fram	  till	  att	  Toyotas	  produktionssystem	  var	  betydligt	  

effektivare	  än	  det	  traditionella	  sättet	  (Segerstedt	  2008)	  .	  Definitionen	  av	  Lean	  

production	  brukar	  benämns	  med	  ”Mer	  värde	  för	  mindre	  arbete”	  (Wikipedia	  2013)	  .	  

Tankarna	  med	  Lean	  production	  var	  att	  man	  systematiskt	  ville	  få	  bort	  spill/slöseri	  vilket	  

innehåller	  åtta	  punkter	  som	  listas	  på	  nästa	  sida	  samt	  i	  Figur	  1.	  	  

Figur	  1.	  Figuren	  visar	  åtta	  slöserier	  inom	  LEAN	  (Starkearvid)	  	  
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1. Överproduktion	  –	  att	  tillverka	  mer	  än	  vad	  som	  behövs	  eller	  tidigare	  än	  vad	  som	  

är	  nödvändigt.	  	  

2. Väntan	  –	  kan	  bero	  på	  driftstörningar	  eller	  materialbrist.	  Maskiner	  som	  inte	  

tillför	  något	  värdeskapande	  arbete	  blir	  en	  onödig	  kostnad.	  Kan	  även	  uppstå	  då	  en	  

entreprenör	  får	  vänta	  på	  att	  en	  annan	  entreprenör	  skall	  bli	  klar.	  Hantverkare	  kan	  

utföra	  andra	  uppgifter	  under	  tiden	  men	  kanske	  inte	  de	  uppgifter	  som	  borde	  

utföras.	  Väntan	  kan	  minimeras	  genom	  att	  alla	  i	  projektet	  har	  samma	  information	  

om	  när	  vissa	  delar	  skall	  vara	  färdiga.	  	  

3. Lager	  och	  buffertar	  –	  onödiga	  lager	  och	  buffertar	  skapar	  en	  falsk	  trygghet.	  För	  

att	  lagra	  material	  krävs	  ytor	  att	  ställa	  materialet	  på,	  maskiner	  som	  flyttar	  på	  det	  

samt	  personal	  som	  administrerar	  det.	  	  

4. Rörelse	  –	  onödiga	  rörelser	  av	  personalen	  som	  inte	  är	  nödvändiga	  i	  jobbet.	  Kan	  

vara	  att	  personal	  får	  leta	  och	  flytta	  om	  material.	  Onödiga	  rörelser	  kan	  även	  vara	  

att	  lösa	  akuta	  uppgifter	  genom	  att	  flytta	  om	  personal.	  	  

5. Fel,	  omarbete	  och	  kassationer	  –	  reparationer	  skapar	  slöseri	  av	  tid	  och	  material.	  

Genom	  detta	  kan	  stor	  ekonomisk	  skada	  ske	  då	  kapaciteten	  blir	  lägre.	  	  

6. Överarbete,	  onödiga	  arbetsmoment	  –	  att	  utföra	  mer	  arbete	  än	  vad	  kunden	  

kräver,	  exempelvis	  att	  det	  utförs	  sådant	  entreprenören	  inte	  får	  betalt	  för.	  Även	  

att	  arbetet	  utförs	  på	  rätt	  sätt,	  dvs.	  metoden	  som	  används	  är	  inte	  den	  bästa.	  	  

7. Onödiga	  transporter	  –	  material	  som	  transporteras	  utanför	  produktionen	  utan	  

att	  det	  är	  nödvändigt,	  exempelvis	  om	  material	  har	  blivit	  fel	  beställt	  och	  kräver	  en	  

ny	  bearbetning	  så	  som	  kapning.	  	  

8. Medarbetarnas	  outnyttjade	  kreativitet	  –	  personalens	  kunskap	  används	  inte	  på	  

bästa	  sätt,	  exempelvis	  om	  snickaren	  måste	  flytta	  och	  hämta	  material	  långa	  

stunder	  under	  en	  arbetsdag	  istället	  för	  att	  producera.	  	  

(Fernström	  2009;	  Segerstedt	  2008)	  	  

För	  att	  få	  bukt	  med	  ovanstående	  punkter	  krävs	  det	  mer	  strategisk	  samverkan	  i	  

byggbranschen.	  Detta	  kan	  ske	  genom	  att	  olika	  entreprenörer	  på	  byggarbetsplatsen	  i	  ett	  

tidigt	  skede	  genomför	  gemensam	  projektering	  samt	  totalplanering	  av	  projektet.	  Att	  även	  

involvera	  yrkesarbetare	  och	  dess	  kunskap	  gör	  att	  spill	  samt	  slöseri	  markant	  kan	  

minskas	  (Fernström	  2009)	  .	  
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I	  Lean	  production	  delas	  tid	  och	  resurser	  upp	  i	  en	  del	  som	  är	  värdeskapande	  och	  en	  icke	  

värdeskapande	  del.	  Med	  värdeskapande	  arbete	  menas	  sådant	  som	  tillför	  slutprodukten	  

ett	  värde.	  På	  en	  byggarbetsplats	  kan	  värdeskapande	  vara	  att	  sätta	  upp	  en	  gipsskiva	  men	  

att	  leta	  efter	  den	  är	  icke	  värdeskapande.	  Icke	  värdeskapande	  arbete	  kan	  även	  

exempelvis	  vara	  förflyttning	  till	  och	  från	  en	  bodetablering	  och	  att	  hämta	  verktyg	  som	  

yrkesarbetaren	  kunde	  tagit	  med	  sig	  när	  han	  gick	  från	  boden.	  Värdeskapande	  kan	  

exempelvis	  även	  vara	  att	  göra	  en	  arbetsberedning	  (Segerstedt	  2008)	  .	  	  

Tanken	  med	  värdeskapande	  och	  icke	  värdeskapande	  arbete	  är	  att	  den	  tid	  och	  de	  

resurser	  som	  inte	  är	  värdeskapande	  skall	  lokaliseras	  och	  kapas	  för	  att	  skapa	  resurser	  för	  

mer	  nyttiga	  verksamheter.	  	  Man	  utgår	  och	  analyserar	  vid	  Lean	  production	  hela	  

produktionssystemet.	  Utifrån	  detta	  kan	  man	  se	  vilken	  tid	  som	  är	  icke	  värdeskapande.	  

Denna	  tid	  kan	  sedan	  delas	  upp	  i	  tid	  som	  för	  tillfället	  är	  nödvändig	  efter	  rådande	  

förutsättningar,	  och	  tid	  som	  är	  helt	  onödig.	  Den	  tid	  som	  är	  onödig	  kan	  sedan	  med	  enkla	  

medel	  omedelbart	  tas	  bort.	  Tiden	  som	  för	  tillfället	  är	  nödvändig	  att	  ha	  kvar	  jobbar	  man	  

med	  att	  få	  bort	  under	  en	  längre	  tid.	  Med	  hjälp	  av	  detta	  kan	  produktionen	  effektiviseras	  

och	  en	  ekonomisk	  vinst	  fås	  (Segerstedt	  2008)	  .	  

Enligt	  Fernström	  (2009)	  så	  finns	  det	  två	  typer	  av	  fokus	  inom	  Lean	  där	  det	  första	  säger	  

att	  ”kostnader	  är	  inte	  till	  för	  att	  kalkyleras	  utan	  för	  att	  reduceras”	  och	  det	  andra	  är	  ”tid	  

skall	  inte	  mätas,	  den	  skall	  reduceras	  och	  kortas”.	  Genom	  att	  reducera	  tider	  effektiviseras	  

arbetet,	  inte	  genom	  att	  stressa	  utan	  att	  jobba	  smartare	  (Fernström	  2009)	  .	  

2.5 Koordineringsproblem	  mellan	  inköp	  och	  logistik	  

Materialplanering	  och	  produktionsplanering	  stöter	  ofta	  på	  problem	  på	  grund	  av	  dess	  

komplexitet	  genom	  att	  det	  är	  stora	  mängder	  information	  som	  skall	  hanteras	  samt	  

skillnaden	  i	  efterfrågan	  på	  material	  under	  projektets	  fortskridande.	  van	  Weele	  (2012)	  

anger	  några	  typiska	  problem	  som	  kan	  uppstå:	  
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• Brist	  på	  exakta	  specifikationer	  –	  beskrivningar	  och	  ritningar	  kan	  vara	  svåra	  att	  

tyda	  och	  ofullständiga	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  beställa	  rätt	  mängd	  och	  typ	  av	  

material.	  

• Brist	  på	  standardisering	  –	  I	  vissa	  situationer	  skrivs	  det	  in	  komplexa	  lösningar	  i	  

ritningar	  och	  specifikationer	  trots	  att	  standardlösningar	  är	  möjliga	  att	  använda.	  

Detta	  leder	  till	  att	  entreprenören	  blir	  tvingad	  att	  förlita	  sig	  på	  en	  leverantör.	  	  

• Förändringar	  i	  materialplaneringen	  –	  planeringen	  av	  material	  kan	  förändras	  

då	  produktionsplaneringen	  ändras.	  Detta	  gör	  att	  leveranser	  antingen	  måste	  

annulleras	  eller	  att	  det	  beställda	  materialet	  måste	  levereras	  vid	  en	  ogynnsam	  

tidpunkt.	  Detta	  gör	  att	  antalet	  brådskande	  beställningar	  ökar	  vilket	  gör	  att	  

materialkostnaderna	  ökar	  markant.	  	  	  

• Opålitlig	  planeringsinformation	  –	  Om	  uppgifter	  beträffande	  lagernivåer	  och	  

leveransdatum	  inte	  är	  aktuella	  riskerar	  orders	  att	  läggas	  för	  tidigt.	  	  

Det	  är	  komplext	  att	  samordna	  logistik	  och	  inköp.	  Att	  få	  till	  ett	  system	  som	  både	  

logistikansvariga	  och	  inköpsansvariga	  är	  nöjda	  med	  kan	  ta	  flera	  år.	  Därför	  kan	  det	  vara	  

effektivt	  att	  både	  inköp-‐	  och	  logistikansvariga	  rapporterar	  till	  en	  högre	  chef	  som	  styr	  

leveranserna	  (van	  Weele	  2012)	  .	  

2.6 Tredjepartslogistik	  
Enligt	  Svensson1	  har	  byggindustrin	  inte	  jobbat	  med	  logistik	  alls	  på	  samma	  sätt	  som	  

bilindustrin	  gör	  idag.	  Bilindustrin	  jobbar	  på	  det	  sättet	  att	  de	  har	  sina	  underleverantörer	  

(UL)	  närmare	  sin	  produktion.	  Detta	  gör	  att	  de	  själva	  inte	  lagrar	  allt	  det	  material	  de	  

behöver	  utan	  det	  finns	  hos	  UL.	  UL	  vet	  sedan	  om	  när	  deras	  delar	  behövs	  till	  produktionen	  

och	  levererar	  dem	  ”just	  in	  time”.	  Om	  de	  inte	  levererar	  i	  tid	  så	  har	  bilindustrin	  i	  sina	  avtal	  

skrivit	  in	  höga	  viten	  för	  förseningar.	  Detta	  gör	  att	  UL	  blir	  väldigt	  måna	  om	  att	  

produkterna	  levereras	  precis	  när	  de	  skall.1	  	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Jon	  Svensson,	  Supply	  Chain	  Specialist,	  Skanska	  Sverige	  AB,	  föredrag	  14	  februari	  2014.	  	  
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Just	  in	  time	  (JIT)	  startade	  som	  många	  andra	  produktionsmetoder	  hos	  Toyota	  i	  Japan.	  

Tanken	  med	  JIT	  är	  att	  exakt	  rätt	  mängd	  material	  skall	  levereras	  vid	  rätt	  tidpunkt	  

(Nationalencyklopedin	  2014a)	  .	  Några	  av	  fördelarna	  med	  JIT	  är	  att	  lagret	  på	  

byggarbetsplatsen	  blir	  litet,	  mer	  yta	  frigörs	  för	  produktionen	  samt	  att	  mindre	  risk	  för	  

skador	  på	  lagrat	  material	  sker	  (Bergman	  &	  Klefsjö	  2007)	  .	  

Byggindustrin	  jobbar	  istället	  med	  att	  leverantörerna	  finns	  längre	  ifrån	  produktionen.	  De	  

levererar	  när	  produkterna	  är	  färdigproducerade,	  vilket	  inte	  alltid	  är	  samma	  sak	  som	  att	  

byggarbetsplatsen	  behöver	  materialet	  vid	  den	  tidpunkten.	  Många	  materialleverantörer	  

kan	  heller	  inte	  precisera	  en	  exakt	  vecka	  när	  leveransen	  går	  från	  fabrik	  och	  det	  händer	  

ofta	  att	  leveranser	  blir	  försenade.	  Byggindustrin	  har	  haft	  svårt	  att	  sätta	  press	  på	  

leverantörerna	  med	  viten	  likt	  bilindustrin.	  Detta	  har	  gjort	  att	  många	  byggföretag	  

beställer	  material	  med	  leveransdatum	  tidigare	  än	  när	  de	  behöver	  det.	  På	  grund	  av	  detta	  

skapas	  ett	  materialupplag	  på	  byggarbetsplatsen.	  Hur	  skillnaderna	  ser	  ut	  mellan	  

bilindustrin	  och	  byggindustrin	  illustreras	  i	  Figur	  2.2	  	  

	  

Figur	  2.	  Jämförelse	  av	  hur	  bilindustrin	  och	  byggindustrin	  jobbar	  med	  sina	  underleverantörer	  (UL).2	  	  

2.6.1 Terminalisering	  genom	  tredje-‐	  och	  fjärdepartslogistiker	  
För	  att	  få	  bort	  materialupplagen	  på	  byggarbetsplatsen	  är	  en	  lösning	  att	  en	  terminal	  

används	  för	  lagring	  av	  material,	  vilket	  kallas	  terminalisering.2	  Med	  detta	  menas	  att	  

material	  istället	  för	  att	  skickas	  direkt	  till	  arbetsplatsen	  skickas	  till	  en	  terminal	  där	  det	  

hanteras.	  Tanken	  enligt	  Svensson2	  är	  att	  det	  material	  som	  inte	  kan	  ställas	  på	  rätt	  plats	  

och	  användas	  direkt	  skall	  levereras	  till	  terminalen.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  Jon	  Svensson,	  Supply	  Chain	  Specialist,	  Skanska	  Sverige	  AB,	  föredrag	  14	  februari	  2014.	  
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Terminalisering	  sker	  med	  hjälp	  av	  en	  tredje	  part,	  tredjeparslogistiker,	  eller	  

fjärdepartslogistiker	  vilket	  innebär	  att	  logistikföretaget	  tar	  hand	  om	  hela	  

distributionsflödet	  med	  hjälp	  av	  god	  kunskap	  och	  ett	  välutvecklat	  IT-‐stöd.	  

Fjärdepartslogistikföretaget	  köper	  in	  det	  tredjepartslogistikföretag	  som	  erbjuder	  den	  

effektivaste	  tjänsten	  för	  entreprenadföretaget	  (Segerstedt	  2008)	  .	  

Den	  extra	  hantering	  som	  sker	  på	  terminalen	  gör	  att	  en	  ökad	  risk	  för	  hanteringsskador	  

finns.	  Tiden	  som	  material	  hanteras	  ökar	  samtidigt	  som	  företaget	  som	  tillhandahåller	  

terminalen	  skall	  ha	  ersättning	  för	  sitt	  arbete	  vilket	  gör	  att	  produktionskostnaderna	  ökar	  

(Oskarsson	  et	  al.	  2006)	  .	  

Fördelarna	  med	  systemet	  är	  att	  ledtiderna	  förkortas,	  vilket	  menas	  att	  entreprenören	  

inte	  tvingas	  att	  vänta	  på	  material.	  Byggentreprenören	  vet	  att	  materialet	  finns	  på	  

terminalen	  vilket	  gör	  att	  han	  kan	  beställa	  det	  av	  terminalföretaget	  precis	  när	  han	  

behöver	  det	  vilket	  kortar	  ledtiden	  (Oskarsson	  et	  al.	  2006)	  .	  Fördelarna	  enligt	  Svensson3	  

är	  sju	  olika	  punkter:	  

• Rätt	  lastbil	  –	  materialet	  kommer	  med	  den	  typ	  av	  lastbil	  som	  passar	  bäst	  för	  

materialet	  och	  vilken	  typ	  av	  lossning	  som	  skall	  användas.	  Exempelvis	  om	  det	  är	  

material	  som	  skall	  lyftas	  in	  med	  byggkran	  så	  används	  en	  lastbil	  med	  

öppningsbart	  tak.	  	  

• Rätt	  dag	  –	  leveransen	  kommer	  exakt	  den	  dag	  som	  passar	  in	  i	  projektplaneringen	  

så	  att	  materialet	  kommer	  på	  rätt	  plats	  med	  en	  gång	  och	  behöver	  på	  det	  sättet	  inte	  

förflyttas	  i	  onödan.	  	  

• Rätt	  tid	  –	  även	  rätt	  tid	  på	  dagen	  är	  viktigt	  för	  att	  en	  lossningsmaskin	  inte	  skall	  

kosta	  pengar	  utan	  att	  den	  tillför	  något	  produktivt.	  	  

• Pausa/gasa	  –	  möjlighet	  till	  att	  få	  en	  leverans	  tidigare	  om	  projektet	  går	  fortare	  än	  

planerat.	  Ger	  även	  möjlighet	  till	  att	  försena	  en	  leverarans	  om	  oförutsedda	  

komplikationer	  uppkommit.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  Jon	  Svensson,	  Supply	  Chain	  Specialist,	  Skanska	  Sverige	  AB,	  föredrag	  14	  februari	  2014.	  
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• Bulk/split	  –	  med	  en	  terminal	  går	  det	  fortfarande	  att	  beställa	  stora	  kvantiteter	  

från	  leverantören	  för	  att	  få	  ner	  priset.	  Men	  möjligheten	  med	  en	  terminal	  är	  att	  det	  

går	  att	  dela	  leveransen	  så	  allt	  material	  inte	  levereras	  direkt	  till	  

byggarbetsplatsen.	  	  

• Pick/pack	  –	  med	  pick/pack	  menas	  att	  det	  på	  terminalen	  går	  att	  anpassa	  

volymerna	  och	  enheterna	  så	  att	  det	  passar	  byggarbetsplatsen.	  Detta	  kan	  vara	  t.ex.	  

att	  material	  anpassas	  till	  lägenheter	  eller	  trapphus.	  	  

• Leveransbevakning	  –	  en	  terminal	  kan	  hjälpa	  till	  med	  leveransbevakning	  åt	  

byggarbetsplatsen.	  Det	  innebär	  att	  när	  entreprenören	  gör	  en	  beställning	  av	  

leverantören	  meddelar	  han	  terminalen	  att	  han	  gjort	  det	  och	  när	  det	  skall	  

levereras.	  När	  ordern	  är	  färdig	  att	  skickas	  skall	  leverantören	  meddela	  terminalen	  

att	  ordern	  är	  på	  väg.	  Om	  detta	  inte	  sker	  så	  undersöker	  terminalen	  varför	  

leveransen	  inte	  är	  på	  väg	  och	  på	  detta	  sätt	  kan	  förseningar	  upptäckas	  tidigare.	  	  

2.7 Leverantörssamverkan	  

De	  senaste	  åren	  har	  det	  inom	  tillverkningsindustrin	  börjat	  pratas	  om	  

leverantörssamverkan.	  Leverantörssamverkan	  innebär	  att	  ett	  företag	  minskar	  antalet	  

leverantörer	  och	  istället	  skapar	  ett	  närmare	  samarbete	  med	  de	  leverantörer	  som	  valts	  ut	  

att	  fortsätta	  samarbeta	  med.	  Tidigare	  har	  urvalet	  av	  leverantörer	  till	  stor	  del	  skett	  

utefter	  vilket	  pris	  leverantören	  kan	  erbjuda.	  Vilken	  kvalitet	  som	  levereras	  

nedprioriteras	  vilket	  gör	  att	  en	  leverantörs	  kvalitet	  blir	  okänd	  på	  grund	  av	  att	  deras	  

produkt	  har	  ett	  högre	  pris.	  Möjligheten	  för	  leverantör	  och	  köpare	  att	  samarbeta	  kring	  

utveckling	  finns	  inte	  då	  det	  är	  priset	  som	  styr	  valet	  av	  leverantör.	  Vid	  nästa	  inköp	  

kanske	  det	  är	  en	  annan	  leverantör	  som	  får	  leverera	  materialet.	  För	  att	  kvaliteten	  trots	  

det	  lägre	  priset	  skall	  hållas	  krävs	  mer	  omfattande	  leveranskontroller	  av	  materialet.	  Vid	  

tätare	  sammarbete	  är	  inte	  detta	  nödvändigt	  i	  samma	  omfattning	  då	  köparen	  redan	  vet	  

vilken	  kvalitet	  som	  levereras	  (Bergman	  &	  Klefsjö	  2007)	  .	  	  

När	  ett	  företag	  jobbar	  med	  leverantörssamverkan	  reduceras	  antal	  leverantörer.	  Det	  

finns	  exempel	  från	  tillverkningsindustrin	  där	  företag	  har	  gått	  från	  5000	  till	  400	  

leverantörer,	  från	  1500	  till	  300	  och	  så	  vidare.	  Det	  reducerade	  antalet	  leverantörer	  gör	  

att	  tilltron	  till	  de	  leverantörer	  som	  behålls	  blir	  högre	  vilket	  gör	  att	  kvaliteten	  kan	  höjas.	  
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Leverantörerna	  har	  även	  möjlighet	  att	  investera	  i	  utbildning	  och	  teknisk	  kompetens	  

tillsammans	  med	  köparen.	  Detta	  gör	  att	  köparen	  kan	  utnyttja	  leverantörens	  

specialistkompetens	  bättre	  vilket	  gör	  att	  bättre	  lösningar	  tas	  fram	  vilken	  ger	  möjlighet	  

till	  att	  sänka	  de	  totala	  tillverkningskostnaderna	  (Bergman	  &	  Klefsjö	  2007)	  .	  

Leverantörssamverkan	  kan	  enligt	  Bergman	  &	  Klefsjö	  (2007)	  	  definieras	  på	  följande	  sätt:	  	  

En	  ömsesidig,	  varaktig	  relation	  mellan	  det	  inköpande	  företaget	  och	  en	  leverantör.	  Denna	  

relation	  omfattar	  ett	  engagemang	  över	  lång	  tid	  och	  ett	  ömsesidigt	  förtroende	  där	  man	  delar	  

på	  information	  likväl	  som	  på	  de	  risker	  och	  vinster	  som	  samarbetet	  för	  med	  sig.	  

2.8 Partnering	  

Partnering	  är	  en	  relativt	  ny	  entreprenadform	  som	  har	  sitt	  ursprung	  i	  USA	  och	  

Storbritannien.	  I	  Sverige	  har	  partnering	  använts	  som	  entreprenadform	  sedan	  1999	  och	  i	  

större	  omfattning	  sedan	  2003	  (Byggdialog)	  .	  	  

Partnering	  är	  en	  entreprenadform	  där	  byggherre,	  konsulter,	  entreprenörerna	  och	  andra	  

aktörer	  löser	  en	  byggnadsuppgift	  tillsammans.	  Det	  som	  skiljer	  sig	  från	  andra	  

entreprenadformer	  är	  att	  det	  i	  en	  partnering	  jobbar	  alla	  olika	  yrkesgrupper	  mer	  

tillsammans	  mot	  ett	  gemensamt	  mål,	  istället	  för	  att	  varje	  yrkesgrupp	  jobbar	  var	  för	  sig	  

och	  ser	  till	  att	  ”deras	  del”	  blir	  färdig.	  I	  en	  partnering	  jobbar	  man	  mer	  med	  gemensamma	  

mål	  och	  en	  gemensam	  och	  öppen	  ekonomi	  (Byggherrarna)	  .	  Partnering	  ger	  beställaren	  

mer	  flexibilitet	  genom	  att	  han	  kan	  göra	  ändringar	  i	  utformningen	  av	  byggnaden	  utan	  att	  

det	  behöver	  skrivas	  ett	  nytt	  avtal	  på	  ändringen.	  Arbetsformen	  skall	  även	  göra	  att	  bättre	  

tekniska	  lösningar	  jobbas	  fram	  och	  att	  kreativiteten	  blir	  större	  (Byggdialog)	  .	  
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2.9 Lossningskalender	  

Lossningskalendern	  är	  ett	  internt	  verktyg	  hos	  Skanska	  där	  beställningar	  som	  görs	  via	  

Skanskas	  beställningssystem	  (IBX)	  automatiskt	  läggs	  till	  i	  en	  kalender	  med	  information	  

om	  leverantör,	  leveranstidpunkt	  samt	  vilken	  resurs	  som	  krävs	  för	  att	  lossa	  leveransen	  

(se	  Figur	  3).	  Det	  går	  även	  att	  lägga	  till	  leveranser	  manuellt	  vilket	  görs	  med	  de	  

beställningar	  som	  inte	  görs	  via	  beställningssystemet,	  samt	  av	  

partneringentreprenörerna.	  

	   	  Figur	  3.	  I	  figuren	  visas	  ett	  exempel	  av	  hur	  lossningskalendern	  kan	  se	  ut.	  Preliminär	  

leverans	  visas	  med	  ljusare	  färg,	  bekräftad	  med	  full	  färg,	  lossad	  leverans	  med	  

raster	  och	  avvikelser	  i	  rött.	  	  	  
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 Metod	  3
3.1 Företaget	  

Skanska	  är	  Sveriges	  största	  byggföretag	  med	  ca	  10	  500	  anställda	  i	  Sverige	  och	  

ytterligare	  ca	  56	  600	  anställda	  i	  världen.	  Företaget	  finns	  i	  nio	  länder	  i	  Europa	  samt	  i	  USA	  

och	  Latinamerika	  (Skanska	  2014)	  .	  	  

I	  Värmland	  har	  Skanska	  för	  närvarande	  216	  anställda	  och	  2013	  omsatte	  de	  607	  miljoner	  

kronor4.	  	  

3.2 Projektet	  

Projektet	  som	  skall	  utgöra	  grunden	  i	  examensarbetet	  är	  en	  utbyggnad	  av	  

Centralsjukhuset	  i	  Karlstad	  (CSK).	  Byggprojektet	  har	  arbetsnamnet	  CSK	  Hus	  60	  och	  

huvudentreprenör	  är	  Skanska.	  	  

Det	  som	  omfattas	  i	  projektet	  är	  en	  nybyggnation	  av	  ca	  28	  000	  m2	  i	  tre	  plan	  plus	  garage	  

samt	  ombyggnation	  av	  ca	  7	  500	  m2.	  Den	  mest	  omfattande	  delen	  är	  byggnation	  av	  21	  

stycken	  nya	  operationsavdelningar	  på	  ca	  60	  m2	  styck	  och	  en	  utökning	  av	  sterilcentralen	  

där	  bl.a.	  verktyg	  för	  operationer	  rengörs	  (Landstinget	  i	  Värmland	  2013)	  .	  En	  illustration	  

kan	  ses	  i	  Figur	  4.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4	  Åse	  Öhlin,	  HR	  Linjestöd	  Hus,	  e-‐mejl	  3	  april	  2014	  
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Figur	  4.	  Illustration	  över	  det	  nya	  operationshuset	  (Skanska)	  .	  

Budgeten	  för	  hela	  projektet	  beräknas	  till	  1,35	  miljarder	  kronor.	  Nybyggnationen	  av	  

projektet	  beräknas	  vara	  klar	  våren	  2016	  och	  ombyggnationen	  skall	  vara	  klar	  våren	  

2018.	  Projektet	  är	  ett	  så	  kallat	  ”grönt	  bygge”	  med	  fokus	  på	  energi	  och	  materialval.	  Det	  

innebär	  att	  de	  gör	  sunda	  materialval	  utefter	  miljöpåverkan	  och	  inköp	  av	  material	  skall	  

ske	  regionalt	  (Landstinget	  i	  Värmland	  2013)	  .	  	  

3.3 Nulägesbeskrivning	  

Under	  perioden	  för	  examensarbetet	  sker	  det	  mesta	  av	  arbetet	  på	  insidan	  av	  byggnaden.	  

Innerväggar	  monteras	  och	  operationssalar	  byggs	  upp.	  Stora	  delar	  av	  installationerna	  är	  

under	  utförande.	  Det	  arbete	  som	  bedrivs	  utomhus	  är	  murning	  av	  tegelfasaden	  samt	  

borrning	  och	  inkoppling	  av	  bergvärme	  i	  nordöstra	  hörnet	  av	  byggnaden,	  se	  Figur	  5.	  	  
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Figur	  5.	  Flygbild	  över	  Centralsjukhuset	  i	  Karlstad	  med	  det	  nya	  operationshuset	  inritat	  (Landstinget	  i	  

Värmland	  2013)	  .	  	  

De	  utmaningar	  som	  finns	  vid	  CSK	  Hus	  60	  är	  att	  arbetsplatsen	  är	  trång.	  Området	  som	  

bebyggs	  var	  tidigare	  parkeringsplatser	  vilket	  gör	  att	  Landstinget	  inte	  vill	  lämna	  ifrån	  sig	  

fler	  parkeringsplatser	  än	  vad	  som	  är	  nödvändigt.	  Detta	  gör	  att	  det	  är	  trångt	  med	  plats	  att	  

ställa	  material	  på.	  Andra	  utmaningar	  är	  att	  leverantörer	  inte	  får	  bli	  stående	  på	  gatan	  

utanför	  arbetsplatsen	  då	  det	  är	  en	  väg	  som	  ambulansen	  använder	  för	  akuttransporter.	  

Detta	  medför	  att	  leveranserna	  måste	  planeras	  för	  att	  detta	  inte	  skall	  ske5.	  För	  detaljer	  se	  

Figur	  6.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5	  Karl-‐Arne	  Lersten,	  Projektchef,	  Skanska	  Sverige	  AB,	  möte	  27	  januari	  2014.	  

	  

N	  
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Figur	  6.	  APD-‐plan	  över	  byggarbetsplatsen.	  Material	  som	  inte	  lagras	  inne	  i	  byggnaden	  ställs	  utmed	  

staketen	  där	  det	  får	  plats.	  

Då	  detta	  är	  ett	  relativt	  stort	  projekt	  har	  Skanska	  valt	  att	  låta	  tre	  personer	  ansvara	  för	  

den	  största	  delen	  av	  materialhanteringen	  på	  arbetsplatsen.	  Det	  innebär	  att	  de	  tar	  emot	  

alla	  yrkesgruppers	  material	  och	  även	  transporterar	  in	  materialet	  i	  byggnaden.	  	  	  

3.4 Utförande	  

Studien	  startade	  med	  en	  omfattande	  litteraturstudie	  inom	  materialhantering	  för	  att	  få	  

en	  överblick	  av	  vad	  som	  tidigare	  skrivits	  inom	  området.	  Litteratur	  i	  både	  tryckt	  form	  och	  

på	  internet	  gicks	  igenom.	  Några	  av	  de	  sökord	  som	  användes	  är	  följande:	  	  

• Materialhantering	  

• Supply	  chain	  

• Logistik	  

• Lean	  production	  
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För	  att	  sedan	  få	  en	  överblick	  av	  problematiken	  med	  materialhanteringen	  på	  

byggarbetsplatsen	  genomfördes	  en	  intervjustudie.	  Det	  är	  inte	  säkert	  att	  alla	  personer	  

inom	  ett	  projekt	  anser	  att	  det	  är	  samma	  aktiviteter	  som	  fungerar	  mindre	  bra	  och	  är	  de	  

mest	  kritiska.	  Därför	  genomfördes	  intervjuer	  med	  flera	  personer	  inom	  projektet	  med	  

olika	  typer	  av	  arbetsuppgifter.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  olika	  sorters	  problem	  skulle	  

lokaliseras.	  Personer	  som	  intervjuades	  är	  följande:	  	  

• Projektchef	  

• Produktionschef	  

• Projektinköpare	  

• Blockchef	  (har	  olika	  ansvarsområden	  i	  projektet)	  

• Logistikansvarig	  

För	  att	  frågorna	  skulle	  ha	  relevans	  och	  att	  intervjuerna	  genomfördes	  på	  rätt	  sätt	  gjordes	  

en	  litteraturstudie	  inom	  både	  materialhantering	  och	  logistik	  samt	  inom	  intervjuteknik.	  

Detta	  gjorde	  att	  frågorna	  ställdes	  på	  rätt	  sätt	  och	  kvalitativ	  information	  erhölls	  från	  

intervjuerna.	  	  

Intervjuerna	  fokuserade	  på	  frågor	  rörande	  materialhantering.	  Frågorna	  behandlade	  dels	  

hur	  materialhanteringen	  har	  fungerat	  på	  byggarbetsplatser	  som	  personen	  varit	  på	  

tidigare,	  samt	  även	  hur	  det	  fungerar	  på	  den	  aktuella	  arbetsplatsen.	  Frågor	  ställdes	  om	  

vad	  som	  fungerar	  bra	  respektive	  dåligt	  samt	  vad	  intervjuobjekten	  tycker	  om	  befintliga	  

förutsättningar	  på	  den	  aktuella	  arbetsplatsen.	  Med	  förutsättningar	  menas	  här	  hur	  

arbetsplatsen	  ser	  ut	  och	  är	  utformad	  men	  även	  om	  rätt	  förutsättningar	  finns	  inom	  

organisationen.	  Med	  det	  menas	  om	  det	  finns	  tid	  och	  resurser	  att	  jobba	  med	  

logistikfrågor	  inom	  organisationen.	  	  

När	  de	  aktiviteter	  som	  ansågs	  vara	  de	  mest	  kritiska	  och	  problematiska	  lokaliserades,	  

granskades	  dessa	  med	  hjälp	  av	  en	  fältstudie.	  Sedan	  upprättades	  en	  lista	  med	  

förbättringsåtgärder	  som	  togs	  fram	  med	  hjälp	  av	  litteraturstudien	  och	  tidigare	  

observationer.	  	  	  
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3.5 Datainsamling	  

3.5.1 Kvalitativ	  och	  kvantitativ	  metod	  
Metoden	  som	  valdes	  för	  att	  svara	  på	  frågeställningen	  är	  en	  kombination	  av	  en	  kvalitativ	  

och	  kvantitativ	  metod.	  Med	  kvalitativ	  metod	  menas	  i	  detta	  fall	  en	  intervjustudie	  där	  

mönster	  och	  gemensamma	  drag	  sammanställdes.	  Resultaten	  av	  den	  kvalitativa	  metoden	  

är	  att	  en	  helhet	  och	  ett	  sammanhang	  presenteras	  för	  att	  sedan	  användas	  som	  bas	  i	  

utformningen	  av	  fältstudien	  (Berglund	  2012)	  .	  Fördelen	  med	  en	  kvalitativ	  metod	  är	  att	  

det	  genom	  den	  går	  att	  få	  en	  helhetsbeskrivning	  av	  det	  som	  undersöks.	  Datainsamlingen	  

och	  analysen	  sker	  samtidigt	  vilket	  gör	  att	  metoden	  kan	  anpassas	  efter	  situationen	  

(Nationalencyklopedin	  2014b)	  .	  	  

För	  att	  verifiera	  det	  kvalitativa	  resultatet,	  utfördes	  en	  fältstudie	  som	  är	  den	  kvantitativa	  

delen	  av	  arbetet.	  Målet	  med	  den	  kvantitativa	  delen	  var	  att	  en	  studie	  på	  det	  formulerade	  

problemet	  skulle	  mätas	  och	  analyseras	  (Berglund	  2012)	  .	  	  Fördelen	  med	  att	  även	  

använda	  en	  kvantitativ	  metod	  var	  att	  det	  med	  hjälp	  av	  data	  i	  statistisk	  form	  gick	  att	  

kontrollera	  frågeställningen.	  En	  annan	  fördel	  med	  en	  kvantitativ	  metod	  anses	  vara	  att	  

den	  som	  studerar	  inte	  deltar	  i	  studien	  vilket	  gör	  att	  objektiviteten	  i	  arbetet	  blir	  högre	  

(Nationalencyklopedin	  2014c)	  .	  Kombinationen	  av	  en	  kvalitativ-‐	  och	  kvantitativ	  metod	  

gör	  att	  en	  bred	  belysning	  av	  studien	  nås	  (Nationalencyklopedin	  2014b)	  .	  	  

3.5.2 Intervju	  
I	  den	  första	  fasen	  av	  studien	  samlades	  information	  in	  genom	  intervjuer,	  dvs.	  indirekt	  

informationsinsamling.	  Detta	  innebär	  att	  informationen	  fås	  från	  en	  person	  som	  redan	  

har	  observerat	  det	  för	  intervjuaren	  intressanta	  ämnet.	  Detta	  är	  en	  metod	  som	  är	  mer	  

övergripande	  än	  observationsmetoden.	  Indirekt	  informationsinsamling	  är	  effektiv	  för	  

att	  få	  en	  sammanfattande	  bild	  av	  ämnet	  som	  är	  baserat	  på	  ett	  stort	  antal	  direkta	  

observationer	  (Ekholm	  &	  Fransson	  1992)	  .	  

Intervjuerna	  skedde	  under	  ca	  en	  timme.	  Tiden	  för	  intervjuerna	  bestämdes	  i	  god	  tid	  för	  

att	  personen	  skulle	  vara	  förberedd	  och	  att	  ordentligt	  med	  tid	  avsatts	  för	  intervjun.	  

Intervjuerna	  skedde	  i	  ett	  rum	  där	  ingen	  distraktion	  förekom	  så	  som	  medarbetare	  och	  

mobiltelefoner,	  detta	  eftersom	  distraktion	  och	  stress	  kunde	  göra	  att	  den	  svarande	  inte	  

gav	  rätt	  och	  tillräckligt	  utförlig	  information	  (Ekholm	  &	  Fransson	  1992)	  .	  
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Frågorna	  som	  ställdes	  var	  öppna	  frågor.	  Det	  innebar	  att	  den	  svarande	  kunde	  svara	  på	  ett	  

mer	  öppet	  sätt	  jämfört	  med	  bundna	  frågor	  där	  den	  svarande	  får	  svarsalternativ	  att	  välja	  

mellan	  eller	  endast	  kan	  svara	  ja	  eller	  nej.	  Följdfrågor	  ställdes	  under	  tiden	  för	  att	  

intervjuaren	  skulle	  kunna	  följa	  upp	  intressant	  information.	  Dock	  var	  den	  grova	  

strukturen	  upplagd	  inför	  intervjun	  för	  att	  inga	  viktiga	  områden	  skulle	  försummas	  

(Ekholm	  &	  Fransson	  1992)	  .	  

3.5.3 Fältstudie	  
Motsatsen	  till	  indirekt	  informationsinsamling	  är	  direkt	  informationsinsamling	  vilket	  

innebär	  att	  en	  observatör	  med	  egna	  ögon	  iakttar	  en	  händelse	  eller	  ett	  förlopp	  (Ekholm	  &	  

Fransson	  1992)	  .	  I	  detta	  examensarbete	  genomfördes	  en	  planerad	  observation	  av	  de	  

kritiska	  aktiviteterna	  som	  framkom	  i	  intervjuerna.	  I	  den	  planerade	  observationen	  

granskades	  en	  arbetsprocess	  när	  den	  pågick.	  Anteckningar	  fördes	  över	  hur	  aktiviteten	  

utfördes	  samt	  vilka	  störningar	  som	  uppkom.	  

Det	  som	  studerades	  i	  den	  andra	  fasen	  av	  examensarbetet	  var	  produktiviteten	  för	  en	  

logistikarbetare.	  Det	  som	  observerades	  var	  när	  logistikarbetaren	  utförde	  en	  aktivitet	  

som	  var	  produktiv,	  nödvändig	  eller	  icke	  produktiv.	  	  

Aktiviteter	  som	  i	  studien	  ansågs	  produktiva	  är	  följande:	  	  

• Lossning	  av	  material	  från	  lastbil	  

• Köra	  in	  material	  i	  byggnaden	  

• Placera	  ut	  material	  i	  byggnaden	  på	  dess	  rätta	  plats	  

Aktiviteter	  som	  ansågs	  nödvändiga	  är	  följande:	  	  

• Förflyttning	  av	  hjälpmedel	  (ex.	  gipsvagn,	  gipsbockar	  och	  pallyft)	  

• Leta	  efter	  hjälpmedel	  

• Utförsel	  av	  överblivet	  material	  
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Exempel	  på	  aktiviteter	  som	  ansågs	  icke	  produktiva	  är	  följande:	  	  

• Logistikarbetaren	  måste	  flytta	  på	  material	  för	  att	  komma	  åt	  aktuellt	  material	  

• Logistikarbetare	  måste	  flytta	  på	  material	  som	  är	  i	  vägen	  för	  yrkesarbetare	  

• Väntan	  på	  maskinförare	  som	  kan	  köra	  fram	  material	  för	  vidare	  transport	  in	  i	  

byggnaden	  

• Blir	  avbruten	  för	  att	  utföra	  en	  brådskande	  aktivitet	  

• Köra	  in	  material	  i	  byggnaden	  som	  inte	  placeras	  ut	  på	  sin	  rätta	  plats	  

	  

Figur	  7.	  Produktiv	  aktivitet,	  inkörning	  av	  material.	  	  

Personerna	  i	  logistikgruppen	  på	  arbetsplatsen	  har	  även	  några	  andra	  arbetsuppgifter.	  

Detta	  kan	  bl.a.	  vara	  att	  beställa	  och	  serva	  maskiner	  till	  yrkesarbetarna	  samt	  att	  hålla	  

ordning	  i	  förråden.	  De	  aktiviteterna	  exkluderades	  i	  studien	  då	  de	  inte	  tillhör	  

materialhanteringen.	  	  

Observationen	  var	  en	  deltagande	  observation.	  Det	  menas	  att	  observatören	  deltog	  aktivt	  i	  

situationerna	  som	  uppstod.	  Målet	  var	  dock	  inte	  att	  de	  personer	  som	  blir	  observerade	  

skulle	  bli	  påverkade	  av	  observatören	  vilket	  påpekades	  innan	  studien	  startade.	  
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Struktureringsgraden	  var	  strukturerad	  vilket	  innebär	  att	  de	  beteenden	  som	  

observeradades	  noterades	  i	  förväg.	  Dessa	  användes	  sedan	  som	  en	  checklista	  och	  

noterades	  sedan	  när	  beteendena	  inträffade.	  Detta	  gjorde	  att	  kvantitativa	  data	  samlades	  

in	  vilka	  sedan	  analyserade	  statistiskt	  (Eriksson	  2010)	  .	  	  

Under	  fältstudien	  observerades	  även	  hur	  materialhanteringen	  utfördes	  för	  att	  

underlätta	  utformningen	  av	  åtgärder	  i	  ett	  senare	  skede	  av	  examensarbetet.	  	  

3.6 Tillförlitlighet	  

3.6.1 Reliabilitet	  
Reliabilitet	  innebär	  hur	  tillförlitlig	  en	  mätning	  är,	  dvs.	  om	  mätningarna	  är	  korrekt	  

utförda	  (Thurén	  2007)	  .	  En	  undersökning	  kan	  ha	  en	  hög	  reliabilitet	  men	  det	  garanterar	  

inte	  en	  hög	  validitet	  (Thunman	  &	  Wiedersheim-‐Paul	  2003b)	  .	  

För	  att	  mätningarna	  skulle	  bli	  så	  exakta	  som	  möjligt	  diskuterades	  mätmetoden	  och	  

designades	  tillsammans	  med	  projektchef	  samt	  handledare	  från	  universitetet.	  Det	  som	  

diskuterades	  var	  hur	  mätningen	  skulle	  genomföras	  samt	  vilka	  aktiviteter	  som	  skulle	  

ingå	  i	  studien.	  	  

3.6.2 Validitet	  
Validitet	  innebär	  enligt	  Thurén	  (2007)	  ”att	  man	  verkligen	  har	  undersökt	  det	  man	  ville	  

undersöka	  och	  ingenting	  annat”.	  	  

Skillnaden	  mellan	  reliabilitet	  och	  validitet	  kan	  förklaras	  med	  att	  mätningar	  kan	  vara	  

korrekt	  utförda	  men	  har	  gjorts	  på	  fel	  sak	  (Thurén	  2007)	  .	  

Två	  regler	  som	  sammanfattar	  reliabilitet	  och	  validitet	  är:	  	  

• ”Hög	  reliabilitet	  garanterar	  inte	  hög	  validitet”	  

• ”Hög	  validitet	  förutsätter	  hög	  reliabilitet”	  

(Thunman	  &	  Wiedersheim-‐Paul	  2003c)	  	  

En	  hög	  validitet	  i	  examensarbetet	  har	  säkerställts	  genom	  kontinuerlig	  kontakt	  med	  

handledare	  på	  universitet	  och	  företag	  för	  att	  dikutera	  relevansen	  av	  det	  utförda	  arbetet.	  	  
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3.6.3 Objektivitet	  
Med	  objektivitet	  menas	  att	  en	  grupps	  intressen	  eller	  personliga	  intressen	  inte	  beaktas	  i	  

en	  undersökning,	  och	  att	  det	  i	  resultatet	  endast	  tas	  hänsyn	  till	  fakta	  

(Nationalencyklopedin	  2014d)	  .	  	  

Intervjuer	  och	  undersökningar	  gjordes	  till	  största	  möjlighet	  objektiva.	  Detta	  gjordes	  

utefter	  fyra	  punkter	  som	  Thunman	  &	  Wiedersheim-‐Paul	  (2003a)	  ställer	  upp:	  	  

1. Att	  relevansen	  i	  examensarbetet	  hålls.	  	  

Detta	  gjordes	  genom	  kontinuerlig	  kontakt	  med	  handledare	  från	  universitetet	  

samt	  handledare	  på	  det	  undersökta	  företaget.	  	  

2. Trolighet	  i	  slutsatser.	  	  

Att	  troligheten	  i	  slutsatserna	  är	  hög	  kontrollerades	  genom	  att	  diskussioner	  av	  

slutsatserna	  gjordes	  med	  yrkesverksamma.	  	  

3. Neutralitet	  vid	  analys.	  	  

Detta	  upprätthölls	  genom	  att	  ingen	  information	  från	  intervjuer	  samt	  fältstudie	  

undanhölls	  i	  rapporten	  samt	  att	  målet	  inte	  var	  att	  få	  fram	  ett	  negativt	  resultat	  

utan	  att	  endast	  påvisa	  hur	  verkligheten	  såg	  ut.	  	  

4. Balans	  mellan	  olika	  intressen.	  	  	  

För	  att	  allas	  intressen	  skulle	  beaktas	  har	  kontinuerlig	  kontakt	  med	  handledare	  

från	  universitet	  och	  företag	  funnits	  under	  hela	  examensarbetet.	  	  

För	  intervjustudien	  gjordes	  ett	  urval	  av	  intressanta	  personer	  att	  intervjua.	  Målet	  var	  att	  

en	  person	  från	  de	  olika	  positionerna	  som	  nämndes	  tidigare	  skulle	  intervjuas.	  Nedan	  

listas	  de	  intervjuade	  personerna:	  	  

Carl	  Boström	  

Carl	  är	  produktionschef	  i	  projektet.	  Han	  har	  jobbat	  på	  Skanska	  i	  nästan	  40	  år	  som	  

produktionschef	  och	  projektchef.	  Tidigare	  erfarenheter	  är	  bl.a.	  sjukhus,	  bostäder,	  kontor	  

skolor	  och	  industrier.	  	  
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Hans	  Christensson	  

Hans	  jobbar	  med	  att	  ta	  emot	  leveranser	  samt	  att	  transportera	  material	  till	  en	  lagerplats	  

eller	  en	  plats	  där	  materialet	  skall	  monteras.	  Han	  har	  tidigare	  jobbat	  som	  snickare	  i	  35	  år	  

men	  har	  i	  detta	  projekt	  hand	  om	  materialhantering.	  	  

Hans	  Hall	  

Hans	  roll	  i	  byggprocessen	  är	  projektinköpare.	  Det	  innebär	  att	  han	  handlar	  upp	  material	  

till	  byggnaden	  och	  finns	  med	  som	  stöd	  till	  blockcheferna	  och	  tillsammans	  ser	  de	  till	  att	  

rätt	  mängd	  material	  köps	  in.	  Hans	  började	  som	  konstruktör	  och	  har	  sedan	  dess	  bland	  

annat	  jobbat	  som	  central	  inköpare	  för	  Skanska	  i	  Värmland.	  	  

Karl-‐Arne	  Lersten	  

Karl-‐Arne	  är	  projektchef	  för	  entreprenaden.	  Han	  har	  jobbat	  mot	  Landstingsfastigheter	  

sedan	  2000	  och	  har	  både	  renoverat	  och	  varit	  med	  och	  byggt	  till	  Centralsjukhuset	  i	  

Karlstad.	  Som	  projektchef	  har	  han	  tidigare	  haft	  ansvaret	  för	  flertalet	  projekt	  samtidigt	  

men	  just	  nu	  är	  han	  enbart	  ansvarig	  för	  CSK	  Hus	  60.	  

Per-‐Olov	  Lindgren	  

Jobbar	  som	  blockchef	  på	  CSK	  Hus	  60.	  En	  blockchef	  har	  en	  del	  av	  byggnaden	  som	  sitt	  

ansvarsområde.	  I	  detta	  fall	  har	  Per-‐Olov	  ansvar	  för	  installationer	  i	  byggnaden.	  Per-‐Olov	  

har	  tidigare	  jobbat	  som	  produktionschef	  i	  olika	  stora	  projekt	  så	  som	  bostäder	  och	  skolor	  

och	  har	  ca	  10	  års	  erfarenhet	  i	  branschen.	  Han	  har	  även	  jobbat	  som	  Kvalitets	  –	  Miljö	  -‐	  

Arbetsmiljö	  ledare	  (KMA-‐ledare).	  	  	   	  
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 Resultat	  	  4
4.1 Intervjuer	  	  

Nedan	  är	  en	  sammanfattning	  av	  de	  frågor	  och	  svar	  som	  behandlades	  under	  intervjuerna.	  

För	  komplett	  frågelista	  se	  Bilaga	  1.	  	  

4.1.1 Vilka	  är	  de	  generella	  utmaningarna	  angående	  logistik?	  	  
Alla	  de	  intervjuande	  anser	  att	  det	  finns	  stor	  förbättringspotential	  i	  logistikfrågorna	  på	  

byggarbetsplatser	  generellt.	  De	  menar	  att	  en	  stor	  utmaning	  är	  att	  få	  material	  vid	  rätt	  

tidpunkt	  för	  att	  på	  det	  sättet	  slippa	  att	  flytta	  materialet	  flertalet	  gånger.	  Någon	  tycker	  

även	  att	  alla	  flöden	  i	  byggkedjan	  måste	  bli	  effektivare.	  Detta	  innebär	  att	  både	  ritningar	  

och	  besked	  måste	  komma	  vid	  rätt	  tidpunkt	  för	  att	  materialbeställningarna	  skall	  ha	  

möjlighet	  att	  levereras	  vid	  rätt	  tidpunkt.	  	  

En	  punkt	  som	  flera	  tagit	  upp	  i	  intervjuerna	  är	  det	  att	  det	  är	  en	  utmaning	  att	  uppskatta	  

och	  mäta	  hur	  mycket	  logistikhanteringen	  kostar	  dem.	  Som	  det	  är	  idag	  vet	  de	  inte	  hur	  

mycket	  tid	  och	  pengar	  som	  läggs	  på	  materialhanteringen.	  Detta	  gör	  att	  det	  blir	  svårare	  

att	  motivera	  förändringar	  då	  det	  är	  komplext	  att	  räkna	  på	  vilken	  förtjänst	  en	  förändring	  

kan	  ge.	  	  

En	  annan	  punkt	  som	  flera	  poängterar	  är	  att	  det	  jobbas	  på	  samma	  sätt	  på	  

byggarbetsplatserna	  som	  det	  gjorts	  under	  många	  år.	  Därför	  är	  det	  en	  utmaning	  att	  

förändra	  tanke-‐	  och	  arbetssätten	  på	  arbetsplatserna.	  	  

4.1.2 Vad	  fungerar	  bra	  på	  byggarbetsplatsen?	  	  
Majoriteten	  av	  personerna	  som	  intervjuades	  menade	  att	  det	  som	  fungerade	  bra	  var	  

införandet	  av	  en	  lossningskalender.	  Lossningskalendern	  har	  gjort	  att	  de	  som	  tar	  emot	  

materialet	  på	  arbetsplatsen	  har	  fått	  en	  bättre	  översikt	  av	  vilka	  leveranser	  som	  kommer	  

att	  anlända	  under	  dagen	  och	  veckan.	  	  

Projektchefen	  och	  produktionschefen	  anser	  att	  förutsättningarna	  för	  att	  få	  till	  en	  bra	  

materialhantering	  är	  goda	  då	  de	  jobbar	  i	  en	  partneringentreprenad.	  

Partneringenentreprenaden	  gör	  att	  Skanska	  som	  huvudentreprenör	  kan	  ta	  hand	  om	  allt	  

material	  vilket	  gör	  att	  de	  får	  ett	  helhetsgrepp	  om	  materialmottagningen,	  vilket	  

underlättar	  hanteringen	  tillsammans	  med	  lossningskalendern.	  	  
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4.1.3 Vad	  fungerar	  dåligt	  på	  arbetsplatsen?	  	  
Majoriteten	  av	  de	  intervjuade	  har	  påpekat	  att	  flödet	  av	  material	  har	  varit	  för	  stort	  vissa	  

perioder.	  De	  anser	  att	  det	  kommit	  för	  mycket	  material	  vilket	  har	  gjort	  att	  materialet	  har	  

behövt	  flyttas	  på	  många	  gånger.	  En	  del	  av	  de	  intervjuade	  framhåller	  att	  det	  är	  för	  dåligt	  

med	  lagringsplatser	  på	  byggarbetsplatsen.	  Det	  har	  gjort	  att	  de	  kört	  in	  mycket	  material	  i	  

byggnaden	  som	  gör	  att	  det	  blir	  trångt	  för	  yrkesarbetarna	  att	  utföra	  sina	  arbetsuppgifter	  

och	  att	  de	  tvingas	  flytta	  på	  material.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  ventilationsmaterial	  som	  

flera	  bedömer	  har	  kommit	  i	  för	  stora	  kvantiteter	  vilket	  gjort	  att	  det	  blivit	  trångt	  på	  

våningsplanen.	  De	  har	  även	  börjat	  använda	  det	  nybyggda	  parkeringshuset	  i	  källaren	  till	  

att	  lagerhålla	  material.	  Det	  gör	  att	  de	  först	  får	  köra	  ner	  materialet	  i	  källaren	  för	  att	  sedan	  

transporterar	  in	  det	  i	  byggnaden	  när	  de	  behöver	  det.	  Det	  gör	  att	  det	  blir	  flera	  långa	  

förflyttningar	  av	  materialet	  innan	  det	  monteras.	  	  

Logistiken	  invändigt	  har	  inte	  fungerat	  tillfredställande.	  De	  som	  kör	  ut	  material	  invändigt	  

tycker	  att	  det	  blivit	  för	  trångt	  vid	  intagsöppningarna.	  Det	  har	  monterats	  väggar	  där	  

materialet	  skall	  tas	  in	  i	  byggnaden	  vilket	  har	  gjort	  att	  det	  blivit	  trängre	  och	  svårare	  att	  få	  

in	  materialet	  i	  byggnaden.	  Sedan	  har	  det	  även	  stått	  mycket	  saker	  i	  korridorerna	  vilket	  

har	  gjort	  att	  införseln	  har	  tagit	  längre	  tid	  än	  vad	  som	  hade	  varit	  nödvändigt.	  	  

Att	  det	  kommit	  för	  mycket	  material	  vid	  fel	  tidpunkter	  anser	  både	  projektchef	  och	  

produktionschef	  beror	  på	  för	  dålig	  planering.	  Produktionschefen	  anser	  att	  

engagemanget	  har	  varit	  för	  dåligt	  och	  att	  för	  mycket	  material	  har	  avropats	  vid	  fel	  

tidpunkter.	  En	  annan	  anledning	  till	  problemen	  är	  att	  leveransbevakningen	  och	  

leveranssäkerheten	  är	  dålig.	  De	  anser	  att	  det	  för	  ofta	  resoneras	  på	  så	  sätt	  att	  ”det	  är	  lika	  

bra	  att	  beställa	  materialet	  så	  finns	  det	  hemma	  när	  det	  behövs”.	  Det	  gör	  att	  material	  blir	  

förstört	  på	  grund	  av	  lagring	  samt	  att	  det	  flyttas	  ett	  flertal	  gånger.	  	  

Ett	  annat	  problem	  som	  finns	  på	  byggarbetsplatserna	  är	  att	  organisationen	  anpassar	  sig	  

när	  ett	  problem	  dyker	  upp	  för	  en	  materialleverantör.	  Istället	  för	  att	  i	  kontrakten	  skriva	  

in	  viten	  vid	  förseningar	  anpassar	  de	  istället	  produktionen.	  Det	  innebär	  ofta	  att	  ett	  

moment	  som	  skulle	  utföras	  vid	  en	  senare	  tidpunkt	  får	  tidigareläggas.	  Detta	  medför	  

merkostnader	  och	  projektchefen	  tror	  att	  anpassningar	  av	  detta	  slag	  sker	  flera	  gånger	  i	  

veckan,	  om	  inte	  dagligen	  till	  och	  med.	  	  
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4.1.4 Vilka	  förändringar	  skulle	  du	  vilja	  göra?	  	  
Vilka	  förändringar	  de	  intervjuade	  ville	  göra	  för	  att	  förbättra	  materialhanteringen	  var	  lite	  

olika.	  Någon	  tyckte	  att	  mer	  plats	  för	  avställning	  av	  material	  skulle	  hjälpa.	  Han	  menade	  

att	  ett	  stort	  tält	  för	  materialet	  skulle	  underlätta	  hanteringen	  genom	  att	  varje	  yrkesgrupp	  

skulle	  få	  en	  anvisad	  plats	  att	  ha	  sitt	  material.	  Det	  skulle	  göra	  att	  hanteringen	  efter	  

lossning	  skulle	  bli	  smidigare.	  	  

Tre	  av	  de	  fem	  intervjuade	  menade	  att	  en	  förändring	  som	  skulle	  göra	  

materialhanteringen	  effektivare	  var	  att	  använde	  en	  logistikcentral	  för	  de	  produkter	  som	  

inte	  är	  bulkvaror.	  Det	  skulle	  enligt	  dem	  göra	  att	  de	  fick	  dit	  de	  material	  de	  behöver	  vid	  

rätt	  tidpunkt,	  dvs.	  när	  det	  skall	  monteras.	  	  

En	  annan	  förändring	  som	  föreslogs	  var	  att	  det	  krävs	  en	  förbättring	  i	  att	  följa	  och	  läsa	  

tidplaner.	  Om	  tidplanerna	  följs	  bättre	  skulle	  logistiken	  fungera	  bättre	  på	  så	  sätt	  att	  

byggmaterialet	  skulle	  levereras	  vid	  de	  rätta	  tidpunkterna.	  Men	  för	  att	  tidplanerna	  skall	  

följas	  bättre	  krävs	  enligt	  produktionschefen	  att	  alla	  arbetsledare,	  även	  hos	  

partneringentreprenörerna,	  utbildas	  i	  att	  läsa	  tidplanerna	  för	  att	  undvika	  att	  stora	  

materialleveranser	  levereras	  vid	  fel	  tidpunkter.	  	  

En	  sista	  förbättringsåtgärd	  som	  projektchefen	  ansåg	  skulle	  göra	  materialhanteringen	  

effektivare	  och	  billigare	  var	  att	  använda	  externa	  företag	  för	  intransport	  av	  material	  

under	  de	  tider	  då	  yrkesarbetarna	  inte	  är	  på	  plats.	  	  	  

4.1.5 Sammanfattning	  
Det	  som	  går	  att	  sammanfatta	  från	  intervjuerna	  är	  att	  alla	  är	  överens	  om	  att	  

materialhanteringen	  i	  byggbranschen	  generellt	  och	  på	  byggarbetsplatsen	  inte	  är	  

optimal.	  Det	  som	  alla	  tycker	  är	  att	  det	  kommit	  för	  mycket	  material	  vid	  fel	  tidpunkter	  

vilket	  gjort	  att	  arbetsplatsen	  på	  vissa	  ställen	  har	  blivit	  alldeles	  för	  trång.	  För	  att	  få	  

ordning	  på	  problemet	  råder	  det	  olika	  meningar	  om	  vilka	  åtgärder	  som	  skall	  utföras.	  	  

Vissa	  vill	  angripa	  problemet	  tidigt	  i	  leveranskedjan	  genom	  att	  planera	  och	  beställa	  

bättre,	  medan	  andra	  tycker	  att	  det	  skulle	  lösas	  på	  platsen	  genom	  mer	  plats	  och	  tydligare	  

lagerplatser.	  	  
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4.2 Fältstudie	  

Fältstudien	  genomfördes	  under	  fyra	  dagar	  där	  logistikarbetarens	  arbete	  granskades,	  

detta	  kan	  studeras	  i	  Bilaga	  2.	  Resultatet	  visar	  att	  42	  %	  av	  tiden	  läggs	  på	  produktivt	  

arbete.	  Produktivt	  arbete	  kan	  vara	  att	  köra	  in	  material	  i	  byggnaden	  och	  ta	  emot	  

leveranser	  av	  material.	  	  

10	  %	  av	  tiden	  läggs	  på	  aktiviteter	  som	  inte	  är	  produktiva	  men	  som	  anses	  nödvändiga	  att	  

utföra.	  Dessa	  aktiviteter	  kan	  bestå	  av	  att	  flytta	  hjälpmedel	  så	  som	  en	  gipsvagn,	  

gipsbockar	  eller	  en	  palltruck.	  Tiden	  kan	  även	  bestå	  av	  att	  köra	  ut	  material	  ur	  byggnaden,	  

så	  kallat	  spillmaterial.	  	  

Även	  10	  %	  av	  tiden	  läggs	  på	  icke	  produktiva	  aktiviteter.	  Stora	  delar	  av	  denna	  tid	  är	  

väntan	  på	  en	  maskin	  (lull)	  som	  för	  tillfället	  utför	  andra	  aktiviteter.	  Tiden	  kan	  även	  bestå	  

av	  att	  leta	  efter	  material,	  i	  byggnaden	  eller	  material	  som	  förvaras	  någon	  annan	  stans	  på	  

byggarbetsplatsen.	  	  

Den	  sista	  delen	  av	  resultatet	  är	  tiden	  för	  att	  flytta	  material,	  denna	  del	  är	  38	  %	  av	  den	  

totala	  tiden.	  Förflyttning	  av	  material	  innebär	  både	  förflyttning	  inom	  byggnaden	  men	  

även	  förflyttning	  av	  material	  som	  står	  i	  vägen	  någon	  stans	  på	  byggarbetsplatsen.	  	  

Tid	  som	  inte	  visas	  i	  diagrammet	  i	  Figur	  8	  är	  tid	  där	  logistikarbetaren	  utfört	  

arbetsuppgifter	  som	  inte	  har	  med	  materialhantering	  att	  göra.	  Under	  denna	  studie	  var	  

sådana	  aktiviteter	  bl.a.	  städning.	  Fullständig	  dokumentation	  av	  aktiviteterna	  visas	  i	  

Bilaga	  2.	  
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Figur	  8.	  Diagrammet	  visar	  hur	  arbetsfördelningen	  för	  en	  logistikarbetare	  ser	  ut	  i	  snitt.	  

	   	  

42%	  

10%	  10%	  

38%	  
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 Förbättringsåtgärder	  5
Åtgärderna	  som	  behandlas	  nedan	  utgår	  från	  studien	  som	  lokaliserade	  de	  största	  

problemen	  på	  byggarbetsplatsen	  till	  att	  stora	  mängder	  material	  levererades	  vid	  fel	  

tidpunkter.	  De	  åtgärder	  som	  tas	  upp	  nedan	  har	  tagits	  fram	  genom	  reflektioner	  som	  

gjorts	  löpande	  under	  intervjuer	  och	  fältstudien,	  samt	  genom	  litteraturstudien.	  	  

Den	  största	  direkta	  åtgärden	  som	  borde	  utföras	  är	  användandet	  av	  en	  terminal	  

(terminalisering).	  Det	  skulle	  göra	  att	  de	  fortfarande	  hade	  enkel	  och	  snabb	  tillgång	  till	  

materialen	  men	  att	  de	  inte	  skulle	  stå	  i	  vägen	  på	  arbetsplatsen.	  De	  skulle	  även	  inte	  

behöva	  få	  en	  hel	  leverans	  till	  arbetsplatsen	  utan	  den	  skulle	  kunna	  delas	  på	  terminalen	  så	  

att	  passade	  kvantitet	  levereras	  till	  arbetsplatsen.	  Terminalisering	  skulle	  medföra	  en	  

merkostnad	  men	  tidigare	  projekt	  visar	  att	  denna	  är	  försumbar	  mot	  de	  vinster	  som	  kan	  

göras.	  Lösningen	  med	  en	  terminal	  har	  i	  projektet	  diskuterats	  flera	  gånger	  och	  under	  en	  

längre	  tid	  men	  har	  inte	  realiserats.	  Då	  tidigare	  projekt	  visat	  på	  att	  det	  finns	  stora	  

fördelar	  med	  en	  terminal	  borde	  de	  inte	  tveka	  på	  att	  börja	  använda	  den,	  utan	  snarast	  

våga	  ta	  steget	  att	  börja.	  En	  tanka	  som	  borde	  följa	  arbetet	  är	  att;	  ska	  materialet	  inte	  

användas	  direkt,	  ska	  det	  inte	  köras	  till	  arbetsplatsen.	  

Det	  interna	  verktyg	  som	  idag	  används	  är	  lossningskalendern	  (se	  avsnitt	  2.9).	  Det	  

intervjuerna	  visade	  var	  att	  majoriteten	  var	  nöjda	  med	  hur	  verktyget	  fungerade.	  Något	  

som	  dock	  borde	  utvecklas	  är	  att	  kalendern	  borde	  följas	  än	  striktare.	  Det	  är	  några	  

leveranser	  som	  inte	  skrivs	  in	  i	  kalendern	  med	  hur	  lång	  tid	  de	  behöver	  använda	  

lossningsutrustning	  vilket	  medför	  att	  andra	  yrkesgrupper	  får	  stå	  och	  vänta	  på	  att	  de	  ska	  

få	  tillgång	  till	  maskinen	  trots	  att	  de	  skrivit	  in	  i	  kalendern	  att	  de	  skall	  använda	  den.	  	  

Därför	  skulle	  lossningskalendern	  följas	  än	  striktare	  för	  att	  få	  bättre	  ordning	  på	  hur	  

lossningsmaskinen	  används.	  	  

En	  annan	  förbättring	  som	  skulle	  kunna	  göras	  är	  att	  det	  i	  lossningskalandern	  ställs	  krav	  

på	  att	  placering	  för	  materialet	  måste	  anges.	  Som	  det	  är	  idag	  får	  logistikpersonalen	  leta	  

efter	  rätt	  person	  att	  fråga	  vilket	  tar	  tid	  samt	  medför	  att	  det	  inte	  blir	  samma	  flyt	  i	  

intransporten	  som	  hade	  varit	  möjligt.	  	  
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Trots	  att	  lossningskalendern	  är	  något	  som	  majoriteten	  anser	  fungerar	  bra	  finns	  alltså	  

förbättringspotential.	  Det	  som	  borde	  göras	  är	  att	  ett	  styrdokument	  för	  

lossningskalendern	  tas	  fram	  som	  alla	  konsulter	  och	  beställare	  skall	  följa	  när	  de	  gör	  en	  

beställning.	  Detta	  skulle	  göra	  mottagning	  och	  inkörning	  av	  material	  smidigare	  och	  

effektivare	  för	  logistikpersonalen.	  	  

Något	  som	  borde	  ändras	  är	  hur	  användingen	  av	  maskinen	  (lull)	  används.	  Som	  det	  är	  

idag	  vill	  alla	  yrkesgrupper	  använda	  den	  under	  dagtid	  (7	  –	  16).	  Han	  som	  i	  dagsläget	  kör	  

maskinen	  jobbar	  till	  19	  på	  kvällarna	  men	  endast	  måndag	  –	  torsdag.	  Detta	  gör	  att	  det	  

finns	  en	  stor	  möjlighet	  att	  köra	  in	  material	  efter	  16	  när	  de	  flesta	  yrkesgrupper	  gått	  hem.	  

Detta	  gör	  att	  logistikpersonalen	  skulle	  kunna	  jobba	  mer	  ostört	  vilket	  skulle	  göra	  deras	  

jobb	  betydligt	  effektivare.	  Denna	  åtgärd	  kan	  inte	  bara	  göras	  på	  denna	  arbetsplats	  då	  det	  

finns	  en	  maskinförare	  tillgänglig	  på	  kvällstid.	  Det	  skulle	  på	  många	  arbetsplatser	  kunna	  

effektivisera	  arbetet	  att	  transportera	  in	  material	  på	  andra	  tider	  än	  när	  de	  flesta	  

yrkesarbetare	  är	  aktiva.	  	  

Som	  tidigare	  nämnts	  är	  entreprenaden	  i	  projektet	  en	  partneringentreprenad.	  De	  enda	  

som	  inte	  sitter	  med	  i	  projektet	  är	  leverantörerna.	  I	  intervjuerna	  framkom	  det	  att	  det	  var	  

svårt	  att	  skriva	  in	  viten	  i	  avtalen	  med	  leverantörerna	  för	  att	  få	  dem	  att	  blir	  mer	  exakta	  i	  

sina	  leveranser.	  Som	  det	  ser	  ut	  idag	  är	  det	  priset	  som	  styr	  vilken	  leverantör	  som	  får	  

leverera	  materialet.	  Men	  skulle	  ett	  tätare	  sammarbete	  upprättas	  med	  några	  leverantörer	  

och	  antalet	  leverantörer	  minskas	  skulle	  det	  nog	  vara	  möjligt	  att	  skriva	  in	  viten	  i	  avtalen.	  

Om	  leverantören	  vet	  om	  att	  de	  har	  en	  trygghet	  i	  att	  de	  vet	  att	  de	  får	  leverera	  till	  kunden	  

under	  en	  längre	  tid	  skulle	  de	  kunna	  förbättra	  sin	  leveransprecision.	  	  Detta	  är	  en	  åtgärd	  

som	  både	  kostar	  pengar	  och	  är	  tidskrävande,	  men	  om	  man	  kan	  få	  ut	  att	  leveranserna	  

blir	  mer	  pålitliga	  finns	  det	  mycket	  att	  vinna	  på	  det.	  Skanska	  är	  Sveriges	  största	  

byggföretag	  varför	  denna	  åtgärd	  borde	  vara	  möjlig	  att	  genomföra.	  	  

Nedan	  sammanfattas	  åtgärderna	  i	  en	  punktlista:	  

• Börja	  med	  terminalisering.	  

• Använd	  leveranskalendern	  striktare	  med	  hjälp	  av	  ett	  styrdokument.	  

• Utvärdera	  möjligheten	  att	  transportera	  in	  material	  under	  avvikande	  tider.	  

• Starta	  upp	  leverantörssamverkan	  för	  att	  få	  mer	  tillförlitliga	  leveranser.	   	  
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 Diskussion	  6
6.1 Metoddiskussion	  

Metoden	  som	  valdes	  för	  att	  få	  svar	  på	  frågeställningen	  var	  att	  först	  göra	  en	  

intervjustudie	  och	  sedan	  en	  fältstudie.	  Examensarbetet	  startade	  med	  en	  litteraturstudie	  

för	  att	  få	  en	  inblick	  i	  vad	  som	  tidigare	  har	  forskats	  fram	  inom	  materialhantering.	  	  

Att	  starta	  med	  en	  litteraturstudie	  var	  nödvändigt	  för	  att	  få	  en	  baskunskap	  om	  

materialhantering	  och	  bygglogistik.	  Svårigheterna	  i	  litteraturstudien	  var	  att	  en	  stor	  del	  

av	  litteraturen	  inom	  materiallogistik	  är	  inriktad	  på	  tillverkande	  industriföretag	  som	  

först	  köper	  in	  och	  sedan	  säljer	  vidare	  det	  processade	  materialet.	  Detta	  gjorde	  att	  det	  var	  

svårare	  att	  applicera	  litteraturen	  till	  materiallogistik	  där	  det	  köps	  in	  och	  sedan	  monteras	  

vilket	  skiljer	  sig	  från	  ”traditionell”	  industri.	  Därför	  krävdes	  mycket	  tolkning	  av	  

litteraturen	  för	  att	  den	  skulle	  bli	  applicerbar	  på	  byggbranschen	  vilket	  ibland	  var	  

krävande.	  	  	  

Tidiga	  möten	  med	  projektansvariga	  gjorde	  även	  att	  bilden	  av	  den	  studerade	  

arbetsplatsen	  blev	  tydligare.	  Examensarbetet	  var	  i	  ett	  tidigt	  skede	  inriktat	  på	  

materialhantering	  och	  att	  någon	  typ	  av	  fältstudie	  skulle	  göras.	  För	  att	  inte	  fel	  moment	  

skulle	  studeras	  gjordes	  en	  intervjustudie.	  Intervjuerna	  utformades	  med	  hjälp	  av	  

litteraturstudien.	  	  

Att	  först	  göra	  en	  intervjustudie	  ansågs	  viktigt	  för	  att	  validiteten	  i	  examensarbetet	  skulle	  

hållas	  hög.	  Hade	  denna	  del	  hoppats	  över	  är	  det	  inte	  säkert	  att	  den	  mest	  vitala	  

problematiken	  skulle	  upptäckts	  och	  i	  ett	  senare	  skede	  studerats.	  Intervjuerna	  gjordes	  

med	  olika	  typer	  av	  tjänstemän	  och	  yrkesarbetare.	  Denna	  del	  skulle	  kunna	  ha	  genomförts	  

utförligare	  genom	  att	  fler	  personer	  intervjuades	  för	  att	  reliabiliteten	  i	  resultatet	  skulle	  

bli	  högre.	  Att	  detta	  inte	  gjordes	  berodde	  på	  flera	  saker.	  En	  anledning	  var	  att	  

arbetsbelastningen	  vid	  intervjuperioden	  var	  mycket	  hög	  på	  arbetsplatsen	  vilket	  gjorde	  

att	  några	  personer	  inte	  hade	  möjlighet	  att	  delta	  i	  intervjustudien.	  Frånvaro	  på	  några	  

nyckelpersoner	  gjorde	  att	  deras	  arbetsbelastning	  var	  än	  högra	  när	  de	  kom	  tillbaka	  vilket	  

gjorde	  att	  de	  inte	  hade	  möjlighet	  att	  ställa	  upp	  för	  en	  intervju.	  Personer	  från	  flera	  olika	  
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befattningar	  intervjuades	  dock	  vilket	  gör	  att	  resultatet	  från	  intervjuerna	  fortfarande	  

anses	  tillförlitligt.	  

Fältstudien	  utfördes	  under	  fyra	  dagar.	  Detta	  anses	  vara	  tillräckligt	  men	  någon/några	  

dagar	  till	  för	  fältstudie	  hade	  varit	  bra	  för	  att	  få	  ett	  än	  mer	  tillförlitligt	  och	  representativt	  

resultat.	  Fältstudien	  anses	  dock	  tillförlitlig	  då	  de	  studerade	  dagarna	  enligt	  

yrkesarbetarna	  var	  exempel	  på	  typiska	  dagar	  för	  dem.	  För	  att	  få	  mer	  tillförlitlighet	  i	  

resultatet	  hade	  det	  varit	  fördelaktigt	  att	  fältstudien	  genomfördes	  under	  flera	  dagar	  samt	  

under	  olika	  perioder	  i	  byggskedet	  för	  att	  kunna	  se	  skillnader	  och	  likheter	  i	  resultaten	  

från	  de	  olika	  perioderna.	  	  

Intressant	  för	  examensarbetet	  hade	  även	  varit	  att	  göra	  intervjuer	  och	  en	  fältstudie	  på	  

flera	  byggarbetsplatser.	  Exempelvis	  kunde	  en	  undersökning	  gjorts	  på	  en	  medelstor	  

byggarbetsplats	  samt	  en	  mindre	  byggarbetsplats	  för	  att	  se	  vilka	  skillnader	  det	  hade	  

varit.	  Anledningen	  till	  att	  detta	  inte	  gjordes	  var	  att	  det	  hade	  gjort	  omfattningen	  av	  

examensarbetet	  allt	  för	  stor.	  	  

6.2 Resultatdiskussion	  

6.2.1 Intervjuer	  
Resultatet	  av	  intervjuerna	  visar	  att	  det	  finns	  en	  samstämmighet	  avseende	  

materialhanteringen	  och	  logistikfrågor	  på	  byggarbetsplatsen.	  Alla	  de	  intervjuade	  ansåg	  

att	  det	  fanns	  förbättringspotential.	  I	  den	  första	  frågan	  som	  gällde	  vilka	  utmaningar	  det	  

finns	  generellt	  inom	  materialhanteringen	  finns	  det	  några	  intressanta	  punkter.	  Flera	  av	  

de	  intervjuade	  har	  många	  års	  erfarenhet	  inom	  byggbranschen	  och	  de	  säger	  att	  

logistikfrågorna	  diskuterats	  under	  många	  år.	  Ändå	  säger	  de	  att	  det	  inte	  hänt	  särskilt	  

mycket	  i	  dessa	  frågor	  vilket	  är	  intressant	  då	  de	  är	  medvetna	  om	  att	  det	  finns	  problem.	  

En	  stor	  fråga	  är	  varför	  det	  inte	  händer	  något?	  En	  tanke	  är	  att	  det	  på	  större	  

byggarbetsplatser	  jobbas	  till	  viss	  del	  med	  frågorna	  men	  att	  det	  inte	  är	  på	  en	  tillräckligt	  

hög	  och	  avancerad	  nivå.	  Det	  skulle	  krävas	  att	  frågorna	  får	  ett	  större	  utrymme	  och	  att	  det	  

är	  någon	  som	  är	  kunnig	  inom	  frågorna	  som	  driver	  dem.	  Detta	  krävs	  även	  på	  mindre	  

byggarbetsplatser	  då	  det	  även	  här	  finns	  logistikfrågor	  som	  måste	  behandlas.	  	  

En	  person	  tar	  även	  upp	  frågan	  om	  att	  det	  krävs	  att	  ritningar	  och	  beslut	  tas	  i	  tid	  för	  att	  

materialleveranserna	  skall	  gå	  att	  planera	  till	  rätt	  tidpunkt.	  Detta	  är	  intressant	  då	  
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partnering	  har	  blivit	  en	  allt	  populärare	  entreprenadform.	  I	  partnering	  kan	  projektering	  

fortfarande	  pågå	  när	  bygget	  har	  startat	  vilket	  gör	  att	  vissa	  beslut	  kan	  komma	  i	  sista	  

stund	  om	  inte	  till	  och	  med	  försent	  vilken	  kan	  vara	  en	  svaghet	  med	  partnering.	  Detta	  är	  

något	  som	  behöver	  beaktas	  i	  ett	  partneringsammarbete	  för	  att	  materialleveranserna	  

inte	  skall	  bli	  lidande	  avseende	  leveransprecision.	  	  

Under	  frågan	  om	  vad	  som	  fungerar	  bra	  säger	  alla	  de	  intervjuade	  att	  lossningskalendern	  

är	  ett	  bra	  verktyg.	  Att	  Skanska	  tagit	  fram	  ett	  verktyg	  för	  att	  få	  en	  överblick	  av	  alla	  

leveranser	  visar	  att	  det	  finns	  en	  vilja	  att	  förbättra	  sig	  inom	  materialhantering	  och	  att	  det	  

kan	  få	  goda	  resultat.	  	  

Vid	  frågan	  om	  vad	  som	  skulle	  kunna	  förbättras	  uppkommer	  flera	  olika	  förslag.	  Detta	  

visar	  att	  det	  finns	  många	  saker	  som	  inte	  fungerar	  tillfredställande	  på	  byggarbetsplatsen.	  

Det	  som	  majoriteten	  av	  de	  tillfrågade	  framför	  som	  mest	  problematiskt	  är	  att	  mängden	  

material	  är	  för	  stor	  på	  byggarbetsplatsen.	  Detta	  verkar	  alla	  de	  intervjuade	  vara	  överens	  

om.	  Att	  alla	  de	  tillfrågade	  tar	  upp	  samma	  frågor	  kan	  vara	  problematiskt.	  Att	  de	  tar	  upp	  

samma	  problematik	  kan	  bero	  på	  att	  det	  är	  de	  frågorna	  som	  är	  aktuella	  just	  nu	  i	  projektet	  

och	  att	  det	  tagits	  upp	  på	  gemensamma	  möten.	  På	  detta	  sätt	  blir	  svaren	  inte	  oberoende	  

av	  varandra	  trots	  att	  intervjuerna	  gjorts	  enskilt.	  Med	  facit	  av	  detta	  borde	  fler	  frågor	  

ställts	  om	  vad	  som	  har	  varit	  problematiskt	  med	  materialhanteringen	  i	  tidigare	  skeden	  av	  

projektet.	  	  

Som	  nämnts	  tidigare	  var	  de	  intervjuda	  överens	  om	  problematiken,	  men	  hur	  problemen	  

skall	  lösas	  finns	  det	  lite	  olika	  tankar	  om.	  De	  som	  jobbar	  närmst	  problemen,	  dvs.	  ute	  på	  

byggarbetsplatsen	  tycker	  det	  vore	  smidigast	  med	  att	  utöka	  ytan	  för	  lagerföring	  av	  

material.	  Detta	  beror	  nog	  på	  att	  de	  vill	  ha	  materialen	  på	  plats	  för	  att	  de	  direkt	  skall	  

kunna	  köra	  in	  materialet	  när	  yrkesarbetarna	  vill	  ha	  det.	  De	  som	  jobbar	  mer	  med	  

planering	  och	  arbetsledning	  tycker	  att	  det	  krävs	  bättre	  planering	  alternativt	  att	  

materialet	  lagras	  på	  annan	  plats	  och	  transporteras	  till	  arbetsplatsen	  när	  det	  behövs.	  De	  

ser	  inte	  samma	  osäkerhet	  med	  att	  materialet	  inte	  finns	  på	  plats	  för	  än	  när	  det	  precis	  

behövs	  som	  yrkesarbetaren	  gör.	  Detta	  gör	  att	  de	  vill	  lösa	  problemen	  på	  olika	  sätt,	  det	  

sättet	  som	  gör	  att	  den	  aktuella	  personens	  arbete	  flyter	  på	  så	  bra	  som	  möjligt.	  Men	  

lösningen	  med	  att	  materialet	  lagras	  på	  annan	  plats	  (logistikcentral)	  skulle	  kunna	  
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underlätta	  arbetet	  även	  för	  yrkesarbetarna,	  detta	  eftersom	  det	  förmodligen	  skulle	  göra	  

att	  de	  dels	  inte	  behövde	  leta	  efter	  material	  samt	  att	  det	  inte	  kommer	  stå	  material	  i	  vägen	  

för	  dem	  inne	  i	  byggnaden.	  

Effekterna	  av	  förslaget	  om	  att	  det	  krävs	  en	  förbättring	  i	  att	  läsa	  tidplaner	  för	  att	  

materialleveranserna	  skall	  bli	  mer	  exakta	  är	  något	  som	  i	  detta	  examensarbete	  är	  svårt	  

att	  utvärdera.	  Men	  det	  skulle	  förmodligen	  göra	  att	  flera	  leveranser	  inte	  blir	  stående	  i	  

byggnaden	  i	  väntan	  på	  att	  montage	  skall	  ske	  senare.	  	  

6.2.2 Fältstudie	  
Intervjuerna	  sa	  att	  det	  till	  byggarbetsplatsen	  har	  levererats	  stora	  mängder	  material	  vid	  

fel	  tidpunkt	  vilket	  resulterar	  i	  flera	  förflyttningar	  av	  material.	  För	  att	  säkerställa	  att	  det	  

är	  på	  det	  sättet	  genomfördes	  en	  fältstudie	  för	  att	  studera	  hur	  mycket	  tid	  som	  en	  

logistikarbetare	  flyttar	  på	  material	  som	  står	  i	  vägen.	  Studien	  visade	  att	  38	  %	  av	  tiden	  går	  

till	  att	  flytta	  på	  material.	  Det	  innebär	  att	  drygt	  3	  timmar	  av	  arbetsdagen	  (3,04	  timmar)	  

går	  åt	  till	  att	  enbart	  flytta	  på	  material	  som	  står	  i	  vägen.	  Detta	  påvisar	  tydligt	  att	  det	  i	  det	  

aktuella	  projektet	  har	  levererats	  material	  som	  inte	  levererats	  tillräckligt	  nära	  

montagedatum.	  Hade	  det	  leverats	  närmare	  inpå	  montage	  hade	  det	  inte	  stått	  i	  vägen	  för	  

den	  yrkesgrupp	  som	  behöver	  utnyttja	  ytan.	  	  

Det	  finns	  två	  olika	  möjligheter	  till	  att	  materialet	  flyttas.	  Den	  första	  är	  att	  när	  materialet	  

levererades	  till	  arbetsplatsen	  och	  transporterades	  in	  i	  byggnaden	  så	  var	  inte	  den	  plats	  

där	  det	  senare	  skall	  monteras	  på	  ledig	  vilket	  innebar	  att	  det	  fick	  ställas	  på	  en	  annan	  

plats	  så	  länge.	  När	  det	  sedan	  skall	  monteras	  flyttas	  det	  till	  montageplatsen.	  Det	  andra	  

alternativet	  är	  att	  när	  materialet	  anländer	  ställs	  det	  på	  den	  plats	  där	  det	  senare	  skall	  

monteras.	  Men	  då	  materialet	  ankommit	  för	  tidigt	  måste	  det	  flyttas	  till	  en	  annan	  plats	  för	  

att	  en	  annan	  yrkesgrupp	  skall	  disponera	  ytan.	  Ett	  exempel	  kan	  vara	  att	  stålreglar	  av	  en	  

viss	  typ	  levereras.	  Stålreglarna	  ställs	  på	  den	  plats	  där	  de	  senare	  skall	  monteras.	  Men	  

innan	  de	  gör	  det	  skall	  taket	  målas.	  Detta	  gör	  att	  reglarna	  måste	  flyttas	  för	  att	  målaren	  

skall	  komma	  fram	  med	  sin	  lift.	  Sedan	  flyttas	  de	  i	  bästa	  fall	  tillbaka	  och	  monteras.	  	  

I	  resultatdelen	  presenteras	  inte	  något	  resultat	  av	  hur	  stor	  kostanden	  blir	  av	  att	  utföra	  

förflyttningen	  av	  materialet.	  Detta	  hade	  kunnat	  göras	  men	  anses	  i	  detta	  examensarbete	  

inte	  vara	  intressant	  för	  frågeställningen	  eftersom	  det	  inte	  frågas	  efter	  hur	  mycket	  det	  
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kostar	  utan	  vad	  som	  skulle	  kunna	  göras	  för	  att	  effektivisera	  hanteringen.	  Därför	  blir	  inte	  

kostandsfrågan	  intressant	  utan	  det	  är	  intressantare	  att	  se	  vilka	  möjligheter	  till	  

förbättring	  som	  finns.	  	  

6.3 Effekter	  av	  materiallagring	  

Att	  material	  levereras	  vid	  fel	  tidpunkter	  och	  därmed	  skapar	  ett	  materiallager	  får	  flera	  

negativa	  effekter.	  Arbetsflödet	  för	  alla	  yrkesgrupper	  blir	  stört.	  De	  tvingas	  att	  se	  till	  att	  

arbetsytan	  de	  skall	  använda	  inte	  används	  till	  materiallager.	  Gör	  den	  det	  måste	  de	  frigöra	  

ytan	  innan	  de	  kan	  använda	  den.	  Även	  arbetsflödet	  för	  logistikarbetarna	  blir	  stört	  då	  de	  

inte	  kan	  koncentrera	  sig	  på	  sina	  produktiva	  arbetsuppgifter	  utan	  tvingas	  istället	  till	  att	  

flytta	  material.	  Att	  det	  står	  mycket	  material	  inne	  i	  byggnaden	  skapar	  även	  irritation	  för	  

yrkesarbetarna	  då	  arbetsplatsen	  inte	  blir	  lättjobbad.	  Att	  det	  är	  trångt	  och	  står	  saker	  i	  

vägen	  gör	  att	  även	  väntan	  kan	  uppstå	  för	  vissa	  arbetsgrupper.	  Materialförflytting	  gör	  

även	  att	  onödiga	  transporter	  av	  material	  sker	  i	  byggnaden,	  in	  och	  ut	  ur	  byggnaden	  samt	  

ute	  på	  byggområdet.	  	  

Det	  finns	  dock	  vissa	  fördelar	  med	  att	  ha	  materialet	  på	  plats.	  Den	  största	  anledningen	  är	  

att	  minimera	  risken	  för	  att	  produktionen	  står	  still	  på	  grund	  av	  materialbrist.	  Att	  ha	  ett	  

lager	  gör	  att	  materialet	  alltid	  finns	  på	  plats	  när	  en	  viss	  arbetsuppgift	  skall	  utföras.	  Men	  

tittar	  man	  på	  punkterna	  som	  finns	  i	  arbetssättet	  LEAN	  så	  anser	  de	  att	  lager	  och	  buffertar	  

kan	  skapa	  en	  falsk	  trygghet	  av	  att	  materialen	  finns	  på	  plats	  trots	  att	  de	  inte	  finns	  det	  då	  

det	  kan	  vara	  svårt	  att	  få	  en	  överskådlig	  blick	  över	  vilka	  material	  som	  verkligen	  finns	  på	  

arbetsplatsen.	  Vissa	  material	  måste	  dock	  finnas	  på	  plats.	  Bulkprodukter	  som	  har	  en	  

konstant	  åtgång	  bör	  lagras	  under	  kortare	  stunder	  för	  att	  produktionen	  skall	  flyta	  på	  

smidigt	  utan	  onödiga	  stopp.	  	  

6.4 Effekter	  av	  föreslagna	  förändringar	  

Skulle	  Skanska	  utföra	  de	  åtgärder	  som	  föreslagits	  skulle	  materialhanteringen	  bli	  

betydligt	  effektivare.	  Men	  det	  är	  inte	  bara	  materialhanteringen	  som	  skulle	  bli	  effektivare	  

utan	  även	  yrkesarbetarna	  skulle	  få	  bättre	  förutsättningar	  att	  utföra	  sitt	  jobb	  på	  ett	  

bättre	  sätt.	  Detta	  genom	  att	  material	  inte	  skulle	  stå	  i	  vägen	  i	  samma	  omfattning.	  

Förändringarna	  skulle	  förmodligen	  även	  medföra	  att	  tiden	  för	  utförandet	  av	  projektet	  
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skulle	  minska	  vilket	  i	  förlängningen	  medför	  att	  totalkostnaden	  för	  projektet	  skulle	  

sjunka.	  	  

Åtgärderna	  skulle	  medföra	  merkostnader	  för	  projektet.	  Dock	  skulle	  dessa	  förmodligen	  

understiga	  de	  kostnader	  som	  i	  dagsläget	  finns	  för	  materialhantering	  och	  bieffekter	  av	  

den.	  Det	  som	  är	  problematiskt	  är	  att	  det	  i	  dagsläget	  inte	  finns	  några	  kalkylerade	  

kostnader	  för	  materialhanteringen	  varför	  det	  är	  svårt	  att	  se	  vilka	  besparingar	  som	  

åtgärderna	  skulle	  kunna	  ge.	  Dock	  så	  visar	  tidigare	  projekt	  att	  materiallogistiken	  blir	  

effektivare	  varför	  totalkostnaderna	  borde	  bli	  lägre	  med	  hjälp	  av	  förändringarna.	  	  

6.5 Hållbar	  utveckling	  

Detta	  examensarbetes	  fokus	  ligger	  inte	  på	  frågor	  inom	  hållbar	  utveckling.	  Dock	  finns	  det	  

möjlighet	  att	  det	  med	  hjälp	  av	  de	  förbättringar	  som	  görs	  utefter	  detta	  examensarbete	  

förbättrar	  miljön	  genom	  att	  rätt	  mängder	  material	  beställs	  vid	  rätt	  tidpunkt.	  Om	  detta	  

görs	  kommer	  förhoppningsvis	  antalet	  felbeställningar	  att	  minska,	  vilket	  medför	  att	  

mindre	  material	  måste	  kasseras	  på	  grund	  av	  felaktig	  lagring	  eller	  förflyttningsskador	  .	  

Om	  detta	  uppnås	  kommer	  mindre	  material	  att	  användas	  vilket	  bidrar	  till	  en	  bättre	  miljö	  

och	  en	  hållbar	  utveckling.	  	  
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 Slutsats	  7
De	  störningar	  som	  yrkesarbetare	  och	  tjänstemän	  anser	  är	  de	  mest	  störande	  på	  

byggarbetsplatsen	  är	  att	  stora	  mängder	  byggmaterial	  har	  levererats	  för	  tidigt.	  Det	  har	  på	  

grund	  av	  små	  möjligheter	  till	  lagring	  utanför	  byggnaden	  lett	  till	  att	  materialen	  har	  

lagrats	  inne	  i	  byggnaden.	  Det	  har	  medfört	  att	  material	  har	  stått	  i	  vägen	  för	  

yrkesarbetarna	  när	  de	  skall	  utföra	  sina	  arbetsuppgifter	  vilket	  har	  medfört	  att	  stora	  

förflyttningar	  av	  materialet	  har	  skett.	  Biverkningarna	  av	  det	  blir	  att	  stor	  del	  av	  

personalens	  tid	  får	  läggas	  på	  att	  flytta	  på	  material,	  samt	  även	  att	  leta	  efter	  material	  när	  

de	  inte	  vet	  vart	  materialen	  har	  flyttats.	  

Det	  finns	  flera	  förbättringar	  som	  skulle	  kunna	  göras	  för	  att	  materialhanteringen	  på	  

byggarbetsplatsen	  skall	  bli	  bättre,	  i	  detta	  examensarbete	  ges	  fyra	  förslag	  på	  

förbättringar.	  Den	  största	  förändingen	  är	  att	  börja	  använda	  en	  logistikcentral	  och	  börja	  

terminalisera	  det	  material	  som	  inte	  skall	  monteras	  direkt	  efter	  att	  det	  leverats	  från	  

leverantören.	  En	  annan	  förändring	  som	  bör	  genomföras	  är	  att	  leveranskalendern	  börjar	  

användas	  striktare	  med	  hjälp	  av	  ett	  styrdokument.	  Den	  tredje	  förändingen	  som	  bör	  

genomföras	  är	  att	  se	  över	  möjligheterna	  att	  transportera	  in	  material	  under	  avvikande	  

tider,	  d.v.s.	  efter	  klockan	  16	  då	  de	  flesta	  yrkesarbetare	  slutar	  för	  dagen	  och	  resurser	  för	  

intransport	  av	  material	  blir	  tillgängliga.	  Den	  sista	  förändringen	  är	  att	  Skanska	  bör	  starta	  

upp	  en	  leverantörssamverkan	  och	  på	  det	  sättet	  få	  mer	  tillförlitliga	  leveranser.	  	  

7.1 Vidare	  studier	  

Vidare	  studier	  som	  skulle	  kunna	  göras	  inom	  materialhantering	  är	  flera.	  Något	  som	  

uppkommit	  under	  arbetets	  gång	  är	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  att	  tidplaner	  följs	  

noggrannare.	  Vidare	  studier	  skulle	  då	  kunna	  vara	  att	  se	  hur	  noggrannare	  och	  bättre	  

läsning	  av	  tidplaner	  skulle	  påverkar	  materialleveransernas	  precision.	  Det	  skulle	  även	  

finnas	  av	  intresse	  att	  granska	  hur	  ett	  införande	  av	  en	  logistikcentral	  skulle	  påverka	  

materialhanteringen	  i	  både	  större	  och	  mindre	  projekt.	  I	  detta	  examensarbete	  har	  LEAN	  

behandlats	  i	  mindre	  omfattning	  varför	  det	  skulle	  vara	  av	  intresse	  att	  granska	  hur	  LEAN	  

skulle	  kunna	  användas	  i	  materialhanteringsfrågor.	  	   	  
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 Tackord	  8
Jag	  vill	  tacka	  min	  handledare	  på	  Karlstads	  Universitet	  Asaad	  Al-‐mssad	  för	  all	  feedback	  

och	  hjälp	  under	  examensarbetet,	  samt	  examinator	  Malin	  Olin	  för	  all	  hjälp	  under	  arbetets	  

gång.	  Sedan	  vill	  jag	  även	  tacka	  min	  handledare	  på	  Skanska	  Karl-‐Arne	  Lersten	  för	  den	  

uppmuntran	  och	  information	  han	  hjälp	  mig	  med.	  Sedan	  vill	  jag	  framföra	  ett	  tack	  till	  alla	  

på	  byggarbetsplatsen	  som	  svarat	  på	  alla	  mina	  frågor	  och	  som	  släppt	  in	  mig	  i	  

arbetsgruppen.	  Framförallt	  vill	  jag	  tacka	  logistikgruppen	  och	  alla	  andra	  yrkesarbetare	  

som	  lät	  mig	  vara	  med	  i	  produktionen	  och	  observera	  deras	  arbete.	  Tack	  alla	  för	  all	  hjälp!	  

Karlstad,	  Maj	  2014	  

Thomas	  Ivarsson	   	  
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 Bilagor	  10
10.1 Bilaga	  1	  

Frågor	  som	  intervjuerna	  utgick	  ifrån:	  

• Vilken	  roll	  har	  du	  i	  projektet	  CSK	  Hus	  60?	  

• Vad	  har	  du	  för	  tidigare	  erfarenheter?	  	  

• Vilka	  typer	  av	  byggarbetsplatser	  har	  du	  varit	  på	  tidigare?	  	  

• Har	  det	  funnits	  några	  riktlinjer	  med	  materialhanteringen	  på	  de	  tidigare	  

arbetsplatserna?	  	  

• Finns	  det	  några	  generella	  utmaningar	  angående	  logistik?	  	  

• Hur	  tycker	  du	  att	  förutsättningarna	  är	  på	  detta	  projekt?	  	  

• Vad	  fungerar	  bra?	  	  

• Vad	  fungerar	  dåligt?	  	  

• Hur	  fungerar	  de	  interna	  verktygen?	  	  

• Vad	  skulle	  du	  vilja	  göra	  för	  förändringar	  för	  att	  materialhanteringen	  skall	  bli	  

bättre?	  	  

• Är	  det	  något	  du	  vill	  tillägga	  som	  jag	  missat	  att	  fråga?	  	  
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10.2 Bilaga	  2	  
Tabell	  1	  Tiddatablad	  för	  dag	  1,	  tisdag	  15/4	  

Tid	   Produktivt	   	  min	   Nödvändigt	  	   	  min	   Icke	  
produktivt	  

	  min	   Förflyttning	  
material	  

	  min	   Exkluderad	  
tid	  

	  	  

10.00	  -‐	  
10.15	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Väntan	  folk	   15	   	  	   	  	   	  	   	  	  

10.15	  -‐	  
10.30	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Väntan	  lull	   15	   	  	   	  	   	  	   	  	  

10.30	  -‐	  
11.00	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Städning	   30	  

11.00	  -‐	  
11.15	  

	  	   	  	   Förflyttning	  
vagn	  

15	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

11.35	  -‐	  
12.00	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Förflyttning	  
material	  

25	   	  	   	  	  

12.00	  -‐	  
12.10	  

Inkörning	  
material	  

10	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

12.10	  -‐	  
12.35	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Städning	   25	  

12.35	  -‐	  
13.00	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Leta	  
material	  

25	   	  	   	  	   	  	   	  	  

13.00	  -‐	  
13.30	  

Inkörning	  
material	  

30	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

14.00	  -‐	  
15.00	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Förflyttning	  
material	  

60	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

SUMMA	   	  	   40	   	  	   15	   	  	   55	   	  	   85	   	  	   	  	  

	  	   	  	   21	  
%	  

	  	   8	  
%	  

	  	   28	  
%	  

	  	   44	  
%	  

	  	   	  	  

	  

	  

Figur	  9.	  Illustration	  av	  tiddatablad	  dag	  1	  

Produk/vt	  

Nödvändigt	  	  

Icke	  produk/vt	  

Förfly?ning	  
material	  
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Tabell	  2	  Tiddatablad	  för	  dag	  2,	  torsdag	  17/4	  

Tid	   Produktivt	   	  min	   Nödvändigt	  	   	  min	   Icke	  
produktivt	  

	  min	   Förflyttning	  
material	  

	  min	   Exkluderad	  
tid	  

	  	  

7.00	  -‐	  
7.30	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Väntan	  lull	   30	   	  	   	  	   	  	   	  	  

7.30	  -‐	  
8.30	  

Inkörning	  
material	  

60	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

8.30	  -‐	  
8.40	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Väntan	  lull	   10	   	  	   	  	   	  	   	  	  

8.40	  -‐	  
9.00	  

Inkörning	  
material	  

20	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

9.30	  -‐	  
10.30	  

Inkörning	  
och	  fördb.	  

60	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

10.30	  -‐	  
10.45	  

	  	   	  	   Förflytning	  
vagn	  

15	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

10.45	  -‐	  
11.15	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Förflyttning	  
material	  

30	   	  	   	  	  

11.30	  -‐	  
11.45	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Förflyttning	  
material	  

15	   	  	   	  	  

11.45	  -‐	  
12.15	  

Inkörning	  
material	  

30	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

12.15	  -‐	  
12.45	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Väntan	  lull	   30	   	  	   	  	   	  	   	  	  

12.45	  -‐	  
13.05	  

Inkörning	  
material	  

20	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

SUMMA	   	  	   190	   	  	   15	   	  	   70	   	  	   45	   	  	   	  	  

	  	   	  	   59	  
%	  

	  	   5	  
%	  

	  	   22	  
%	  

	  	   14	  
%	  

	  	   	  	  

	  

	  
Figur	  10.	  Illustration	  av	  tiddatablad	  dag	  2	  

	  

Produk/vt	  

Nödvändigt	  	  

Icke	  produk/vt	  

Förfly?ning	  
material	  
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Tabell	  3	  Tiddatablad	  för	  dag	  3,	  tisdag	  22/4	  

Tid	   Produktivt	   	  min	   Nödvändigt	  	   	  min	   Icke	  
produktivt	  

	  min	   Förflyttning	  
material	  

	  min	   Exkluderad	  
tid	  

	  	  

7.00	  -‐	  
8.05	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Förflyttning	  
material	  

65	   	  	   	  	  

8.05	  -‐	  
9.00	  

Inkörning	  
material	  

55	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

9.45	  -‐	  
10.15	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Förflyttning	  
material	  

30	   	  	   	  	  

10.15	  -‐	  
10.30	  

	  	   	  	   Förberedelse	  
inkörn.	  

15	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

10.30	  -‐	  
10.50	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Övrigt	   20	  

10.50	  -‐	  
11.15	  

	  	   	  	   Utkörning	  
material	  

25	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

11.45	  -‐	  
12.25	  

	  	   	  	   Leta	  bockar	   40	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

12.25	  -‐	  
12.40	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Förflyttning	  
material	  

15	   	  	   	  	  

12.40	  -‐	  
13.30	  

Inkörning	  
material	  

50	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

14.00	  -‐	  
15.00	  

Inkörning	  
material	  

60	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

SUMMA	   	  	   165	   	  	   80	   	  	   0	   	  	   110	   	  	   	  	  

	  	   	  	   46	  
%	  

	  	   23	  
%	  

	  	   0	  
%	  

	  	   31	  
%	  

	  	   	  	  

	  

	  
Figur	  11.	  Illustration	  av	  tiddatablad	  dag	  3	   	  

Produk/vt	  

Nödvändigt	  	  

Icke	  produk/vt	  

Förfly?ning	  
material	  



B2.4	  

	  

Tabell	  4	  Tiddatablad	  för	  dag	  4,	  torsdag	  24/4	  

Tid	   Produktivt	   	  min	   Nödvändigt	  	   	  min	   Icke	  
produktivt	  

	  min	   Förflyttning	  
material	  

	  min	   Exkluderad	  
tid	  

	  	  

7.00	  -‐	  
8.50	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Förflyttning	  
material	  

110	   	  	   	  	  

8.50	  -‐	  
9.00	  

Mottagning	  
material	  

10	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

9.30	  -‐	  
10.30	  

Inkörning	  
material	  

60	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

10.30	  -‐	  
10.50	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Övrigt	   20	  

10.50	  -‐	  
11.15	  

Inkörning	  
material	  

25	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

11.35	  -‐	  
11.55	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Förflyttning	  
material	  

20	   	  	   	  	  

11.55	  -‐	  
12.05	  

Inkörning	  
material	  

10	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

12.05	  -‐	  
12.15	  

	  	   	  	   Utkörning	  
material	  

10	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

12.15	  -‐	  
12.30	  

Inkörning	  
material	  

15	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

12.30	  -‐	  
13.30	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Förflyttning	  
material	  

60	   	  	   	  	  

14.00	  -‐	  
14.30	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Förflyttning	  
material	  

30	   	  	   	  	  

14.30	  -‐	  
15.00	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Övrigt	  	   30	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

SUMMA	   	  	   120	   	  	   10	   	  	   0	   	  	   220	   	  	   	  	  

	  	   	  	   34	  
%	  

	  	   3	  
%	  

	  	   0	  
%	  

	  	   63	  
%	  

	  	   	  	  

	  

Figur	  12.	  Illustration	  av	  tiddatablad	  dag	  4	  

Produk/vt	  

Nödvändigt	  	  

Icke	  produk/vt	  

Förfly?ning	  
material	  


