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SAMMANFATTNING
Den ökade efterfrågan om att digitalisera informationsflödet i byggbranschen har fått företagen
att inse behovet av att veta vilken information som behöver delas och vem som har behov av
informationen. Syftet med denna artikel är att identifiera behovsområden för
informationsdelning i gränssnittet mellan försörjningskedjan och byggprocessen i byggprojekt
mellan olika aktörer för att identifiera potentialer för förbättring. D.v.s. identifiera vilken
information som behöver delas och med vem för att i framtiden kunna skapa t.ex. digitala
lösningar som möjliggör automatisk hämtning och uppdatering mellan olika IT-system. För att
utröna vilket informationsbehov som finns i branschen genomfördes ett 20-tal
semistrukturerade intervjuer med aktörer som återspeglar olika perspektiv i gränssnittet mellan
försörjningskedjan och byggprocessen: beställare (inkl. kommuner), entreprenörer,
installatörer, maskinuthyrare, materialleverantörer, återvinningsföretag och transportörer.
Resultatet visar på att informationsbehovet delvist är liknande när det gäller
leveransinformation men skiljer sig en del när det gäller projektinformation. Detta indikerar att
informationsbehov kan ses som en ”pyramid” av flera lager med information där understa lagret
är leveransinformation som alla upplever behov av. Mellersta lagret är leveransplanering som
beställare,
entreprenörer, installatörer,
maskinuthyrare,
materialleverantörer
och
återvinningsföretag behöver. Det översta lagret utgörs av projektinformation som beställare,
entreprenörer och installatörer behöver. Trots olika perspektiv så är en stor del av
informationsbehovet lika, vilket är av vikt för entreprenören att förstå. Detta bidrar även till en
tydligare bild av vilken information som behövs av vem. Resultatet ger även bidrag till den
rådande forskningen och samhällsdebatten om digitalisering och informationsdelning i
byggbranschen. Fortsatta studier behöver bl.a. titta på vem som ska vara ansvarig för
insamlandet av informationen, hur den ska digitaliseras och hur den ska hållas à jour.
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1.

INLEDNING

Boverket (2016) har fastställt att behovet av nya bostäder uppgår till 710 000 till år 2025. Trots
detta tillkom endast 42 566 bostäder per år mellan 2012 och 2015, långt ifrån behovet om ca
71 000 nya bostäder per år som finns (Boverket, 2016: sid. 13). Det finns många orsaker till att
bostadsbygget inte går tillräckligt snabbt, varav de mest frekvent framlyfta är: otillräcklig
informationsdelning och komplicerade kommunikationskanaler (Titus och Bröchner, 2005), låg
grad av digitalisering (Bossen och Ingemansson, 2016) samt liten insikt i behovet av planering
kring logistiken (Thunberg och Fredriksson, 2018). Allt som allt genererar detta höga
produktionskostnader (Sveriges byggindustrier, 2016) och låg produktivitet (Josephson och
Saukkoriipi, 2005).
Regeringen har presenterat ett antal åtgärder för att öka bostadsbyggandet varav en fokuserar
på ökad digitaliseringen och samordning av planering i byggbranschen , se t.ex. (SOU, N
2017:08). Ökad digitalisering för bättre informationsdelning och planering är en viktig del i att
öka produktiviteten och minska kostnaderna. I andra branscher kan vi se hur effektivare
informationsdelning och digitalisering av den samma har lett till ökad produktivitet. Fawcett et
al. (2007) och Kaipia (2009) diskuterar bl.a. att både infrastruktur och viljan att dela
information har positiv effekt för företagen i en försörjningskedja i form av effektivare
materialflöden. Kaipia (2009) menar även på att olika produktionsmetoder har olika krav på
mängd av information att dela och vilken information som behöver delas, där metoden ”fast
produktion” (som byggprojekt ingår i) är som mest informationskrävande men av yttersta vikt
att dela för mottagaren identifierad relevant information. Logiken att digitalisering är en
förutsättning för effektiv informationsdelning som i sig är av vikt vid planering som i sin tur
leder till effektivare logistik (materialflöden) och ökad produktivitet är det många som är
överens om.
Några av utmaningarna förknippade med en ökad informationsdelning i byggbranschen är att:
(1) det är många aktörer som behöver information och behöver dela information, (2) man inte
vet vilken information som behövs och av vem och när, (3) informationen finns lagrad i många
IT-system utan möjlighet till delning mellan systemen. Gällande den första punkten så består
ett byggprojekt av många olika aktörer som behöver samordnas; allt ifrån arkitekter, beställare,
byggherrar, kommunala stadskontor, entreprenörer, materialleverantörer, installatörer,
konsulter och återvinningsföretag. Alla dessa har på något sätt behov av information gällande
projektet men besitter också information gällande projektet, eller information som är relevant
för projektets fortskridande, som de andra aktörerna är i behov av. Detta leder till ett stort och
komplext informationsbehov. Lägg till detta även de många olika aktiviteterna som ska utföras
i ett byggprojekt och informationskomplexiteten ökar ytterligare, för t.ex. vilken aktivitet
kräver vilken typ av information? Detta leder till den andra punkten: att man inte vet vilken
information som behövs och av vem och när. Många olika aktörer som kommer in i olika skeden
av projektet skapar utmaningar som att identifiera vilken information som behövs av vem och
därmed när i projektet.
För det tredje, den information som skapas digitalt i dagsläget är spridd över många olika ITsystem (Pala et al., 2016, Samuelson och Björk, 2014). Pala et al. (2016) menar på att ITsystemen som används i dagsläget saknar alignemnt (fritt tolkat som samordning) mellan sig.
Information som skapas i ett system överförs inte till ett annat system. Exempel på information
som kan behöva delas är inköpsorder, fakturor, leveransinformation som behövs vid inköp och
leverans av material såväl som upphämtning av material (avfall), utrustning och tjänster (Cole,
2008). Denna information finns i många olika system så som något CAD-system som arkitekten
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och konstruktören använder, tidplaneringssystem, leveransplaneringssystem
och
kalkylprogram hos entreprenören. Kopplingarna mellan systemen är i nuläget inte tillräckliga.
Under åren 2015 – 2017 genomfördes ett projekt mellan Linköpings universitet, Chalmers,
Chalmers industriteknik och ett antal byggentreprenörer, återvinningsföretag och
systemleverantörer med syftet att utveckla processer och IT-verktyg för taktisk planering i
byggbranschen, se (Fredriksson et al., 2017). Ett av många resultat från projektet var att det
saknas förståelse för vilken information som behöver delas och en funktion som möjliggör
automatisk uppdatering av informationen i alla systemen som används av de olika aktörerna.
Detta är i linje med Samuelson och Björk (2014) och Pala et al. (2016) diskussioner. Dessa
båda studier fokuserar dock mer på hur långt man kommit i användandet av IT-lösningar som
BIM (building information modelling), EDI (electronic data interface) och EDM (electronic
document management) respektive ERP-system (enterprise reosurce planning) för
kommersiella transaktioner som produktkataloger. Denna studie bygger vidare och
kompletterar tidigare forskningsstudier. Syftet med denna artikel är att identifiera
behovsområden för informationsdelning i gränssnittet mellan försörjningskedjan och
byggprocessen i byggprojekt mellan olika aktörer för att identifiera potentialer för förbättring.
D.v.s. identifiera vilken information som behöver delas med vem för att i framtiden kunna skapa
t.ex. digitala lösningar som möjliggör automatisk hämtning och uppdatering mellan systemen.
Fokus kommer att ligga i det gränssnitt mellan försörjningskedjan och byggprocessen som
identifierats av många som ett kritiskt område för informationsdelning (Olsson, 2000, Thunberg
och Fredriksson, 2018, Vrijhoef och Koskela, 2000). Detta fokus/gränssnitt illustreras i Figur
1 nedan.
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Figur 1: Studiens fokusområde, baserat på (Olsson, 2000).
I detta inledande kapitel har vi försökt problematisera kring bakgrunden till varför ökad
förståelse för informationsbehov, -delning och digitalisering av delningen behövs i
byggbranschen och vad projektet avser generera. Resten av artikeln är uppbyggd som följer.
Kapitel 2 ger en kort metodbeskrivning medan kapitel 3 presenterar de resultat som har erhållits.
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Kapitel 4 analyserar resultaten för att se vilket informationsbehov som finns hos olika aktörer
samt för en diskussion kring vilka lärdomar som kan dras. Slutsatser och framtida arbeten
presenteras i kapitel 5.

2.

METODBESKRIVNING

Syftet med denna artikel är att identifiera behovsområden för informationsdelning i gränssnittet
mellan försörjningskedjan och byggprocessen i byggprojekt i gränssnittet mellan
logistikprocess och byggprocessen mellan olika aktörer för att identifiera potentialer för
förbättring. En metod som lämpar sig för att uppfylla detta syfte är semistrukturerade intervjuer,
då denna metod möjliggör djupare förståelse för ett ämne utifrån olika respondenters perspektiv
(Bryman och Bell, 2015, Flick, 2009).
Det första steget i studien var att identifiera vilka aktörer som behövde intervjuas. Utifrån Figur
1 ovan försökte vi identifiera de aktörer som är aktiva i gränssnittet mellan byggprocessen och
försörjningskedjan. Respondenterna representerar de olika aktörerna som finns i ett
byggprojekt och en byggförsörjningskedja. Målet har varit att få en bredd genom att täcka in
alla de tre perspektiven inom logistik; varuägarens, transportören och transportinfrastrukturen,
se Figur 2 nedan. Därför representerar de intervjuade aktörerna beställare, entreprenörer, olika
typer av material-, maskin- och tjänsteleverantörer, transportörer och kommunkontor.
Relevanta respondenter inom de olika aktörerna identifierades genom en initial workshop
bestående av projektmedlemmarna som kommer ifrån olika delar av bygg och IT-branschen.
Totalt har 23 st respondenter intervjuats.
Beställare
Entreprenörer
Installatörer
Maskinuthyrare
Materialleverantörer
Återvinningsföretag

Transportörer

Kommunen

Figur 2: Respondenterna i förhållande till de olika perspektiven inom logistik, från (Oskarsson
et al., 2013).
Intervjuerna genomfördes av alla författarna, i olika konstellationer från en och en till flera,
utifrån en gemensamt framtagen intervjumall. Mallen bestod av frågor kopplat till vilken roll
företaget och respondenten har i ett byggprojekt, vilka utmaningar som finns med
informationsdelning, vilket informationsbehov som finns samt hur informationsdelning går till
i nuläget. Intervjuerna tog ca en timme och genomfördes antingen på plats hos respondenten
eller via telefon. De som genomfördes på plats spelades in samtidigt som anteckningar fördes
enligt mallen.
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Analysen gjordes genom att först analysera var aktör för sig för att hitta gemensamma områden
av informationsbehov. Detta genomfördes genom en kodningsprincip kallat tematisk kodning
(Flick, 2009). Efter att analyserat var grupp av aktörer för sig gjordes en korsanalys av de olika
grupperna för att se gemensamheter och olikheter mellan aktörerna.

3.

DATABESKRIVNING

De olika respondenterna som har intervjuats representerar alla olika aktörer i byggbranschen.
Totalt representerar respondenterna sju olika typer av aktörer: beställare, entreprenörer,
installatörer, maskinuthyrare, materialleverantörer, återvinningsföretag och transportörer. Som
nämnts tidigare så innefattade de semistrukturerade intervjuerna frågor om vilket
informationsbehov man har i gränssnittet mellan försörjningskedjan och byggprocessen, vilka
konsekvenserna blir av bristfällig informationsdelning samt hur informationsdelningen
fungerar i nuläget. Detta kommer presenteras för var och en av de sju olika aktörerna.

3.1. Beställare
Totalt har fyra respondenter hos tre organisationer intervjuats. Två respondenter intervjuades
samtidigt på Trafikverket varav en var projektsamordnare och den andra byggledare i
Norrköping för stora projekt. Lundbergs (Fastighets AB LE Lundbergs) i Norrköping
representerades av en av deras projektledare för byggproduktion. Från Stockholmsstad deltog
en trafikstrateg. En sammanställning av informationsbehov, konsekvenser och nuvarande
informationsdelning presenteras nedan.
• Informationsbehov:
o Information om produkten; vad har byggts in, kvalitet på det som byggs in
såsom fukthalt på gips, materialmängder och schaktmassemängder, BIMmodeller och byggmetoder, detaljplaner
o Miljöinformation i form av (certifieringar, CO2 utsläpp etc.), effektförbrukning
under byggtid
o Planeringsinformation såsom tidplan för bygget och leveransplan med datum
när leveranser kommer, hur många schaktbilar som det kommer att vara.
o Transport och leveransinformation i form av lossning och lastningsplatser, typ
av transporter, svängradie på lastbilar, antalet bilar under olika faser,
Trafikanordningsplaner (TA-planer) som specificerar vilka vägar som bilarna
ska köra för att veta vilka allmänna vägar som påverkas, geologisk information
så man vet hur man kan dra temporära vägar, eventuella dispenser man har för
transporter
o Uppdaterad information
• Konsekvenser:
o Som beställare har man det övergripande samordningsansvaret. Problemet är
idag att man inte vet när saker och ting ska genomföras och det gör det svårt att
samordna på byggarbetsplatsen samt att förse myndigheter och allmänhet med
rätt information. Hur kommer omgivande samhället påverkas av vår
produktion? Näringsidkare och myndigheter som kommer beröras måste
informeras om tidplaner och framfart samt typer av transporter för att ha med
det i sin planering. Detta gäller också förseningar. Vidare behöver man transport
och leveransinformation för att se till att rätt typ av tillfälliga vägar byggs,
planera tillfartsrutter och dimensionera lossningsplatser. Man rapporterar också
miljö och produktinformation till myndigheterna och har man inte rätt
information blir detta fel och man visar inte på sin verkliga belastning. Om
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•

informationen inte är uppdaterad riskerar man att fatta beslut på felaktiga
grunder.
Nuvarande informationsdelning:
o Mycket av informationen skickas via email i form av PDF-filer, delas muntligt
eller genom projektportaler. T.ex. via anbud, ritningar, systemdokument
tidplaner och veckovisamöten med entreprenörerna; via möten med kommunen
eller via kataloger gällande produktinformationen. Man tar också information
från detaljplaner och TA-planer som lämnas in till kommunen.

3.2. Entreprenörer
Entreprenörerna representerades av tre företag Arcona/CS Logistics, Zengun och NCC
Construction. Hos Arcona genomfördes en workshopliknande intervju där VD:n för CS
Logistics, lean-ansvarig och IT-systemansvarig deltog. Hos Zengun och NCC intervjuades två
operativa logistiksamordnare som jobbar i nära relation med platsledningen. En
sammanställning av informationsbehov, konsekvenser och nuvarande informationsdelning
presenteras nedan.
• Informationsbehov:
o Leveransinformation som gäller själva siten såsom tilltänkta tillfartsvägar,
bärklass på desas vägar, uppmärkning av material, lokalisering av
lossningsplatser, lossningstider, slottider, kapacitet på lossningsplatserna och
lagringsplatser och vem som har tillgång till vilka. Sen är det mer
leveransinformation som gäller själva leveransen såsom leveransplaner med
ankomsttider, hur material ska lossas och UEs (underentreprenörernas) behov
av hjälp med lossning, antal kollin, vad som kommer köras via terminal och
leveransadresser.
o Planeringsinformation såsom aktuella lagersaldon hos leverantör och projektet,
materialmängdningar, enhetstider, leverantörsval, artikelnummer och
byggprojektets totala materielbehov från anbudsskedet, tidplan inklusive
ansvarig utförare, recept på vilka resurser och material som behövs till vilka
aktiviteter samt relationsförhållanden mellan aktiviteter.
• Konsekvenser av att inte ha leveransinformation om själva leveransen är att man inte
vet vilket kolli som ska till vilken mottagare, vilket ökar risken för svinn. Det är också
svårt att planera tiden för en inleverans, vart man ska ställa materialet, vilka resurser
man behöver för att lossa materialet. Vidare finns en risk att det kommer för tunga
transporter och att UE lagrar på fel plats. Detta gör att en leverans tar längre tid än
nödvändigt och materialet måste flyttas. Om man inte har rätt information om själva
leveransen är risken att man ger fel information till transportörerna när de ringer. Att
veta vad för material som ska gå via terminal möjliggör planeringen av terminalen och
underlättar leveranserna därifrån. Planeringsinformation underlättar då man som
entreprenör har samordningsansvaret och man därmed bör veta vad som ska hända hos
de olika aktörerna. Om inte alla aktiviteter är med i planen, med tillhörande
materialbehov, finns det risk att man missar relationer mellan aktivitet och material.
Detta kan leda till och förseningar eller att UE kommer när det inte finns möjlighet för
dem att utföra sitt jobb.
• Informationsdelningen idag sker i huvudsak via veckomöten med alla aktörer på site.
Sen sker det en del informationsdelning internt hos entreprenörerna när man tar fram
APD-planer. Informationen delas till UE och leverantörer muntligen eller genom pdf:er
via mail. Vissa entreprenörer använder digitala leveranskalendrar som måste uppdateras
manuellt.
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3.3. Installatörer
Tre olika företag med kopplingar till installatörsbranschen har intervjuats (totalt tre
respondenter). Dessutom har två representanter för branschorganisationen Installatörsföretagen
intervjuats. Dessa två jobbade med energi, hållbarhet, produktion samt digitalisering. Caverion
representerades av en central inköpare, Assemblin av en projektledare och Swerör av en
entreprenadchef. En sammanställning av informationsbehov, konsekvenser och nuvarande
informationsdelning presenteras nedan.
• Informationsbehov:
o Leveransavisering och bekräftelser
o Tidplan (gärna levande i molnet och med möjlighet att följa upp veckovis)
o Avvikelser
o Rambeskrivningar
• Konsekvenser: Flytta om och leta efter material, starta upp nya moment,
framförflyttning (samma arbete ska utföras på samma tid, kan inte jobba så effektivt,
mkt skräp, spring och dålig stämning), trend att det blir allt mer kaos, förseningar.
• Nuvarande informationsdelning: Byggmöten, Lagbasmöten, Besiktningsprotokoll,
Ritningar, BIP, GS1/GTIN

3.4. Maskinuthyrare
Två företag som hyr ut maskiner till byggarbetsplatser har intervjuats (totalt 2 respondenter).
Cramo som är en av Sveriges största maskinuthyrare. Cramo tillhandahåller olika typer av
maskiner till byggarbetsplatser. Man har idag hyrcenter där byggarna hämtar maskiner likväl
som man levererar ut till byggarbetsplatser. Allt från små handhållna verktyg till bodar och
hissar. En projektledare från Cramo intervjuades. GDL tillhandahåller tre olika tjänster
maskinuthyrning, logistikkonsulting och transport. I denna intervju representerades
maskinuthyrningen, på regional nivå, men respondenten i fråga hade även insikt i de andra två
tjänsterna. En sammanställning av informationsbehov, konsekvenser och nuvarande
informationsdelning presenteras nedan.
• Informationsbehov:
o Projektunika fysiska leveransvillkor såsom bärighet på vägar, markförhållanden
och miljöklassning på fordon. Men även kontaktinformation och adresser till
bygget.
o Planeringsinformation: På längre sikt en leveransplan och på kortare sikt avrop.
Vilka maskiner vill man ha (hur många och när), när vill man ha dom (datum
och hur länge), hur ska man leverera dom (till vilken grind och med vilka
hjälpmedel) och hur ska dom lämnas tillbaka (vart ska dom hämtas upp och när)?
• Konsekvenserna av att inte ha rätt fysiska leveransvillkor är att man åker till fel adress,
kommer med maskiner som inte kan användas på projektet och att man inte kan nå
byggarbetsplatsen med stora bulkiga leveranser. Vidare blir konsekvenserna av att man
saknar planeringsinformation att man inte har rätt verktyg tillgängliga i närheten, vilket
leder till onödigt långa transporter och väntetider. Sen ges man inte heller möjligheten
att på ett effektivt sätt planera sina resurser, vilket ökar transportkostnaden. Bristen på
planeringsinformation gör också att mer än nödvändig tid läggs på att administrera
hyrlistor.
• Nuvarande informationsdelning: Cramo har startmöten med entreprenörerna där man
har checklistor för att man ska se till att få med rätt information. Annars sker väldigt
mycket informationsdelning dagen innan leverans via telefon. Både Cramo och GDL
skulle vilja få mer information via affärssystemen eller webben.
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3.5. Materialleverantörer
Två materialleverantörer har intervjuats, Ahlsell och Fundi. Ahlsell är en av de största
materialleverantörerna i Sverige och tillhandahåller ett omfattande utbud av produkter. Ahlsell
har både sina egna bilar och anlitar fristående transportörer. Från Ahlsell intervjuades deras
chef för bygglogistiksatsningen. Fundi tillhandahåller och levererar rör till markentreprenörer
på byggarbetsplatser och säljer framförallt till mindre eller medelstora entreprenörer som kan
arbeta på allt från stora byggprojekt till mindre husrenoveringar. Fundi representerades av en
kundmottagare. En sammanställning av informationsbehov, konsekvenser och nuvarande
informationsdelning presenteras nedan.
• Informationsbehov:
o Kundorder, vem ska ha vad och när.
o Transport och leveransinformation såsom kontaktinformation, projektunika
leveransvillkor såsom hisstorlek, vändradie etc., hur man ska leveransavisera.
o Planeringsinformation såsom leveranstidplan, hur man ska kitta och vilka varor
man ska ha tillgängliga lokalt, på site eller på central hubb.
• Konsekvenserna av att inte få transport, leverans- och planeringsinformation är att man
kommer med fel typ av transport och inte kan lossa som planerat eller att fel varor är
tillgängliga vilket resulterar i fler transporter än nödvändigt. Att man inte når personen
som ska ta emot leveransen och leveransen inte når denna vilket kan resultera i svinn
och merarbete. Ett problem kopplat till den dåliga framförhållningen kring order (att
kund beställer samma dag och kan komplettera sina order samma dag) är onödiga
transporter.
• Nuvarande informationsdelning sker genom startmöte med projektledarna och platschef
hos entreprenörerna. Där har säljarna en checklista för att fånga in vad kunderna vill ha.
Avrop sker via email, telefon, personliga möten eller via webbportalen. Man försöker
få fler och fler kunder att använda projektportalen.

3.6. Återvinningsföretag
Ett återvinningsföretag har intervjuats, NCC Recycling. Återvinningsföretagens roll är att
hämta upp avfall ute på byggarbetsplats, transportera bort avfallet och se till att avfallet hanteras
på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. NCC Recycling arbetar nära byggentreprenören
och är även med och stöttar i sorteringsarbete. Det kan handla om allt från att ha personal på
plats till att stötta med kunskap kring hur avfall ska sorteras, märkning och skyltning. NCC
Recycling har såväl egna chaufförer och fordon som köper in denna tjänst från transportörer.
NCC Recycling har vanligen en dag på sig att hämta avfallet efter att kundorder inkommer. På
NCC Recycling har en säljare intervjuats och en sammanställning av informationsbehov,
konsekvenser och nuvarande informationsdelning presenteras nedan.
• Informationsbehov:
o Information om uppställningsplatsen såsom yta och ändringar, vetskap om
öppettider och vem som är kontaktperson
o Leveransvillkor såsom när NCC Recycling får leverera, ibland kan det finnas
speciella tidsspann
o När kund vill ha avfall upphämtat och/eller hur fulla avfallsbehållarna är (så att
NCC Recycling själva kan planera för hämtningar)
o Grov tidsplan kring projektet (så man kan veta när avfall faller)
o Uppdaterad information som rör projektet, exempelvis flytt av
uppställningsplats, förändringar kring leveranssituation och om det exempelvis
är köer in till byggplatsen
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•
•

Konsekvenser av att inte få denna information är att det är svårt för
återvinningsföretagen att planera och utföra sin verksamhet på ett effektivt sätt. Detta
avspeglar sig i bomkörningar, förseningar och akutkörningar.
Nuvarande informationsdelning gällande order inkommer via affärssystemet, gällande
uppställningsplats, kontaktperson, leveransvillkor och tidsplan så får man vanligen detta
via uppstartsmötet då återvinningsföretagen och byggentreprenör och ibland transportör
medverkar. Idag finns ingen information gällande avfallsbehållarens fyllnadsgrad.

3.7. Transportörer
Fyra transportörer har intervjuats. GLC hanterar massor i början av byggprojekt (så kallat
grundarbete) och har då ofta direkt kontakt med byggentreprenör. GLC hanterar även avfall
som faller under bygg, rivning och renovering (avfallshantering) samt byggmaterial (leverans
av byggprodukter) och är då transportör för många av de stora insamlings/återvinningsföretagen
samt för materialleverantörer. HML hanterar både leveranser av byggprodukter och
borttransport av avfall. Gällande leveranser av nya varor så handlar det framförallt om sådant
som andra större transportörer inte lyckats köra ut. HML kör även direkt mot en
utrustningsleverantör. Gällande avfallshantering så har HML egna uppdrag direkt mot mindre
bygg och rivningsentreprenörer men kör även på uppdrag av en del av de stora
återvinningsföretagen (handlar då typiskt om renovering och rivning, inte så mycket nybyggen).
DSV fokuserar uteslutande på leverans av byggprodukter som kan levereras på pall. DSV kör
för materialleverantör men även en del underentreprenörer. En sammanställning av
informationsbehov, konsekvenser och nuvarande informationsdelning presenteras nedan.
• Informationsbehov:
o För att kunna hantera massor (grundarbetet) behöver transportören en
projektplan så man kan räkna fram transportbehov och när arbetet ska utföras.
o För att kunna hantera avfall, transportera byggprodukter och utrustning så
behöver man info om vad som ska hämtas/lämnas och hos vem, eventuella
tilläggstjänster samt info om leveransplats.
o Rätt personal och utrustning behöver finnas på plasts för att kunna ta emot
byggprodukter, utrustning och i vissa fall hjälpa till vid avfallshantering (får inte
stå saker i vägen)
• Konsekvenser av att inte få denna information är att transportören kör tillbaka material,
kör ut fel material, att kund inte får material, resurser eller hämtning av avfall i rätt tid.
Generellt kan sägas att transportörer i de flesta fall inte kontakt direkt med byggprojekt
och transportörer upplever att de mång gånger måste jaga information.
• Nuvarande informationsdelning gällande vad som ska hämtas/lämnas och när fås idag
via EDI, mail, telefon. Tilläggstjänster kommer ofta i panik via telefon. Grovplanen
gällande masshantering som transportören får ta del av upplevs som bristfällig och
sällan uppdaterad. Gällande info om leveransplats så får man i dagsläget gatuadress och
ett telefonnummer. Skulle gärna vilja ha mer information om hur det ser ut på site.

4. ANALYS OCH DISKUSSION
4.1. Analys av de sju aktörernas informationsbehov
Något som är genomgående för alla tre beställarna är behovet av produkt-/miljöinformation och
leveransplanering. För beställare är det viktigt att veta vad det är som byggs in gällande
produktkvalitet och miljö för att underlätta i förvaltningsskedet och fullfölja de miljökrav som
finns. Gällande leveransplanering är det viktigt även för beställare att ha information om t.ex.
mängder och leveransdatum. Mängder är viktig i anbudsskedet då de som beställare gör en egen
tidplan för både styrning och uppföljning under projektet. En skillnad som kan ses mellan
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beställarna är att Lundbergs som privat fastighetsbolag med produktion i täta medelstora städer
lyfter fram aspekter så som information om miljöaspekter för att kunna förmedla dessa till
kommunala miljömyndigheter. Trafikverket å andra sidan där respondenterna här var
involverade i projekt kopplat till byggandet av Ostlänken mer lyfte fram information om
leveranser av material och geologiska förutsättningar. De geologiska förutsättningarna är
viktiga för att veta att marken klarar av tung tågtrafik i framtiden men också gällande dragning
av tillfartsvägar som klarar tung godstrafik. Stockholmsstad lyfte dock upp olika kommunala
planer och i informationen i dessa som behöver delas, t.ex. gällande detaljplaner och
trafikanmodan. Dessa påverkar hur dragningar av kringliggande vägar och liknande dras. Att
kommunerna i mångt och mycket har liknande perspektiv som beställarna kan vara förvånande
med tanke på att de har olika perspektiv på logistik Figur 2 ovan. Dock är det så att beställarna
i mångt och mycket rapporterar till kommunerna och därmed behöver förse d em med den
information som kommunen behöver.
De tre entreprenörerna har liknande problem genom det samordningsansvar man har, d .v.s. att
man måste se till att alla parter kan lossa inkommande leveranser, att man vet vems material
som är vems och att det finns plats att lagra material på site. Dock varierar det lite beroende på
om man använder sig av någon form av logistiklösning eller inte. Har man inte någon terminal
(en form av logistiklösning) kopplad till projektet försvinner problematiken med att föda
terminalen med information. Dock kan man se att det är väldigt mycket information som inte
delas idag och framförallt inte delas på ett sätt som gör det enkelt att hålla informationen
uppdaterad. Det första rör framförallt informationen från anbudsskedet som sällan når
entreprenörerna och de därmed behöver ta fram samma information en gång till. Det sista är
speciellt kopplat till information gällande tidplanen och beroende mellan aktiviteter och
materielleveranser.
För de fyra installatörerna skiljer sig synen på informationsbehovet något. För Assemblin och
Swerör är det störta informationsbehovet avvikelser i tidplan som måste kommuniceras
tydligare än bara via veckovisa möten med entreprenörerna. Branschorganisationen
Installationsföretagen visade dock på behovet av standardiseringar och arbetet som genomförs
med artikelnummer och system för hantering av artikelnummer. De menade även på att
informationen om vad som byggs in måste förbättras så att de som förvaltar och underhåller
installationssystemen senare har koll på vilka system och produkter som är inbyggda. De
tillsammans med Carverion lyfte även fram leveransrelaterad information som leveransdatum
samt fysisk information om själva byggarbetsplatsen som viktig, den sistnämnda för att kunna
planera hur stora installationssystem som kan hanteras på plats.
Det som är viktigt för materialleverantörerna är att ha tillgång till information kopplat till
leveransplanering. De behöver veta vad som ska levereras, när och till vilken plats. Problemet
de upplever är att det inte finns någon framförhållning och att allt beställs i sista minuten utan
ordentliga orderunderlag och information om projektunika förutsättningar som kan vara viktigt
vid val av transportmedel. Detta gör att man inte ges förutsättningar för att åstadkomma
resurseffektivitet i den egna verksamheten och det ökar också risken att man bidrar till svinn.
Man vill gärna få fler beställningar via webbgränssnitt, dock har man ibland problem med sina
egna system som gör det svårt att samordna leveranser till samma bygge, t.ex. om det är olika
mottagare eller mottagningsadresser. Detta är ett problem i bygg eftersom en större site nästan
alltid har många UE kopplade till sig och flera grindar.
Mönster som kan ses gällande maskinuthyrarna är att man behöver information om vilka
maskiner som kommer att behövas i projekten och under vilken tidsperiod. Detta är för att
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maskinerna binder stora mängder kapital för maskinuthyrarna och dessa vill av naturliga skäl
inte investera i fler än nödvändigt. Har man då tillgång till information i god tid gör det att man
kan disponera om sina maskiner mellan sina hyrcenter och på så sätt ha rätt maskiner
tillgängliga i rätt tid. Vet man även när de kommer tillbaka så kan man också på ett lättare sätt
planera sina investeringar. Att ha rätt leveransvillkor gör att själva genomförandet av leveranser
går snabbare och enklare och det minskar risken att man får vända om. Maskinuthyrarna
behöver också information om bärighet och tillfartsvägar precis som beställare och
entreprenörer.
Avfallsföretagen har behov av att veta hur det ser ut på site samt vem som är kontaktperson, för
att kunna ställa ut sina containrar på ett korrekt sätt. För att uppnå resurseffektivitet hos sig
själva behöver man också tidplaner och uppdaterad information om siteförhållanden och
tidplan.
Likheterna är många när det gäller transportörer. Det handlar mycket om att veta orderrelaterad
information som t.ex. vad för material som ska var. Det är också viktigt för dem att veta
projektförutsättningar så de kan välja rätt typ av transportmedel till byggarbetsplatsen.
Problemet nu är att varken leverantör eller entreprenör förstår att denna information behövs
även av transportörerna. Problem blir att fel typ av lastbil används och att en ny leverans måste
ske när de märker att de inte får plats på arbetsplatsen. Andra problem är att det blir många
expressleveranser när entreprenörerna ringer i sista minuten och det blir därmed svårt för
transportörerna att planera sina egna resurser långsiktigt eller ha god framförhållning åt inhyrda
åkare.
På det stora hela skiljer sig inte behovet av information mellan transportörerna nämnvärt. Det
som kan nämnas är att Wiklunds, som kan sägas vara en tredjepartslogistiker åt Uppsala
kommun för att försörja flera byggprojekt, har behov av information om vilka tilläggstjänster,
som t.ex. inbärning, alla entreprenörer i ett projekt vill ha. En annan intressant sak som kommer
fram i intervjuerna med transportörerna är svårigheten för transportörer att kunna leverera just
in time. Ju längre sträcka desto svårare. Detta gör också att det ofta blir köer eftersom
transportörer inte lyckas komma inom sina utsatta tidsfönster. En lösning på problemet är att
ha en samlastningscentral för byggarbetsplatser då hade man kunnat styra den s.k. last mile
distributionen på ett annat sätt, och kanske även leverera på kvällar. En lösning för att få bättre
information om mark- och projektförutsättningarna är att entreprenörerna kunde ta fram en
webbsida så man kan se hur det ser ut på plats och dela denna till samtliga transportörer.
En annan poäng som är viktig är att GLC menar på att när de jobbar för Stena eller Tommy
Betong så blir problemen inte så stora som när de kör direkt för en entreprenör. Det blir inte
lika viktigt för GLC att vara effektiva i det första fallet då ansvaret inte ligger på dem.

4.2. Det totala informationsbehovet
Utifrån det som presenteras i kapitel 4.1 och kapitel 3, kan det ses att olika aktörer har olika
behov gällande information i gränssnittet mellan försörjningskedjan och byggprocessen, detta
sammanfattas i Figur 3 nedan. Figuren ska läsas som att varje lager i ”pyramiden” adderar till
de undre lagren.
Som Kaipia (2009) konstaterar är det av yttersta vikt att dela för mottagaren identifierad
relevant information. Att dela för mycket information kan däremot motverka de positiva
effekterna av att dela information då man lämnar upp till mottagaren att hitta relevant
information i en stor mängd av information (s.k. information overload). Detta motverkar
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informationskvalitet, d.v.s. möter inte mottagarens behov av informationen (Gustavsson och
Wänström, 2009). Vilken information man har beror till stor del vilken roll man har i
försörjningskedjan. Det vi kan se är att transportörerna egentligen bara har behov av
leveransinformation om projektet, såsom adress, kontaktinformation till mottagare, slottider,
APD-planer inklusive tillfartsvägar, parkeringar, lossningsplatser, lagringsplatser och behov av
hjälpmedel för att lossa. Att ha denna information gör att man på ett enkelt sätt kan genomföra
och planera sina leveranser. Vilket gör att man undviker konsekvenser som att man får leta efter
mottagare och lossningsplatser, vilket minskar risken för att man bidrar till svinn genom att
man i nuläget riskerar att bara lämna saker utanför bygget eller till vem som helst på bygget.
Att möjliggöra så att alla projektparter inklusive alla UE, och i sin tur deras underleverantörer,
har tillgång till ovan nämnda leveransinformation kommer att öka tillförlitligheten in
leveranserna.
Nästa nivå i informationsbehov rör alla de som är ansvariga för att leverera material, maskiner
eller avfallshantering. Dessa behöver givetvis leveransinformation om projektet för att kunna
förmedla det till sina transportörer, men de behöver också information om leveransplaneringen
för att kunna planera sina leveranser och sin verksamhet. Leveransplaneringen innefattar tider
för leveranser och vad som ska levereras och i vilken mängd, märkning och om det ska
mellanlanda på en terminal eller ej. Att för leverantörerna att ha en uppdaterad bild av när deras
material/maskiner/tjänster behövs på byggarbetsplats är av vikt för dem för att kunna bättre
planera sitt arbete och denna information kan minska konsekvenser i form av extra transporter
och onödiga lager, både på site och hos t.ex. materialleverantören.
Den sista nivån i informationsbehovstrappan rör alla de som ska utföra arbete på site eller är
ansvariga för produkten efter att den är färdigställd, d .v.s. entreprenörer, installatörer och
beställare i denna studie. Dessa behöver information om själva produkten och hur projektets
alla aktörer planerat att utföra sitt arbete så att samordning kan nås. Denna information har vi
valt att kalla projektinformation. Projektinformation innefattar alltifrån tidplaner, involverade
aktörer som ska samordnas till produktinformation om det som byggs in och detaljplaner från
kommunen. Dessutom inkluderas olika markförutsättningar som bärighet på vägar och
information om omkringliggande byggnader och vägar i projektinformationen.
”Pyramiden med information” i Figur 3 och tanken med ”lager på lager” gällande
informationsbehov hjälper till i förståelsen att ju närmare kunden man kommer desto högre blir
informationsbehovet. Dock är det inte helt självklart att alla aktörer på det översta lagret
(Projektinformation) har behov av den underliggande informationen. Här kan de med
transportinfrastrukturperspektivet på logistiken, som illustreras i Figur 2, utgöra ett undantag.
Ett exempel där är kommunen i deras roll som myndighetsutövare. De har endast ett visst behov
av projektinformationen, den som kopplar till hur övrig infrastruktur och samhällsfunktioner
kommer påverkas av byggprojektet. De är inte i första hand beroende av leveransinformation
och leveransplanering så som leverantörer och transportörer är. Kommunen ligger därmed
utanför pyramiden av information.
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Leveransplanering

Transportörer
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Figur 3: Indelning av informationsbehovet.

5.

SLUTSATSER

Denna studie har fokuserat på vem som behöver vilken information och gett ett förslag på hur
man kan se på informationsbehov i gränssnittet mellan försörjningskedja och byggprocessen i
ett byggprojekt. Genom att se på aktörerna i ett byggprojekt utifrån vilket perspektiv de har, se
Figur 2, blir det tydligt att olika aktörer har olika informationsbehov. Syftet med studien har
varit att identifiera behovsområden för informationsdelning i gränssnittet mellan
försörjningskedjan och byggprocessen i byggprojekt mellan olika aktörer för att identifiera
potentialer för förbättring. Detta har uppnåtts genom att intervjua aktörer från olika delar av ett
byggprojekt som besitter olika perspektiv på gränssnittet mellan försörjningskedjan och
byggprocessen: beställare, entreprenörer, installatörer, maskinuthyrare, materialleverantörer,
återvinningsföretag samt transportörer. Liknande informationsbehov återfinns hos de flesta
aktörerna men även en hel del skiljer de åt. Informationsbehovet kan delas in i tre lager likt en
pyramid, se Figur 3, där det understa lagret är leveransinformation och är något som alla på ett
eller annat sätt upplever ett behov av. Mellersta lagret är leveransplanering vars information är
av relevans för maskinuthyrare, materialleverantörer och återvinningsföretagen. Det översta
lagret är projektinformation och är endast relevant för beställare, entreprenörer och installatörer.
Några av utmaningarna förknippade med en ökad informationsdelning i byggbranschen är att:
(1) det är många aktörer som behöver information och behöver dela information, (2) man inte
vet vilken information som behövs och av vem och när, (3) informationen finns lagrad i många
IT-system utan möjlighet till delning mellan systemen. Detta skapar frågor som fortfarande
återstår att besvara efter denna studie. Dessa frågor är bland annat vem genererar vilken
information, var ska den lagras, vem som ska ha access och hur samt vad finns det för möjlighet
att skapa värde utifrån denna information. Indirekt visar denna studie på vilket värde
informationen har för olika aktörer genom att visa på konsekvenserna av att man inte har denna
information. Dock kan man fundera på vem det är som ska vara ansvarig för att samla in, lagra
och ge tillgång till informationen. Intressant kan vara att studera hur ser affärsmodellerna ev.
behöver förändras till detta nya system.
Resultatet från denna forskning bidrar till akademin men ger också på olika sätt praktisk nytta
för olika organisationer kopplade till byggbranschen. Ur ett akademiskt sätt bygger forskningen
vidare på det både Samuelson och Björk (2014) och Pala et al. (2016) påbörjat gällande
informationshantering och digitalisering. En intressant inblick är att all information kanske inte
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behöver digitaliseras på det sätt som Pala et al. (2016) föreslår (som t.ex. markförutsättningar)
utan kanske bättre passar sig enligt ett välstrukturerat och tillgängligt EDM-system som
Samuelson och Björk (2014) lyfter fram. Resultatet gör därmed gällande att olika typer av
information bör digitaliseras på olika sätt samt vem som har behov av vilken information, som
är viktigt utifrån ett informationskvalitetsperspektiv (Gustavsson och Wänström, 2009).
Den praktiska nyttan riktar sig till flera aktörer i branschen. Ur ett statligt perspektiv kan
resultatet för denna studie vara en del i den statliga utredning (SOU, N 2017:08) som görs om
hur samverkan i branschen kan förbättras. Studien visar på vilken information som behöver
delas mellan kommuner, entreprenörer och beställare för att minimera effekten på
omkringliggande kommunala angelägenheter. För entreprenörer bidrar denna forskning med
kunskap om att det som till synes kan verka vara irrelevant information för övriga egentligen
är information som nästan alla har behov av, som leveransplaner och leveransinformation. Detta
kan ge ett bättre resursutnyttjande för alla involverade, då man har tillgång till information om
tilltänkta leveranser och vad som ska levereras. Transportören kan t.ex. se till så att rätt lastbilar
används för transport och maskinuthyrare kan se till att rätt utrustning finns tillgänglig, vilket
minskar kapitalbindning och ev. förseningar p.g.a. felaktiga fordon och maskiner. En sista nytta
som arbetet bidrar med är en ökad förståelse för IT-systemleverantörer om vad för sorts
information som behöver komma in i olika system. Branschstandarden Beast t.ex. ger god
förståelse för vilken typ av leveransinformation som behöver delas mellan entreprenörer och
leverantörer. Beast saknar dock informationsbehovet från kommuner och beställare samt
inkluderar inte annan information än leveransinformationen, vilket denna artikel bidrar med.
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