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Sammanfattning 

Examensarbetet syftar till att genom ett utvalt fallstudieobjekt genomföra en 

utvärdering och hitta resurssparande logistiska lösningar rörande materialhantering 

för byggarbetsplatser med en hög upprepandegrad. 

Fallstudieobjektet består av byggprojektet Bärnstenen i Växjö där Skanska, på 

uppdrag av CA Fastigheter, bygger 60 nya hyreslägenheter. 

Genom intervjuer med berörda yrkesarbetare och produktionsledare har problem 

rörande materialhanteringen identifierats och undersökts närmare. 

Arbetet omfattar även en handfull tidsstudier för att med hjälp av rådata kunna hitta 

stöd till de förändringsförslag som detta examensarbete mynnar ut i. 

Förändringsförslagen finns redovisade i rapportens diskussions- och slutsatsdel i 

slutet av denna rapport. Förslagen rör både användandet av tilläggstjänster som 

erbjuds av materialleverantören, men främst också ändringar eller tillägg rörande 

befintligt arbetssätt. 

 

 

  



  
 

 

Summary 

The thesis, based on a case study, aims to find resource-saving logistic solutions 

related to material handling for construction sites with a high repetition rate. 

The case study object consists of the constructionproject Bärnstenen in Växjö where 

Skanska, on behalf of CA Real Estate, are building 60 new rental apartments. 

Through interviews with affected workers and production managers problems related 

to material logistics were identified and investigated more closely. 

This paper also includes a handful of time studies using the raw data to find support 

for the proposed changes this thesis culminates in. 

The proposed changes are presented in the chapter “Discussion and conclusion” at 

the end of this report. The proposals relates to the use of additional services offered 

by the material supplier but also, and foremost, changes in or additions to existing 

practices. 

 

  



  
 

 

Abstract 

Det råder bostadsbrist i Växjö men det byggs trots detta väldigt få nya 

hyreslägenheter. Ett sätt att möjliggöra byggandet av fler hyresrätter är att finna 

besparande lösningar under produktionsskedet som på så sätt kan få ner 

byggkostnaderna och öka intresset hos bostadsbolagen att bygga nytt. 

Denna rapport fokuserar på de kostnader som rör materialhanteringen på 

produktionsplatser med hög upprepandegrad. Syftet är att belysa var onödiga 

kostnader uppstår och försöka finna lösningar på hur dessa kan undvikas. 

Nyckelord: Materialhantering, materiallogistik, hög upprepandegrad, 

hanteringskostnader, intervju, tidstudie, förändringsförslag. 

  



  
 

 

Förord 

Samarbetet med Skanska grundades då författaren antogs och medverkade i Skanskas 

traineeprogram för högskoleingenjörer, Skanska P3. Genom programmet har 

författaren kommit i kontakt med flertalet engagerade personer som med stor 

entusiasm har bjudit in till diskussion och väglett författaren genom 

rapportskrivandet.  

Rapporten skrevs till stor del på den arbetsplats som låg till grund för 

undersökningen. Detta gav författaren möjlighet att på en grundläggande nivå ta del 

av projektprocessen vilket förhoppningsvis också speglas i rapporten. 

Till Skanska riktas ett varmt tack till författarens handledare Lars Hedvall, 

distriktchef för Skanska Hus Sydost, som funnit tiden att vid flera tillfällen läsa 

igenom rapporten för att lämna synpunkter och förslag. 

Stort tack riktas även till samtliga på projektet Bärnstenen som visat stort intresse för 

författarens arbete och tålmodighet till densammes ständiga frågor. Ett extra tack 

riktas till produktionschefen Kjell-Åke Gustavsson som bjudit in författaren att 

skriva rapporten på arbetsplatsen och för att, fler än en gång, läst igenom rapporten 

och lämnat många nyttiga förslag och kommentarer.  

Även produktionsledarna Love Gidlund och Magnus Kjellberg bör nämnas en extra 

gång samt, ur yrkesarbetslaget, Niclas Jonsson och Maths Magnusson som båda ställt 

upp på både intervjuer och tidstudier. 

Från Linnéuniversitetet tackas även författarens handledare Bengt Magnusson som 

spelat en stor roll i rapportens upplägg och formuleringar. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

Att effektivisera materialhanteringen i byggprocessen är ett alltid lika aktuellt ämne. 

Flera undersökningar har genomförts under de senaste 40 åren och alla har, oavsett 

tidpunkt när de har genomförts, kommit till i princip samma slutsats: att det finns en 

stor förbättringspotential för byggföretagen att effektivisera sin materialhantering. 

Men trots detta har nyare rapporter pekat på att utvecklingsarbetet på många håll gått 

mycket långsamt. Detta har ställt författaren frågande till om det finns för få 

tillämpbara förslag till hur materialhanteringen kan effektiviseras rent praktiskt och 

har sedermera gett upphov till denna rapport.  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att genom en fallstudie analysera hur materiallogistiken 

ser ut på ett av Skanskas byggprojekt. Studien ska ligga som grund för en 

förslagsamling på möjliga förändringar som kan användas vid liknande projekt, det 

vill säga byggnation av flerbostadshus.  

Stor fokus kommer att läggas på resursanvändning vid förpaketering av material på 

arbetsplatsen. Med strikt detaljplanerad arbetsgång menas i sammanhanget att 

materialet delas upp till varje individuell lägenhet eller byggnadszon utifrån en 

noggrann mängdning och att det därefter lyfts upp och placeras i zonerna, 

föredragsvis innan valvet gjuts. Detta i syfte att påskynda arbetet genom att undvika 

tidsspill vid själva montagearbetet. Då detta arbetssätt kan komma att öka 

tidsåtgången på tjänstemannasidan är det viktigt att också notera denna "tilläggstid”, 

samt vilka kostnader som uppkommer vid beställande av material som är 

förpaketerade till varje lägenhet. 

Arbetet kommer att fokusera på ett byggprojekt med hög upprepandegrad, då den 

extra tid som läggs på tjänstemannasidan minskar för varje lägenhet som byggs. 

Detta till skillnad från tidspillet på yrkesarbetarsidan som på detta vis 

förhoppningsvis kan minimeras. 

Jämförelsen ska redovisas utifrån tid och ekonomi. Skillnader dessa emellan ska 

beskrivas och analyseras. Analysen förutsätter projekt med hög upprepandegrad och 

ska identifiera vilka situationer där en detaljplanerad arbetsgång eventuellt kan vara 

lönsam, men också när den inte är det. 

Målet är att leverera en förslagssamling utifrån den gjorda undersökningen där 

möjliga förändringar gällande materialhantering och materialplanering listas. 
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1.3 Avgränsningar 

Det finns ett stort antal teorier och tillvägagångsätt som syftar till att effektivisera 

materiallogistiken på en byggarbetsplats. Författaren har med detta arbete valt att 

analysera ett fåtal av dessa tillvägagångsätt. Utöver detta genomförs en fallstudie på 

endast en byggarbetsplats. I byggprojekt varierar förutsättningarna mycket vilket gör 

att slutsatsen i detta arbete enbart kan sättas i perspektiv till liknande projekt med 

liknande förutsättningar. 

Att enbart undersöka ett fåtal sätt att organisera ett materialflöde skapar en väldigt 

specialiserad rapport som inte visar den mängd åtgärder ett entreprenadföretag har till 

sitt förfogande för att effektivisera sin materialhantering. 

Valet att genomföra en fallstudie minskar variationen av indata till arbetet men ökar i 

stället möjligheten att införskaffa data av hög kvalitet och ger större inblick i vilka 

effekter ett förändrat materialflöde har på projektet. 

Rapporten förutsätter en byggarbetsplats med hög upprepandegrad och analyserar 

bara logistiska förändringar ur detta perspektiv. 
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2. Teori 
 

2.1 Vad är logistik? 
 

Begreppet logistik kan sammanfattas enligt följande; ”De aktiviteter som har att göra med 

att erhålla rätt vara eller service på rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta 

möjliga kostnad” (Fredholm, 2006). 

 

Bygglogistik handlar alltså till stor del om hur man på bästa sätt kan planera och bibehålla 

ett effektivt materialflöde till och på projektarbetsplatsen med så liten resursförbrukning 

som möjligt. 

 

På en byggarbetsplats finns det i princip sex olika logistikaktiviteter. Dessa kan 

klassificeras som effektiva beroende på om de utförs i enlighet med planering, eller 

ineffektiva om de inte planerats överhuvudtaget. Dessa sex aktiviteter kan beskrivas som 

följer (Larsson et al 2008): 

 

 Mottagning 

 Lossning 

 Transport till huvudlager 

 Transport till mellanlager 

 Transport till slutlig montageplats 

 Rörelser i samband med produktionen 

 

2.2 Teorier med anknytning till materiallogistik 
  

2.2.1 Just In Time 
 

Just In Time, förkortat JIT, är ett koncept som går ut på att i så stor utsträckning som 

möjligt minimera lagerhållning av material. ”Rätt komponenter ska i exakt rätt tid och i 

exakt rätt antal anlända till produktionen för att skapa korta ledtider och minska 

lagernivåer” (Ohno, T. 1988). 

 

2.3 Ordförklaringar och förkortningar 
 

JIT – Just In Time, se beskrivning ovan. 

 

ÄTA – Ändrings- och tilläggsarbeten. 

 

Lull – Lyftfordon på arbetsplats oftast benämnd som teleskoplastare, se bild nedan. 

 

YA – Yrkesarbetare. 

 

APD-plan – Arbetsplatsdispositionsplan. Beskriver hur material, maskiner och bodar ska 

placeras, men även uppsamlingsplatser och liknande säkerhetsdetaljer. 

 

PL – Ofta förkortning för produktionsledare (arbetsledare), men innefattar här hela 

produktionsledningen. Platschef (PC) motsvarande produktionschef. 
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Bild 1: Teleskopslastare, även kallad lull. 

 

2.4 Resursanvändning 

 

2.4.1 Inledning 
 

Författaren till denna rapport har som avsikt att beskriva vilka moment och vilka resurser 

som åtgår för den befintliga materiallogistiken och utifrån dessa finna lösningar till hur de 

kan effektiviseras med utgångspunkten att materialbeställningar görs så att allt material 

kommer förpaketerat till bestämda zoner i byggnaden. För att göra detta krävs att de 

moment som rör planeringen och hanteringen av material definieras noggrant. 

Materiallogistik är en process som påbörjas redan under entreprenörens anbudsskede när 

materialet mängdas och kostnadsberäknas och inköpsplaner upprättas. Det är detta 

planeringsarbete som lägger grunden för all fortsatt planering ute på byggprojektet och 

måste därför också beskrivas noggrannare.  

 

Vad är då en resurs? ”Resurser är medel för att skapa resultat” (Antvik et al 2007) och är 

alltså ett vidare begrepp än arbetskraft och ekonomiska tillgångar. Exempel på olika 

resurstyper kan, förutom ekonomiska tillgångar och personal, vara lokaler, material, 

tjänster och verktyg.  

 

I denna rapport kommer största fokus läggas på resursen tid och hur denna används för att 

uppnå värdeskapande resultat, men givetvis måste även hjälpmedel för både 

tjänstemannasidan och yrkesarbetarsidan beaktas.  
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2.4.2 Resursanvändning – kalkylering och projektering 
 

Kalkylarbetet lägger ramarna för den fortsatta planeringsprocessen för produktionen. 

Beroende på entreprenadform har entreprenören, här Skanska, mer eller mindre utrymme 

att utforma byggnaden för att svara mot de produktionsformer som anses vara mest 

lönsamma. Den totalentreprenad som denna fallstudie behandlar har medfört att Skanska 

själva, via avdelningen Skanska Teknik, har producerat de ritningar som har behövts.  

 

2.4.3 Resursanvändning – arbetsledning 
 

För att beskriva arbetsledningens arbete rörande planering av materialhantering väljer 

författaren att dela upp detta i följande delar: 

 

1. Planering 

2. Organisering 

3. Koordinering 

4. Kontroll 

 

2.4.4 Resursanvändning – yrkesarbetare 
 

En stor kostnadspost i ett byggprojekt är lönekostnader för yrkesarbetarna. Denna rapport 

kommer i stor utsträckning att grunda sig i hur denna resurs används rörande hanteringen 

av material på produktionsplatsen. Arbetstiden för yrkesarbetarna delas upp i tre delar 

utifrån vilket värde arbetet genererar för slutprodukten (Josephson et al 2005). 

 

1)  Direkt värdeökande aktiviteter  

 

- allt arbete som direkt kan kopplas till en värdeökning i slutprodukten.  

 

2)  Indirekt värdeökande aktiviteter/tvingat slöseri  

 

- allt arbete som är direkt nödvändigt för att skapa en värdeökning men som i sig 

inte skapar ett värde för slutprodukten. Här ingår bland annat materialhantering, 

samt arbete med provisorier som skyddsräcken, provisoriska trappor och 

ställningar. Även arbetsplanering ingår i denna punkt. 

 

3) Rent slöseri 

 

- alla aktiviteter som varken direkt eller indirekt skapar värde för slutprodukten. 

Ett kännetecken för rent slöseri är att aktiviteten, om den utgår, inte har någon 

påverkan på produktionsarbetet. Här ingår väntan, avbrott och outnyttjad tid. 

Även omarbete ingår i denna punkt trots att det är grundläggande för att generera 

en värdefull produkt, men då fel från första början skapar en onödig 

resursförbrukning placeras denna punkt under rent slöseri. 

 

I arbetet kommer fokus främst läggas på arbetsdel 2 och 3, det vill säga tvingat slöseri 

och rent slöseri. En minskning av dessa bör teoretiskt leda till en ökning av tid som läggs 

på direkt värdeskapande aktiviteter. För tvingat slöseri och rent slöseri väljer författaren 

därför att göra ytterligare uppdelningar:  
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 2) Indirekt värdeökande aktiviteter/tvingat slöseri 

Fokus på materialhantering i denna del ger upphov till tre underkategorier 

 

2a) Direkt 

montageförberedande 

 

- aktiviteter som mätning 

och kapning av materialet 

strax innan montage samt 

verktygsförberedelser i 

direkt anknytning till 

montageplatsen. 

 

2b) Indirekt 

montageförberedande 

 

- moment som inte är direkt 

montageförberedande. Detta 

gäller främst 

interntransporter inklusive 

täckning och avtäckning av 

material och dylikt. Även 

den tid som åtgår för att 

införskaffa fästdon, verktyg 

och verktygskomplement 

som inte finns i direkt 

anknytning till 

montageplatsen ingår här.  

   
 Bild 2: Aktivitetsuppdelning. 

2c) Montageförberedande planering 

 

- de moment som ingår i planeringsarbetet inför ett montagearbete som involverar 

yrkesarbetares närvaro. Detta kan röra arbetsberedning men även materialinventering om 

denna inte direkt kan kopplas till delen för indirekt montageförberedande. 

 

3) Rent slöseri 

Då arbetet omfattar frågan hur planering och hantering av material påverkar arbetstiderna 

är det främst följande punkter som är av intresse. Annat slöseri anses inte relevant för 

detta arbete. 

 

3a) Väntan  

- på material eller verktyg. 

 

3b) Avbrott  

- på grund av materialbrist, avsaknad av rätt verktyg eller felande verktyg. 
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Undersökningen har som syfte att kartlägga storleken på dessa aktiviteter för att använda 

som underlag för fortsatta studier.  

 

2.4.5 Resursanvändning – tilläggstjänster från materialleverantör 
 

Ett sätt att sänka de kostnader som uppkommer på grund av materialets flöde på 

arbetsplatsen kan ske genom beställandet av tilläggstjänster från materialleverantören 

eller logistikföretag utanför entreprenörens egen organisation. Detta minskar kostnaden 

för den egna logistiken på produktionsplatsen, men ökar samtidigt kostnaden för 

leverantörer och/eller underentreprenörer.  

 

Dessa tilläggstjänster kan vara i form av avlyft från lastbil till anlitande av så kallade 

tredjepartslogistikföretag, förkortat TPL-företag, som står för egen lagerföring av 

produktionsplatsens materialbehov samt dittransport. Det förekommer också 

tilläggstjänster från TPL-företagen där materialet placeras direkt på montageplatsen 

utanför ordinarie arbetstider så att det finns på plats nästa morgon. I princip blir denna 

tilläggstjänst aktuell vid nybyggnation när det inte längre finns utrymme att lyfta in 

material då konstruktionens skal kommit på plats. Dock finns vissa invändningar då det 

ingår i yrkesarbetarnas löner att hantera materialet och vissa anser att man via arbetarnas 

löner och TPL-företagens avgifter betalar dubbelt för materialhantering.  

 

Så kallade JIT-leveranser kan också ses som en tilläggstjänst då entreprenören många 

gånger får betala en extra avgift för att få materialet levererat inom en viss tidsrymd. 

Denna summa är dock relativt låg. Ett exempel på kostnad är en leverans på bestämd tid 

med en avvikelse på ± 30 minuter till en snittkostnad på 500 kronor.  

 

Den tilläggstjänst som denna rapport önskar belysa är beställandet av material som är 

förpaketerade för bestämda zoner i byggnaden. Dessa zoner kan exempelvis vara 

våningsplan eller individuella lägenheter. Möjligheter till JIT-leveranser och avlyft direkt 

på montageplatsen ska också undersökas.  
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2.5 Material 

 

2.5.1 Materialtyper 
 

Vilken typ av material som ett byggprojekt involverar har en stor påverkan på hur mycket 

resurser som kommer krävas vid dess hantering. Ett sätt att särskilja material kan vara 

efter hur lättillgängliga de är. Svårtillgängliga material har längre ställtider vilket ökar 

kravet på en god framförhållning och en stor leveranssäkerhet för att inte orsaka avbrott 

och väntan i produktionsarbetet (Larsson et al 2008). En annan faktor som påverkar 

resursförbrukningen för de olika typerna av material är att skador på orderprodukter mer 

aktivt skyddas mot skador på arbetsplatsen. Generellt läggs alltså här mer hanteringstid. 

De två grundläggande typerna av material är: 

 

A) Bulkvaror 

 

B) Orderprodukter/-komponenter 

 

Bulkvaror är de standardmaterial som är lättillgängliga vid beställning. Exempel är 

gipsskivor, reglar och dylikt som finns i stora kvantiteter hos materialleverantören. 

 

Orderprodukter är de material/komponenter som kräver specialbeställning, såsom 

specialfönster och dörrar. Dessa tillverkas oftast efter beställning vilket ökar ställtiden 

och ställer därmed extra krav på inköpsplaneringen. 

 

Det som denna materialindelning inte beskriver är huruvida dessa är svårhanterliga eller 

inte då de väl når ut till arbetsplatsen. Att göra en sådan uppdelning är å andra sidan 

mycket svår då produktionsplatser kan skilja sig avsevärt när det gäller kapacitet att 

hantera material. Det är ändå en viktig faktor som spelar stor roll för hur mycket resurser 

som behöver läggas vid hantering av dessa.  

 

2.6 Materialflöde på arbetsplatsen 
 

Materialflödet på arbetsplatsen lägger grunden för majoriteten av detta arbete och stora 

delar av de ovan beskrivna resursförbrukarna ingår i detta flöde. Följande moment 

tillskrivs kostnader som rör materialflödet på byggarbetsplatser (Jarnbring, 1994): 

 

 Lossning 

 Internhantering 

 Spillkostnader 

 Kapitalbindning 

 Produktionsstörningar 

 

Materialkostnader i sig påverkar inte direkt logistikkostnaderna och beskrivs varken 

närmre i Jarnbrings rapport eller i denna. Flera punkter i denna materialkostnadsmodell 

kommer att användas som grund i följande fallstudie och i jämförelsen mellan den 

detaljplanerade materialhanteringen som beskrevs i rapportens inledning. Dessa kostnader 

kan redovisas antingen genom förhållande till den totala materialkostnaden eller som ett 

förhållande sinsemellan. Resultat från sådana jämförelser kan läsas nedan under rubriken 

”Tidigare studiers slutsatser”. Utöver dessa punkter kommer arbetet även belysa det 
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planeringsarbete som krävs från tjänstemannasidan för att uppnå ett effektivt 

materialflöde till så liten kostnad som möjligt. 

 

2.7 Tidigare studiers slutsatser 

 

2.7.1 Inledning 
 

Som tidigare nämnts har flertalet studier genomförts gällande ämnet logistik i 

byggbranschen. Här kommer ett litet urval av dessa att tas upp och deras resultat 

redovisas. 

 

2.7.2 Planering i byggproduktion (Friblick, F. 2009) 
 

Kortfattat beskriver rapporten att det finns en god förståelse för att planering är viktigt 

inom byggproduktionen, men den belyser samtidigt att kunskapen om olika 

planeringsverktyg i många fall är bristfällig. 71,4 % av de tillfrågade ansåg att det fanns 

en direkt koppling mellan ett väl planerat projekt och ett lyckat projekt. Ett fåtal, 7,6 %, 

ansåg att planeringsverktyg var behövligt för en ökad planeringförmåga och nästan 50 % 

av de tillfrågade platscheferna ansåg att tiden var den övervägande faktorn för att 

planeringen skulle bli välgjord.  

 

En väldigt intressant faktor som kan anses vara väldigt relevant för detta examensarbete 

är att det vid flera tillfällen påpekades att kalkylprogrammet som företaget använder sig 

av borde vara kopplad till planeringsverktygen i produktionen för att inte skapa 

dubbelarbete. Gällande erfarenhetsåterföring ansåg 30,6 % av de tillfrågade att nyttan av 

erfarenhetsåterföring var mycket stor på en femgradig skala. 2 % tyckte att den var 

mycket liten vilket motsvarar den lägsta nivån på skalan. En mycket stark kommentar 

från en av platscheferna är som följer: 

 

”Vi platschefer uppfinner hjulet flera gånger i veckan” (Friblick 2009 s.34). 

 

I rapportens intervjuer framgår också en viss uppgivenhet av att uppdatera tidplanerna då 

det anses att om detta skulle göras i den utsträckningen att den alltid speglar verkligheten 

hade det inte funnits tid att göra något annat. 

 

Många av de tillfrågade i rapportens undersökning ser vikten av att engagera 

yrkesarbetarna och underentreprenörer i planeringsarbetet även under projekteringsarbetet 

om det rör sig om totalentreprenad, men undersökningar visar att detta mycket sällan 

sker. Vikten av att engagera desamma under produktionsarbetet belyses också i rapporten, 

men när arbetsledningen frågas vilken omfattning de faktiskt engageras blir resultatet 

cirka 50 % av alla tillfällen. 

 

Rapporten belyser även vikten av att projekteringen avslutas innan 

produktionsplaneringen påbörjas. Samtidigt visar undersökningen på att detta i få fall 

sker. Av de tillfrågade svarade bara 4,1 % att projekteringsarbetet var helt klart innan 

produktionsarbetet påbörjades. En annan faktor som försvårar planeringsarbetet är då 

beställaren väljer att göra ändringar under pågående produktion. 19,7 % svarade att 

beställaren gör många och/eller stora förändringar varav bara 2 % svarade att inga 

förändringar har gjorts. Detta får, enligt de tillfrågade, effekten att det blir svårt att göra 
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beställningar i god tid då förändringar kan göra dem onödiga. Det anses också mycket 

svårare att bibehålla kraven om JIT-leveranser. 

 

Rapportens slutsats är att det finns en god förståelse för att planering är viktig och det 

finns en vilja att förbättra planeringen. Däremot anses kunskapen om olika 

planeringsverktyg vara låg och man rekommenderar en kompetensutveckling inom 

området. Viljan att involvera fler i planeringsprocessen var hög, men det faktiska 

deltagandet var relativt lågt. Rapporten drar också slutsatsen att samarbetet med 

beställaren måste utvecklas genom en förbättrad kommunikation parterna emellan för att 

på så sätt förenkla planeringsprocessen.  

  

2.7.3 Effektivare materialanvändning på byggarbetsplatsen (Lindhe, N 1996) 
 

En god materiallogistik grundar sig i ett gott planeringsarbete från arbetsledningen samt 

rätt förutsättningar från projekteringen. Det som är av extra intresse i den här 

underökningen är att den belyser vikten av att samköra kalkylarbetet med den framtida 

arbetsledningen.  

 

Rekommendationer från rapporten gällande projektering är enligt följande: 

 

 Väl utförd projektering och färdiga handlingar vid byggstart 

 Undvikande av revideringar 

 Ökad samverkan i ett tidigt skede mellan projektör och entreprenör för att dra 

nytta av varandras kunskaper 

 Ökad erfarenhetsåterföring till projektören 

 

Gällande planering och arbetsledning ges följande rekommendationer. 

 

Man bör före produktionsstart planera för: 

 

 Hur materialet skall levereras 

 Vilka dimensioner som ska levereras 

 Hur mycket material som går åt och specificera detta 

 Hur materialet ska lagras på arbetsplatsen 

 Leveranser och upprättandet av en leveranstidplan 

 Hur interntransporter ska ske samt upprättandet av en detaljerad APD-plan 

 

Under produktion: 

 

 Göra noggranna arbetsberedningar tillsammans med yrkesarbetare 

 Ha återkommande planeringsmöten och planera så mycket som möjligt med 

yrkesarbetarna 

 Följa upp materialförbrukningen så att en erfarenhetsbank kan uppföras 

 

Gällande leverans, mellanlagring och internhantering ges följande rekommendationer: 

 

 Beställ rätt mängd, varken mer eller mindre och gör en slutreglering vid sista 

leverans 
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 Beställ mindre kvantiteter som levereras i rätt tid, JIT om möjligt 

 Gör noggrann mottagningskontroll och reklamera alltid felaktiga leveranser 

 Lagra ömtåligt material inomhus eller pallat, väl emballerat, och täckt utomhus. 

Transportera direkt till inbyggnadstället om möjligt 

 Ha kort mellanlagring för att förhindra stölder och skador 

 Undvik omflyttning av material på arbetsplatsen 

 Utnyttja materialterminaler som mellanlagringsplats 

 

I rapporten listas även faktorer som involverar arbetsplatsens engagemang för 

materialfrågor: 

 

 Planera tidigt i driften materialfrågor med yrkesarbetare 

 Skapa ett väl fungerande samarbete mellan arbetsledning och yrkesarbetare under 

produktionen 

 Intressera samtliga medarbetare för materialfrågor 

 Engagera arbetsledningen 

 Skapa förtroende 

 Öka det egna ansvaret, delegera uppgifter 
 

 

2.7.4 Slöseri i byggprojekt (Josephson et al 2005) 

 
En rapport från FoU-Väst från 2005 och rör all form av slöseri i ett byggprojekt. 

Rapporten visar ett slöseri på 30-35 % av projektets produktionskostnad. Slöseri i detta 

sammanhang är de aktiviteter som inte tillför kunden något värde. Författarna till 

rapporten har valt att dela in slöseriet i fyra huvudgrupper: 

 

 Fel och kontroller 

 Resursanvändning 

 Hälsa och säkerhet 

 System och strukturer 

 

Just resursanvändningen är den del av slöseriet som är mest relevant för detta 

examensarbete och motsvarar enligt rapporten cirka 10 % av produktionskostnaden. 

 

Mätningar gällande yrkesarbetarnas tidsanvändning pågick under sammanlagt 22 dagar 

och visade att rent värdeskapande aktiviteter utgjorde 17,5 % och att förberedelser 

uppgick till 45,4 % av byggarbetarnas arbetstid. Förberedelser som utfördes några få 

meter från arbetsstället uppgick till 25 % av arbetstiden. Detta gäller främst hantering av 

material och utrustning samt arbeten med provisorier. 14 % av arbetstiden åtgick till 

materialhantering som inte är direkt anslutet till montageplatsen och är mycket relevant 

för detta examensarbete. 

 

2.7.5  Logistik vid husbyggnad (Larsson et al 2008) 
 

En rapport från FoU-Väst från 2008. Två inledande stycken i rapportens analys och 

slutsatser belyser behovet av en effektivare materiallogistik inom byggbranschen: 
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”En försiktig bedömning antyder att de sammanlagda materialhanteringskostnaderna 

uppgår till 70 % av materialets inköpspris” (Larsson et al 2008 s.61). 

 

”Enligt experter är det möjligt att genom bättre bygglogistik pressa ned byggkostnaderna 

med 20 % ” (Larsson et al 2008 s.61). 

 

Rapporten undersöker främst byggarbetsplatsers interna logistik och visar att 

arbetsledningen ofta har mycket goda planer på hur materialet ska hanteras på 

arbetsplatsen och att ordningen varit mycket god. Men samtidigt är det mycket material 

som ska transporteras till inbyggnadsstället och det finns många hinder på vägen vilket 

försvårar arbetet. Problem som uppkommer rörande bulkprodukter är felplacerade 

materiallager som kommer i vägen för montagearbetet. Många material har också en lång 

lagringstid på byggarbetsplatsen. Rapporten visar också på situationer där materiallagrets 

placering ger ett tvingat upphov till transport för hand. 
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3. Metod 
 

3.1 Inledning 

Examensarbetet har som mål att leverera en förslagssamling på möjliga förändringar och 

metoder för att effektivisera materiallogistiken på Skanskas byggprojekt där hög 

upprepandegrad råder i produktionsarbetet. 

Målet ska uppnås genom en utförd fallstudie på ett av Skanskas byggprojekt och är 

uppdelat i följande delaktiviteter: 

 En grundlig arbetsplatsundersökning 

 Datainsamling typ 1: Aktivitetsfördelning 

 Datainsamling typ 2: Tidsmätning gällande materialhantering 

 Intervjuer 

 

3.2 Arbetsplatsundersökning 
 

Arbetsplatsundersökningen syftar till att beskriva projektets omfattning och organisation. 

Vidare ska arbetssättet vid planering och hantering av material beskrivas och 

tidsuppskattas. 

 

3.3 Datainsamlingar 
 

Datainsamlingarna har som huvudsyfte att fungera som underlag för beräkningar och 

jämförelser för att finna alternativa förfaranden och ligga som grund för den 

förslagsamling som arbetet ska mynna ut i. 

 

3.3.1 Datainsamling typ 1: Aktivitetsfördelning 
 

Syftar till att belysa hur aktivitetsfördelningen ser ut under ett förvalt montagemoment. 

Aktivitetsfördelningen kommer kunna visa hur stor andel av arbetet som används till 

hantering av material och verktyg, samt hur mycket tid som används för värdeskapande 

arbete. 

 

3.3.2 Datainsamling typ 2: Tidmätningar gällande materialhantering 
 

Datainsamlingen syftar till att i detalj studera tidsåtgång och kostnad vid hantering av 

vissa utvalda materialslag för att undersöka huruvida det finns mer lönsamma alternativ. 

 

3.4 Intervjuer 
 

De intervjuer som ska genomföras kommer att ske med yrkesarbetare, produktionschef 

och produktionsledare på arbetsplatsen. Dessa möten ska syfta till att förmedla de 

involverade personernas syn på materialhanteringen i dag, samt deras åsikter om hur 

logistiken kan förändras.   
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4. Genomförande 
 

4.1 Fallstudie 

 

4.1.1 Objekt 
 

Projekt Bärnstenen, Funken. 

 

På uppdrag av CA Fastigheter har Skanska åtagit sig att på totalentreprenad projektera 

och uppföra 60 nya hyresrätter i Arabyområdet i Växjö. Detta till en kostnad av 48 

miljoner kronor. Projekteringen genomfördes av Skanska Teknik AB och Skanska Hus 

Sydost genomför produktionsarbetet. Arbetet påbörjades i oktober 2012 och avslutas i 

november 2013. Total bruttoarea anges till 4 080 m
2
 och omfattar totalt fyra huskroppar, 

samt två komplementbyggnader. Två av huvudbyggnaderna är i två plan (hus 1 och 2) 

och två i tre plan (hus 3 och 4). Majoriteten av lägenheterna är tre rum och kök med en 

fyra och en två och en halva per våningsplan. De båda tillhörande 

komplementbyggnaderna ska bestå av förråd samt miljörum. Inflyttningsdatum för hus 1 

är satt till den 15 augusti 2013. Bilderna nedan visar de båda hustyperna. Överst hus 1 

och 2 som utförs i två plan och nederst hus 3 och 4 som byggs i tre plan. 
 

 

 
Bild 3-6: Projektets båda hustyper. 
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4.1.2 Läge 
 

Arbetsplatsen är belägen i ett befintligt hyreshusområde med omkring 600 lägenheter 

uppförda runt 1970-talet och det finns tydliga krav från beställaren att den befintliga 

verksamheten inte får störas. Detta har resulterat i att arbete utanför ordinarie arbetstid, 

vardagar mellan 07:00-16:00 vid behov måste godkännas av byggherren. Huskropparna 

är placerade på led med en parallellt löpande transportväg längsmed hela arbetsplatsen. 

Transportvägen ansluter till befintliga vägar på båda sidor. Detta underlättar avlastning 

direkt på produktionsstället och sammanfaller med Skanskas policy som ställer krav på 

att i så stor utsträckning som möjligt minimera behovet av att fordon ska behöva backa 

inom produktionsområdet. Detta för att minimera risken för materialskador och olyckor. 

Avställningsytor kan i stort anses som goda men produktionsplatsens form med en längd 

på 300-400 m kan försvåra hanteringen av både material och verktyg. Detta har delvis 

lösts genom att hyra in en lull som alltid finns tillgänglig på arbetsplatsen och som kan 

köras av arbetsplatsens lagbas. Avlastningsplats, källsortering och materialupplag är 

placerat centralt på produktionsområdet. Det finns även möjlighet till materiallagring 

mellan huskropparna.  

  

 
 Bild 7: APD-Plan över fallstudie objektet. 
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4.1.3 Konstruktion 
 

Ett grundkrav från beställaren var att byggnaden skulle utföras med oorganiska material i 

så stor utsträckning som möjligt för att minimera underhållsbehovet. 

Alla hus utförs med platta på mark inklusive 200 mm cellplast. Väggarna är 

prefabricerade betongelement med 180 mm cellplast och en total bredd på 370 mm. 

Mellanbjälklagen består av filigranelement med 230 mm pågjutning. Taket bärs upp av 

takstolar i trä som täcks med råspont och papp. 400 mm lösull över undertak med två 

lager gips. Konstruktionen ger upphov till en produktionssituation där väldigt lite arbete 

med bulkprodukter utförs. Orderkomponenter som prefabricerade väggar och 

filigranelement gör att en stor del av byggarbetet upptas av specialiserade 

underentreprenörer och i mindre utsträckning av egna yrkesarbetare. 

 

4.1.4 Produktion 
 

När produktionen startades var projekteringen långt ifrån avslutad. I stort fanns det 

ritningar på plattorna samt första våningsplan men resten var ofärdigt. Detta ledde initialt 

till att produktionsledningen i många fall fick jaga jobb för att bibehålla en acceptabel 

sysselsättningsnivå. I begränsad utsträckning är projekteringen fortfarande inte klar. 

 

Arbetet utförs i etapper där hus 1 och 2 påbörjades under samma period och hus 3 och 4 

något senare. Arbeten med alla fyra huskroppar pågår samtidigt men med förskjutning, 

vilket får som resultat att inga aktiviteter behöver komma i vägen för varandra. Detta 

underlättar planeringsarbetet avsevärt då man i mindre utsträckning behöver planera bort 

”krockar” i det dagliga arbetet.  

Bild 8-10: Upplyft av förpaketerade 

fönster. 

 

Materialmässigt har man beställt 

fönster som paketerats för varje 

individuell lägenhet. Dessa har sedan 

placerats i lägenheterna tillsammans 

med gips och stålreglar innan 

filigranbjälklagen lyftes på, 
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stämpades och gjöts. Allt inbyggnadsmaterial till förstaplan transporteras in med vagn. 

Hänsyn för materialplaceringen togs för att inte krocka med stämpningen och detta 

förfarande har i stort ansetts vara mycket effektivt och materialet har inte ansetts vara i 

vägen.  

 

Efter avstämning mot tidplan visar det sig att hus 1 och 2 ligger cirka en månad före 

huvudtidplanen och hus 3 och 4 är i fas. En prognos skulle peka på att hus 3 och 4 

kommer att ligga före tidplan även de. Under en period har projektet använt mellan en 

och två yrkesarbetare för mycket. Man har därmed sökt låna ut dessa, men då 

väggelementen till hus 3 och 4 anlände och monterades krävdes återigen full bemanning.  

 

4.1.5 Organisation 
 

På arbetsplatsen finns det mellan fem och sju yrkesarbetare, beroende på om det finns 

möjlighet eller behov för utlåning eller inte. En av yrkesarbetarna är en lärling. 

Arbetsledningen består av produktionschef och två produktionsledare. En av 

produktionsledarna är relativt ny. Under författarens första tid på projektet har det i regel 

varit relativt lite att göra vilket medfört att man söker låna ut yrkesarbetare till andra 

projekt. Senare har beläggningen behövt utökas. Det har också funnits vissa frågetecken 

rörande antalet tjänstemän i förhållande till yrkesarbetare och arbetsomfattning. Andelen 

tjänstemän i förhållande till yrkesarbetare har varierat från 1:1,7 och 1:2,4. En anledning 

till detta är att en av arbetsledarna är relativt ny och har varit i behov av handledning. 

Utöver de egna yrkesarbetarna befinner det sig också i snitt cirka 15-20 personer från 

olika underentreprenörer. 

 

4.1.6 Materialhantering 
 

Som tidigare nämnts har fönster, stålreglar och gips lyfts på plats i varje lägenhet ovan 

plan ett dit materialet rullas in på vagn. Dock har leveranserna inte genomförts i direkt 

anslutning till upplyft och har således placerats på marken i väntan på detta. Centralt 

placerat finns även materialupplag och lossningsplats, men samtidigt finns det goda 

möjligheter för avställning längsmed hela arbetsområdet. Även ytor som senare ska 

asfalteras för parkering används som ett stort materiallager. Arbetets syfte är främst att 

analysera hur resurser används för planering och hantering av de material som placerats i 

lägenheterna innan valvgjutning. Det rör sig alltså om orderprodukten fönster, samt 

bulkvarorna gips och stålreglar. Fönstren har mängdats av inköparen som också upprättat 

en leveranstidplan. Gips och stålreglar har likt de mesta bulkmaterialen ritningsmängdats 

på plats av arbetsledarna. Mängdningen gjordes för hus 1 och man beräknade då åtgång 

våningsvis och snittade sedan ut dessa för varje lägenhet. Tanken var att saknas några 

skivor i ena lägenheten så kommer det bli för mycket i en annan på samma plan och man 

kan då bära över dessa. Under montagearbetet konstaterade man att det saknades cirka 20 

gipsskivor vilka fick kompletteras. På frågan om en mer detaljerad mängdning hade 

kunnat effektivisera nästa etapp blev svaret tveksamt. Anledningen är att det är relativt 

små mängder gips och stålreglar som används till varje lägenhet och arbetsledningen 

uppfattar det som att mer omfattande planering leder till ökad resursanvändning i stället 

för minskad. Det ansågs dock att detta hade varit ett alternativ för lägenheter med större 

åtgång. Nedan kommer intervjuer genomföras för att bedöma hur materialhantering och 

planering har utförts, samt hur detta förfarande upplevts. En grundläggande del i arbetet 

är att genom dessa hitta resurssparande lösningar.  
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Bild 11: Förpaketerad gips och stålreglar. 

 

4.2 Intervjuer 
 

Intervjuer har dels skett genom att författaren och respondenten suttit ner och genomfört 

en traditionell intervju. Snittiden för varje intervju har legat på ungefär en timme. Mer 

omfattande har dock varit spontanintervjuer som uppstått i och med att författaren 

befunnit sig på arbetsplatsen under rapportskrivandet. Författaren har valt att kalla 

respondenterna efter yrkesgrupp. Yrkesarbetare har således förkortats YA och 

produktionsledningen PL. För att särskilja respondenterna har de även tilldelats ett 

nummer, som exempelvis PL2 och YA3. Numreringen speglar inte inbördes 

ansvarsområden eller befogenhet. Anledningen till detta har varit att rapporten kommer 

att bli ett publikt dokument där författaren anser namngivning som irrelevant. 
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4.2.1 Projektering och tidig produktionsplanering 
 

PL1 kom in i projektet vid produktionsstart och då fanns det ett fåtal upprättade ritningar. 

Detta försvårade produktionsstarten något då inget får genomföras om det inte kan göras 

mot bygghandlingarna. Ett antal revideringar har också skett. De flesta har dock, enligt 

arbetsledningen, legat rätt i tid och har därmed inte orsakat något större extraarbete. En 

revidering som skapade vissa problem var då krav ställdes på att hela badrummet skulle 

våtrumsgipsas och inte bara runt duschen. Detta ledde till en större materialåtgång och 

tidsförbrukning. Beställaren har enbart gjort några få ändringar och inga av dessa har 

varit särskilt omfattande. En anledning till det låga antalet beror på att beställaren i så stor 

utsträckning som möjligt velat undvika ändringar och tilläggsarbeten.  

 

PL3 har flera synpunkter på hur man skulle kunna förbättra projekteringsarbetet, eller 

snarare utveckla produktionsplaneringsarbetet innan byggstart. I regel får 

produktionsledningen till viss del, oftast produktionschefen, vara med vid delar av 

projekteringen för att kunna lämna synpunkter på hur denne skulle vilja lägga upp arbetet. 

Detta är inte lika lätt vid utförandeentreprenader och kan inte alltid ske då 

produktionschefen är på annat projekt eller då en produktionschef ännu inte utsetts. PL3 

hade dock gärna sett att man från företaget hade kunnat ha ”lite mer is i magen” innan 

byggstart. PL3 anser att det många gånger hastas igång en byggstart där tillräcklig tid inte 

lagts på produktionsplanering. Hade man kunnat vänta med produktionsstarten i någon 

vecka hade man på så sätt kunnat planera mer detaljerat hur produktionen ska 

genomföras. Det är dock förståeligt att man vill komma igång med byggandet så fort som 

möjligt för att inte ligga efter med bara några få veckor kvar till avtalat färdigställande. 

PL3 pekar dock på exempel som ansetts vara mycket lyckade planeringsmässigt där 

produktionsledningen tagit sig tid innan byggstart att planera produktionsarbetet mer 

detaljerat. 

 

En faktor som PL3 och PL2 anser påverkar möjligheten till ett gott planeringsarbete och 

en god byggstart är att det inte finns någon möjlighet att påbörja arbetet innan det att ett 

projektspecifikt konto uppförts. Detta sker ofta nästan samtidigt som byggstart vilket ger 

upphov till en enorm aktivitet för att snabbt etablera sig och skapa de förutsättningar som 

krävs bara för att få igång byggnationen. Hade det funnits möjligheter att erhålla vissa 

resurser innan det att produktionsarbetet hade satts igång hade det också funnits mer tid 

för planering och organisering.   

 

PL3 anser att om man önskar utöka mängden förpaketerat material måste detta 

bestämmas innan produktionsstarten tillsammans med inköp. Detta beror på att sakvaror 

såsom köksinredning i mångt och mycket är orderprodukter med lång leveranstid.  

 

PL3 ser gärna att man under kalkylarbetet bestämmer zonindelade mängdningar så att 

dessa kan användas i produktionsfasen. 
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4.2.2 Beställning, leverans och lagerhållning 
 

Alla bulkvaror beställs av produktionsledningen medan ordervaror planeras av inköparen 

som upprättar en inköpsplan för dessa. Dessa gås igenom och uppdateras varje månad vid 

inköpsmöten. Beställningar görs med hjälp av ett program där samtliga leverantörer som 

Skanska har avtal med finns registrerade. PL1 anser att detta fungerar mycket bra och att 

det finns en stor leveranssäkerhet vid användandet av de leverantörer som finns i 

programmet.  

 

Det sker ingen mottagningskontroll vid leverans. Man antar att leveransen innehåller rätt 

mängder och är oskadat. Skulle det visa sig att så inte är fallet uppdagas detta först då 

materialet ska användas.  

 

Det har hänt vid ett par tillfällen att fel har uppstått vid beställning. Den största felkällan 

till detta anges vara den mänskliga faktorn främst inom produktionsledningen. Enligt PL1 

finns det stor risk för missuppfattning om man till exempel ringer och beställer och inte 

använder det egna inköpsprogrammet. Men det har skett felbeställningar genom 

inköpsprogrammet också. Vid beställning av gips uppstod ett fel som inte delade upp 

leveransen av takgips. Meningen var att leveranserna skulle komma allteftersom taken 

skulle gipsas men kom nu allt på en enda gång. Platsmässigt medförde detta inga större 

problem då det finns mycket goda lagringsutrymmen. Hade det varit en mindre 

produktionsplats hade det dock kunnat ställa till med avsevärt större problem.  

 

Felleveransen ledde dock till att mer tid gick åt vid hanteringen av materialet vilket 

annars hade kunnat undvikas. Materialet ställdes av på en tillfällig upplagsplats som 

senare skulle bli parkeringsutrymme. Då markarbeten skulle påbörjas avsattes en 

yrkesarbetare med lull att placera om materialet. Viss gips fick även förflyttas in i 

lägenhet för hand genom ställningar och stämpar då paketet öppnats och måste  

Bild 12-13: Manuellt inlyft av gipsskivor. 

 

väderskyddas. Täckning av känsligt material i övrigt görs för närvarande med hjälp av 

dubbla lager presenningar. Yrkesarbetaren, YA1 påpekar att mycket av hans tid åtgår för 

att hantera material som ska flyttas. Arbetsplatsen har en egen lull som används flitigt. 

Uppföljning om huruvida det är lönsamt eller ej att ha egen kontra hyra in teleskoplyftare 

med förare genomförs under projektet. Det råder dock samstämmighet från samtliga i 

produktionsorganisationen att den projektspecifika lullen borde vara det mest 

lönsammaste alternativet. PL2 tror dock att projektets storlek är ett gränsfall för att ha en 



  
 

  21 

Joakim Salomonsson 
 

  

egen lull. PL1 anser att arbetsplatsen långsträckta form i princip kräver användandet av 

en lull. 

 

Fönster som levererades till hus 3 lyftes upp till plan två varpå filigranet placerades, 

stämpades och gjöts. Senare visade det sig att vissa fönster i paketet på våning två skulle 

monteras på nedervåning på grund av brandbestämmelser. Man fick på grund av detta 

lyfta ner två fönster från andra plan samt lyfta upp två fönster från bottenplanet. 

 

YA1 ser också problem med att man, då man är klar med hus 1 och 2, nu är tvungna att 

montera fönster i rum som fortfarande är fulla av stämp vilket försvårar arbetet och ökar 

risken för att fönstren skadas vid stämp- och ställningsrivning. Det har dock, från 

arbetsledningens sida setts som ett tvingat moment trots de försvårande omständigheterna 

för att hålla produktionsarbetet igång då det rådde en period av mindre aktivitet. 

Arbetsledningen undersökte samtidigt möjligheten att så snabbt som möjligt montera ned 

hälften av stämpen för att underlätta vidare montage i lägenheterna. Detta genomfördes 

senare. Författaren anser dock att tidsförbrukningen att montera fönstren innan det att 

stämparna rivits inte var större än om det inte funnits några stämpar alls. Däremot 

kvarstår en viss risk att fönstren skadas då resterande stämp rivs. 
 

 Bild 14-15: Fönstermontage i lägenhet med stämp. 

 

Bulkvaror har som regel en leveranstid på två dagar, vilket gör att ledningen väldigt 

snabbt kan följa med förändringar i planerade aktiviteter. Allt material köps in med hjälp 

av programmet IBX (Integrated Business Exchange) där kostnader och leveranstider finns 

tydligt redovisade för varje leverantör som Skanska har avtal med.  

 

Allt material som senare lyfts upp i lägenheterna har alla stått en viss tid på 

upplagsplatsen. Man har valt att vara på säkra sidan när man beställt materialet så att det 

med all säkerhet funnits på plats när det behövs. Detta har medfört att leveranserna 

kommit ett antal dagar innan det att det lyfts upp. På frågan om man har intresse för mer 

JIT anpassade leveranser svarade PL1 att detta inte var av större intresse då det potentiellt 

skulle kunna göra mycket mer skada än nytta. ”När det finns så goda ytor att ställa 

materialet på är det onödigt att chansa. Risken är att man blir stående utan material bara 
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för att man inte ville att det skulle stå på backen någon dag i onödan”.  ”Dessutom 

kommer materialen väl emballerade vilket gör risken för väderskador mycket liten.” YA2 

pekar på att det finns en överhängande risk att material behöver omförflyttas om det 

lagras på arbetsplatsen under lång tid och att risk för skada ökar vid vartenda lyft. YA1 

anser också att mängden lyft är avgörande för att inte skada materialet och ser gärna mer 

tidspecifika leveranser som enbart kommer när de behövs. 

 

PL3 pekar på svårigheter gällande planering av materialhanteringen då 

leveranssäkerheten många gånger är låg och det finns en stor osäkerhet gällande när 

materialet kommer. En anledning till detta anges vara att materialleverantörerna i detta 

fall inte ombesörjer själva leveransen utan att detta är tilldelat ett transportföretag. 
 

Resursmässigt läggs mer tid ner på hantering om inte materialet lyfts upp direkt då det i 

stället för en transport oundvikligen blir minst två separata lyft vid två olika tidpunkter. 

Detta tillsammans med en förhöjd risk för skada ställs mot risken att bli stående på grund 

av en försenad JIT-leverans. På detta måste även eventuell ställtid räknas in då 

yrkesarbetarna blir tvungna att avbryta pågående arbete för att lyfta materialet. En sådan 

ställtid har under tidigare rapport uppskattats till cirka en halvtimme per montör och 

tillfälle. I ställtiden ingår förflyttning till och från lyftplats samt att återigen ”komma upp i 

varv” när arbetet återupptas (Schepis, 2007). 

 

Med en lönekostnad för yrkesarbetare i snitt på 330 kronor och det faktum att det sällan 

rör sig om mindre än två yrkesarbetare kan en engångskostnad på minst 330 kronor 

uppskattas innan ett lyft ens påbörjas. Två lyft ger således en ställkostnad på minst 660 

kronor om de inte sker vid samma tillfälle. Att använda sig av löner för att visa på 

kostnader anger rapporten som en relativt låg uppskattning då man inte tar hänsyn till 

uteblivet värdeökande arbete (Schepis, 2007). 

 

Gällande stora samlade leveranser kontra JIT, som av sin natur därmed är mindre, ger den 

samlade leveransen en mindre snittad ställtid per paket till skillnad från små JIT-

leveranser vid ankomsttillfället. Däremot möjliggör småleveranser att man enklare kan 

placera materialet på platsen där det behövs, vilket är svårare vid stora mottagningar som 

i slutändan ger upphov till totalt minst två internförflyttningar för varje montagetillfälle 

som leveransen syftar till att besörja. Däremot kostar JIT-leveranser extra. 

 

Att skicka upp förpaketerat material till lägenheterna har varit mycket lyckat enligt PL1. 

Som denne ser det är den största risken med detta att materialet kan ta skada då man 

monterar och river stämpen. På frågan om materialet riskerar att vara i vägen var svaret 

nej. ”Man har alltid stämpritningarna så det går lätt att se var packen kan stå”. Vidare så 

är paketen sällan bredare än en halv meter vilket inte är särskilt utrymmeskrävande. Det 

finns möjlighet att placera mer material i lägenheterna förutom gips, reglar och fönster, 

men detta anses vara onödigt. YA1 instämmer att materialet inte varit i vägen och att det 

underlättar avsevärt att få det färdigpaketerat och upplyft till varje lägenhet. Han ser inte 

heller att det skulle fungera att placera mer material i lägenheterna innan valvet gjuts. 

Detta beror främst på att man inte kan ha material i vägen när golvet ska läggas. PL3 ser 

möjligheten att placera sådant material som inte ska monteras innan golvläggning i ett 

eget rum. När golven är lagda i resterande lägenheter kan man då lyfta ut materialet ur 

rummet och lägga golv även där. Det finns dock frågetecken om detta skulle vara mindre 
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resursförbrukande än att lyfta in senare genom dörr via balkong. YA1 anser att det lätt går 

flytta paket i samma plan med handtruck.  

 

YA1 pekar också på att det i större utsträckning borde gå att planera leverans och inlyft 

av sakvaror såsom fast inredning. Det går åt väldigt mycket tid till att lyfta och placera 

material om de kommer vid olika tidpunkter och det är lätt att varor inte finns när de 

behövs och att man får gå tillbaka när de väl kommer. Detta skapar många onödiga och 

resursförbrukande avbrott i det värdeskapande arbetet. Både PL3 och YA1 pekar dock på 

svårigheter då det rör sig om ett flertal leverantörer och inte bara en. Det ställs då stora 

krav på att koordinera leveranserna så att de kan komma nära inpå varandra och så att 

varor inte står ute för länge. Att få materialet uppdelat i mindre paket medför en 

tilläggskostnad på i snitt 150 kronor per paket. 

 

Att lyfta upp fästdon samtidigt som material ansåg inte YA1 eller PL 1 vara särskilt 

genomförbart. Innan taket är på plats finns det inte någon möjlighet att låsa in dessa och 

det finns då en överhängande risk att de blir stulna. Däremot föreslog YA1 möjligheten 

att placera dessa i en liten container som senare lyfts upp till den aktuella våningen. Då 

går det både ha fästdon och andra detaljer, men också verktyg som man då kunde låsa in 

då arbetsplatsen inte är bemannad. Detta ställer dock högre krav på arbetsplaneringen.  

Dels låser det arbetslagen till våningsplanen. En arbetsförflyttning till en annan zon 

innebär att även boden måste omplaceras. Detta sker inte då boden placeras centralt på 

byggarbetsplatsen. En annan nackdel, som inte gäller för detta projekt, är att det många 

gånger inte är möjligt då det helt enkelt inte finns utrymme för en container nära zonen 

där arbetet utförs. Försvårande omständigheter uppstår också om man inte har 

lyftmöjligheter kopplad till arbetsplatsen utan i stället måste hyras in, vilket påverkar 

lönsamheten avsevärt till det sämre. Dock menar YA1 att det är rutin att plocka med sig 

de fästdon och verktyg som behövs då man påbörjar dagen eller avslutar sin rast. 

 

Fönster, gips och reglar levereras och placeras på marken varpå de lyfts upp av samma 

kran som används vid montaget av väggelementen. PL3 berättar att krananvändandet 

skrevs in i avtalet gällande väggmontage och beställs alltså inte separat. Detta gör att 

lyftkostnaden blir lägre än om Skanska även skulle stå för dit- och hemtransport av 

kranbil. 

 

Det framkommer under takmontage att det finns fler material som går att mängda och 

placera lägenhetsvis, i alla fall rörande de översta lägenheterna varpå taket läggs. 

Isolering till övre väggkanter av taket är i form av skivor och har beställts i bulkpaket. 

Två pallar lyfts upp i vardera lägenhet varpå yrkesarbetare sedan omplacerar isolering så 

att varje lägenhet har en viss bestämd mängd. Dessa hade utan större svårighet kunnat 

beställas i mindre pallar som placeras i varje lägenhet utan större tidsåtgång från 

arbetsledningens sida som mängdar och beställer materialet. Dock erhålls en extra 

kostnad på 150 kronor per paket, vilket grovt kan uppskattas motsvara strax över en 

halvtimmes lönekostnad för en yrkesarbetare. I och med att isoleringen är lättförflyttad är 

det dock inte troligt att en, av leverantören, utförd uppdelning skulle vara lönsam. 
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Bild 16-17: Utplacerade mineralullskivor. 

 

YA1 anser att det är viktigt att material som placeras i lägenheterna är välmängdade så att 

det inte uppstår behov av att omplacera materialrester, vilket tar lång tid då det många 

gånger måste göras för hand. Han poängterar dock att det sällan finns ett materialpaket 

som inte har några skador. ”Sista skivan i botten är alltid sprucken”. Därför anser han att 

man vid mängdningen måste ta hänsyn till detta och skicka med en extra skiva så att man 

undviker behovet att för hand lyfta upp skivor som saknas. ”Det är inte svårare än att 

beställa rätt mängd till rätt plats i rätt tid”. 

 

YA1 har även uppmärksammat problem som kan knytas till att inte erforderlig 

uppföljning av materialförbrukning görs då seriefel har uppstått. I den bästa av världar 

hade man efter montage av ett visst material i hus 1 kunnat beställa väldigt exakta 

leveranser till nästföljande hus. Hus 1 och 2 är som tidigare nämnt identiska. Hus 3 och 4 

likaså. Även mellan de båda hustyperna finns det stora likheter då alla lägenheter och 

våningsplan i princip är identiskt utformade för alla hus. Man hade då kunnat se våning 

ett på hus 1 som prototypen, följt upp exakt materialförbrukning och korrigerat till 

nästkommande hus. Detta har enligt YA1 i vissa fall inte gjorts varpå samma mängdfel 

uppstått igen. Detta går i många fall mot rådande uppfattning från arbetsledningens sida 

som anser att korrekt uppföljning har genomförts.  

 

4.2.3 Produktionsplanering 
 

Det finns ett internt program, kallat SPIK, som kopplar ihop projektering med produktion 

där bland annat materialmängder från kalkylen finns redovisade. PL1 tror dock inte att 

dessa mängder kan vara till någon större nytta för produktionsplaneringen. ”De har inte 

samma detaljgrad som våra mängdningar kräver”, men säger samtidigt att det möjligtvis 

ändå hade kunnat användas. Enligt PL1 finns möjligheten att använda kalkylmängden till 

att dubbelkolla den egna mängdningen i syfte att minska risken för grova felberäkningar. 

För det nuvarande projektet anses det dock som mer resursförbrukande än sparande då det 

är så pass små mängder bulkvaror som behöver mängdas. Mängdningen för gips och 

regelåtgång till hus 1 tog cirka tio minuter av en arbetsdag för två arbetsledare att 

genomföra. Efter montaget följdes materialförbrukningen upp och erforderliga ändringar 

genomfördes enligt PL1 inför montage av det andra huset. PL1 ser stora fördelar med det 

interna projektprogrammet men har ingen utbildning på det och möjligheten att dra nytta 

av det är därmed väldigt liten. ”Det går i princip att styra ett helt projekt genom 

programmet”. PL2 har inte heller någon utbildning på programmet men anser att det ändå 
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inte är nödvändigt. Han ser programmet som ett rent uppföljningsinstrument där man 

stämmer av verklig kostnad med kalkylerad och använder det inte mer än till att föra 

dagbok. PL2 anser att programmet främst används av produktionschefen på arbetsplatsen. 

Han anser också att det är svårt att koppla samman mängdningen för kalkyl med den 

egna. ”De mängdningarna är inte tillräckligt noggranna, jag vill ha verkliga mängder till 

mina beställningar”. Användandet av SPIK har under lång tid haft en relativt låg 

användargrad inom Skanska, men avsikten är att alla ska komma igång och arbeta mer 

och mer med programmet. 

 

PL2 anser att många mängdar i överkant för att säkra att material finns när det behövs 

men att detta skapar onödig resursförbrukning då överblivet material måste tas om hand. 

Detta stämmer delvis även in på YA1:s syn på hur materialbeställningarna bör skötas. 

PL2 anser att det egentligen är bättre att mängda exakt och att, om det behövs, göra en 

kompletterande slutreglering inför sista leverans. Detta går delvis mot rådande önskemål 

från Skanskas kontor om att minimera antalet leveranser och därmed fakturor för att spara 

pengar. PL2 anser att materialhanteringen i samband med avetablering är mycket större 

än kostnaden för några få extra fakturor. Det är däremot svårare att följa de kostnader 

materialhantering genererar efter avetablering då dessa inte längre är projektspecifika. 

YA1 och YA2 är skeptiska mot att man delar upp leveranserna för mycket. Dels för att 

det ökar risken att materialet inte finns när det behövs och dels för att det ökar risken att 

man blir tvungen att omförflytta materialet. Däremot anser de att det är fullt möjligt men 

att det ställer mycket stora krav på en väl fungerande planering. 

 

Bulkmaterial som inte paketerats lägenhetsvis har beställts och levererats i stora volymer 

för stora delar av projektet och har sedan lagrats på plats. Detta minskar de totala 

leveranskostnaderna och i och med att de är väl emballerade finns det också väldigt liten 

risk för skador på grund av väder och vind. Dock så ökar risken för mekaniska skador 

med tiden som materialet lagerhålls på arbetsplatsen samt att extra resurser kan komma 

att läggas för omförflyttning. Däremot har konstaterats att flertalet av dessa material hade 

kunnat förpaketerats. Dock måste lönsamheten för detta förfarande beräknas. 

 

4.3 Tidmätning 

 

4.3.1 Tidsstudie i aktivitetsfördelning 

 
Författaren valde att genomföra en tidstudie då innertaket på hus 3 skulle plastas och 

glesas. Glespanelen hade först sorterats då de levererats i bulk så att rätt mängd kunde 

lyftas på och placeras i vardera lägenhet innan takstolsmontage. I avsnitt nedan finns en 

ekonomisk jämförelse mellan alternativen att sortera på plats alternativt beställa av 

leverantören färdigsorterade, mindre paket. Montagearbetet pågick i totalt 13,5 timmar 

vilket motsvarar 27 persontimmar då ett arbetspar utförde montaget i de totalt sex 

lägenheterna.  

 

Arbetsgången var som följer. På grund av att manschetter saknades till ventilationsrören 

som går genom plastskiktet (se bild nedan) kunde bara halva lägenheter glesas (dock 

kunde hela plastas). Detta gjorde att yrkesarbetarna var tvungna lämna varje lägenhet 

trots att de bara var cirka 75 % klara för att påbörja arbetet på nästa lägenhet.  
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Bild 18-19: Plast färdigmonterad och 50 % av glespanelen färdig. Manschetter på bild till höger. 

 

Studien visar att med hjälp av att man i tidigt skede lyft upp rätt mängder till rätt plats 

minimerade mängden tid som hade åtgått för att hämta material på annanstans än 

montageplatsen då arbetet redan påbörjats. Exklusive den tid som åtgick till sortering 

innan upplyft åtgick 9,1 % av arbetstiden till att hämta material som inte fanns på 

arbetsplatsen. I denna andel ingår även fästdon, verktyg och liknande hjälpmedel. Om 

arbetet med sortering innan upplyft räknas in uppgår andelen till 15,8 %. Hade materialet 

däremot beställts förpaketerat hade tidsandelen som åtgått till att hämta material utanför 

montageplats uppgått till 10,9 %. Detta genererar således 4,9 % mer tid som i stället hade 

kunnat användas till direkt värdeskapande arbete. Med hänsyn till erhållen 

aktivitetsfördelning är dock en mer rimlig prognos att det förpaketerade alternativet hade 

genererat en ökning med 3 % i direkt värdeskapande arbete. Det vill säga 1,9 % mindre 

än frigjord tid.  

 

De 9,1 % involverade, under studien, främst fästdon och verktyg, men till viss del även 

inbyggnadsmaterial som inte funnits på plats och som YA därmed behövt hämta. En 

chans att minska denna andel hade kunnat få betydande ekonomiska effekter, både för 

Skanska som företag, men även genom förhöjt ackord för YA. Ett sätt att minska denna 

andel kan vara att YA inför varje rast gör en snabb inventering över fästdon och verktyg 

för att, när rasten är slut, kunna ta med det som saknas. Detta sker enligt YA redan, men 

hade enligt undersökningen kunnat förbättras ytterligare. 

 

Vidare användes 29,7 % av tiden till att, på montageplatsen, utföra indirekt 

värdeskapande aktiviteter såsom mätning och kapning. Två längder av glespanel 

placerades i varje lägenhet. Varje längd bestod av två glesbrädor och kapades två gånger 

för att kunna passas ihop. Ett förslag från YA var att beställa glespanelen färdigkapad för 

att ytterligare skynda på montagearbetet. Det är dock oklart hur stor effekt detta hade gett. 

En uppskattning är dock att andelen indirekt värdeskapande arbete hade kunnat minska 

med cirka 20 % om även rätt längder placerats i lägenheterna. Cirka 5,9 % av arbetstiden 

hade på så sätt kunnat användas annorlunda.  

 

Om uppskattningen ovan visar sig rimlig och om man beställer zonindelade materialpaket 

erhålls således en tidsandel på 10,8 % som hade kunnat användas till direkt 

värdeskapande aktiviteter. På detta kan även vinningar med korta inventeringar av 

fästdon och dylikt på montageplatsen adderas. Dock är det orimligt att anta att hela 

andelen kommer kunna användas som direkt värdeskapande arbete. 
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Totalt visade tidstudien att 52,1 % av arbetstiden åtgick till direkt värdeskapande arbete. 

Tidigare studier har visat att arbetsplatsers aktivitetsfördelning utgör cirka 17,5 % 

värdeskapande aktiviteter. Det är således stor skillnad mellan av denna rapport erhållet 

resultat och av tidigare. Dock har denna rapport fokuserat på ett enskilt moment och inte 

hela arbetsdagens aktiviteter vilket förklarar den stora skillnaden i andelar. 

 

För datainsamlingen i detalj och beräkningar se bilaga 1. 

 

 
Bild 20: Aktivitetsfördelning vid momenten plastning och glesning, inklusive sortering och 

upplyft. 

 

4.3.2 Ekonomisk jämförelse mellan alternativa materialförfaranden. 
 

4.3.2.1 Glespanel -förpaketering 

 

Även gles hade kunnat förpaketerats innan upplyft. Likt isolering levereras dessa i bulk 

och det nuvarande förfarandet blir att två yrkesarbetare för hand delar upp materialet 

lägenhetsvis innan upplyft. Varje längd kräver två olika gleslängder vilket ytterligare 

ökade tidsåtgången vid manuell sortering. YA1 utryckte önskemål om att få specifika 

mängder till varje lägenhet, men PL1 ansåg att detta var onödigt då man enkelt kunde 

bära över någon enstaka gles om det blev för mycket i ena lägenheten och för få i en 

annan. En mängdning genomfördes ändå, men av YA innan sorteringen påbörjades. Två 

yrkesarbetare sorterade glespanelen. Av detta beräknas en timme åtgå som ställtid 

(2*0,5h) till en kostnad av 330 kronor. Sorteringen pågick i en timme till en kostnad av 

660 kronor vilket ger en totalkostnad på 990 kronor. Sex paket skapades totalt. För detta 

beräknas en kostnad på 165 kronor per paket. Detta ställs i relation till det förpaketerade 

alternativet som kostar 150 kronor per paket. Då sorteringen skedde var en kran inhyrd 

för att lyfta upp takstolarna, det gick således utan problem att mellan varje takstol lyfta 

upp ett paket med glespanel och man utnyttjade på så sätt krantiden på ett väldigt 

effektivt sätt. Hade en kran hyrts in bara för upplyft av glespanel hade kostnaden för 

manuell sortering på plats ökat då kranen hade fått vänta mellan varje lyft då utrymmet 

bara tillät sortering av ett paket åt gången. Kostnad för kranen beräknas inte då den 

effektiva lyfttiden hade varit densamma för båda förfaranden. Den totala extra kostnaden 

för manuell sortering till samtliga hus blir således 360 kronor. Om glespanelen ska 
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detaljmängdas inför beställning är det rimligt att förutsätta att detta kommer ta extra tid 

på tjänstemannasidan vilket ytterligare minskar differensen mellan de båda. Dock bör 

hänsyn tas till yrkesarbetarnas arbetsmiljö vilket gör förpaketering önskvärd. För detaljera 

beräkningsgång se bilaga 2. 

 

 
Bild 21-22: Glespanel innan sortering och upplyft samt efter. 

 

4.3.2.2 JIT–leveranser på fönster 
 

Samtliga fönster till hus 4 levererades en vecka tidigare än det att montaget skulle 

genomföras. Det fanns inte någon plats för avlyft i anknytning till plats där upplyft skulle 

genomföras. Befintligt förfarande: yrkesarbetare får avbryta befintligt arbete för att lyfta 

av fönstren. Denne lyfter av och transporterar till upplag och återgår till sitt arbete. När 

fönstren senare ska lyftas upp får yrkesarbetaren avbryta sitt arbete igen och transportera 

fram fönstren till plats där kran kan göra upplyft. Detta genererar två ställtider på grund 

av två förflyttningstillfällen. Två yrkesarbetare var med vid hantering av fönstren. Ställtid 

1 motsvarar 330 kronor. Total hanteringstid med täckning och dylikt har uppskattats av 

berörda yrkesarbetare till 1 timme vilket motsvarar 660 kronor. På detta läggs ytterligare 

ställtid inför upplyft motsvarande 330 kronor. Den totala kostnaden för befintlig 

hantering motsvarar således 1 320 kronor. 

 

Även ställ- och hanteringstid åtgår dock vid JIT–leveranser. Paketen kan i detta fall 

placeras direkt på upplyftsplatsen och arbetstiden kan uppskattas till 15 minuter för två 

yrkesarbetare. Kostnad med avseende på ställtid: 330 kronor. Kostnad med avseende på 

arbetstid: 165 kronor. Därtill tillkommer tilläggskostnaden på 500 kronor. Totalt 995 

kronor.  

 

Differensen uppgår till 325 kronor med fördel för JIT-leveranser. Om det inte finns ett 

behov av en exakt leveranstid kan en besparing på 825 kronor per leverans göras om det 

vid avlastning placeras direkt vid montageplatsen. 

 

Beräkningar för JIT-leveranser förutsätter att allt material placeras direkt på montageplats 

vid leverans. Det studerade objektet har stora avställningsytor vilket gör JIT som 

tilläggstjänst och därmed tilläggskostnad inte direkt nödvändig. Däremot visar 

beräkningen på den klara vinst som kan göras genom att oavsett avställningsytornas 

storlek alltid ha som mål att materialet placeras där det ska monteras.  
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För detaljerad beräkningsgång se bilaga 3. 

 

Fönsterpaketen är, då de levereras på pallar, mycket lätta att förflytta på arbetsplatsen 

vilket innebär att tiden för förflyttning minskas. Det har dock skett identiska scenarior på 

arbetsplatsen där materialet inte varit uppallat och därmed skapat större problem vid 

förflyttning. Ett exempel på detta är då takstolar levererades till både hus 3 och 4 

samtidigt när det bara fanns behov av dessa till hus 3. Detta krävde minst två 

internförflyttningar som var för sig tog längre tid än en fönsterförflyttning vilket ökar 

hanteringskostnaden avsevärt. 
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5. Resultat och analys 
 

5.1 Intervjuer 
 

Intresset för att förbättra materialhanteringen har visat sig vara relativt stort hos både 

yrkesarbetare och tjänstemän. Yrkesarbetarna ser främst stora möjligheter att förbättra 

deras arbetssituation med mindre lyft och sorterande. Likaså tjänstemannasidan ser gärna 

en förminskad materialhanteringssituation för yrkesarbetarna då de i stället kan 

sysselsätta sig med mer värdeskapande arbete.  

 

Gällande produktionsledningens möjlighet till att planera för materialhanteringen har det 

framkommit att det i många fall är svårt att få till stånd ändringar om det framkommer att 

andra leveranssätt och dylikt hade visat sig vara bättre. Projektet har en stor mängd 

orderprodukter som många gånger planeras för långt i förväg då de har långa ställtider. 

Det har framkommit att produktionsledningen i många fall anser att de på plats bara kan 

få förutbestämt förfarande att flyta på bästa sätt. Detta är dock något som är svårt att 

ändra på. Störst möjlighet att göra stora besparingar gällande materialhantering är sådant 

som många gånger planeras för innan byggstart. Därmed är det viktigt att så stor del av 

produktionsledningen som möjligt blir involverade så tidigt som möjligt för att kunna 

inverka med sin erfarenhet och kompetens. Detta speglar tidigare rapporters slutsatser att 

en stor del av produktionscheferna anser att tid för planering är grundläggande för ett 

välfungerande projekt och att bristen av densamma generellt ansetts vara stor (Friblick, F. 

2009).  

 

Från produktionsledningens sida har önskemål att om möjligt förskjuta byggstarten några 

dagar för att ägna den tiden åt att i detalj planera för produktionsarbetet. Det finns en 

uppfattning att extra nedlagd tid inför byggstarten hade resulterat i både tids- som 

kostnadsbesparingar. Det kan dock belysas att produktionsledningen anser sig ha haft god 

tid för planering i det analyserade projektet. 

 

Relativt lite tid har lagts på materialplanering från arbetsledningens sida sett. Anledningar 

till detta är flera. Dels byggs det in relativt små mängder med bulkmaterial. 

Orderprodukter som betongelement, takstolar, fönster samt dörrar och liknande utgör den 

största tidskrävande posten rörande materialplanering och görs inte på plats utan av 

inköpare och i viss mån underentreprenörer. De mest tidskrävande mängdningarna 

gjordes i princip enbart för hus 1 och därefter har bara justeringar gjorts för resterande 

hus. Det finns således utrymme från produktionsledningens sida att mer ingående planera 

för hur materiallogistiken ska ske. En annan anledning till att arbetsledningen sysselsätter 

sig relativt lite med materialhantering är att en av yrkesarbetarna är tilldelad uppdraget att 

hantera lullen och har därmed en hög sysselsättningsgrad rörande materialhantering. 

 

Att använda kalkylprogrammet SPIK som underlag till materialmängdning på 

arbetsplatsen har under intervju med produktionsledare i stort ansetts vara onödig och 

mer resurskrävande än sparande. En stor anledning till detta kan anses vara de små 

mängder av material som har behövt mängdas av produktionsledningen. Den höga 

upprepandegraden medför också att samma mängder används till flera lägenheter. En 

annan stor anledning mot att använda SPIK är att arbetsledarna vill ha ”verkliga” 

mängder när de lägger sina beställningar och väljer därför att räkna själva. Det ses dock 

som en möjlighet att eventuellt använda SPIK för att kontrollera de egna 
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mängdberäkningarna med de kalkylerade. Intresse finns dock att utöka användandet av 

SPIK under produktionsfasen. AL3 ser förslagsvis att man tidigt under kalkylarbetet 

zonindelar byggobjektet och utför mängdningarna utifrån dessa zoner för att skapa en god 

grund för senare användning. AL3 pekar dock på att det finns en gräns för hur mycket 

resurser som är försvarbart att använda under kalkylarbetet för att underlätta 

produktionens materialplanering. 

 

Det kan konstateras att det finns en kunskapsbrist gällande programmet hos projektets 

produktionsledare. Detta är något som Skanska centralt arbetar på att förbättra. 

Produktionschefen har däremot stor kunskap om programmet och är den som främst 

använder det. Tidigare rapporter har pekat på det faktum att det ofta sker ett dubbelarbete 

när det rör mängdning av material vid två separata tillfällen och har dragit slutsatser att 

flera vinster kan erhållas om dessa båda mängdningar kan samköras. 

 

Fallstudieobjektet har använt sig av lägenhetsvis paketerade materialleveranser för 

fönster, stålreglar och gips. Samtliga på arbetsplatsen ställer sig mycket positiva till detta 

förfarande och ser möjligheter göra likadant med fler materialtyper. Samtliga på 

arbetsplatsen är överens om att materialet inte hamnar i vägen under montage. YA har 

påpekat att i de få fall de varit i vägen har det lätt kunnat åtgärdas. De största 

anledningarna att responsen till förmån för förpaketering är att de skapar en mycket bättre 

arbetssituation för yrkesarbetarna samtidigt som tid att hämta, leta och sortera material 

helt försvinner. 

 

Nedan följer två begränsande faktorer för zon-/lägenhetslagring 

 

Utrymmesmässigt är bjälklagstypen en avgörande faktor för hur lätt material kan lagras i 

lägenheterna. Arbetsplatsen använder sig av filigranbjälklag vilket kräver stämpning och 

därmed begränsas den mängd material som kan lagras i lägenheterna något. 

Stämpritningar har använts för att placera paketen så att de inte varit i vägen. Problem 

med att paket skulle kunna vara i vägen på grund av stämpar utesluts helt då HD/F 

bjälklag används. Då HD/F används är den enda ytbegränsande faktorn 

montageförutsättningarna. 

 

Utöver utrymme finns det ytterligare en begränsande eller försvårande faktor för hur 

mycket material som kan lagras i varje lägenhet. Material som inte monteras innan golvet 

läggs kommer oundvikligen att hamna i vägen för golvläggare. AL ser möjlighet i att en 

omförflyttning av materialet under golvläggning löser problemet. Hanteringstid och 

kostnad för detta förfarande måste dock sättas i perspektiv till att lyfta in materialet 

genom exempelvis dörröppning. Samtidigt finns det en förhöjd risk dels då det extra 

materialet hamnar i vägen under föreliggande montagemoment och dels ökar risken för 

mekaniska skador på lagervarorna. 

 

Som tidmätningen för fönster nedan kommer visa finns det stora besparingar att göra 

genom att noggrant och löpande planera för hur materialet ska tas emot och hanteras. En 

mellanlagring ger snabbt upphov till ökade hanteringskostnader och tar möjlig 

värdeskapande tid i anspråk. Tidigare rapporter har pekat på en hanteringskostnad som 

kan uppgå till hela 70 % av materialpriset. Internförflyttningar upptar däri en stor del. 

Författarens anser därför att man bör utöka arbetet med att planera för leveranser som 

möjliggör att materialet direkt kan placeras på montageplatsen. Bulkmaterial köps in och 
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planeras av produktionsledningen på arbetsplatsen och är därav relativt enkelt att styra 

över. Större svårigheter uppstår då det rör sig om ordervaror med långa ställtider. 

 

Som största resurssparande åtgärd kan konstateras vara minskandet av mängden 

interntransporter. Det är avgörande för att uppnå detta att man då har erforderlig kontroll 

över när leveranserna kommer. Det betyder därmed också att större krav på 

leveranssäkerhet måste ställas. Utan erforderlig kontroll över leveranstidpunkter är det 

mycket svårt att planera för materialets placering och risken för resurskrävande 

interntransporter är överhängande. 

  

5.2 Tidmätningar och kostnadsberäkningar 
 

Huruvida kalkylen visar att det är lönsamt eller ej att beställa zonberoende förpaketerat 

material beror först och främst på hur svårförflyttat det är vid manuellt arbete. I grunden 

måste det för en yrkesarbetare ta minst 0,45 timmar (150 kr/330 kr) att manuellt förflytta 

material som motsvarar ett paket, det vill säga 27 minuter per paket. Dock kräver det 

sällan mindre än två yrkesarbetare att förflytta material vilket halverar tiden till 13,5 

lagminuter per paket. Dock bör man, då det uppstår tidsåtgång även vid det förpaketerade 

alternativet räkna upp tiden något. Förslagsvis till 30 personminuter per paket. Avgörande 

för detta är att det finns tillräcklig tid och bemanning för att sköta en manuell 

materialhantering. Det kan alltså vara att föredra förpaketering även då det är ett dyrare 

alternativ om byggtiden är pressad eller om utrymmet är begränsat. I realiteten går det att 

ha flera synpunkter på att man enbart använder löner som motvikt till ren kostnad för 

förpaketering. Detta då tid som tas från en yrkesarbetare istället kan sysselsätta sig med 

värdeskapande arbete. Om hänsyn tas till detta går ekvationen snabbare mot lönsamhet 

gällande förpaketerat och zonindelat material. 

 

Exempel på ett material som visat sig lämpliga för lägenhetspaketering är den glespanel 

som används på översta plan. Befintligt förfarande är att dessa sorteras för hand innan 

upplyft. Genomförd tidmätning och kostnadsberäkning har visat att det hade blivit något 

billigare att beställa förpaketerat. Den blygsamma besparingen uppgår till 15 kronor per 

paket och är i princip försumbar i det enstaka fallet. Dock ger den möjlighet till att utföra 

mer värdeskapande aktiviteter. Aktivitetsfördelningen som erhölls genom tidstudie visade 

att 4,9 % av arbetstiden hade frigjorts vid förpaketering vid ett arbetsmoment som totalt 

tog cirka 29 mantimmar. Tidmätningen visade att två mantimmar åtgår per hus i form av 

tvingat slöseri, då man sorterar material för upplyft, som helt kan elimineras. Att enbart 

använda sig av lönekostnader då man ställer olika förfaraden mot varandra kan vara 

missvisande då det är svårt att räkna in de besparingar som kan göras då mer tid kan 

läggas till värdeskapande aktiviteter. Därför kan det rent av vara lönsamt att välja ett på 

kalkylen dyrare leveransalternativ om det frigör tid som kan användas på effektivare sätt. 

Besparingen hade dock blivit större om panelen inte legat där den gjorde, det vill säga 

precis invid lyftkranen. Hade en interntransport till kran också behövts hade detta givetvis 

påverkat kalkylen. 

 

Material som däremot visat sig olämpligt att ställa in i lägenheten innan valvgjutning har 

varit sakvaror som köksinredning och dylikt. För detta finns flera anledningar. Största 

orsakerna till detta är att de lagerförs under extremt lång tid då de i princip monteras sist 

och därmed oundvikligen kommer vara i vägen. Dels förhöjer man stöldrisken och dels 

ökar risken att materialet skadas. Däremot har önskemål uttryckts om att samla ihop alla 
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sakvaror innan upplyft så att tid inte behöver läggas på att ”springa och hämta” material 

då de anländer vid flera olika tidpunkter. Att kunna samla alla sakvaror så att de levereras 

under samma tidsrymd är svårt då det rör sig om ett stort antal leverantörer, men stora 

tidsbesparingar kan uppskattas om detta genomförs.  

 

När det kommer till att förvara material på plats kan konstateras att det är ett relativt 

resurskrävande alternativ i förhållande till leverans som kan placeras direkt vid 

inbyggnadsställe eller där internleveranser inte är nödvändigt. Tidstudie för fönster som 

levererades en vecka innan montage visade att fyra persontimmar lades på direkt 

hantering och ytterligare två persontimmar i form av ställtid. Kostnadsbesparingen var 

också relativt låg. För leveransen hade en besparing på 325 kronor kunnat erhållas. Om 

JIT-leverans inte är nödvändig, det vill säga att man har möjlighet att ta hand om 

materialet och placera det direkt på montageplats utan krav på exakt leveranstid, blir 

besparingen istället 825 kronor per fönsterleverans. Återigen ”försvinner” sex 

persontimmar som i stället skulle kunna användas till direkt värdeskapande aktiviteter. 

Just internförflyttningar för fönster är en relativt lågt resursförbrukande aktivitet då dessa 

kommer uppallade. Det finns flera andra materialtyper som kräver mer resurser då de är 

svårare att transportera och blir därmed dyrare. Takstolar är ett sådant exempel som har 

krävt internförflyttningar då de kommit tidigare än de behövts. 
 

5.3 Kort sammanfattning av erhållna resultat 

 
Rapporten visar att färdigpaketerade, zonindelade materialbeställningar upplevs väldigt 

positivt av samtliga på arbetsplatsen och att det också finns möjlighet att utöka med ett 

mindre antal material. Det finns besparingar att göra genom förpaketering och en 

ytterligare vinst som erhålls är förbättrad arbetsmiljö. Det finns givetvis även ekonomiska 

fördelar med en god arbetsmiljö, men dessa är svårkvantifierbara. Begränsande faktorer 

för inlyft av material innan valvgjutning har uteslutande kunnat härröras till golvläggning. 

Allt material som kan byggas in innan golvläggning kan anses vara av intresse. 

Begränsningar med hänsyn till utrymme har inte ansetts vara särskilt avgörande. 

 

Tidmätningar gällande aktivitetsfördelning vid ett arbetsmoment där förpaketerat material 

lyfts upp på montageplats visar att mycket tid på så sätt kan sparas in och i stället 

användas till direkt värdeskapande arbete.  

 

Tidmätningen visade även på att med hjälp av snabba inventeringar innan YA går på rast 

kan tid som åtgår till att hämta saknade fästdon, verktyg eller material minimeras. Tid kan 

sparas om materialet kommer i färdigkapade längder men djupare kostnadsanalys för 

detta har ej genomförts.  

 

Enligt ovan finns det större besparingar att göra vid JIT–leveranser, men detta kan vara 

missvisande. Det är inte tilläggstjänsten i sig som är den besparande åtgärden utan det 

faktum att man i regel, om man väljer tilläggsalternativet, lyfter upp materialet direkt till 

montageplats.  

 

Författarens mening är att den största besparande åtgärden är att placera materialet direkt 

där det ska användas. Detta innebär att man ständigt planerar för att det levererade 

materialet ska placeras på, eller i direkt närhet av, montageplatsen under samma tillfälle 

som avlastning. Detta minskar antalet ställtider som i princip kan ses som icke 
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värdeskapande engångskostnader som måste betalas varje gång som ett paket på 

arbetsplatsen ska omförflyttas. 

 

För att kunna planera för att placera materialet rätt vid leveranstillfället är det därmed 

grundläggande att produktionsledningen har tillräcklig kontroll över när materialet 

levereras och arbetar för att öka leveranssäkerheten. 

 

När det gäller byggprojekt med hög upprepandegrad är det också viktigt att zonindela 

objektet och att materialförbrukningsmöten hålls efter varje färdigställd zon så att 

justeringar av materialbeställningar kan göras inför nästa identiska zon. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

6.1 Slutliga tankar 
 

Med avseende att göra stora besparingar gällande materialhanteringen är möjligheterna 

relativt begränsade om man enbart ser på de individuella leveranserna. Men även de 

minsta besparingarna kan få stora effekter på sista raden av kalkylen då leveranserna har 

ackumulerats. Men det finns också andra vinster att göra om man går utanför 

lönekostnadsperspektivet. All tid som läggs på materialhantering kallas för tvingat 

slöseri, inte för att de är helt onödiga utan för att de förhindrar tid som kan läggas på 

direkt värdeskapande arbete. Genom att minimera tidsåtgång till att hantera material 

minskar materialkostnaden samtidigt som värdeökningen blir större per tidsenhet. Det 

sker alltså en dubbel vinst. Lägenhetsförpackade materialleveranser kostar extra och med 

en jämförelse ur ett lönekostnadsperspektiv sker bara mindre besparingar per tillfälle. Ur 

ett lönekostnadsperspektiv finns det därför otroligt mycket mer att vinna i att minimera 

alla internleveranser genom att placera materialet direkt på inbyggnadsstället eller i dess 

omedelbara närhet. Författaren har i dessa fall inte bedömt hur tidsbortfall i form av 

materialhantering har haft för inverkan på jämförelserna. Detta beror på att det i många 

fall är omöjligt att finna en reell siffra för detta bortfall då de kan variera avsevärt från fall 

till fall.  

 

Den absolut största resursparande faktorn är dock att minimera allt tvingat slöseri som har 

med interntransporter att göra. Detta gäller främst att sträva efter att allt material som 

levereras direkt placeras på montageplatsen. Men mindre åtgärder kan också vara lika 

viktiga resursparande lösningar. Ett exempel på detta är att yrkesarbetaren gör en kort 

inventering av fästdon, verktyg och material inför varje rast. 

 

Gällande bortfallet av värdeskapande aktiviteter har synpunkter lämnats om att det inte 

alltid finns sysselsättning för yrkesarbetarna om materialhanteringen faller bort och detta 

anser författaren vara en farlig uppfattning. Ett idealprojekt ska aldrig ha brist på 

värdeskapande aktiviteter som kan utföras. Finns denna brist står det, enligt författarens 

mening, klart att projektet är dyrare än vad det kunde vara. Nu finns inte ett idealprojekt 

men det finns ingen anledning att inte eftersträva det. Släpper man på den strävan bara 

lite sker möjligtvis försumbara förluster, men blir det till vana finns det större risk att man 

inte längre driver på för att ett projekt ska överträffa den egna kalkylen vilket alltid borde 

vara målet.  
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6.2 Förslagssamling 
 

1. Utöka krav gällande leveranssäkerhet 

Grundläggande för att minska mängden internleveranser är möjligheten att med 

säkerhet kunna veta när materialet kommer. På så sätt kan man lättare planera för 

materialets placering och undvika omförflyttningar. Få vinster kan göras om inte 

tillräcklig kontroll över leveranser kan erhållas och förslagspunkt ett är således 

avgörande för en god materialhantering på arbetsplatsen. 

2. Fortsatt användning av förpaketerade materialleveranser och utöka med 

åtminstone glespanel. 

Fönster, gips, stålreglar har beställts förpaketerat till projektet. Enligt beräkning 

hade glespanel också visat sig lönsam för förpaketering. Stora vinster rörande 

säkerhet och arbetsmiljö erhålls också, men ekonomiska vinster på grund av detta 

är svåra att mäta. 

3. Lyft upp fler material till byggzonerna 

Det behöver inte alltid vara så att ett material behöver förpaketeras av leverantör 

innan upplyft. Särskilt på översta plan finns möjlighet för att fler material kan 

lyftas upp. Objektspecifikt lyftes inte plastrullar för tätning upp innan takstolarna 

monterades. Tidsbesparingen att lyfta upp direkt är låg, men besparar 

yrkesarbetarna momentet att manuellt bära upp de tunga rullarna till översta plan. 

Om stöldrisken för inlyft material kan minimeras bör även fästdon inkluderas i 

upplyftet. Detsamma gäller isolering som lyftes upp till två lägenheter och 

manuellt sedan placerades i varje lägenhet. 

4. Förhandla ner kostnaderna för förpaketering 

Kan snittkostnaden på 150 kronor per paket minskas kan fler material bli aktuella 

för förpaketering ur ett rent ekonomiskt perspektiv. För att ur ett 

lönekostnadsperspektiv kunna ”räkna hem” förfarandet måste varje paket för 

närvarande orsaka en manuell flytt-tid på minst 30 personminuter.  

5. Undvik lagerhållning av varor om dessa inte kan placeras direkt vid eller i 

omedelbar närhet till montageplatsen 

I beräkningsexemplet som genomfördes gällande fönster som levererades en 

vecka innan upplyft erhölls en extra kostnad på 825 kronor per leverans vid 

jämförelse mot vad leverans som gett upphov till direkt upplyft hade kostat. 

Tiden som materialet står på backen har mindre betydelse för kostnaden så länge 

omförflyttningar inte sker (om man bortser från skade- och stöldrisk). En 

sekundär effekt är att YA kan arbeta i längre intervaller utan avbrott på grund av 

leveranser. 

6. Skapa rutiner för leveranskontroll 
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Internleveranser är kostsamma i längden. Kan man snabbt upptäcka fel i 

leveranser undviker man resurskrävande och helt onödiga förflyttningar på 

arbetsplatsen. Stora besparande effekter erhålls genom att minimera mängden 

internhantering 

7. Inför löpande materialförbrukningsmöten  

Genom korta materialförbrukningsmöten mellan arbetsledning och berörda 

yrkesarbetare kan seriefel undvikas vid materialbeställningar. Mötena kan också 

motverka missförstånd mellan yrkesarbetare och arbetsledning gällande 

beställningarna. På detta vis får även yrkesarbetarna chans att påverka sin egen 

arbetssituation och bli mer involverade i projektet. Detta är särskilt viktigt då det 

rör sig om projekt med hög upprepandegrad. 

8. Öppna upp för kontinuerliga diskussioner på arbetsplatsen gällande 

materialplacering. 

Kan material inte placeras i direkt anknytning till montageplats är det viktigt att 

det inte placeras på platser där det kommer vara i vägen under andra moment. 

Risk för resurskrävande omförflyttningar kan på detta vis minskas. Enligt 

författaren är det extra aktuellt då det många gånger är yrkesarbetarna ombesörjer 

för materialdispositionen.  

9. Samla leveranstider av sakvaror så att enbart ett upplyft krävs per 

lägenhet/byggzon 

Att samla alla leveranser av sakvaror är eftersträvansvärt då det åtgår mycket tid 

om yrkesarbetarna vid upprepade tillfällen behöver hämta nyinkommet material. 

Önskvärt är att samtliga varor beställs så att de levereras och lyfts upp samma 

dag. 

10. Planera för planering innan byggstart 

En god produktionsplanering är avgörande för ett gott produktionsarbete. Om 

möjligt borde produktionsledningen få chans att i detalj kunna planera för 

produktionsarbetet en tid innan byggstart. 

11. Undersök möjligheten att anpassa kalkylprogrammet så att det kan användas som 

bakgrund för produktionsledningens egna mängdningar. 

Den lättaste åtgärden är att tidigt i kalkylarbetet dela in objektet i zoner som kan 

användas som grund under produktionsarbetet. Man kan då utföra alla 

mängdningar zon vis. Det finns också en gräns för hur mycket resurser som bör 

läggas för mängdning och dylikt i syfte att minimera arbetet på 

produktionsplatsen då anbudet inte redan antagits.  

12. Yrkesarbetarna borde i större utsträckning göra en kort inventering av fästdon, 

material och verktyg inför raster för att vid rastens slut kunna ta med det som 

saknas. 
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9,1 % av den uppmätta aktivitetsfördelningen åtgick till att hämta fästdon, 

verktyg och material som saknats på montageplatsen. Det framgår via intervjuer 

att detta är något som, till viss del, redan görs, men studien visar att det finns 

möjligheter till ytterligare förbättring. Det är dock orealistiskt att ”nolla” denna 

andel. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Tidsstudie 

Bilaga 2: Glespanel - förpaketering 

Bilaga 3: JIT–leveranser fönster 
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Sammanställning tidmätning

Mån 13 maj. Totalt antal mätpunkter: 31 st

1: 15st Andel: 48,4 %

2a: 13st Andel: 41,9 %

2b: 3st Andel: 9,7 %

31 st  100%

Tis 14 maj. Totalt antal mätpunkter: 36st (43st)

1: 24st Andel: 66,7 %

2a: 10st Andel: 27,8 %

2b: 1st (+6st) Andel: 2,8 % 

2c: 1st (+1st) Andel: 2,8 % 

43 st 100%

Ons 15 maj. Totalt antal mätpunkter: 86st

1: 47st Andel: 54,7 %

2a: 26st Andel: 30,3%

2b: 10st Andel: 11,6 %

2c: 2st Andel: 2,3 %

3a: 1st Andel: 1,1 %

86 st 100%

Totala mängder och andelar. Totalt antal mätpunkter: 153 st

1: 86 st Andel: 56,2 %

2a: 49 st Andel: 32 %

2b: 14 st Andel: 9,1 %

2c: 3 st Andel 2,0 %

3a: 1 st Andel 0,7 %

153 st 100%

Sortering och upplyft av glespanel: 1 timmes arbete motsvarar 60/5=12 mätpunkter av typ 2b:

Totala mängder och andelar. Totalt antal mätpunkter: 153+12=165 st

1: 86 st Andel: 52,1 %

2a: 49 st Andel: 29,7 %

2b: 14+12=26 st Andel: 15,8 %

2c: 3 st Andel 1,8 %

3a: 1 st Andel 0,6 %

165 st 100%

Sortering och upplyft av glespanel: Förpaketerat alternativ: 15 minuters arbete motsvarande 15/5=3 mätpunkter av typ 2b:

Totala mängder och andelar. Totalt antal mätpunkter: 153+3=156 st

1: 86 st Andel: 55,1 %

2a: 49 st Andel: 31,4 %

2b: 14+3=17 st Andel: 10,9 %

2c: 3 st Andel 1,9 %

3a: 1 st Andel 0,6 %

156 st 100%

BILAGA 1  
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Glespanel -förpaketering

Grunddata sortering

Antal YA: 2 st

Lönekostnad: 330 kr/timme

Tidsåtgång: 1 timme

Ställtid: 0,5 timmar per YA

Antal paket per hus: 6 st

Kostnad sortering:

Ställtid: 0,5*2*330=330 kr

Lönekostnad, tidsåtgång: 330*2*1=660 kr

Totalt: 990 kr

Totalt per paket: 990/6=165 kr

Kostnad förpaketering: 150 kr

Resultat: 15 kr billigare per paket vid förpaketering från leverantör

 

BILAGA 2  
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BILAGA 3  

 

 

JIT - leveranser av fönster

Skillnaden mellan avlast direkt på montageplats kontra lagerhållning

Direkt avlast på montageplats:

Grunddata:

Antal YA: 2 st

Ställtid/YA: 0,5 timmar

Arbetstid: 0,25 timmar

Kostnad:

Ställtid: 0,5*2*330=330 kr

Hanteringstid: 0,25*2*330=165 kr

Totalt: 495 kr/leverans Med kostnad för JIT: 995 kr/leverans

Lagerhållning på plats:

Grunddata:

Antal YA: 2st

Ställtid/YA: 0,5 timmar

Antal ställtider: Minst två/YA

Hanteringstid: 1 timme

Kostnad:

Ställtid: 2*2*0,5*330=660 kr

Hanteringstid: 2*330=660 kr

Totalt: 1320 kr/leverans

Differens: 1320-495=825 kr/ leverans

(utan tillägskostnad för JIT)

Differens: 1320-995=325 kr/leverans

Med tilläggskostnad för JIT



  
 

  44 

Joakim Salomonsson 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Institutionen för teknik 
351 95 Växjö 
tel 0772-28 80 00, fax 0470-76 85 40 

 

 


