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 I 

SAMMANFATTNING 

Kostnaden för att bygga hus stiger mer än kostnaden för vanliga konsumtionsprodukter vilket 
leder till allt dyrare hus. En anledning till detta är att byggprocessen inte hänger med i 
utvecklingen och att äldre metoder fortfarande används. För att få ett effektivare byggande 
behöver metoderna därför utvecklas eller nya metoder behöver träda fram, ett exempel på en 
ny metod är tredjepartslogistik som fler och fler byggföretag använder sig av. 

I denna rapport får du läsa om företaget Arcona AB (Arcona) som samarbetar med 
logistikföretaget Servistik och som vill undersöka hur arbetarnas attityd är till logistikkonceptet 
som Arcona använder sig av. Ett projekt, Bryggmästaren, är undersökt i det här arbetet och det 
är en ombyggnation från kontor till hotell i Stockholm city. 

Anledningen till att Arcona hade intresse av en attitydundersökning av deras koncept var för att 
de vill få fram information till möjliga förbättringar, för att se om företaget är på rätt spår med 
konceptet och för att se hur redan gjorda förändringar har påverkat arbetet på byggarbetsplatsen. 

Logistikkonceptet kan sammanfattas enligt följande. Lagbasarna på byggarbetsplatsen beställer 
material från olika grossister. Det beställda materialet levereras till Servistiks lager och tas 
emot, inspekteras och lagras. När materialet behövs på byggarbetsplatsen gör lagbasarna avrop 
till Servistiks lager som i sin tur packar ihop ordern och levererar det till byggarbetsplatsen. Väl 
framme lastar Servistiks personal av material och distribuerar runt det på byggarbetsplatsen. 
Leveranstiden från att avropet har gjorts till det att materialet är på plats på bygget är 3 dagar. 

Studien har baserats på intervjuer som har gjorts med Arconas egen personal och med 
underentreprenörer som har arbetat för Arcona på projektet Bryggmästaren. Åtta stycken 
intervjuer har gjorts på Arconas platskontor på Bryggmästaren varav en var via telefon. De 
intervjuade var platschefer, projektchefer, produktionsledare, projektingenjörer, lagbas och 
underentreprenör. 

Samtliga av respondenterna är positivt inställda till logistikkonceptet som Arcona driver i 
samarbete med Servistik. De tycker att det är en bra idé och att det låter bra i teorin men de 
menar också på att ifall det ska fungera så behövs det en viss utveckling eller förändring av 
konceptet för att det även ska gå att tillämpas i praktiken på ett framgångsrikt sätt. Ett antal 
förbättringsförslag som dyker upp är: 

 Leveranstiden från lagret behöver minskas för att göra konceptet lite mer flexibelt. 

 Materialkunskapen hos Servistiks personal behöver förbättras så att de har mer koll på 
vad som exakt kommer in till deras lager. 

 Internetsidan för lagret som visar materialstatus på lagret måste förenklas så att allt ska 
gå smidigare.
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ABSTRACT 

The cost to build houses increases more than the cost of consumer products leading to relatively 
more expensive houses. Reasons for this is the low pace of development in the construction 
process and the reluctance to use new working methods. To improve the efficiency of the 
construction process, methods need to be improved or new methods need to come forward. One 
example of a relatively new method that more construction companies make use of is third party 
logistics. 

In this essay you will read about the company Arcona AB (Arcona) which cooperates with the 
logistics company Servistik. Arcona wants to investigate workers' attitude concerning the 
logistics concept that Arcona uses. One project, Bryggmästaren, is investigated in this work and 
it is a reconstruction of an office building into a hotel in downtown Stockholm. 

Arcona's reasons for conducting an investigation concerning attitudes is that they want to obtain 
information for possible improvement, to see if the company is on track with the concept and 
to see how already made changes has affected their company. 

The logistics concept can be summarized as follows. Foremen at the construction site order 
materials from various wholesalers. The ordered material is delivered to Servistik's stock and 
received, inspected and stored. When the material is needed the foremen orders the material 
from the stock, where the order is packed and delivered to the construction site. When the order 
reaches the construction site the staff from Servistik carries the material to the installation site. 
The delivery time from the call-off is 3 days. 

The study is based on interviews that have been made with Arconas personal and subcontractors 
that has worked for Arcona on the Bryggmästaren project. Eight interviews have been done at 
Arconas site office at Bryggmästaren. Interviewed persons were site managers, project 
managers, production leaders, project engineers, team leaders and subcontractors. 

All of the respondents are in favor of the logistics concept that Arcona operates in collaboration 
with Servistik. They think that it is a good idea and it sounds good in theory, but they also 
believe that if  it will work in practice some improvement or changes of concept are needed. A 
number of suggestions for improvement that where identified in the study are: 

 The delivery time from the warehouse needs to be reduced to make the concept a bit 
more flexible.  The material knowledge among Servistik's staff needs to be improved so that they have 
more control of what exactly is going into their terminal.  The interface of the web-based warehouse management system must be simplified for 
easy access and visibility. 
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1 INLEDNING 

Kapitlet börjar med att beskriva bakgrunden till problemet som den här rapporten handlar om 
och efter det beskrivs problemet mer precist. Sedan förklaras rapportens syfte, mål och 
frågeställningar för att avslutas med uppgiftprecisering och avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 

Priset för att bygga hus stiger mycket mer än priset för konsumtionsvaror vilket gör att det blir 
dyrt att bygga och att köpa hus (SCB, 2013). Figur 1 nedan visar byggnadsprisindex för 
flerbostadshus och gruppbyggda småhus jämfört med konsumentprisindex. Orsaken kan vara 
att omoderna och ineffektiva metoder används som kostar mer. Effektivisering och 
modernisering i byggskedena är därför viktigt för att få ner kostnaderna. 

 

Figur 1. BPI. Källa: SCB (2014)  

Varje produkt är ett projekt i byggindustrin och enligt Oskarsson (2013) är det svårt att skapa 
standardiserade logistikprocesser från projekt till projekt när en ny organisation skapas vid varje 
bygge. En jämförelse dras till tillverkningsindustrin där produkten går runt i ett flöde i fabriken, 
men i byggindustrin åker fabriken (företaget) runt till produkten (byggnaden). En 
effektivisering kan vara att anlita tredjepartslogistiker (TPL/3PL) som vanligtvis erbjuder 
transport, lagring och lagerhantering. De företag som vill koncentrera sig på sin kärnverksamhet 
och sänka sina totalkostnader anlitar TPL-företag enligt Oskarsson (2013). Det finns potentiella 
stordriftsfördelar i logistikverksamheten och genom att samordna sitt företag med en TPL kan 
företagets volymer öka, samt genom att låta en tredje part ta hand om logistiken köps 
kompetensen av det företaget. (Oskarsson et.al 2013) 
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Orsaken till att tredjepartslogistik inte är större inom byggbranschen än vad det är idag, är för 
att det blir en fråga om pengar. Med en tredjepartslogistiker involverad blir det en extra 
kostnadspost som kommer med i anbudet, vilket många ser som en onödig kostnad. 
Tredjepartslogistik är även relativt nytt inom byggbranschen och många byggföretag är 
skeptiska till att det underlättar arbetet och att det går att spara in pengar på. Inom 
industribranschen är tredjepartslogistik väl etablerat, på grund av att det har implementerats i 
dess tillverkningsprocess. När det kommer till byggbranschen är det mer komplicerat. Ett 
projekt skiljer sig från gång till gång. Inget projekt är det andra likt vilket gör det svårt att få 
upp en rutin. 

Många anser att byggbranschen ligger ett antal år efter när det kommer till logistik än andra 
branscher. Det kan förklaras i att flödet i byggbranschen ses som mycket mer komplicerat och 
har mycket svårare att utnyttja en effektiv logistik till skillnad mot industribranschen som har 
det lättare att kontrollera och hålla en jämnare produktion, vilket leder till att de kan utnyttja 
logistiken på ett bättre sätt. Vissa anser att det finns fler anledningar till att byggbranschen 
ligger efter inom logistik. Om Sverige studeras som helhet upptäcks det att det bara finns ett 
fåtal byggföretag som i princip bygger alla stora projekt i Sverige, och det har varit så under 
många år. Dessa är SKANSKA, PEAB, NCC och JM. Konkurrensen av byggföretag från andra 
länder har inte varit så stor vilket har gjort att det funnits gott om jobb för svenska byggföretag. 
Det finns även en acceptabel vinstmarginal i projekten vilket har gjort att byggföretagen inte 
varit tvingade till någon förändring utan kört på i den takt som de gjort innan. (Danielson 2007) 

Det finns vissa företag som börjat inse att det går att spara pengar om en effektiv logistik införs 
på byggarbetsplatserna. Till exempel har Skanska, som det första företaget i Sverige satsat hela 
200 miljoner kronor på att effektivisera sin transportlogistik (Prolog 2006). Arcona som ett 
mindre byggföretag i Sverige har också börjat satsa på logistik genom tredjepartslogistik där 
logistikföretaget tar hand om allt material genom att lagra det på sitt lager. Logistikföretaget 
levererar även materialet till byggarbetsplatsen i mån av behov och lägger ut det på rätt plats på 
bygget. (Danielsson, 2014) 

Under ett antal år tillbaka har det ansetts vara positivt att hålla stora materialvolymer i lager för 
att jämna ut variationer och öka leveransprecisionen i förädlingskedjan (kedjan av material från 
andra företag). Dagens utveckling av IT och nya upptäckter inom "just-in-time" (JIT) och 
"supply chain management" (SCM) har gjort att många har tänkt om och nu försöker att istället 
minimera sina materiallager. Transportlogistiken inom byggbranschen har under en längre tid 
tillbaka varit lågprioriterad till skillnad mot effektivisering av byggprocess och inköp. 
(Danielson 2007) 

 

1.2 Problemformulering 

Det huvudsakliga problemet är att kostnaderna för att bygga är för höga. En metod som kan 
bidra till att få ner kostnaderna är att effektivisera logistiken. Andra "delproblem" är att deadline 
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ofta inte hålls och att mycket material går till svinn på grund av dålig materialförvaltning på 
byggplatserna. 

Arcona AB är en byggentreprenör som är verksam i Stockholm och Uppsala. De utför uppdrag 
i byggande och fastighetsutveckling. Mer om företaget och dess olika delar kommer senare i 
rapporten under nulägesbeskrivning. 

Arcona har under de senaste åren tagit fram ett logistikkoncept tillsammans med en 
tredjepartslogistiker. Resultaten av hur konceptet påverkar effektiviteten, processer och 
beslutsfattande är dock oklart och företaget vill därför undersöka effekterna av sitt koncept. 
Företaget vill veta vad deras medarbetare tycker och tänker om Arconas logistikkoncept för att 
kunna utveckla det. Dessutom vill de ta till vara på arbetarnas kunskap då det trots allt är de på 
byggarbetsplatsen som mest märker av effekterna av logistikkonceptet. Arcona vill alltså få 
reda på medarbetarnas åsikter om logistikkonceptet, vad som fungerar bra och mindre bra och 
om något behöver förändras lite, mycket eller helt bytas ut. 

Genom att göra en attitydundersökning fås mer kunskap som kan bidra till bättre logistik vilket 
i sig kan leda till att kostnaden för att bygga minskar. 

 

1.3 Syfte och mål 

Syftet lyder: För att få en klarare bild på hur logistiken påverkar processer, beslutsfattande och 
effektiviteten på byggena ska examensarbetet lyfta fram arbetares attityd till ett logistikkoncept, 
som innefattar supply chain management och tredjepartslogistik, inom byggbranschen. 

Målet är att få reda på Arconas medarbetares attityd till deras logistikkoncept. För att uppfylla 
målet ska en attitydundersökning göras. Resultatet ska även kunna användas som bas för en 
fortsatt analys gällande utveckling av Arconas logistikkoncept. 

 

1.4 Frågeställningar 

För att bryta ner målet har nedanstående frågeställningar gjorts: 

1. Vad är logistik och hur kan det tillämpas i byggbranschen? 

2. Hur ser Arconas logistikkoncept ut? 

3. Vad är arbetarnas attityd och inställning till Arconas logistikkoncept? 

Dessa frågeställningar är valda på grund av att de täcker det problem som presenteras i syftet. 
Första frågeställningen har ställts för att få svar på vad logistik egentligen är. Vilket anses vara 
viktigt för att få en helhetsbild om fenomenet logistik. Första frågan öppnar vägen för fråga 2 
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som är ställd för att få reda på hur företaget Arconas logistikkoncept ser ut. Frågan ska ge svar 
på hur det koncept som Arcona använder sig av i sina byggprojekt ser ut och hur det är tänkt 
att fungera. För att gå ytterligare in i konceptet har fråga 3 ställts för att få svar på vad Arconas 
personal och andra som jobbar för Arcona tycker om logistikkonceptet. Frågan är grunden till 
varför studien utförs och ska ge svar på hur logistikkonceptet tas emot av arbetarna och hur de 
ställer sig till konceptet, om de ser någon mening med det och inte minst en framtid. Även om 
det låter bra i teorin kan verkligheten te sig annorlunda. 

 

1.5 Uppgiftsprecisering 

För att kunna besvara de tre frågeställningarna har följande uppgifter definierats i samråd med 
uppdragsgivare: 

 Genomföra en nulägesanalys av dagens logistik och dess tillämpning inom 
byggbranschen genom att studera litteratur i form av tidigare studier om supply chain 
management och tredjepartslogistik. 

 Utföra studiebesök på Bryggmästaren, som är ett pågående byggprojekt, intervjua 
personal från Arcona om deras logistikkoncept och studera deras egna data om ämnet 
för att på så sätt kunna skapa en uppfattning om deras logistikkoncept. 

 Utföra en attitydundersökning i form av intervjuer om logistikkonceptet med personal 
och involverade från projektet Bryggmästaren för att få reda på deras attityd till 
logistikkonceptet. 

Ovanstående punkter möjliggör ett sätt att lyfta fram synpunkter och åsikter från Arconas 
personal av deras syn på logistikkonceptet som Arcona använder sig av. Även öppna väg för 
eventuella förbättringar på konceptet. 

 

1.6 Avgränsningar 

För att arbetet ska bli välarbetat och inte bli för omfattande behöver avgränsningar ske eftersom 
tiden är begränsad. En studie där attityden ska undersökas kan göras på flera sätt, t.ex. på hela 
företaget där alla anställda involveras, UE med mera, men i det här arbetet har avgränsningar 
gjorts genom att undersökningen utgår från ett projekt, Bryggmästaren. Anledningen till varför 
bara ett projekt har studerats är för att företaget inte hade några andra pågående projekt, under 
arbetets gång, som använde det specifika logistikkonceptet. Dessutom gör projektets tidsramar 
att det var lämpligt att enbart studera ett projekt. Intervjuerna har utgått från Bryggmästaren där 
åtta personer med anknytning till projektet har intervjuats. För att avgränsa litteraturen har TPL 
och SCM valts att undersökas mest för att det är grunden i Arconas logistikkoncept.
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1.7 Rapportens disposition  

1.7.1 Inledning 

Först beskrivs problemet som leder till syftet och målet med rapporten. Målet bryts sedan ner i 
frågeställningar för att precisera vad rapporten ska ge svar på. 

1.7.2 Genomförande och metodval 

Metoder som använts och hur arbetet har genomförts förklaras och avslutas med en förklaring 
av arbetets validitet och reliabilitet.  

1.7.3 Teoretisk referensram 

Bakomliggande teori som är användbar för att styrka resonemang och för att sätta in läsaren i 
ämnet logistik förklaras. Även hur logistik kan kopplas till byggbranschen tas upp. Det visas 
vad tidigare arbeten kommit fram till inom ämnet. 

1.7.4 Nulägesbeskrivning 

En presentation av företaget Arcona inleder kapitlet och övergår i en förklaring av 
logistikkonceptet, projektet Bryggmästaren samt en redogörelse av hur logistikkonceptet 
används på projektet. 

1.7.5 Resultat av intervjuer 

Data från intervjuerna av involverade i projektet Bryggmästaren redovisas i sammanfattad 
form. För hela resultaten av intervjuerna se bilaga 2. 

1.7.6 Analys 

En analys av teori och empiri som följer samma uppbyggnad som de tre frågeställningarna. I 
analysdelen tas fakta fram som ska stärka slutsatserna i det avslutande kapitlet. 

1.7.7 Diskussion 

Fakta som togs fram i analysen diskuteras för att få in författarnas egna tankar och åsikter.  

1.7.8 Slutsatser 

Till sist avslutas arbetet med slutsatser och svar på frågeställningarna. Rekommendationer till 
Arcona och förslag till vidare forskning ges. Metodkritik tas upp.
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2 GENOMFÖRANDE OCH METODVAL 

Metoden som använts för att utföra detta examensarbete beskrivs nedan. Upplägget är efter de 
faser som arbetet gått igenom. Först planeringsfasen sedan utförandefasen och sist den 
avslutande fasen. Det här kapitlet avslutas med en genomgång av trovärdigheten i r apporten 
via begreppen validitet och reliabilitet. Figur 2 visar arbetets genomförande som sedan 
beskrivs. 

 

 
Figur 2. Arbetets genomförande.  

 

2.1 Planeringsfas 

I den inledande fasen bestämdes upplägget av arbetet och vad som skulle göras. Preliminära 
datum för milstolpar togs fram i en tidsplan, en preliminär litteraturbas och frågor till intervju 
av inköpschefen på Arcona togs fram. Resultatet av den inledande fas var planeringsrapporten 
som fungerade som grund genom hela arbetets gång. 

 

Fas 1
•Planeringsrapport

Fas 2

•Studiebesök

•Beskrivning av Arconas logistikkoncept

•Litteraturstudier

•Attitydundersökning

Fas 3
•Analys och slutsats

•Muntlig och skriftlig redovisning
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2.2 Utförandefas 

2.2.1 Studiebesök 

För att se hur logistikkonceptet fungerar i verkligheten har ett studiebesök skett på ett projekt, 
Bryggmästaren. Där har logistikkonceptet använts med en 3PL. Studiebesöket har gett viss 
information till att besvara den andra frågeställningen om logistikkonceptet. I samband med 
studiebesöket utfördes en intervju med Arconas inköpschef, vilken inbringat information till att 
besvara den andra frågeställningen. 

Genom att besöka ett projekt som har tillämpat logistikkonceptet var planen att få en bra bild 
av byggarbetsplatsen och förstå behovet av ett logistikkoncept. Därför var det viktigt att 
projektet fortfarande var pågående vid studiebesöket. Att projektet var pågående bidrog till att 
informanterna var inne i projektet och kom ihåg saker som annars kunde glömts bort om 
projektet var färdigt. 

2.2.2 Beskrivning av Arconas logistikkoncept 

För att kunna beskriva konceptet utfördes en intervju vid studiebesöket som nämnts ovan men 
även internt material från Arcona har samlats in som ytterligare en informationskälla. Det är 
material som powerpointpresentationer och PDF:er från tidigare projekt samt från det 
undersökta, Bryggmästaren. Information har även inhämtats vid samtal och mailkonversationer 
under arbetets gång. Resultatet har mynnat ut i en beskrivning av logistikkonceptet och ska 
besvara den andra frågeställningen. 

2.2.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien började i utförandefasen för att ta reda på vad andra kommit fram till i ämnen 
som berör denna studie. Den innefattar material till att främst besvara den första 
frågeställningen, om vad logistik är och hur det kan tillämpas i byggbranschen. De studerade 
källorna har tagits fram i annat syfte än denna studie vilket ska vara i åtanke. Studien har skett 
i två delar, den första med källor från böcker och den andra med källor från databaser. 

Först letades material upp i litteratur från tidigare lästa kurser på universitetet, som kurslitteratur 
och föreläsningsmaterial. Efter det söktes information på biblioteket om böcker som kunde vara 
aktuella för att sedan gå igenom dessa, bland annat böcker om logistik, intervjumetodik och 
tredjepartslogistik. 

Den andra delen av litteraturstudien har skett genom att söka i databaserna Scopus, Web of 
science, Libris och Unisearch, efter litteratur med anknytning till det valda studieområdet. Med 
nyckelord som kopplat till detta arbete har artiklar och konferensmaterial hittats som sedan 
gallras ut till de som passar detta arbete och är aktuella. Nyckelord vid sökningar har varit:  

 third party logistics/tredjepartslogistik 
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 construction logistics/bygglogistik 

 supply chain management (SCM) 

 partnering in construction 

Ett tjugotal artiklar samlades in genom att läsa rubrikerna för att sedan läsa sammanfattningarna 
av dem. Efter det sållades de icke-relevanta ut vilket slutade med att de mest aktuella blev kvar 
och dessa togs med i rapporten. En av källorna är från Linköpings universitet och har inhämtats 
av handledaren. 

Enligt Taylor (2014) ska en litteraturstudie summera vad som är känt och inte känt inom ämnet, 
om det finns några luckor i teorin, belysa styrkor och svagheter av tidigare studier och lyfta 
fram eventuella meningsskiljaktigheter. Litteraturstudien har skett för att beskriva hur nuläget 
ser ut angående logistik i byggbranschen. 

2.2.4 Attitydundersökning 

En attitydundersökning bör göras i ett tidigt skede av tre anledningar, när man vill ta reda på 
hur man ska förbättra sig, för att se om man är på rätt väg och för att se hur förändringar som 
gjorts har påverkat arbetet på byggarbetsplatsen. Attitydundersökningar görs ofta kvantitativa 
för att få fram värden som kan jämföras med andra undersökningar. (Trivector 2014) 

Attitydundersökningen har genomförts på personer som har varit involverade i byggprojektet 
Bryggmästaren och alla tre ovanstående anledningar går att relatera till undersökningen för att 
företaget vill förbättra sig, se vad de involverade gillar/ogillar med logistikkonceptet samt se 
hur tidigare förändringar i konceptet har påverkat arbetet på byggarbetsplatsen. 

2.2.5 Intervjuer 

På projektet Bryggmästaren har intervjuer utförts som en attitydundersökning för att användas 
som primärdata till rapporten. Intervjuerna har genomförts med åtta personer. Från början gav 
företaget instruktioner att de ville att (i intresseordning) platschefer, projektchefer, 
produktionsledare, projektingenjörer, lagbasar, underentreprenörer och eventuellt 
yrkesarbetare skulle intervjuas. De som intervjuades var två projektledare, tre 
produktionsledare, en produktionschef, en projektingenjör samt en lagbas. 

Mängden intervjuer antogs skulle ge tillräckligt med data för att grunda resonemang i 
analysdelen. Intervjuerna utfördes för att besvara den tredje frågeställningen. För att ställa 
relevanta frågor togs intervjuguiden fram tillsammans med Arcona. Intervjufrågorna till 
attitydundersökningen togs fram i mitten av genomförandefasen. 

Personliga intervjuer valdes för att de passar vid undersökning av attityder, ger en personlig 
kontakt med respondenterna, ger möjlighet till att ställa följdfrågor och känner av 
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respondenternas attityd mer i form av till exempel kroppsspråk. Det är också stor chans att få 
in data via intervjuer. Eventuella kompletteringsfrågor planerades att ställas via telefon. 
Intervjuer helt via telefon utfördes endast om det var det enda möjliga alternativet, för att de 
inte ger lika mycket information om respondentens attityd. Även enkäter valdes bort för att 
svarsfrekvensen kan bli låg samt att varken följdfrågor kan ställas eller kroppsspråk avläsas. 
(Vennström 2014) 

Intervjuer kan utföras på olika sätt, där vissa sätt passar vissa studier. Även hur intervjuerna 
utförs kan anpassas till vald studie för att få ut maximalt av intervjuerna. Vid personliga 
intervjuer påverkas respondenten av intervjuaren enligt Vennström (2014). Vid en 
attitydundersökning behövs detta tas i beaktande då det är viktigt att respondenten känner sig 
trygg för att svaren ska bli så sanningsenliga som möjligt. För att respondenten skulle känna sig 
trygg inför intervjun fick de möjlighet att läsa igenom frågorna innan intervjutillfället. Enligt 
Dalen (2007) är personer mer vana vid tekniska hjälpmedel idag och vid användning av det ska 
intervjuaren agera professionellt för att skapa trovärdighet och genom att berätta att bara 
intervjuarna ska ta del av det inspelade känner sig informanterna tryggare. 

Det finns olika typer av intervjustrukturer, vilka är hel-, halv-/semi- och ostrukturerad. 
Semistrukturerade intervjuer har utförts vilket innebar att intervjuguiden var både fix och 
öppen, alltså vissa frågor var som enkätfrågor medan andra frågor var mer diskussionsfrågor. 
Denna typ av struktur valdes för att den passar relativt ovana intervjuare och kunde utföras lika 
över alla respondenter vilket gjorde att svaren kan jämföras med varandra. (Vennström 2014) 

Vid framtagning av intervjuguiden bestämdes att den skulle delas upp i teman vilka valdes från 
uppgiften given av Arcona. I uppgiften stod det att de ville undersöka hur logistikkonceptet 
uppfattas och mottas, hur långt de kommit i nyttjande av logistikkoncept samt hur 
logistikkonceptet påverkat arbetet på byggarbetsplatsen hittills, vilka blev huvuddelarna i 
intervjuguiden. Dessa delar i kombination med att intervjun ska ha en inledande del, med frågor 
som värmer upp informanten inför huvudfrågorna, och en avslutande del, med frågor som gör 
att intervjun inte slutar tvärt, utgjorde intervjuguiden. 

 

2.3 Analys- och avslutandefas 

Efter intervjuerna utförts har de transkriberats i sin helhet. Svaren från intervjuerna finns i 
bilaga 2. Vid transkribering har ljud som "eh" och pauser tagits bort, även ord som gav 
oförståeliga meningsbyggnader togs bort för att det skulle bli läsbart. Följdfrågor som inte 
ställdes till alla har inte tagits med i sammanställningen eftersom dessa svar inte går att jämföra. 
Varje intervju transkriberades var för sig men i bilaga 2 har dessa slagits ihop och allas svar 
finns under respektive fråga. En sammanställning av intervjuresultaten finns i resultatkapitlet 
och är strukturerad enligt intervjuguiden. 
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Efter datainsamlingen från litteraturstudien och intervjuer har materialet analyserats genom att 
jämföra teori, resultat och egna tankar. Detta för att besvara frågeställningarna och bland annat 
för att se hur logistikkonceptet uppfattades av involverade i projektet. Analysen är uppdelad 
enligt frågeställningarna och den första frågeställningen analyserades genom att jämföra teorin 
om logistik och tredjepartslogistik med hur Arcona jobbar. Den andra frågeställningen 
kopplade teori med Arconas logistikkoncept och den sista frågeställningen analyserades genom 
att hitta nyckelord i intervjuerna som kopplas till litteraturen. Efter analysen förs en diskussion 
och efter den har slutsatser dragits från analysen och diskussionen som ska kunna användas av 
Arcona för vidare arbete på sitt logistikkoncept. 

 

2.4 Trovärdighet 

Genom att motivera val som gjorts i en studie kan trovärdigheten av den styrkas. Två begrepp 
som kan användas i arbetet med trovärdigheten är validitet och reliabilitet. Validitet handlar om 
att mäta det som avses att mätas och reliabilitet handlar om att mäta det som avses att mäta på 
ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet handlar även om repeterbarhet, att det ska bli samma resultat 
vid en upprepning av metoden. (Vennström 2014) 

2.4.1 Validitet 

Ett hot mot validiteten är att fel slutsatser dras på grund av att respondenten leder intervjuaren 
i en särskild riktning med sina svar. För att undvika detta pratar intervjuarna ihop sig efter varje 
intervju och ser om de uppfattat svaren likadant. 

Instrumentet kan ändras under intervjuernas gång, alltså att intervjuarna inte ställer frågorna 
likadant till alla eller ställer följdfrågor till vissa. Detta blir lättare ju vanare man blir att 
intervjua, i början kan vissa följdfrågor ställas men då är det viktigt att ställa samma till alla 
respondenter. För att instrumentet (intervjuarna) ska vara sig likt genom hela undersökningen 
behöver därför intervjuarna tänka på att inte ställa följdfrågor. För att dessa kommer leda till 
data som inte kan jämföras med andra intervjuer och kan leda in både respondenten och 
intervjuaren i andra tankebanor. 

Respondenterna kan prata med varandra mellan intervjuerna och på så sätt påverka varandra. 
Detta går inte att göra någonting åt när vissa respondenter arbetar nära/med varandra, men det 
som intervjuaren kan göra är att vid första kontakt påtala att respondenterna ska prata om 
intervjun med andra förrän alla intervjuer är utförda. 

Respondenterna kan ändra sin uppfattning under intervjuns gång och göra att åsikterna inte 
stämmer i olika delar av intervjun. Det finns inte mycket till skydd mot detta men något som 
kan göras är att få respondenten att berätta hur de ser på konceptet i början och referera till det 
om respondentens svar skulle avvika. 
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2.4.2 Reliabilitet 

För att studien ska bli så repeterbar som möjligt är det viktigt att metoden som har använts är 
tydligt beskriven. Detta har varit i åtanke när metodkapitlet av rapporten har skrivits och om 
avvikelser sker från den ursprungliga planen eller om något adderas i den valda metoden så 
uppdateras metodkapitlet. 

Genom att bifoga intervjuguiden visas vilka frågor som ställdes och om studien skulle upprepas 
kan samma frågor ställas för att ge liknande utfall. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen är till för att ge ett teoretiskt underlag till de frågor som är i 
frågeställningen. Första frågan kommer även att besvaras med hjälp av teorin i detta kapitel. 
Kapitlet börjar med en generell beskrivning om vad logistik är och vad det handlar om, samt 
vilka delar som ingår i logistikverksamheten. Sedan går kapitlet mer in på hur logistiken 
tillämpas i byggbranschen. Efter det förklaras vad tredjepartslogistik och supply chain 
management är, och hur dessa tillämpas inom byggbranschen. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av tidigare studier om logistik, bland annat tredjepartslogistik i en 
byggprocess och effektivisering av arbetsplatslogistik 

3.1 Logistik 

Logistik är något som ständigt är närvarande i det vardagliga livet. De flesta fysiska objekt runt 
omkring har ett betydande logistikinnehåll. När det talas om produktion så talas det om 
formnytta, vilket innebär att råvaror och komponenter bearbetas till en färdig produkt. 
Logistiken å andra sidan skapar tids- och platsnytta. Det vill säga att den ser till att produkten 
kommer på rätt plats och i rätt tid. (Björnland et al. 2003) Logistik är läran om effektiva 
materialflöden. Ordet förknippas med anskaffning av material, transport av personal och 
materiel samt lagring och underhåll av materiel. Det brukar sammanfattas i de 7 R:en. Det 
handlar om att säkra tillgängligheten av rätt material, i rätt mängd, i rätt tillstånd, på rätt plats, 
i rätt tid, hos rätt kund och till rätt kostnad. (Björnland et al. 2003) För att beskriva logistik mer 
ingående bryts det ner i detaljnivå här nedan och förklarar de olika delarna som handlar om 
logistik: 

Transport: är bland den vanligaste logistikaktiviteten. I transportlogistiken ingår det att göra 
upp en plan för genomförande och uppföljning av transporter. Planeringar innebär t.ex. val av 
transportförmedlare, val av rutt, omlastnings- och lossningspunkter osv. (Björnland et.al 2003) 

Lager och lagerstyrning: Är en logistikaktivitet som omfattar både lagerstyrning och lagrets 
struktur. Med lagerstyrning innebär styrning av de totala lagerinvesteringarna, modeller för att 
bestämma beställningsvolymer och säkerhetslager, val av servicenivåer och utveckling av 
servicestrategi. Lagerstrukturen å andra sidan omfattar lagerlokalisering, lagerdimensionering 
och lagerläggning. (Björnland et.al 2003) 

Materialhantering och packning: Dessa logistikaktiviteter omfattar fysiska aktiviteter och 
rutiner så som layout, val av utrustning till att förkorta förflyttningar inom företaget/lagret och 
även utformning och hantering av emballage. (Björnland et al. 2003) 
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Orderbehandling och kundserviceaktiviteter: Logistikaktiviteter som kommer under denna post 
är orderöverföring, ordermottagning, orderbearbetning och leverans. Andra serviceaktiviteter 
inom logistiken för kunden är ex. information till kunden om order- och lagerstatus. För att få 
ett väl fungerande logistiksystem inom företaget är det viktigt att det finns en utsedd person 
som ansvarar för beslut och aktiviteter i anknytning till logistiken. (Björnland et al. 2003) 

Prognostisering: Är en aspekt som är mycket viktig för logistiksystemet inom ett företag. 
Själva prognoserna bygger på försäljningsprognoser och försäljningsplaner men för att kunna 
styra varuflödet i ett företag är det nödvändigt att kunna göra prognoser på detaljnivå. Detta 
innebär att prognoser och lagerstyrning är tätt förknippade med varandra. (Björnland et al. 
2003) 

Produktionsplanering: Denna del innefattar olika delar. Men den viktigaste delen inom ett 
företag är att kapaciteten på produktionen blir utnyttjad till max, men det skall även ske på ett 
förnuftigt sätt, samtidigt som företaget lyckas leverera en bra produkt som marknaden 
eftersträvar. För att uppfylla förväntade leveranstider och få en god leveranssäkerhet krävs att 
företaget hanterar partistorlekar, prioriteringsregler, olikheter mellan produktionsbehov och 
kapacitet o.s.v. på ett bra sätt. Allt detta är mycket viktigt för logistiksystemets effektivitet. 
(Björnland et al. 2003) 

Inköp och försörjning: För att bibehålla hög kvalitet på sin logistik inom företaget är det viktigt 
att möjliggöra korta leveranstider från viktiga leverantörer och leverans vid rätt tid, kvalitet och 
pris. Typiska logistikaktiviteter inom detta område är inköp och kontroll av råvaror, 
komponenter och färdigvaror, val av leverantörer, beställningar och varumottagning, 
försörjning strategi och så vidare. (Björnland et al. 2003) 

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) är världens största 
intresseorganisation inom logistik enligt Oskarsson (2013). Deras sammanfattning av logistik 
är enligt följande: 

"Logistik omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och 
lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens behov 
och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska 
fungera." (fritt översatt av Oskarsson (2013) från CSCMP 2012) 

3.1.1 Totalkostnad 

Genom att inte bara tänka på lägsta enskilda kostnad för varje inköp utan tänka på helheten kan 
kostnader hållas nere. Vid val av olika material/komponenter som ska köpas in är det därför 
viktigt att tänka på totalkostnaden. Det handlar om att väga olika alternativ mot varandra till 
exempel transportsätt. Säg att du ska beställa något från utlandet och kan välja att transportera 
varorna via flyg eller båt. Båt är billigare men tar längre tid, varornas kapital binds under längre 
tid och leveranstiden är inte helt säker. Med flyg går det snabbare men det är ett dyrare 
transportsätt. Genom att jämföra alternativen ser man vilket som ger den totalt lägsta kostnaden. 
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Det handlar om att titta på alla kostnader, vissa kan behöva öka för att andra ska minska och 
totalkostnaden ska gå ner. Ett annat exempel är när man ska köpa in material, då kan man köpa 
olika mycket och mängdrabatt kan fås om man köper ett större parti. Detta kan ses som något 
lockande men det innebär att materialet behöver lagras någonstans. I det exemplet vägs fördelar 
som mängdrabatt och mindre leveranser vid stora inköp, mot mindre förvaringsplats och 
kapitalbindning vid mindre inköp. (Oskarsson et.al 2013) 

För att kunna beräkna totalkostnader och kunna jämföra olika alternativ finns flera metoder och 
den mest använda metoden enligt Oskarsson et.al (2013) är totalkostnadsmodellen framtagen 
av Lewis, Cullington och Steel (1956) som senare utvecklats av Lambert (1976). I modellen 
tittar man på poster som lagerföring, lagerhållning, transport, administration och övrigt vilka är 
posterna som oftast används men posterna varierar förstås beroende på vad för alternativ som 
jämförs. Nedan förklaras kort vad posterna betyder och innehåller. 

Lagerföringskostnader. Kostnader för produkter som lagras, vilket är kostnader för 
kapitalbindning och den risk som uppstår när produkter lagras. Istället för att lagra varor och 
binda kapitalet skulle pengarna kunna användas till någon annan aktivitet. En risk med att lagra 
materialet är att det kan skadas och på så vis förlora värde. 

Lagerhållningskostnader/hanteringskostnader . Här ingår de kostnader som tillkommer vid ett 
lager som hyra/ägande av lagret, personalkostnad för de som arbetar på lagret, transporter inom 
lagret och kostnad för verktyg/utrustning som krävs i lagret. 

Transportkostnader. Kostnader gällande transport, de mellan företagets anläggningar och de 
till och från företaget. Behöver vara med i totalkostnaden eftersom valet av transportmedel kan 
påverka mycket som i båt/flyg-exemplet ovan men även om man till exempel väljer mellan 
olika lastbilstransportföretag. 

Administrativa kostnader. De kostnader som uppkommer vid administration som exempelvis 
orderhantering, plockplanering och leveransavisering. 

Övriga kostnader. Kan vara många olika saker som är specifika för varje totalkostnadsanalys. 
Några vanligt förekommande kostnader som ingår i denna kostnadspost är kostnader för 
information, emballage, material och ledning av logistiken. 

3.1.2 Logistik i bygg 

Byggbranschen är speciellt jämfört med exempelvis industribranschen. Det svåra inom ett 
byggprojekt är att kunna organisera logistiken på ett bra sätt och se till att bygget har en 
kontinuerlig tillgång på material. Standardiserade produktions- och logistikprocesser är svåra 
att skapa eftersom förutsättningarna förändras från projekt till projekt. Inom 
tillverkningsindustrin är det oftast samma moment som utförs och likadant material som 
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används i lika stor mängd från produkt till produkt. Tack vare det så blir det mycket lättare att 
skapa en väl fungerande logistik där man långt i förväg kan planera vad som ska levereras, när 
det ska levereras och i vilken mängd. I en fabrik är det enkelt att förbättra och effektivisera sina 
processer tack vare att det finns en större kontroll över tillverkningen och upprepade moment 
görs hela tiden. Inom byggindustrin är varje bygge ett nytt projekt som medför en ny 
organisation. Detta i sin tur gör det svårt att lära sig att förbättra byggprocesser. (Oskarsson et 
al. 2013) 

 

3.2 Tredjepartslogistik 

I Sverige har det länge varit vanligt att transporter inte har utförts i egen regi, utan av 
specialiserade transportföretag. (Oskarsson et al. 2013). Tredjepartslogistik är när ett företag 
låter ett annat företag ta hand om leveranser, lager och lagerhantering. Det kan till exempel vara 
när ett byggföretag bygger en byggnad mitt i city där det är väldigt trångt att ha ett eget lager. 
Då är det till en fördel att kunna ha en tredje part som lagrar materialet och levererar till 
byggarbetsplatsen när det behövs, i rätt tid, till rätt plats och i rätt mängd. Detta underlättar 
arbetet för arbetarna som jobbar på bygget då de slipper flytta runt materiel som är i vägen på 
arbetsplatsen. Exempel på företag som använder sig av tredjepartslogistik är Siba som har 
överlåtit lagring och leveranser av varor till logistikföretaget PostNord. Ett annat exempel är 
McDonald´s där företaget HAVI Logistics tar hem varor från McDonald´s leverantörer, lagrar 
varorna, behovsplanerar och levererar till McDonald´s restauranger i Sverige. De företag som 
köper TPL-tjänster gör det enligt Andersson (1998) för att: 

 fokusera på sin kärnverksamhet 

 reducera sitt eget behov av att göra investeringar 

 sänka totalkostnaden och förbättra service 

 öka logistisk flexibilitet genom tillgång till färdig logistikstruktur från 3PL-företagen. 
(Oskarsson et al. 2013) 

Ahl och Johansson (2002) ser tredjepartslogistik som att outsourca logistiken till en tredje part 
och tar upp nedanstående motiv som företag har för att välja att använda outsourcing: 

 för att företaget ska fokusera och utveckla sin kärnkompetens 

 för att använda partnerföretagets nätverk till att sprida sig globalt 

 för att få tillgång till den senaste teknologin, utan att själv behöva lägga tid och kostnad 
på den 

 ökar de anställdas arbetskraftsinsats 

 gör övergången mellan rådata och användbar information smidigare 

 minskad kapitalrisk och frigörande av resurser 

 sänkta kostnader genom samarbete med en kostnadseffektiv partner 

3.2.1 Tredjepartslogistik i bygg  
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Fler och fler företag har infört en tredje part i sin verksamhet som tar hand om 
logistikaktiviteterna. Byggbranschen har under senare tid börjat att anamma det mer och mer. 
En tredje part inom byggbranschen arbetar på det sättet att den lagrar, levererar material till 
bygget och kan även lägga ut det på rätt plats så att arbetarna slipper bära. Fördelarna med att 
ha en tredje part som tar hand om logistiken är att arbetarna kan koncentrera sig på sitt jobb och 
det slipper ligga massor med material på bygget som riskerar att bli skadat. Med Just-In-Time 
leveranser till bygget genererar ett bättre flyt av material. Vissa har även överlåtit ex. skärning 
av gips till logistikföretaget så att arbetarna slipper skära gipsen på plats. Att anlita 3PL-företag 
har inneburit att en extra kostnadspost har tillkommit vilket har gjort att vissa har avstått från 
att anlita. Men i själva verket så kan det bli en lägre totalkostnad om man överlåter logistiken 
till en tredje part. (Oskarsson et al. 2013) 

 

3.3 Supply chain management 

För att ett företag ska fungera på ett bra sätt krävs det att det har en bra samverkan med andra 
företag som det är beroende av. Bland annat för att materialförsörjning och distribution ska 
fungera på ett bra sätt. Det är av yttersta vikt att företagets ledning ser till det stora perspektivet 
och inte bara till sitt eget företag. Detta för att logistiken mellan företagsgränserna ska fungera 
ordentligt och situationer som bullwhip-effekten minimeras. Små förändringar i försäljningen 
på en viss produkt kan leda till stora order-förändringar längre bak i kedjan, vilket kallas för 
bullwhip-effekten. Effekten blir större ju längre försörjningskedjan är. Därför är det viktigt att 
planera och styra verksamheten i flera led i en försörjningskedja, detta kallas för SCM, Supply 
Chain Management. (Oskarsson et al. 2013) 
 

3.3.1 Supply chain management inom bygg 

SCM inom byggbranschen är också en viktig faktor för stabilitet av materialflöden till ett 
projekt. En uppbyggd försörjningskedja som används till ett projekt kommer sällan att användas 
en gång till på ett annat projekt utan behöver då bygga nya kedjor. Detta kan leda till instabilitet, 
sönderfall etc. Det som gås miste om är repetition som är en viktig faktor för att utvecklas och 
förbättra försörjningskedjan. (Vrijhoef 2000) 

Enligt en studie av Vrijhoef (2000) finns det fyra roller av supply chain management som kan 
identifieras beroende på om fokus ligger på försörjningskedjan, byggarbetsplatsen eller båda.  

Roll 1: Fokus på interaktionen mellan försörjningskedjan och arbetsplatsen. Målet med detta 
fokus är att minska på kostnaderna som uppkommer på byggarbetsplatsen genom att etablera 
en stabil och pålitlig ”ström” av material och arbetskraft. Detta för att undvika störningar och 
bromsningar av arbetet på byggarbetsplatsen. Bästa sättet att uppnå detta är genom att fokusera 
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på samarbete mellan byggarbetsplatsen och leverantörer, och de som är lämpade till att sätta ett 
sådant fokus är huvudentreprenören. 

Roll 2: Fokus på försörjningskedjan. Målet är även här att reducera kostnader som är relaterade 
till logistik, ledtider och inventering. 

Roll 3: Fokus på att förflytta aktiviteter från byggarbetsplatsen till försörjningskedjan. Denna 
lösning syftet på undvika de sämre förutsättningarna på en byggarbetsplats som generellt 
förekommer. De som kan lägga denna fokus är leverantörer eller huvudentreprenörer. 

Roll 4: Fokus på integreringen mellan försörjningskedjan och byggarbetsplatsen. Sålunda att 
bygget är inordnat i supply chain management. De som kan upprätta denna fokus är leverantörer 
eller entreprenörer. 

 

3.4 Exempel på TPL inom bygg: tidigare studier 

3.4.1 Utvärderingsmodell för effekterna av tredjepartslogistik i en byggprocess 

Arbetet är gjort av Johansson et al. (2011) och tar upp samarbetet mellan företaget Arcona som 
bygger ett hotell och logistikföretaget Servistik som agerar tredjepartslogistiker i bygget. 
Eftersom samarbetet är det första mellan företagen vill de skapa en modell som kan användas 
för att kunna utvärdera effekter och besparingsmöjligheter vid användning av 
tredjepartslogistik i byggprojekt. Arbetet nämner att bygglogistik är ett nytt arbetsområde men 
säger inget om huruvida det finns liknande modeller från tidigare studier. Arbetet tar upp att 
tredjepartslogistik leder till besparingsmöjligheter trots att det är nytt i byggbranschen, vilket 
talar lite emot sig själv. En svaghet med arbetet är att det inte går att generalisera, eftersom data 
endast är från ett projekt, en större studie skulle göra att faktorer kan ställas mot varandra och 
inte bli direkt konstaterande som de är nu. En styrka är att modellen de har tagit fram visar både 
positiva och negativa effekter av ett 3PL-företag, vilket tyder på objektivitet. 

3.4.2 Effektivisering av arbetsplatslogistik 

I det här arbetet av Ek (2008) studeras fyra byggprojekt där två använder sig av en 
tredjepartslogistik-tjänst som innebär mottagning av material på byggarbetsplatsen och 
inbärning till inbyggnadsställe. Syftet med arbetet är att se hur det går att effektivisera logistiken 
på byggarbetsplatsen. En sak som arbetet har tagit fram är jämförelser mellan projekten som 
visar att inbärningstjänsten kan utföras på olika sätt. Författaren tar även upp att 
logistikkostnader är inbakade i byggarbetares totala kostnader och inte syns så bra i vanliga fall. 
Man använder en tredje part som tar hand om inbärning så lyfts kostnaderna för det ut och blir 
synliga och jämförbara. Arbetet tar också upp att terminaler skulle kunna användas för att lagra 
material på för att få mer plats på byggarbetsplatsen och få mer exakta leveranser. Som 
författaren förklarar jobbar tredjepartslogistikföretaget efter kl. 16 när byggarbetarna gått hem. 
Alltså borde inte lagring vara något problem eftersom materialet bärs till inbyggnadsställe för 
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montering dagen efter, men antyder ändå att det är ett problem, så den iden har författaren mer 
att förklara kring hur han tänker. 

3.4.3 The roles of procedural and distributive justice in logistics outsourcing 
relationship 

Artikeln av Hofer et al. (2012) tar upp att litteraturen kring tredjepartslogistik har ökat drastiskt 
de senaste åren vilket är bakgrunden till att artikeln skrivs för att de vill ta reda på faktorer som 
bidrar till framgångsrika samarbeten mellan 3PL och kunden. Författarna tittar extra på 
rättvisan mellan kunden och 3PL som t.ex. är viktig när man tittar på kundvärdet, minskande 
av konflikter och ökandet av bättre samarbete. De motiverar studien med att det är viktigt för 
att försörjningskedjan ska vara framgångsrik och att flera led ska samarbeta och tjäna på att 
samarbeta som en helhet och inte bara var för sig. Författarna tar upp två olika sätt att se på 
rättvisa, processuell och distributiv rättvisa. Exempel som påverkar dessa är t.ex. krav på 
urlastning, leveranstider mm. Studien kommer fram till att faktorer för rättvisa i samarbeten är 
pålitlighet, långsiktighet, samarbetsförmåga med mera, vilka är viktiga för kunden. 
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4 NULÄGESBESKRIVNING 

I detta kapitel presenteras först Arcona som företag och sedan hur deras logistikkoncept är 
uppbyggt. Efter det beskrivs det undersökta projektet Bryggmästaren för att avslutas med hur 
konceptet är tillämpat i det projektet. 

4.1 Företagspresentation 

Arcona AB är ett företag som är verksamt inom bygg, fastighetsutveckling samt 
bostadsutveckling och som har sitt fäste i Stockholm och Uppsala. Byggverksamheten Arcona 
Lean Construction arbetar i form av partnering, via den så kallade Leanfilosofin vilken bygger 
på att tillvarata människors engagemang för att på så sätt i samarbete kunna driva en ständig 
förbättringsprocess. Genom Arcona Concept och Arcona Living erbjuder Arcona 
konsulttjänster i fastighetsutveckling inom både kommersiella lokaler och bostäder, samt 
genomför projekt i egen regi. Själva företaget ägs av det norska byggföretaget Veidekke sedan 
årsskiftet 2013/14. På Arcona arbetar ca 180 anställda varav på BSK Arkitekter arbetar 50 
anställda och på Exengo 35 anställda. Företaget hade år 2012 en omsättning på ca 1 MRD SEK. 
(Arcona 2014) 

4.1.1 Arcona Lean Construction 

Arcona Lean Construction är byggdelen i Arcona AB som bygger kommersiella fastigheter och 
bostäder i Stockholm och Uppsala. Arcona satsar på samverkan mellan alla involverade i 
projekten där de själva är en partner genom hela projektet och där fokus ligger på bästa 
totalekonomi. Det är denna del av Arcona som det här arbetet berör. 

4.1.2 Arcona Concept 

Delen i Arcona som arbetar med fastighetsutveckling kallas Arcona Concept. Den här delen 
jobbar dels med egna investerings- och utvecklingsprojekt men även med partners. De är även 
konsulter åt fastighetsägare i Stockholm. Bland annat så bygger Arcona Concept om vindar till 
bostäder. 

4.1.3 Arcona Living 

Arcona Living arbetar med bostadsutveckling där bostadsprojekt utvecklas från första idén till 
försäljning. De tar hand om till exempel planprocesser, produktutformning och kommunikation 
med slutkund. Här är långsiktig hållbarhet i fokus och även totalekonomin är i åtanke. 

 

4.2 Arconas logistikkoncept 

I flera år har Arcona arbetat med att förbättra sin logistik och en del av arbetet har varit deras 
logistikkoncept, hur de valt att lösa logistiken. Tanken med logistikkonceptet är att underlätta 
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arbetet på byggarbetsplatsen genom att överlåta materialhantering till en tredje part. På så sätt 
kan exempelvis grinden vid byggarbetsplatsen elimineras vilket gör att det blir mindre stökigt 
när materialet anländer genom att personal vet vad som ska göras av materialet direkt. 
Materialet levereras till inbyggnadsplatsen vilket gör att snickaren slipper hålla på och bära 
materialet. Mer plats på bygget genom att allt material lagras ”off-site” och en säkrad 
produktion under en viss tid tack vare lagret. I flera projekt under de senaste åren, med början 
2011, har ett samarbete med logistikföretaget Servistik skett som har betytt att Servistik tagit 
hand om förvaring och leveranser av material till Arconas projekt. Samarbetet går till genom 
att: 

 Servistik har ett lager, distributionscentralen (DC), där material ska lagras/packas-om 
innan det kommer ut till byggarbetsplatsen. 

 Material beställs som vanligt av tillverkare/grossist men transporteras till DC, istället 
för direkt till byggarbetsplatsen. 

 Materialet tas emot, kontrolleras och lagerhålls vid DC. 

 När materialet behövs ropas det av från byggarbetsplatsen till DC som tar emot avropet, 
packar och skickar det till byggarbetsplatsen. 

 På byggarbetsplatsen tas materialet emot av Servistiks egna anställda som bär materialet 
till inbyggnadsstället. 

På DC bör det med fördel finnas material till flera olika projekt, för att uppnå fördelar som att 
leverantörer kan köra dit material som ska till flera projekt vilket skapar färre aktörer än om 
bara ett projekt kunde nyttja lagret. På DC arbetar Sevistiks anställda som tar emot leveranser, 
kontrollerar, lagrar och för in i datasystemet att materialet finns redo för avrop vilket 
underentreprenören (UE) på byggarbetsplatsen kan se. 

När UE behöver material beställer de det först av sina leverantörer till DC och för att nyttja 
lagret ska de alltid ha en viss mängd material lagrat för att säkra produktionen. När materialet 
behövs till byggarbetsplatsen ropar de av det, t.ex. genom att lagbasen ropar av till Servistiks 
representant som finns på byggkontoret som har kontakten med DC. Via datasystemet ska alla 
kunna se sitt material de har lagrat på DC. 

Efter avropet tas ordern emot och behandlas på DC där materialet packas och fördelas beroende 
till vilket inbyggnadsställe materialet ska. Den nya materialstatusen på DC uppdateras när 
materialet har lämnat lagret. Transporten sker via lastbil från DC till respektive projekt och väl 
framme vid projektet lossar Servistiks arbetare och förflyttar materialet till inbyggnadsstället. 
På vägen därifrån tas avfall och emballage med för att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. 
Figur 3 visar förloppet från beställning till leverans. 
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Figur 3. Arconas logistikkoncept.  

 

En effekt av logistikkonceptet är att bara material som behövs för tillfället finns på byggplatsen 
och resten är på lagret. Detta innebär att material som inte används för tillfället inte behöver 
vara i vägen på arbetsplatsen och riskera att bli skadat. 

En effekt av logistiklösningen är att lastbilar med material innehåller det som krävs för den 
specifika byggtiden, vilket betyder att material som inte direkt ska byggas in inte kommer till 
byggarbetsplatsen förrän det behövs. 

Det som Arcona gör istället för att inte bara köpa tjänsten rakt av från Servistik är att komma 
överens om krav som ska gälla för varje specifikt projekt samarbetet berör. Det kan vara krav 
som bland annat gäller hur beställningar ska läggas, hur transporter ska ske, storleken på 
leveranser mm. 

 

Byggarbetsplats 

Byggarbetsplats 

Byggarbetsplats 

Produktionsledare 

Produktionsledare 

Produktionsledare 

Distributions
lager Leverantör 

Leverantör 

Distributions
lager 

 

Central person på 
LC1/Arcona 

Leverans 

Beställningar skickas till DC 

Prognos om 
framtida 
behov 

Lägger upp order 
och leveranser 

Stororder 

Materialflöde  

Informationsflöde 



 NULÄGESBESKRIVNING 
 

23 

4.3 Projektet Bryggmästaren 

Byggobjektet, som ligger på kvarteret Bryggmästaren 5 i centrala Stockholm, innefattar en 
ombyggnation från kontorsverksamhet till hotellverksamhet som Arcona bygger på 
totalentreprenad. Själva byggnaden är på 7000 kvm vilket kommer byggas om till 275 rum. 
Projektet blev färdigt i maj 2014. Bryggmästaren ligger i ett kvarter som består av tre tomträtter 
mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan. De tre byggnader som ligger på Bryggmästaren 5 är 
byggda på 1700-, 1800-, och 1900-talet och ska nu sammanfogas. (Arcona 2014-04-17) Figur 
4 visar projektets placering i Stockholm city. 

 

Figur 4. Projektet Bryggmästarens placering. Källa: eniro.se 

Som figuren visar ligger projektet centralt i Stockholm vilket innebär att transporter inte får 
köras hur som helst, t.ex. får lastbilar inte vara äldre än fem år, för att de släpper ut mer 
föroreningar då. Inte heller hur långa lastbilar som helst får köra i staden vilket är ännu en sak 
att beakta. Projektet har även begränsade ytor att förvara material på, på grund av det centrala 
läget, vilket innebär att en logistisklösning är ett måste. Här kan inte traditionellt bygge ske där 
allt material kan förvaras på byggarbetsplatsen och levereras godtyckligt. Som lösning på 
problemet har Arcona valt att samarbeta med logistikföretaget Servistik och samarbetet i 
projektet förklaras nedan. 

Arcona fick uppdraget av AxFast som i ett samarbete med Scandic Hotels etablerar en helt ny 
hotellkedja, HTL. Den nya kedjan är ett renodlat koncept som har som mål att erbjuda 
yteffektiva, snygga hotell i bästa citylägen utan att kompromissa med pris. En positiv effekt 
enligt Arcona är att gatan kommer att vara befolkad och aktiv även när kontorsbyggnaderna har 
stängt på kvällarna. (Arcona 2014-04-17) 

4.3.1 Arconas logistikkoncept på Bryggmästaren 

I projektet valde Arcona att samarbeta med logistikföretaget Servistik och låta de ta hand om 
logistiken, genom att låta Servistik leverera allt material till byggplatsen. Först anställde Arcona 
en underentreprenör för att utföra själva byggandet. För att underentreprenören ska kunna 
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bygga något behövs material och där kommer logistiksamarbetet in, vilket fungerar enligt 
följande: 

 Materialet beställs av en grossist som levererar materialet till Servistiks lager i Sätra 
(Servistik 2013). Här krävs det att underentreprenören, grossisten och Servistik ingått 
ett avtal. 

 Framme vid lagret tas materialet emot och kontrolleras, godkänt material läggs på 
lagring och eventuellt skadat material skickas tillbaka. 

 Underentreprenören gör dagliga avrop till Servistik där det specificeras material, 
kvantitet, tidpunkt och plats. 

 Servistik plockar i sin tur ihop det materialet som efterfrågas och levererar sedan vid 
rätt tidpunkt till önskad plats, ända in till inbyggnadstället. (Johansson et al. 2011) 

UE har först planerat hur och när de behöver material för att bygga, sedan tittar de i sin planering 
och beställer det materialet av sina grossister som tar emot ordern, behandlar den och levererar 
till DC. UE lagrar upp till tre veckors material i förväg på DC utan kostnad för att ha säkrad 
produktion, vill de lagra längre går det att förhandla om. 

Vid DC tar Servistiks anställda emot leveranser från grossister och kontrollerar att det är rätt 
och helt för att sedan lagerföra materialet. När materialet finns i DC uppdateras datasystemet 
så att UE kan se vad för material som finns redo för avrop. 

När UE behöver material behöver avrop göras minst tre dagar innan materialet behövs för det 
är den tiden Servistik tar för att ta emot avrop, behandla ordern, packa material och köra ut. 
Materialet packas strategiskt med tanke på inbyggnadsställe. Vid utkörning har Servistik egna 
lastbilar som är godkända att köras i staden med hänsyn till utsläpp och storlek. Väl framme 
vid Bryggmästaren lossar och bär Servistiks arbetare materialet till inbyggnadsställe. Avfall 
och emballage tas med i lastbilen på vägen tillbaka. 

Servistik har en plan för alla leveranser som ska anlända till projektet, vilken uppdateras i och 
med avrop och stäms av med DC. Detta medför att vid oplanerade leveranser, som ibland inte 
går att undvika vid t.ex. olyckor, så syns det direkt var leveranserna passar bäst att anlända. 

4.3.2 Krav som Servistik och Arcona har bestämt för Bryggmästaren 

Beställningar av material görs via informationssystemet WMS-shop (Warehouse Management 
System-shop) senast tre dagar innan utleverans. Om ordern kommer in senare tas den omhand 
vid mån av tid och en extra kostnad på 1000 kr per order. Servistik har rätt till att använda en 
extern transportör vid leveranser av godkända sent lagda beställningar. I detta fall debiteras det 
enligt pris från vald transportör plus entreprenadsarvode. Målsättningen är att Servistik ska 
hantera transporterna i alla lägen. 

För att undvika komplikationer är direktleveranser till projektet inte tillåtna, men kan i samråd 
med Servistik och Arconas produktionsledning godkännas vid god planering. Leveranser som 
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kommer oplanerat till projektet har inte tillgång till port och bygghiss. Oplanerade leveranser 
till Servistiks lager i Sätra debiteras till respektive entreprenad för extra hantering av material. 
Även material som returneras till Servistiks lager på grund av felbeställning, tidig utplacering 
eller som på annat sätt påverkar tillgängligheten kommer debiteras mot ansvarig entreprenad. 
Lagret ska även omsättas på tre veckor, vilket innebär att inget gods ska behöva ligga på lagret 
i mer än tre veckor. 

Vid extraarbete som inte bedöms ta mycket tid/resurser i anspråk tar Servistiks planerande 
personal beslut om det ska utföras. 

Leverans av material till respektive rum kräver att respektive entreprenad ansvarar för att alla 
pallar/kolli ska vara rumsmärkta, vid delning av pallar ska information finnas hur många paket 
som ska till respektive rum. 

Det är även viktigt att storleken på material håller sig till bestämmelserna. Enligt 
bestämmelserna så ska material ha en maxbredd på 1,2 m, maxlängd 3,0 m och en vikt på max 
1000 kg för att kunna distribueras via bygghiss enligt standardmodell. Om det skulle vara så att 
materialet inte är inom bestämmelserna kan respektive entreprenör debiteras. Detta på grund av 
att materialet måste packas om eller måste transporteras en annan väg vilket tar tid och kostar 
pengar. 

För att få en effektiv märkning, emballering och paketering på ett gemensamt sätt som gäller 
för hela projektet är det viktigt att samordna planeringen inför beställningen. 

Källa till samtliga krav: (Arcona, 2013)  
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5 RESULTAT AV INTERVJUER 

I denna del redovisas svaren från intervjuerna som utfördes på Arconas platskontor på 
projektet Bryggmästaren. Alla delar är summerade och för att se hur informanterna svarade 
mer utförligt se bilaga 2. 

5.1 Inledande del 

Alla åtta respondenter var män och har arbetat mellan tre och 45 år i byggbranschen. 
Informanternas yrken visas nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Informanternas yrken. 

Intervju Yrke Arbetsgivare 
1 Projektledare  BSTAB 
2 Lagbas, rör Imtech 
3 Produktionsledare  Imtech 
4 Projektingenjör  Arcona 
5 Produktionsledare Arcona 
6 Produktionschef  Arcona 
7 Projektledare  Majoni 
8 Produktionsledare Arcona 

Alla respondenter har deltagit 13 månader eller mer i projektet Bryggmästaren och tycker sig 
känna till begreppet bygglogistik bra. Begreppet tredjepartslogistik känner de inte till lika bra, 
men de är bekanta med begreppet. 

 

5.2 Hur konceptet uppfattas och mottas  

Alla respondenter har uppfattningen att de vet vad Arconas logistikkoncept är och majoriteten 
tycker att logistikkonceptet delvis har följts på projektet. Både logistiken och logistikkonceptet 
har fungerat relativt bra på Bryggmästaren enligt majoriteten av respondenter. 

Om logistikkonceptet är klart och tydligt framställt råder det delade meningar. De anställda på 
Arcona tycker att det är mindre bra framställt medan de utomstående tycker att det är väldigt 
bra framställt. 

Leveranser anses nästan alltid komma i tid från distributionscentret och alla tycker kontakten 
med distributionscentret är bra. Vad gäller oplanerade leveranser är de flesta överens om att det 
sker tre till fem oplanerade leveranser per vecka. Det är enligt alla någon utsedd person som 
har hand om avrop och mottagning av material till byggarbetsplatsen. 
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Flest anser att syftet med konceptet är att spara pengar och att effektivisera, genom att bland 
annat minska spill, få materialet närmre inbyggnadsstället och att arbetarna utför värdeskapande 
arbete och inte bär material. Om logistikkonceptet tycker de flesta att det är en bra idé men att 
det behöver utvecklas. 

Samtalsämnet kring konceptet mellan personal är både positiv och negativt. I Arconas kretsar 
är det mer positivt och för de närmre produktionen kan det låta mer negativt. Det sägs även att 
i det här projektet har det varit mer positivt. 

Leveranser och avrop har fungerat bra enligt vissa, som tycker att det är enkelt att ropa av 
genom att ringa och det mesta har kommit som de har beställt. Andra tycker dock att det 
fungerat mindre bra i och med att systemet har uppgraderats under projektets gång och om man 
beställt i god tid så har beställningen ändå "ramlat ur systemet", för att citera en lagbas. 

Oplanerade leveranser stör genom att Servistiks arbetare på plats, som ska ta emot leveranser, 
måste försöka klämma in de oplanerade leveranserna mellan de planerade. Ibland har leveranser 
fått lossats på gatan och tagits om hand när det passade, berättar en produktionsledare. Mindre 
leveranser stör inte för de kan lämnas av utan någon större inverkan. 

Flödet genom distributionscentret fungerar inte till sitt yttersta, några orsaker till detta är att 
Servistik inte har de bästa verktygen som visar vilket material som exakt ligger på lagret. 
Servistik har inte heller tillräcklig kunskap om material för att ta hand om byggmaterial så vid 
mottagningskontroller som de utför behöver de ha materialkunskap för att veta hur de ska 
kontrollera. En annan sak som påverkar flödet är omloppstiden. Vissa tycker att flödet fungerat 
bra. 

Lagerstatus på distributionscentret håller respondenterna koll på via ett system i datorn. 
Systemet har det, för att citera en produktionsledare, "varit väldigt mycket barnsjukdomar med" 
vilka har lett till problem med att veta vad som finns på lagret både för den som lagrar där men 
även för Servistik. Systemet har varit ett problem och materialkunskapen hos Servistik har varit 
ett annat och problemen har lett till att flera pallar med material har legat på lagret utan att 
någon vetat vad eller vems det är. 

Alla delar åsikten att tredjepartslogistik inte alltid behövs utan att det beror mycket på läget 
som byggarbetsplatsen ligger på och vad det är som ska byggas. 6 av 8 har arbetat på projekt 
som fungerat bra utan tredjepartslogistik varav en av de som inte gjort det är ny i branschen. 

Alla tycker att det ofta är problem med leverans och förvaring av material på 
byggarbetsplatserna. I det här projektet har det varit mer plats i början men ju fler hotellrum 
som byggs desto mindre plats blir det att arbeta och förvara på. 
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5.3 Nuläge 

Majoriteten av respondenterna tycker att logistikkonceptet har utvecklats och har kommit en 
bit på vägen men att det är en bit kvar till att det är fulländat. 

Logistikkonceptet fungerar bäst i skeden i början och mitten av byggprocessen. Endast en 
(lagbas) svarade att det fungerar bäst i slutet. Anledningen till att det fungerar bäst i början och 
mitten, säger de, är att det inte är så mycket att göra då och att inte så mycket personal eller 
material finns på byggarbetsplatsen. 

Sämst tycker de flesta att det fungerar i slutet på grund av att det blir mycket som ska göras, det 
blir trängre och det blir mer komplicerat. Återigen är det en (lagbas) som tycker motsatt alltså 
att det fungerar sämst i början och han säger att det beror på att det är en uppstartsfas med ett 
nytt koncept och nya personer att lära känna. 

Intryck som respondenterna har av logistikkonceptet är att det är tydligt hur det fungerar men 
inte fullt inarbetat. En sak som framkommer är att Servistik tar in nya arbetare i projekt, lär upp 
dem och sen flyttas de vidare till andra byggen. Då blir det ibland bra kontakt med vissa 
personer men sen byts de ut och ibland blir det inte så bra kontakt alls. 

Saker som respondenterna tycker ska förändras angående logistikkonceptet är bland annat att 
konceptet måste skräddarsys till varje projekt, kortare leveranstider efter avrop än den på tre 
dagar, frångå fabrikstänket, ha en egen del i Servistiks lager så att det inte placeras lite var som 
helst, ha en ordermottagare på lagret som vet mer om byggmaterial och flexibiliteten som gör 
att material kommer ut snabbare till byggarbetsplatsen. 

De viktigaste förändringarna respondenterna anser bör ske av logistikkonceptet är 
planeringsarbetet, kortare leveranstider, se över leveranserna till lagret, ökad materialkunskap 
hos lagerarbetare som kan rycka i nödbromsen om man till exempel beställer för mycket 
material samt ha en egen del i lagret. 

Om Arconas logistikkoncept skiljer sig från andra koncept råder det delade meningar om. Vissa 
tycker att det är unikt för Arcona att jobba med Servistik och andra säger att det finns liknande 
koncept och att bland annat NCC arbetar med något liknande vid ett projekt. Produktionschefen 
är av åsikten att de har tagit fram konceptet tillsammans med Servistik medan en 
produktionsledare säger att andra använder sig av Servistik och att det inte är unikt. 

 

5.4 Påverkan 

Fyra respondenter tycker att konceptet har gjort deras arbete lättare, två att det är oförändrat 
och två tycker att det har blivit svårare. Produktionschefen anser sig fått mer tid till sina 
huvuduppgifter medan resten säger att deras tid till det är opåverkad. 
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Flera svarar att de blir tryggare när de har sitt material på Servistiks lager för att det innebär 
minst tre veckors säkrad produktion. Vill man lagra längre än tre veckor går det att förhandla 
om. I andra fall har de kunnat lagra hos leverantören men det är bara en viss tid tills det att de 
måste köra ut. Lagbasen svarar att han inte behöver bära material så mycket nu och inte heller 
få fram arbetare till att bära. 

Gällande processers påverkan av logistikkonceptet har alla respondenter svarat olika på och de 
har svarat allt från ingen påverkan alls till att beställningar planeras mer i tid vilket flera ogillar 
men egentligen är bra, smidigare in- och utleveranser, mer väloptimerad produktionsprocess 
med mera. 

Beslutsfattande har de också olika uppfattning där en projektledare säger att det inte påverkas 
samtidigt som en projektledare och en projektchef säger att det har lett till mer direktleveranser. 
Lagbasen säger även att man säkrar upp genom att beställa mer till lagret men om man har 
glömt att säkra upp blir det mer direktleveranser. 

Effektiviteten på byggarbetsplatsen tycker flera påverkas i en positiv bemärkelse och de tar upp 
exempel om att snickarna nu arbetar istället för att bära material och leta grejer och att tid vinns 
genom samarbetet med Servistik. Produktionsingenjören tar upp att han tror att fler panik-
beställningar görs vilket påverkar. 

När bygghissen togs bort var vissa delar inte klara som krävde hissen och då fick en personhiss 
användas, vilket bland annat medförde extraarbete kring gipsarbete och köbildning uppkom 
eftersom den personhissen inte hade lika stor kapacitet. Det ledde även till att byggmaterial fick 
bäras i trappor och att merkostnader uppstod berättar en underentreprenör. 

 

5.5 Avslutande frågor  

Efter varje projekt var det hälften av alla respondenter som medgav att de oftast gör 
utvärderingar på projekten och den hälften gör det alltid. Det var endast en som hade något att 
tillägga efter intervjufrågorna och han tog upp att anställda kan ha andra åsikter på andra 
projekt, till exempel på Quality Globe Hotell där de har frångått logistikkonceptet eftersom det 
inte fungerade. Alla informanter tillät intervjuarna att kontakta dem vid ytterligare frågor. 
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6 ANALYS 

I detta kapitel kopplas teori med empiri och är uppbyggt efter frågeställningarna. Först tas det 
upp vad logistik är från teorin som kopplas till hur logistiken kan tillämpas i byggbranschen. 
Sedan förklaras Arconas logistikkoncept för att till sist visa arbetarnas attityd till 
logistikkonceptet. 

6.1 Vad är logistik och hur kan det tillämpas i byggbranschen? 

I teorin sammanfattas logistik i de 7 R:n som handlar om att säkra tillgängligheten av rätt 
material, i rätt mängd, i rätt tillstånd, på rätt plats, i rätt tid, hos rätt kund och till rätt kostnad. 
(Björnland et al. 2003) För att uppnå dessa krav finns det enligt teorin olika logistikaktiviteter 
som bör fungera på ett bra sätt, dessa är transport, lager och lagerstyrning etc. (Björnland et al. 
2003) De sammanfattar i huvudsak de delar som innefattar allt mellan administration för inköp 
av material till hantering av materialet. Dessa aktiviteter är generella aktiviteter som finns i 
varje bransch. Speciellt inom tillverkningsindustrin där mycket av logistikaktiviteterna som 
beskrivs i teoridelen kommer ifrån. Men de kan även tillämpas på andra branscher så som 
byggbranschen. 

Det är väl känt att tillverkningsindustrin och byggbranschen har olika förutsättningar för 
produktion därför går det inte att tillämpa alla logistikaktiviteter rakt av. En av 
logistikaktiviteterna som går att anpassa till de flesta branscher, inkluderat byggbranschen, är 
tredjepartslogistik. Denna logistikaktivitet kommer ursprungligen från tillverkningsbranschen 
men har kunnat anpassas så att den även går att tillämpa på byggprojekt. Det är denna aktivitet 
som projektgruppen tror kommer göra störst skillnad när det kommer till att förbättra 
byggarbetsplatsen med hjälp av god logistik. Som beskrivet i teoridelen innefattar 
tredjepartslogistik ett flertal olika logistikaktiviteter. Detta är bra enligt projektgruppen för alla 
projekt behöver inte ett lager att samla sitt material på, men kanske skulle de behöva någon som 
tar emot materialet och distribuerar runt det på byggarbetsplatsen, eller projekt som har 
materialet löst på byggarbetsplatsen men behöver ha någonstans att förvara sitt material. 

På ett byggprojekt finns det ofta många olika företag som jobbar, så kallade underentreprenörer 
och även många leverantörer som levererar material till bygget. För att bygget ska fungera på 
ett bra sätt krävs att alla dessa aktörer kommunicerar och delar information mellan varandra, 
vilket kan sammanfattas i god supply chain management. För att få kontroll behöver den stora 
aktören, som på ett bygge är huvudentreprenören, ha ett fågelperspektiv på alla mindre aktörer 
som är inblandade för att kunna planera, styra och förhindra att problem uppstår så som 
bullwhip-effekten. 

Enligt Vrijhoef och Koskela The four roles of supply chain management kan SCM 
sammanfattas i roller. På Bryggmästaren är det i huvudsak roll 1 och 2 som beskriver 
situationen. Roll 1: fokus på interaktion mellan försörjningskedjan och arbetsplatsen kan 
förklaras i att Bryggmästaren kunde förvara sitt material på Servistiks lager som säkrade 3 
veckors produktion. I och med det kunde en stabil ström av material etableras och störningar 
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och bromsningar i produktion undvikas. Roll 2: fokus på försörjningskedjan genom att utnyttja 
Servistik kontakter med leverantörer från tidigare projekt och på det sättet få en bättre 
kommunikation mellan alla parter. 

Totalkostnad inom logistik handlar om att hålla nere den totala kostnaden och inte bara titta på 
inköpspriset utan även se omkostnaderna som produkten medför. Genom att jämföra alternativa 
inköp med totalkostnadsmodellen ses vilket alternativ som ger den lägsta totalkostnaden. 
Totalkostnaden i bygglogistik kan beräknas för exempelvis val av vilken leverantör som ska 
leverera ett visst material eller vilken underentreprenör som ska utföra ett visst arbete. 
Totalkostnad kan även beröra inblandade parter i ett pågående projekt när beslut tas under 
projektets gång, vissa underentreprenörer får anpassa sig efter entreprenörens val av 
inköpskällor eller samarbetspartners. 

Kostnadsposterna som vanligtvis används i totalkostnadsmodellen kan även dem kopplas till 
logistik i byggbranschen. Lagerföringskostnader genom att räkna på hur mycket material som 
lagras på byggarbetsplatsen eller hos tredjepartslogistikföretagets lager. Lagerhållningskostnad 
genom kostnader för eventuella lager som bygget behöver, transporter inom det lagret och 
verktyg/utrustning som behövs i lagret. I ett samarbete med en 3PL tar det företaget hand om 
dessa kostnader men används inte en 3PL blir det något att ta med i totalkostnaden. 
Transportkostnader är kostnader för transporter mellan företagets anläggningar och till och från 
företaget. Dessa kan gälla transporter till byggarbetsplatsen eller till och från lagret, transporter 
till byggarbetsplatsen kan komma direkt från tillverkaren, grossisten eller via lagret. Lagret kan 
en 3PL ansvara för som då har hand om transporterna från lagret till bygget. Leveranser till 
lagret kommer från grossist eller tillverkare. Lagras material på bygget ska transporter räknas 
med i totalkostnaden. Kostnader för administration är orderhantering, plockplanering och 
leveransavisering, dessa kostnader i bygg kan vara kostnader för de personerna som sköter 
dessa aktiviteter och kan vara någon i byggföretaget eller någon i 3PL-företaget. Övriga 
kostnader som bland annat kostnader för emballage eller ledning av logistiken. Val av hur 
materialet ska emballeras kan beställaren bestämma vilket avgör hur mycket man ska betala för 
emballaget och hur skyddat materialet ska vara i transport och när det är på byggarbetsplatsen. 
Ledning av logistiken bestämmer företaget själv, om de tar hand om det själv eller lägger över 
det på en 3PL. 

 

6.2 Hur ser Arconas logistikkoncept ut?  

Logistik konceptet som Arcona använder sig av bygger till stor del på det koncept som Servistik 
erbjuder sina kunder. Skillnaden här är att Arcona är med och utformar speciella krav och 
villkor med logistiktjänsten inför varje projekt. Projektgruppen anser att logistikkonceptet är en 
bra lösning på det problem kring materialhantering för projekt med vissa förutsättningar. Så 
som det var i det här fallet med Bryggmästaren som är lokaliserad i Stockholms innerstad.  
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För personer som inte förstår problemet med materialhantering på en byggarbetsplats kan 
konceptet te sig onödigt. Varför ska det betalas extra för transport och lagring av material när 
byggarbetsplatsen kan få det oftast utan kostnad och utan en lång leveranstid? Oftast anländer 
materialet dagen efter beställning till byggarbetsplatsen när lagbasarna beställer direkt från 
leverantör. Med konceptet tillkommer en leveranstid på tre dagar utöver den tid som det tar för 
leverantören att leverera till DC. Dessutom tillkommer en kostnad på transporten mellan DC 
och byggarbetsplatsen som egentligen är kostnadsfri om materialleverantörerna skulle leverera 
direkt till byggarbetsplatsen. Men i och med att det är särskilda förutsättningar för projektet 
Bryggmästaren så anser projektgruppen att det lönar sig att tillämpa konceptet. 

Bryggmästaren har dessa förutsättningar för att projektet ligger mitt i Stockholm och det finns 
ytterst lite plats till förvaring av material på byggarbetsplatsen. Tillgängligheten till projektet 
är begränsad vilket innebär att det inte går att transportera material med hur stora lastbilar som 
helst. I och med att det är trångt runt omkring Bryggmästaren så finns det risk att det blir stökigt 
med leveranser om det inte finns någon utsedd person som styr själva mottagningen av 
materialet. I och med att det är lite plats på bygget så är det en stor fördel att kunna samla 
materialet på ett lager och sedan i mån av behov göra avrop till lagret. Material som står på 
byggarbetsplatsen löper stor risk att bli skadat, vilket leder till onödiga utgifter. Alla projekt har 
inte de privilegier att kunna förvara material inomhus vilket resulterar till att byggmaterial 
måste stå ute och utsättas för väder och vind, detta är också en faktor till att materialet blir 
skadat. Material som exempelvis ligger under en presenning kan försvåra för byggaren att hitta 
ett specifikt material. Det tar mer tid att behöva leta bland allt material eller att behöva lyfta på 
presenningar för att få tag på materialet som eftersöks. När materialet väl har hittats måste det 
bäras upp till den plats där den ska installeras, även detta tar tid. När materialet ligger på lager 
blir det skyddat från väder och löper även mindre risk att bli skadat. 

Alla projekt är olika och därför behöver konceptet anpassas efter varje projekts olika 
förutsättningar och krav. Studien gjordes utifrån projektet Bryggmästaren och för detta projekt 
gjordes ett avtal där det bland annat står att oplanerade leveranser kostar 1000 kr per leverans. 
Detta kan vara en morot till att försöka hålla sig till konceptet och inte glömma bort det bara 
för att till exempel lagbasen inte orkar vänta tre dagar på att få materialet. Även om det händer 
att konceptet läggs åt sidan när material behöver komma fram snabbt så tror projektgruppen att 
antalet direktleveranserna hålls nere på grund av den extra kostnad som tillkommer. 

Den säkrade produktionstiden som finns på tre veckor tack vare Servistikslager är också en 
viktig faktor till att arbetet på byggarbetsplatsen inte störs. Utan lager är det lätt hänt att det blir 
brist på material ifall det skulle inträffa ett problem med en leverantör. Avbrott i produktion 
kostar pengar och ställer till det i schemat med tanke på att alla moment i ett byggprojekt är 
beroende av varandra på det ena eller andra sättet. Med en stabil och säker materialförsörjning 
sparas pengar och leverantörerna har mer tid på sig att leverera materialet. 
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6.3 Arbetarnas attityd och inställning till Arconas logistikkoncept? 

Analysen av studiens tredje frågeställning har strukturerats på samma sätt som intervjuguiden 
och kretsar kring huvuddelarna från denna. 

6.3.1 Uppfattas och mottas 

Som tidigare nämnts i 5.2 är respondenterna av åsikten att de känner till Arconas 
logistikkoncept bra men att framställningen av konceptet som Arcona har gjort till sin personal 
och utomstående var av varierande karaktär. Personalen från Arcona menar att företaget har 
presenterat konceptet på ett komplicerat sätt och föreslår en enklare presentation. UE är positiva 
till Arconas presentation av konceptet. Detta kan bero på att Arconas personal vet mer om 
konceptet redan innan presentationen och tycker att vissa saker missas att tas upp eller kan sägas 
på andra sätt. För att göra presentationen bättre kan denna personal ge sig till känna för att 
förbättra presentationen, vilket kan leda till ännu bättre förståelse för konceptet för 
utomstående. UE vet inte vad de missar, eftersom de inte är lika vana med konceptet, så de ser 
presentationen som bra. 

Leveranser från Servistiks lager kommer för det mesta i tid och kontakten med lagret är god 
enligt respondenterna. Det kommer flera oplanerade leveranser i veckan som inte går via lagret 
utan levereras direkt till bygget. Alla dessa situationer kan vara svåra att bli av med eftersom 
vissa uppkommer vid exempelvis olyckor där material behövs snabbt. Men även för att material 
har glömts att beställas görs dessa direktleveranser och dessa situationer kan minimeras. Enligt 
vissa på Arcona uppstår det för många sådana direktleveranser och de menar på att det går att 
minska dessa leveranser genom att försöka få lagbasarna att planera bättre och kunna blicka 
längre fram i tiden för att på så sätt kunna planera efter det och få ett kontinuerligt materialflöde 
till arbetsplatsen. Direktleveranser leder till högre kostnader och i vissa fall problem vid 
mottagning av material. 

Respondenternas uppfattning av konceptet är i princip densamma och de tar upp liknande saker. 
De menar att det inte går att använda konceptet lika till alla projekt med tanke på att alla projekt 
har olika förutsättningar men ett skräddarsytt koncept till varje projekt där grundtanken skall 
vara den samma kan fungera. För att skräddarsy konceptet till varje projekt behöver tid läggas 
på att skräddarsy och för att det ska bli så bra som möjligt för varje projekt behöver det göras 
effektivt. Detta är ytterligare en utveckling av konceptet som kan vara nödvändig och verkar 
behövas enligt respondenterna. 

Bland Arconas personal pratas det för det mesta positivt om konceptet. För att sammanfatta det 
hela är det mer positivt bland cheferna för projektet och mer negativt ju närmre produktionen 
man kommer. Kan detta bero på att de som är i produktionen har fått förklarat hur konceptet 
fungerar via sina chefer och inte Arconas personal? Eller är svaret så enkelt att de inte vet 
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tillräckligt mycket om konceptet och därför har fått fel uppfattning om det. Oavsett så finns 
förbättringspotential gällande hur konceptet uppfattas ju närmre produktion man kommer. 

När det kommer till avrop av material från distributionscentralen råder det blandad kritik där 
vissa tycker det är enkelt att ropa av. Respondenterna har lagt kritik på internetsidan och menar 
att den är för komplicerad och ålderdomlig. Det är Servistiks ansvar att se till att internetsidan 
fungerar utan problem och för att samarbetet mellan företagen ska kunna fortsätta behöver 
företagen kommunicera och säga vad de förväntar sig av varandra. Att Servistik har uppdaterat 
sidan under projektets gång visar att de vill göra systemet enklare. Ett uppdaterat system mitt i 
ett projekt kan göra arbetet svårare om det är för stora uppdateringar. I vilket fall har 
respondenterna upplevt uppdateringen som positiv. 

Respondenterna tycker inte att alla projekt behöver ha en 3PL för att kunna styra allt på ett bra 
sätt. De menar att en 3PL inte behövs på projekt där det finns gott om plats att förvara material 
och där det går att komma till byggarbetsplatsen på ett enkelt sätt. De säger även att någon sorts 
av logistik måste finnas på alla projekt men det behöver inte vara en tredje part utan det kan 
vara byggföretaget själva. Om respondenterna hade tänkt lite mer kanske de skulle ändrat 
svaren eftersom det handlar om ett samarbete där två företag är specialister inom sina egna 
områden. Hade byggföretaget tagit hand om logistiken själv hade de inte all kunskap eller 
teknik och bland annat så skulle byggarbetarna få bära istället för att endast göra det de är bäst 
på. 

För projekt som är inne i staden, som Bryggmästaren, är samtliga respondenter överens om att 
det behövs en 3PL som tar hand om materialet. Det finns många faktorer som försvårar allt som 
har med material att göra bland annat att det är svårt att lagra och transportera material till 
projektet. En lösning kan vara att ha en egen logistikavdelning i byggföretaget, på det sättet 
hade 3PL företagets vinst sparats in men det skulle ta ett tag innan logistikavdelning fick samma 
kunskap som en specialiserad 3PL. 

6.3.2 Nuläge 

Logistikkonceptet har genomgått en utveckling, tycker respondenterna, men menar på att 
konceptet har en lång bit att gå innan det kan fungera på ett optimalt sätt. De säger att konceptet 
har utvecklats i den mån att det inte är som det var från början men att det utvecklas från projekt 
till projekt. Detta tyder på att briser har hittats i det nuvarande konceptet och som med tiden 
förbättras. Ett ständigt förfiningsarbete pågår alltså, vilket visar att företagen vill få konceptet 
att fungera optimalt. 

Åsikten om hur konceptet fungerar genom olika skeden i projektet skiljer sig lite mellan 
respondenterna. Majoriteten som är projektledare och ingenjörer menar att konceptet fungerar 
bäst i början och i mitten av projektet. I början finns det gott om tid, alla är förberedda och 
problemen har inte börjat ramla in, samma sak gäller i mitten av projektet där det fortfarande 
inte är stressigt. En av respondenterna som jobbar i produktionen menar att konceptet fungerar 
bäst i slutet när alla har lärt känna varandra och vet hur det hela går till. Det svåra menar han är 
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i början då ingen riktigt vet vem som ansvarar för vad och även innan konceptet har övats in så 
allt kan flyta på smidigt. Det är alltså olika syn på när konceptet fungerar bäst vilket kan tyda 
på mindre bra kommunikation mellan byggarbetsplats och kontor eller att de på kontoret 
kommer i kontakt med konceptet på ett annat sätt än de i produktion. Kontoret har en mer 
översiktlig bild medan produktionen möter personer från Servistik och påverkas mer på plats 
av konceptet. 

Konceptet fungerar bra, enligt respondenterna, men det är inte riktigt inarbetat än för att fungera 
till fullt ut. Det tar ett tag innan arbetarna lärt sig hur konceptet fungerar och får ett förtroende 
för det. Ifall det finns ett förtroende är det större sannolikhet att arbetarna jobbar utifrån 
konceptet och inte faller tillbaks till det traditionella "tänket". Ett problem som en av 
respondenterna tar upp är att när det kommer in nya arbetare tar det ett tag tills de lär sig hur 
konceptet fungerar, när de sedan har lärt sig konceptet och arbetat in det så det fungerar på ett 
bra sätt byter de arbetsplats och bygget måste då ta in nya arbetare som går igenom samma 
process, vilket tar tid och gör att projektet inte kan fortskrida med full kapacitet. För att kunna 
hålla en jämn nivå är ett alternativ att inte byta ut arbetare efter att de lärt sig utan att behålla 
dem tills projektet är över. Alternativt att ta in flera nya i början som lär sig samtidigt och släppa 
vidare vissa. 

De viktigaste förändringarna av konceptet som behöver göras enligt respondenterna är 
planeringsarbetet, kortare leveranstider, se över leveranserna till lagret och ökad 
materialkunskap på lagret. Kortare leveranstider är något som de flesta av respondenterna 
tycker, särskilt en lagbas. De menar på att det konceptet skulle vara mer smidigare och tåla mer 
förändringar på bygget ifall leveranstiden kortades ner till 24 timmar istället för tre dagar. Som 
det är nu är konceptet inte tåligt för olika förändringar som sker på byggarbetsplatsen vilket gör 
att arbetarna måste frångå konceptet allt för många gånger i och med att det inte går att få ihop 
det i verkligheten. 

Materialkunskapen hos lagerarbetarna måste öka för att byggarna ska få en bättre koll på vad 
det är för material som finns på lagret. Som det är nu har lagerarbetarna liten materialkunskap 
vilket leder till att de inte riktigt kan meddela bygget vilket material som har kommit in och 
även vad det är för material som ligger på lagret. Respondenterna tror att den kunskapen 
kommer att öka i och med att lagerpersonalen får mer erfarenhet av byggprojekt och 
omhändertagning av byggmaterial. 

Gällande lagerstatus så händer det att byggmaterialet inte specificeras vad det är för material 
när det matas in i datorn. Konsekvensen blir att lagbasarna på bygget inte vet vad de har på 
lagret vilket leder till att nytt material beställs eftersom man inte vet vad som finns. Detta leder 
i sin tur till att material ligger kvar på lagret utan att någon vet vems det är samtidigt som priset 
stiger för att lagra materialet. Lagret blir på så sätt fyllt med material som binder kapital. Här 
finns det saker att förbättra för att undvika problemet. Både Servistik och de som nyttjar lagret 
kan förbättra sig, Servistik genom att noggrannare föra in vad för material som lagras och 
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lagernyttjarna genom att se till att veta vad som beställts så inte onödiga beställningar sker. När 
det är material som ingen känner vid på lagret har Arconas personal behövt åka till lagret för 
att undersöka det, vilket är slöseri av arbetstid. 

Större materialkunskap, bättre planeringsarbete och mer kommunikation mellan lagret och 
byggarbetsplatsen gör att Servistik kan bidra med mer hjälp till projektet och att samarbetet blir 
mer värdefullt. Ett exempel kan vara att lagret kan dra i bromsen om de märker att lagbasarna 
beställt för mycket material.  

Respondenterna skulle också vilja ha en egen avdelning på lagret där allt material som tillhör 
respektive projektet finns samlat på en plats. Detta skulle underlätta ifall någon från ett projekt 
behöver komma till lagret och göra exempelvis en materialinventering, i och med att materialet 
är samlat underlättar det arbetet och ger en bättre överblick samtidigt som mindre misstag kan 
ske när man ser vilket material som tillhör vilket projekt. 

6.3.3 Påverkan 

Som tidigare nämnts i 5.4 har konceptet underlättat arbetet för vissa medan andra menar att 
konceptet har försvårat deras dagliga arbete och några har inte påverkats alls. Det ser ut som att 
konceptet har påverkat mer på produktionsnivå än vad det har gjort längre upp i staben. I 
produktion har konceptet lett till att bygget har blivit mer inramat och inte lika flexibelt som 
det var innan. Inramningen kan leda till att arbetet effektiviseras och inte lika mycket tid går åt 
till exempelvis bärande av material eller förflyttning av material. 

Respondenterna tycker att konceptet ger en viss trygghet med tanke på att de vet att de har 
materialförsörjningen säkrad i åtminstone tre veckor framöver vilket ger en säkerhet. Just för 
Bryggmästaren gäller enligt avtal att material inte ska lagras mer än tre veckor i och med att 
flödet av material i lagret försämras. Vet man inte vad man ska ha de närmaste tre veckorna 
finns det nu, med konceptet, ett sätt att bli bättre på att planera och bli mer framåtseende. Med 
tiden på tre veckor blir inte för mycket material liggande en längre tid och inte heller för mycket 
kapital bundet. Risken för skador på liggande material på arbetsplatsen minskar och därmed 
kostnaden för dessa. 

Andra förändringar som skett på grund av konceptet är att planeringsarbetet har förändrats i och 
med att lagbasarna måste blicka fram i tiden och försöka förutse vilket material som kommer 
att behövas. Vissa ogillar det men för samarbetets skull så behöver vissa saker förändras, för 
några blir det enklare och några lite mer jobb. När ett koncept är nytt kan det ta ett tag att vänja 
sig men efter ett tag går det lika smidigt som förut om inte smidigare. Det handlar om inställning 
och hur man tar emot nya idéer. 

Mestadels verkar konceptet påverka positivt där ett exempel är att snickarna nu gör det de ska 
och inte går runt och slösar t id genom att bära runt material på byggarbetsplatsen. Men även 
negativa saker har uppkommit som att fler direktleveranser görs med konceptet. För att 
optimera konceptet behöver direktleveranserna minimeras vilket kan göras genom att fler blir 



 ANALYS 
 

37 

bättre på att planera vad de behöver. En nolltolerans mot direktleveranser kan inte finnas 
eftersom det alltid kan ske olyckor. Färre direktleveranser leder till en lugnare arbetsplats och 
miljön påverkas inte lika mycket negativt.  
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7 DISKUSSION 

Kapitlet innehåller författarnas diskussioner kring frågeställningarna med utgångspunkt från 
analyskapitlet. 

7.1 Vad är logistik och hur kan det tillämpas i byggbranschen?  

All produktion av något slag har en viss logistik bakom sig. Logistik är alltid något som har 
varit intressant och värt att ta till vara oavsett vad det gäller för verksamhet. Det kan tyckas att 
inom byggbranschen är logistik någon extra aktivitet som läggs till ifall det finns plats i 
budgeten. Det är inte förrän på senare tiden som logistik börjat komma fram och spela en allt 
viktigare roll i byggprojekt. Att det har varit så är enligt teorin på grund av att konkurrensen på 
den inhemska marknaden har varit bristfällig. I och med att företagen vill bli mera effektiva och 
kunna tjäna mer pengar har de börjat titta på andra aspekter och logistik är en viktig del i det. 
En del inom logistik som nyttjas allt mer är 3PL. 

Det uppenbarar sig att byggbranschen vill efterlikna tillverkningsindustrin och försöka få 
produktion att löpa lika effektivt. Detta är en bra tanke men vi tror att det kommer krävas 
mycket arbete innan de kommer i närheten av den effektivitet som verkstadsindustrin har. 
Anledningen till det enligt teorin är att projekt och produktion inom byggbranschen inte har 
sina projekt på samma ställe hela tiden. Det händer mycket oförutsedda saker och det ena 
projektet inte är det andra likt. Detta tror även vi är huvudsaken till att det inte går att efterlikna 
industribranschen helt. Vi tror även att det går att komma mycket nära ifall logistiktänket 
anpassas till byggbranschen och går efter dess förutsättningar. 

Enligt oss kommer det krävas mycket mer prefabricerat material för att kunna kontrollera 
byggnationen mer och få till en bra logistik genom att kunna planera mer detaljerat. En bra 
logistik med precis planering och ett bra materialflöde uppnås lättas enligt oss ifall det är ex. 
ett nytt hus som ska byggas (nyproduktion). Nyproduktion har den fördelen att det går på ett 
enklare sätt att planera varje steg i byggfasen och planera i detalj när material ska anlända och 
i vilken mängd. När dessa förutsättningar finns är jobbet mycket lättare att implementera ett 
logistiktänk som är likt industrin. Vid renovering blir planeringen mycket svårare. Det är oftast 
brist på information, som det även var på Bryggmästaren, om hur huset är byggt, vad väggarna 
består av och så vidare. I detta fall fick byggarbetarna utforska byggnaden steg för steg, vilket 
material väggarna vad gjorda av med mera. Just i sådana situationer är det lätt hänt att 
oförutsedda saker inträffar. Detta gör det svårt att på ett bra sätt kunna lägga upp en plan för 
projektet. Oftast blir utfallet att projektet inte håller det arbetsschema som lagts upp innan och 
allting kommer i otakt, även leveranserna av material. 

Just det här med tredjepartslogistik är något som är relativt nytt inom byggbranschen. Många 
företag försöker undvika att anlita ett logistikföretag för att de tror att det bara blir en extra 
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kostnad som är onödig. Orsaken till det kan vara att det är svårt att bevisa motsatsen att det inte 
riktigt går att räkna på hur mycket tid arbetarna lägger på bärande av material och andra 
logistikaktiviteter istället för att bygga, ett annat exempel på det är bygghissen. 

Ett annat problem är allt material som ligger på arbetsplatsen och stör arbetarna. Material som 
lagras på arbetsplatsen riskerar att skadas och förlora värde. Det utgör även en risk för arbetarna 
ifall ex. brand skulle inträffa då skulle liggande material på byggplatsen försvåra utrymningen. 
Ifall byggplatsen är mitt i ett storstadsområdet krävs olika tillstånd till att transportera material 
till byggarbetsplatsen. Det går inte att köra runt med hur stora lastbilar som helst mitt inne i 
staden. Ett logistikföretag kan ha dessa tillstånd vilket sparar tid. 

 

7.2 Hur ser Arconas logistikkoncept ut?  

Arconas logistikkoncept är, enligt oss, bra och vi tror att det kommer att kunna spela en stor 
roll i logistikens framtida utveckling inom byggbranschen, just för att den är enkel och genom 
anpassning kan tillämpas till olika projekt. Just med anpassning är det något som vi tror kommer 
att behövas. Alla projekt är som sagt inte lika och alla har sina egna förutsättningar när det 
kommer till lokalisering, budget, klimat etc. En anpassning är något som är nödvändigt för att 
konceptet ska fungera på ett bra sätt. Vi har endast analyserat konceptet utifrån projektet 
Bryggmästaren och där har det enligt respondenterna fungerat delvis bra. Ett annat projekt som 
konceptet tillämpats på är Quality Globe Hotel där Arcona använde sig av konceptet men fick 
frångå det för att det inte ansågs fungera. 

Idén med att ha en tredje part som tar hand om materialhanteringen är enligt oss något som är 
bra och borde användas till alla projekt där utrymmet för materialförvaring på byggprojektet 
inte är tillräcklig. Men logistikaktiviteterna kan också skilja i antal beroende på projekt. Alla 
projekt borde ha någon form av logistik men det behöver inte inkludera alla logistikaktiviteter 
som finns. På mindre projekt behövs det bara lite logistikarbete för att byggarbetet ska 
underlättas. Det kan vara t.ex. att entreprenören hyr in personal till att distribuera runt material 
på byggarbetsplatsen så att snickarna slipper slösa tid på att bära material utan kan koncentrera 
sig på att bygga istället. 

Respondenterna som intervjuades var samtliga positiva till konceptet. Vissa tycket att det hade 
gått bra med implementeringen av konceptet och vissa tyckte att det hade gått mindre bra. Det 
är fullt förståeligt och kan bero på att de som tyckte att konceptet inte var bra oftast jobbar 
närmre produktionen. De får handskas med konceptet på ett helt annat sätt än de som jobbar på 
kontoret och inte blir exponerade för konceptet lika mycket. De som jobbar på kontoret tycker 
överlag att konceptet fungerar bättre. Konceptet innebär en förändring i arbetssätt för både 
vanliga snickare och anställda som jobbar på kontoret. 

Den största förändringen blir för de som jobbar i produktionen. Det kommer ta tid innan 
konceptet kan börja fungera helt och hållet, under tiden kommer det uppstå många problem som 
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det även gjorde på projektet Bryggmästaren. Så länge det uppstår problem på grund av 
konceptet kommer vissa vara negativt inställda till det. Men med tiden kommer konceptet att 
förbättras och problem kommer att undanröjas vilket kommer innebära att folk kommer att 
kunna se fördelarna med konceptet och kunna ta tills sig det och även jobba vidare med 
konceptet med en positivare inställning. Alla förändringar kräver ett visst arbete och uppoffring 
innan fördelarna kommer fram. 

 

7.3 Vad är arbetarnas attityd och inställning till Arconas logistikkoncept? 

Alla respondenter känner till Arconas logistikkoncept bra, delvis för att de arbetat med 
konceptet i flera projekt men också för att några av de intervjuade har varit med och tagit fram 
konceptet. Hade fler underentreprenörer tillfrågats kanske svaren hade blivit annorlunda. 

Framställningen av konceptet varierar, de som tycker den är mindre bra är från företaget 
Arcona. De kanske tycker det för att de vet hur konceptet ska fungera och har en egen syn på 
hur det skulle kunna läggas fram på ett bättre sätt. Istället för att hålla inne med dessa åsikter 
kan de framföra dem till personerna som introducerar konceptet i början av varje projekt för att 
bli extra tydliga. Ett förslag är en åsiktslåda under projektets gång eller att ta upp detta på möten 
eller i slutet av ett projekt. 

Att leveranser för det mesta kommer i tid är även bra att lyfta fram så inte bara negativa saker 
tas upp. Men varför det bara är "för det mesta" och inte alltid i tid behöver ses över för att 
effektivisera den delprocessen. Kan det bero på något så enkelt som trafiksituationen eller ligger 
det djupare och kanske beror på planeringen av leveranser eller tillvägagångsätt vid lastning? 

God kontakt med lagret är en positiv och viktig del i ett samarbete mellan företag. 
Kommunikation leder till ett starkare band mellan företagen och möjligheten till vidare 
samarbete stärks. Med god kontakt med lagret kan frågor om leveranser lätt ställas och om 
något är oklart eller har ändrats kan det snabbt och enkelt förklaras. 

Oplanerade leveranser kommer tre till fem gånger per vecka och gör att leveransplanen utsätts 
för belastning. Om man har tur hittar man sätt att ta emot de oplanerade leveranserna men finns 
inte tid eller resurser blir det svårigheter. Oavsett om man kan ta emot de eller inte så tar de upp 
tid och medför extraarbete, vilket kan leda till att arbetet blir slarvigare gjort eller att olyckor 
uppstår. Storleken på de oplanerade leveranserna varierar och det är förstås de stora som 
påverkar bygget mest. Stora oplanerade leveranser kräver typiskt maskiner för lossning och 
arbetare för inbärning medan små kan lämnas av vid gatan. Oavsett storlek måste dock alla 
levereras till byggarbetsplatsen via ytterligare fordon utöver Servistiks egna lastbilar vilket 
belastar trafiken och miljön. 
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Syftet med konceptet är, enligt respondenterna, att spara pengar, effektivisera processer, minska 
spill, få rätt material i rätt mängd på rätt plats i rätt tid och att arbetarna ska göra det de är bäst 
på. Dessa svar hänger alla ihop kring det första svaret, att spara pengar vilket görs genom att 
effektivisera. För genom att få rätt material och mängd inburet till rätt plats direkt i rätt tid utan 
att byggarbetarna behöver släppa det de håller på med så minskas spill i form av tid. Genom att 
använda en 3PL som är specialist på logistik effektiviseras logistikprocessen jämfört med ett 
byggföretag som inte är lika vana att ta hand om logistiken. När byggföretaget inte behöver 
tänka på logistiken utan kan fokusera på sina huvuduppgifter så effektiviseras även 
byggprocessen för att inga avbrott för att ta emot och bära in material behöver göras. 

Respondenterna är positiva till konceptet men tycker att det behöver utvecklas/förnyas. Alla 
system/koncept som är i en inledande fas behöver utvecklas och det kan vara viktigt att låta det 
ta tid och ha tålamod. I det här fallet är dels Servistik nya inom bygglogistik och samarbetet 
mellan Arcona och Servistik har bara skett under några år. Genom att ta lärdom av misstag och 
låta åsikter om samarbetet komma fram så kan konceptet utvecklas till allas fördel. 

Denna rapport är en del i förbättringsarbetet och ska kunna användas som grund för fortsatt 
arbete med konceptet. Förändringar av konceptet som respondenterna anser viktigast är i 
planeringsarbetet, kortare leveranstider, se över leveranserna till lagret och ökad 
materialkunskap på lagret. Angående planering så tycker de att behov av material ska planeras 
bättre så färre oplanerade leveranser behöver göras. Om planeringen av material blir bättre 
borde inte leveranstiden på tre arbetsdagar vara något bekymmer, allt handlar om att bli bättre 
på att planera och förutse vad som behövs. Att lagerpersonalen behöver en ökad 
materialkunskap verkar förståeligt eftersom det kan vara bra att veta vad de har på sitt lager om 
frågor skulle uppkomma eller för att kontrollera att rätt leveranser kommer och lämnar lagret. 
Argumentet att lagerpersonalen ska ha materialkunskap för att kunna "dra i bromsen" om för 
mycket material beställs till bygget borde inte ligga på lagrets ansvar utan på den som beställer. 
En oroväckande sak är att material finns på lagret som ingen vet vems det är och det skulle 
kanske materialkunskap förhindra. 

Enligt majoriteten av respondenterna fungerade logistikkonceptet bäst i början och sämst i 
slutet av projektet Bryggmästaren. För att i början är det inte lika mycket belastning och stress 
som det kan bli i slutet och som det blev i det här fallet. Där skulle företagen kunna kolla igenom 
vad de kan göra för att förbättra konceptet för att få det mer motståndskraftigt mot hög 
belastning och stressigare perioder. 

En sak som de intervjuade gillar med konceptet är att det uppstår tre veckors "säkrad" 
produktion om man nyttjar de tre veckor som materialet får ligga på lagret. 

Logistikkonceptet påverkar mer de i produktion än de i staben vilket märktes genom att bland 
annat produktionsledarnas arbete inte påverkades så mycket av konceptet. Samtidigt svarar de 
att konceptet har lett till att byggarbetarna gör det de ska istället för att bära material vilket är 
ett bevis på att effektiviteten ökar och arbetsfokus läggs på rätt moment.  
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8 SLUTSATSER 

I detta avslutande kapitel får läsaren först svar på frågeställningarna, efter det kommer 
rekommendationer till Arcona samt till andra i byggbranschen och avslutningsvis kommer 
metodkritik och förslag till vidare forskning. 

8.1 Svar på frågeställningar 

8.1.1 Vad är logistik och hur kan det tillämpas i byggbranschen? 

Logistik handlar om att effektivisera flöden. Det gäller både materialflöden och 
informationsflöden, allt för att slutkunden ska bli nöjd. För att kunden ska bli nöjd behöver de 
sju R:en beaktas vilka är rätt material, i rätt mängd, i rätt tillstånd, på rätt plats, i rätt tid, hos 
rätt kund och till rätt kostnad. 

Tillämpningen av logistik i byggbranschen kan ske genom att använda totalkostnadsmodellen 
vid val av material och på så sätt används ett logistiskt hjälpmedel i byggbranschen. Ett annat 
sätt att koppla logistik med bygg är att byggföretaget använder sig av en tredje part som är 
specialiserad på logistik och låter de ta hand om byggprojektets logistikaktiviteter, så som 
terminalisering, leverans av material till byggarbetsplatsen, distribution av material på 
byggarbetsplatsen osv. I och med att ett byggföretag anställer ett 3PL-företag får de 
logistikföretagets kunskap och lösningar på logistiken. Genom att överlåta logistiken till ett 
annat företag kan byggarbetarna rikta in sig på sina egna huvuduppgifter. 

8.1.2 Hur ser Arconas logistikkoncept ut? 

Konceptet handlar om att effektivisera processer och i och med det även logistiken som är en 
process och genom att delvis få bort grinden vid byggarbetsplatsen ändras momentet 
mottagning och lossning av materialet. Med grind-momentet i åtanke letade Arcona nya 
lösningar och resultatet blev samarbetet med logistikföretaget Servistik. Genom att Servistik 
tar hand om lagring av materialet till projektet Bryggmästaren får de ta hand om grind-
momentet vid sitt lager istället för att byggarbetarna tar emot materialet på byggarbetsplatsen. 
När Servistik har packat materialet som ska till bygget går det med deras lastbilar till projektet 
och tas där emot av Servistiks egna arbetare som bär materialet till inbyggnadsställe. Harmonin 
på byggarbetsplatsen störs därmed inte och arbetet kan fortgå i en jämn takt. 

8.1.3 Vad är arbetarnas attityd och inställning till Arconas logistikkoncept? 

Majoriteten av de intervjuade har en positiv inställning till logistikkonceptet och tycker att det 
är en bra idé att ha ett koncept. De ser även att det finns förbättringspotential för att göra 
konceptet bättre och kom med flera förslag vid intervjuerna vilket tyder på att de vill fortsätta 
använda konceptet. Vid intervjuerna lyfter de både fram saker som är positiva och saker som 



Attitydundersökning av Arconas arbete med bygglogistik 

44 

är negativa vilket visar på att de har tänkt och ser på konceptet från olika håll. Exempel på det 
är leveranstiden som flera tycker är för lång och att konceptet gör att arbetarna gör rätt uppgifter 
istället för att bära material. 

8.2 Rekommendationer 

8.2.1 Till Arcona 

För vidare arbete med logistikkonceptet har ett antal punkter tagits fram med grund i 
intervjuerna. Punkterna nedan visar på vad som kan förbättras: 

 Öka materialkunskapen hos Servistik eller förbättra systemet så att man vet vad allt 
material i lagret är och vems det är. Eventuellt genom att förbättra datorprogrammet 
som visar lagerstatus. 

 Förklara för UE att de behöver planera sin materialåtgång i god tid, på så sätt har de 
alltid material och behöver inte oroa sig över leveranstiden på tre dagar. Detta bör leda 
till mindre direktleveranser.  Titta över leveranstiden och se om den kan förkortas. 

I och med att alla projekt inte har samma förutsättningar bör konceptet anpassas till varje nytt 
projekt för att kunna utnyttja konceptets fördelar fullt ut. 

8.2.2 Till andra i byggbranschen 

För byggföretag som funderar på tredjepartslogistik finns det flera vägar att gå, först och främst 
behöver man titta på sitt projekt för att se vad det omfattar, hur stort det är, var det är lokaliserat, 
hur intilliggande miljö ser ut och vad som ska byggas. Något som Arcona jobbar med är 
långsiktiga relationer vilket leder till att man inte bara ser till ett projekt utan till helheten och 
det är att rekommendera för då får man en relation där man kan lita på varandra och använda 
varandras kunskap för att öka sin konkurrenskraft. 

Byggbranschen har försökt kopiera industribranschens logistiktänk. Tyvärr har 
industribranschen annorlunda förutsättningar för att få till en bra logistik och att försöka 
tillämpa det på en byggarbetsplats är inte optimalt. Därför bör byggbranschen utveckla 
logistiken utifrån sina egna förutsättningar. 

För att kunna kontrollera bygget på ett bättre sätt krävs att prefabricerat material används i en 
större utsträckning. På det sättet går det att göra upp en noggrannare plan och följa den. Detta 
kan ge en bättre logistik. 

Även om logistik är relativt nytt inom byggbranschen men börjar komma mer och mer så bör 
det läggas mer vikt på det för att logistiken verkligen ska ta fart. 
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8.3 Metodkritik 

I denna rapport har olika studier och böcker inom ämnet studerats för att få fram fakta. För att 
få en ännu mer definierad bild av logistiken och hur den tillämpas inom byggbranschen kunde 
fler studier ha analyserats. 

Genom att vi bara har studerat konceptet utifrån projektet Bryggmästaren har vi inte haft 
möjlighet att analysera hur konceptet implementerats på andra projekt. 

Studiebesök har gjorts på byggarbetsplatsen men vi hade inte möjlighet att se hur konceptet 
gick till i verkligheten för att projektet var inne i sin slutfas och det mesta var redan på plats. 

Intervjuer har gjorts med personer som sitter på projektets platskontor och de som är ledare nere 
på byggarbetsplatsen, alltså inte det yttersta skiktet som inkluderar byggarbetare. 
Intervjuguiden hanns inte med att testas innan den första intervjun vilket gjorde att svaren från 
den första gav oss en indikation om vad vi kunde förvänta oss för svar i resterande intervjuer. 

Vid summering av intervjudata summerades det som flera tyckte lika, stora differenser i svar 
togs upp, vissa frågor ställdes inte för att de kändes inte passa in i situationen, några få frågor 
togs inte med i resultatkapitlet för att alla inte kunde svara på dem och exempel som beskriver 
vad flera anser lyftes fram. 

 

8.4 Förslag till fortsatt utveckling 

I det här arbetet har endast ett projekt undersökts där konceptet har använts och för att få en 
bättre bild kan flera projekt ses över. Om föreslagna rekommendationer utförs kan ett liknande 
arbete göras för att se vad arbetarna tycker om konceptet då. 

Detta projekt Bryggmästaren är en ombyggnation så en annan vinkel skulle kunna vara att se 
hur logistikkonceptet fungerar på en nybyggnation. 

Storleken på projektet kan vara en påverkande faktor så genom att studera ett projekt i antingen 
mindre eller större skala kanske skulle ge ett annat utfall som kan jämföras med det här arbetet.  

Även läget i det är fallet mitt i Stockholm city kan ha inverkan på resultaten och om projektet 
hade legat på en annan plats hade kanske resultatet blivit annorlunda. 

Man kan även göra ett liknande arbete men använda fler eller annorlunda respondenter för att 
få ett annat utfall av intervjuerna. Det skulle kunna vara att även inkludera byggarbetare eller 
personal från Servistik för att få deras syn på logistikkonceptet. 
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För att övertyga byggföretagen att logistik är något som bör satsas på behövs bevis för att det 
verkligen går att spara pengar. En studie där logistikens fördelar visas med siffror. 

Just i nuläget är logistikaktiviteter som leverans av material, distribution av material, 
terminalisering de aktiviteter som dominerar i byggbranschen. Vilka mer aktiviteter finns det 
som skulle underlätta arbetet på byggarbetsplatsen men som i dagsläget inte praktiseras? 

Göra en studie om industrins och byggbranschens skillnader och likheter inom logistik för att 
på ett lättare sätt kunna förstå svårigheterna med att kopiera från den ena eller den andra. 

I och med att konceptet bör anpassas till varje projekt kan vidare arbete göras på att göra 
konceptet mer flexibelt så att det på ett enkelt sätt går att tillämpa till olika projekt 

För att kunna övertyga Arconas personal och andra som jobbar åt Arcona om att konceptet är 
något bra kan ett arbete utföras på vilka exakta fördelar konceptet tillför projekten och i vilken 
utsträckning. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Bilaga 2 Attitydundersökning 



 

Bilaga 1 

   

 

Intervjuguide  - Attitydundersökning Arconas 
logistikkoncept 
Inledande frågor (10min) 

Fasta frågor 

Fråga 1: Du är? Man Kvinna 

 

Fråga 2: Hur länge har du jobbat i byggbranschen? _________år 

 

Fråga 3: Vad jobbar du som?_______________________________________ 

 

Fråga 4: Hur är du kopplad till projektet Bryggmästaren? 

 

Fråga 5: I vilka skeden/intervall har du varit aktiv i projektet Bryggmästaren? 

tidigare_____2013-04_____06_____08_____10_____2014-01_____03_____2014-05 

Start ______________________________________________________________ Slut 

Totalt antal månader: ____________ 

 

Fråga 6: Jag känner till bygglogistik 

Inget alls    Mycket bra Vet ej 

1 2 3 4 5 0 

 

Fråga 7: Jag känner till tredjepartslogistik 

Inte alls    Mycket bra Vet ej 

1 2 3 4 5 0 

 

Fråga 8: Vilket påstående håller du med om? 

Bygglogistik 

1. är bara en trend 

2. är viktigt att tänka på 

3. leder till extraarbete 

4. skär ner på totalkostnaden 

0. vet ej 
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Rörliga frågor 

Fråga 1: Vad har du för inställning till bygglogistik? 

 

Fråga 2: Fick du förklarat för dig hur logistikkonceptet fungerar på Arcona innan du började arbeta 

med projektet? Om ja, hur? 

 

(Fråga 3: Vet du vad SCM (Supply Chain Management) är?) 

 

(Fråga 4: Hur fungerar tredjepartslogistik och SCM på Bryggmästaren?) 

 

Uppfattas och mottas (20min) 
(hur logistikkonceptet uppfattas och mottas av vår organisation) 

Fasta frågor 

Fråga 1: Vet du vad det nya logistikkonceptet, som Arcona använder sig av, är för något? 

Ja     Nej 

 

Fråga 2: Tycker du att Arcona har följt det logistikkoncept som de har på Bryggmästaren? 

Ja Delvis Nej vet ej 

 

Fråga 3: Hur bra tycker du logistiken har fungerat på Bryggmästaren? 

Inte alls    Perfekt Vet ej 

1 2 3 4 5 0 

 

Fråga 4: Hur bra tycker du logistikkonceptet har fungerat på Bryggmästaren? 

Inte alls    Perfekt Vet ej 

1 2 3 4 5 0 

 

Fråga 5: Logistikkonceptet är klart och tydligt framställt av Arcona, jag instämmer 

Inte alls    Fullt Vet ej 

1 2 3 4 5 0 

 

Fråga 6: Hur många gånger i veckan anser du att problem uppstår på byggprojekten på grund av 

dålig logistik?   
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0  1-2  3-5  5 <  vet ej  

Fråga 7: Brukar leveranserna från DC(distributionscenter/lager) komma i tid till Bryggmästaren? 

Aldrig    Alltid Vet ej 

1 2 3 4 5 0 

 

Fråga 8: Hur många leveranser i genomsnitt per vecka kommer oplanerat till byggarbetsplatsen? 

0 1-2 3-5 5< Vet ej 

 

Fråga 9: Har ni bra kontakt med DC? 

Ja Nej Vet ej 

 

Fråga 10: Är det någon utsedd person som har hand om avropen och mottagningen av material till 

byggarbetsplatsen.  

Ja Nej Vet ej 

 

Rörliga frågor 

Fråga 1: Vad tror du syftet med logistikkonceptet är? 

 

Fråga 2: Vad tycker du om logistikkonceptet? 

 

(Fråga 3: Pratas det om logistikkonceptet? Hur brukar det låta? Positivt/Negativt?) 

 

Fråga 4: Hur fungerar leveranser samt avrop från distributionscentret? 

 

Fråga 5: På vilket sätt stör oplanerade leveranser arbetsgången på byggarbetsplatsen? 

 

Fråga 6: Hur upplever du att flödet sker genom DC? 

 

Fråga 7: Hur håller ni koll på er lagerstatus i DC? 

 

(Fråga 8: Är det skillnad i flyt på arbetsmomenten? I så fall, vad är skillnaden?) 

 

(Fråga 9: Tycker du att alla projekt borde ha en tredjepartslogistiker?) 
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(Fråga 10: Har du jobbat på projekt som fungerat bra utan någon tredjepartslogistiker?) 

 

(Fråga 11: Är det ofta problem med leverans och förvaring av material på byggarbetsplatserna?) 

 

Nuläge (10min) 

(hur långt vi kommit i nyttjandet av logistikkoncept i projekten) 

Fasta frågor 

Fråga 1: Var är logistikkonceptet i sin utveckling? 

Början    Fulländat Vet ej 

1 2 3 4 5 0 

 

Rörliga frågor 

Fråga 1: I vilket/vilka skeden i byggprocessen fungerar logistikkonceptet bäst? 

 

Fråga 2: I vilket/vilka skeden i byggprocessen fungerar logistikkonceptet sämst? 

 

Fråga 3: Vilket intryck ger logistikkonceptet dig? Är det tydligt hur det fungerar? Väl inarbetat? 

 

Fråga 4: Känns det som mycket kan förbättras? I så fall vad? 

 

(Fråga 5: Vilken är den viktigaste förändringen som behöver ske av konceptet?) 

 

(Fråga 6: Skiljer sig Arconas logistikkoncept från andras? I så fall hur?) 

 

Påverkan (10min) 

(hur det framtagna logistikkonceptet påverkar våra beslut i användningen av logistik) 

Fasta frågor 

Fråga 1: Har logistikkonceptet gjort ditt arbete lättare eller svårare?  

Lättare  Oförändrat  Svårare Vet ej 

1 2 3 4 5 0 
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Fråga 2: Hur har logistikkonceptet påverkat din tid att jobba med dina huvuduppgifter? 

Mindre tid  Oförändrat  Mer tid Vet ej 

1 2 3 4 5 0 

 

Rörliga frågor 

Fråga 1: Hur påverkas ditt arbete av logistikkonceptet? 

 

Fråga 2: Hur påverkas processer av logistikkonceptet? 

 

Fråga 3: Hur påverkas beslutsfattande av logistikkonceptet? 

 

Fråga 4: Hur påverkas effektiviteten ute på byggarbetsplatsen av logistikkonceptet? 

 

Fråga 5: Bygghissen på arbetsplatsen togs bort i december 2013. Hur har det påverkat ditt arbete? 

 

Fråga 6: På vilket sätt har du fått mer tid till att fokusera på dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Avslutande frågor (5min) 

Fasta frågor 

Fråga 1: Hur ofta delar du med dig av dina kunskaper/upplevelser efter ett projekt? (som en 

utvärdering) 

Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid Vet ej 

1 2 3 4 5 0 

 

Fråga 2: Ser du en framtid med Arconas logistikkoncept? 

Ja Med en mindre 

förändring 

Med en större 

förändring 

Nej Vet ej 

 

Rörliga frågor 

(Fråga 1: Är det något du vill tillägga som vi inte tagit upp?) 

 

Fråga 2: Om vi behöver förtydliga något eller ställa någon extrafråga kan vi ringa dig i så fall? 

På nummer __________________________ . 



Bilaga 2 

  
 

 
Inledande frågor 
Fasta frågor 
Fråga 1: Du är?  

Man Kvinna 
Alla  

 

Fråga 2: Hur länge har du jobbat i byggbranschen? _________år 

Intervju nr 1 2 3 4 5 6 7 8 
Längd, år  19 31 45 6 10 3 7 9 

 

Fråga 3: Vad jobbar du som?_______________________________________ 

Yrke Intervju nr:  
Projektledare 1, 7 
Lagbas, rör 2 
Projektingenjör 4 
Produktionsledare 3, 5, 8 
Produktionschef 6 

 

Fråga 4: Hur är du kopplad till projektet Bryggmästaren? 

1. Jag är både ombud och projektledare för sprinklerentreprenaden. 
2. Lagbas, styr gubbarna, beställer material och går på byggmöten.  
3. Jag är projektledare för rörentreprenaden. 
4. Ansvarig för inköp och ekonomi för totalentreprenaden. 
5. Jag är produktionsledare på Bryggmästaren. 
6. Produktionschef på Bryggmästaren.  
7. Jag är underentreprenör. Jag är projektledare för Majoni AB som har utfört alla 
innerväggar, undergolv och gipstak i projektet. 
8. Samordnar de olika grupperna ute på bygget, ser till att det flyter på. 

Fråga 5: I vilka skeden/ intervall har du varit aktiv i projektet Bryggmästaren? 

tidigare_____2013-04_____06_____08_____10_____2014-01_____03_____2014-05  

Intervju nr:  startade  slutade  Tot. antal månader  
1 anbud slutbesiktning 13< 
2 2013-04 2014-05 13 
3 2013-04 2014-05 13 
4 2013-01 2014-05 13< 
5 2013-04 2014-05 13 

 

6 2013-04 
7 2013-04 
8 projektering 

 

Fråga 6: Jag känner till bygglogistik 

Inget alls    
1 2 3 
   

 

Fråga 7: Jag känner till tredjepartslogistik

Inte alls    
1 2 3 
Nr:8  6 

 

Fråga 8: Vilket påstående håller du med o

Påstående  
1. är bara en trend 
2. är viktigt att tänka på 
3. leder till extraarbete 
4. skär ner på totalkostnaden 
0. Vet ej 

 

Rörliga frågor 
Fråga 1: Vad har du för inställning till byg

1: Positiv. Det beror på storlek och upplag
landsbygden. Det är beroende på vad man
anordnar det. Någon form av logistikprog
Man måste ha koll på när stora leveranse
så sker kommunikationen och styrningen 
apparat kring det hela och platsledningen
logistikföretag. 

2: Aa, det blir ju låg. Ska man ha logistik sk

3: Viktigt att tänka på, med rätt förutsättn

4: Ja, borde fungera mycket bättre. Finns 
att varför bär en elektriker som kostar 60
hålla på med el relaterade saker när man 
den där lådan. Till att varför har byggbran
prylar kvar som ingen vet vad den ska gör
hur ser man till att saker kommer vid rätt

5: Att det är en nödvändighet när vi bygge
många andra sätt faktiskt. 
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6: Övervägande positiv. Jag tycker att det är en bra idé. Vi har inte hittat formeln riktigt än, men jag 
tror att det är bra.  

7: Det är väl alltså som man pratar bygglogistik i allmänhet, det måste ju finnas där. Det finns ju ingen 
annan lösning. Någon form av logistik kring transporten av byggmaterialet måste finnas. 

8: Jag tycker att den är väldigt god. Bra tänk framför allt när man är på byggen som är väldigt trångt, 
man inte har mycket plats och kunna lagra så är det väldigt viktigt att man får ut det material man 
behöver i rätt tid. 

 

Fråga 2: Fick du förklarat för dig hur logistikkonceptet fungerar på Arcona innan du började arbeta 
med projektet? Om ja, hur? 

1: Ja det fick jag och vi har varit med i flera projekt där Servistik, som har varit engagerade här, då 
även har varit engagerade så vi vet om hur de arbetar och hur det har fungerat. 

2: Ja, det fick jag. 

3: Ja. 

4. Ja, men det är en vidareutveckling från vårt förra projekt som hette Klaraporten och när jag 
började där då fick jag ju begreppet förklarat för mig hur de ville att det skulle funka. 

5: Ja, jag fick reda på vad vi hade för tidigare erfarenheter av bygglogistikkoncept och vad vi hade för 
nuvarande förväntningar på oss och vilka förändringar som hade gjorts på vägen.  

6: Jag är ju Arcona så jag har varit med och tagit fram det så att jag kan det rätt så bra. 

7: Nej men det berodde på att jag var väl bekant med det sen innan. 

8: Ja. 

 

Uppfattas och mottas 
Fasta frågor 
Fråga 1: Vet du vad det nya logistikkonceptet, som Arcona använder sig av, är för något? 

Ja Nej 
Alla  

 

Fråga 2: Tycker du att Arcona har följt det logistikkoncept som de har på Bryggmästaren? 

Ja Delvis Nej vet ej 
3,7 1,2,4,5,6,8   

 

Fråga 3: Hur bra tycker du logistiken har fungerat på Bryggmästaren? 

Inte alls    Perfekt  Vet ej 
1 2 3 4 5 0 

 

  Nr:1,2,4
 

Fråga 4: Hur bra tycker du logistikkoncep

Inte alls   
1 2 3 
 Nr:8 2,3,4,5,

Frågade inte: nr1 

 

Fråga 5: Logistikkonceptet är klart och ty

Inte alls   
1 2 3 
 Nr:4,8 6 

 

Fråga 6: Hur många gånger i veckan anse
dålig logistik?   

0  1-2  
 Nr:1,2,6 

 

Fråga 7: Brukar leveranserna från DC(dist

Aldrig    
1 2 3 
  Nr:6 

 

Fråga 8: Hur många leveranser i genomsn

0 1-2 3-5 
Nr:3,7 1,5 2,4,8 

 

Fråga 9: Har ni bra kontakt med DC? 

Ja Nej 
alla  

 

Fråga 10: Är det någon utsedd person so
byggarbetsplatsen.  

Ja Nej 
alla  

 

Rörliga frågor 
Fråga 1: Vad tror du syftet med logistikko
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1: Organiserad logistikhantering och minskade kostnader 

2: Syftet är liksom det är ju för att det är trångt och man tror man ska spara pengar. Jag är inte så 
jävla övertygad om att man tjänar pengar för att jag tror här, inte för att jag står med något facit  i 
hand nu, så tror jag logistiken har kostat bra mycket mer än vad man. För jag menar vi får ju betala 
en peng för logistiken på vårt anbudspris.  

3: Ja det är att få ett smidigare löp alltså in av transporter, dels att minimera själva transporten. 
Annars kommer det från 10 olika håll så kommer det från en som nu är kontrollerad plus att man 
utnyttjar den arbetskraften som är till för att sätta upp grejerna, det är ju det de är bäst på, mina 
montörer. De är inte bäst på att bära grejer. Så att man får ju två fördelar där, dels att man får 
mindre körningar kors och tvärs då och att man utnyttjar den arbetskraften 

4: Spara pengar, effektivisera flöden, folk gör det de ska.  

5: Jag tror att, som jag var inne och touchade på tidigare var att, syftet med logistikkonceptet är att 
man ska ha produktionspersonal i produktion i stort sett oavbrutet och jag tror att det är egentligen 
hela vinsten att man ska försöka få så effektiv tid som möjligt och så lite spilltid som möjligt. Så att 
man ska försöka helt enkelt korta hanteringstiden av materialet och komma så nära 
inbyggnadsstället som möjligt.  

6: Färre antal transporter i staden och ett bättre flöde i huset. Mindre onödigt material, mindre 
slöseri, mindre spill och att snickaren snickrar istället för att bära grejer. 

7: Tänkte säga en synergi på arbetsplatsen som gör att vi får en trevligare arbetsmiljö, effektivare 
produktion. Dels att vi tar tillvara på de mjuka värdena och dels att vi tillsammans kan spara pengar. 

8: Smidigt sätt att få ut material och hantera materialet på bygget, allt för att underlätta.  

 

Fråga 2: Vad tycker du om logistikkonceptet? 

1: Mycket bra i teori och kan utvecklas rent praktiskt. 

2: Jo men generellt sätt så är det väll ganska bra, det ska jag ju säga. Men som sagt var om det är 
prisvärt eller inte det är ju ett annat kapitel i det.  

3: Jag tycker att det är bra. Det är bara att rätt förutsättningar och sådant råder. 

4: Tycker det är kul. Tycker det är jävligt intressant. Ja tycker det är förbaskat skoj och vara med och 
påverka och utveckla och  

5: Konceptet tycker jag är ett jättebra koncept och jag tycker att det är något som definitivt måste 
fortsätta utvecklas. Jag tycker att det är ett stort steg framåt för hela branschen faktiskt, jag tror att 
det är ditåt man ska på något  sätt, jag tror att alla kommer att må bra av det . 

6. Ja, alltså jag tycker att det är en bra idé. På det sättet att jag tror att man kan få till det på ett bra 
sätt där aa återigen att när jag ska sätta en dörr så står en dörr alldeles bredvid där jag ska sätta den.  

7: Jag är försiktigt positivt inställd till det. 

8: Jag tycker kanske alltså konceptet i sig är ju jättebra alltså det är ju en bra tanke och idé men som 
alla bra tankar och idéer kan det behövas lite förbättringar också. Det går ju alltid att göra smidigare 
lösningar, så det tycker jag nog. 

 

 

(Fråga 3: Pratas det om logistikkonceptet

1: Både och, det är ganska mycket negativ
negativt, det är alltid det negativa som ko

2: Då är det negativt.  

3: Ja det är för det mesta positivt, det kan
det klart att det gnälls. Men för det mesta

4: Jag tror att i stridens hetta är det nog n

5: Både och. Jag tycker vi i det här projekt
mer traditionella, folk som är lite mer trad
jobbiga så de är lite mer återhållsamma. J
alltså: vem tar emot ordern, vem kör ut g

6: Det är väldigt spritt, alltså jag skulle säg
sämsta skit som någonsin har uppfunnits 
analys är väl att aa det beror väldigt myck
grann vad man har för färdigheter, hur pa
jobbigt med datorer och sådana här greje

a grejer so

7: kan inte svara. 

8: Pratar man på Arcona så tycker jag nog
byggjobbarna så tror jag nog att det är me
ett företag som har hållit på mycket med 
har den här tiden på oss. Vi kanske behöv
vissa perioder där vi kanske måste öka up
och det där har varit väldigt svårt det har 
ska ha material för 3 dagar, under de här 

 

Fråga 4: Hur fungerar leveranser samt av

1: Fungerar bra. 

2: Det är som jag sa innan man lägger avr
har det ju liksom hänt att det har ramlat u
nu är för någonting. Så att då, då kommer

3: Ja det är bara att vi ringer, det är alltså 
leverera det här så gör vi upp med dem at
grejerna direkt dit ut och lämnar och mär
ut den, Servistik vet inte vad det är för gre
sen kör de ut det. Det ropar vi av efter, de

4: Jag tror det fu
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5: Generellt sett rätt bra, det är såklart utifrån förutsättningarna från varje projekt. Det som har 
fungerat mindre bra här är att det är väldigt trångt. Vi har extrem brist på, grejerna vi ska bygga in är 
inte särskilt små utan i många fall bredare än vad korridorerna är breda och då blir det lite jobbigt att 
få in grejerna 

6: 
vettigt alltså det borde ju vara jävligt enkelt att bygga upp som en webbshop bara, det har ju minsta 
lilla hörnfirma liksom. Som idé tycker jag att det är bra och är på väg åt rätt håll och sen så är det blir 
det problem med inlagringen därför att på lagret när de får in grejerna så läser de på följesedlarna så 
ser de såhär här står det rör va bra så skriver de in en pall med rör. Sen om det är, vad det är för sorts 
rör det är inte alls säkert att då att det finns med på följesedlarna. Risken är ju då att de lagrar in 
rören på fel UE, alltså så att det är rörmokaren tror att han har fått en pall men rör men sen så visar 
det sig att det var en pall med rör till elektrikern.  

7: Kunde inte svara.  

8: Jo men det har nog fungerat rätt bra, vi har fått ut det mesta vi har beställt. Sen kanske deras 
system har varit, de har ju hållit på och utveckla det systemet så det har varit väldigt svårt för oss 
alltså vi har en lista vad vi har på lagret och återigen det kan förändras väldigt snabbt vad vi behöver 
för material. Vi har aldrig fått någon referens på vad vi har beställt och de inte tar bort det heller så 
att det där har varit väldigt svårt att veta hur vi ligger till så har vi som vi haft 4500 skivor det är lite 
svårt att hålla reda på i huvudet hur mycket man plockat ut det vad som kommer. 

 

Fråga 5: På vilket sätt stör oplanerade leveranser arbetsgången på byggarbetsplatsen? 

1: Leverans av mindre karaktär skulle jag säga stör inte alls, utan det är ju när det är större 
oplanerade leveranser. Alltså leveranser som upptar tid och plats för logistikteamet på plats, men 
sådana leveranser har vi inte haft oplanerade så det är svårt att säga. 

2: Ja, ja men just när det gäller sådana här gamla kåkar så är det ju sådana varje dag. Liksom det 
händer ju, nu har det hänt någonting där och någonting har gått sönder där. Sen så ska man bara dit 
och laga lite snabbt bara för att det bli ju konsekvenser när det är vatten, det blir ju blött om man 
inte lagar.  

3: Fanns inga.  

4: Jaa, stör att folk måste avbryta det de håller på med, att det blir trängsel, att det bryter flödet. 

5: Ja det gör det väl alltid i någon mån, men nu har vi avsatt en resurs som har hand om 
framkomligheten för logistiken. Alltså vi har inte bara ett logistikkoncept utan vi har även en 
nyckelperson som ser till att försöka röja en väg åt dem så att de alltid kan komma in. Han är då även 
med och tar emot oplanerade leveranser så han försöker belasta logistikkonceptet i en mindre grad 
då. Sen när vi beställer oplanerade leveranser så kan vi ibland be logistikgänget att hjälpa oss med 
mottagning. Men generellt sätt stör det i ganska liten omfattning. Det är för att det oftast är vi som 
beställer de oplanerade leveranserna. Följaktligen blir det vi som har planerat dem ändå på något 
sätt. 

6: Jaa alltså, det är klart att de stör. Det är klart att de stör därför att om vi t.ex. har en bygghiss och 
den är tingad så kommer någon och vill dänga in sina grejer och så kan de inte det och då blir de 
stående i vägen för alla andra. Det är ju därför vi har ett logistikkoncept för att undvika den 
situationen. Samtidigt så kan jag tycka att det där är lite överdrivet också vi har sagt liksom inga som 

 

helst direktleveranser överhuvudtaget, de
sådan här kartong i handen av en chauffö
kanske enklare att det går den vägen istäl
massa pengar och så är det felmärkt och s
resurskrävande direktleveranser stör abso
ville lossas med truck och det är ju logistik
att göra någonting annat så nu när de bör

7: Kunde inte svara. 

8: De värsta expresserna har varit nu mot
ju få till dagen efter t.ex. men då får man 
deras dagar som de har kört. De har oftas
kallar de till att kanske komma mitt emell
ibland har det hänt att de får lossa på gat
det är ju det som har varit bekymret här f
hantera. 

 

Fråga 6: Hur upplever du att flödet sker g

1: Något trögt, de har inte bästa verktyg f
lagret exakt. 

2: Ja, totalt sätt då är det ju ett jävla flöde

3: Ja jag tycker det fungerar bra, det ända
vi tagit egna leveranser hit som inte Servi
ju med den entreprenaden där sågar någo
ta tre dagar innan vi får hit grejer utan då

4: Det fungerar inte bra. Det bygger på fö
det står returpall rör. Så är det ända infor
mycket vad det är för prylar.  

5. Jag tycker att det är lite för lång omlopp
mycket så det ligger på lagret under gansk

6: Jag kan tycka också att det är, det som 
veta är det rätt grejer? ser de rätt ut? ser 
ska de ju göra, de ska ha en mottagningsk
men sen om det står glasskivor där i som 
och sen tycker att inlagringen är förjävla k
sätt att sköta det. 

7: Kunde inte svara. 

8: Fungerat bra från Servistiks del.  

 

Fråga 7: Hur håller ni koll på er lagerstatu
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1: Genom portalen där ser vi exakt vad det finns för poster, då är bara problemet att vissa poster är 
utskrivna tex rör dimension 25, 17 st längder kan det stå och det är ju svart på vitt exakt vad det är, 
på nästa rad kan det stå rör i bunt en stycken och eller komponenter i pall en styck, jag har ingen 
aning om vad det är för nånting och då måste jag ju själv veta vad jag har för nånting exakt beställt i 
den pallen för att veta vad det är jag ska ropa av. Så att det är något defust. Tydligare eller så att de 
förfinar systemet så att de kan lägga in ett kolli men att det finns så att man kan klicka eller få upp en 
följesedel liknande så att man kan identifiera exakt vad det är för material. 

2: Ja. Jag har ju på datorn jag har ju en inloggning själv så jag ser ju allt vårt material som ligger. Och 
då märker de ju det med alla ordernummer, med mina ordernummer som jag har och de har jag fått 
från Dahl så att de plus att de mejlar ju alla följesedlar så att de har ju jag som underlag också, så det 
funkar bra. De har ju faktiskt uppgraderat sina system under gången här också. För i början så stod 
allt material som vi hade köpt under hela tiden så när vi kom under mitten av bygget du vet det var ju 
hur många sidor som helst. Det var ju mycket sidor som var nollat då som vi redan har plockat ut och 
så var man tvungen att sitta och leta i de där jävla siffrorna det var ju meter långa 

3: Vi har tillgång till deras lagerstatus i vår dator, direkt alltså. Vi kan koppla upp oss mot dem och se 
vad vi har i lager hos dem. 

4: Vi r
registrerar in, det kommer upp i datasystemet och där ropar de basarna eller berörd person av 
materialet som i sin tur får det utkört.   

5: Vi har relativt bra lagerkoll men det som är problemet är inte vår koll utan det är att vi har så 
många olika konton upplagda hos vår lagerdistributör. Vi har svårt att få överblick. Ibland när vi 
lägger in grejer vet vi inte ens vad det är för något, för att de vet inte vad det är för något. Och då 
skriver de något som de tror att det är. Så att tex vår elektriker ska beställa grejer från Servistik så 
kanske han vill ha en speciell typ av dosa som heter något speciellt men det står inte det i listan utan 
det står bara dosor 240 000 stycken. Då är det svårt för han att beställa de här 25 av den sorten vill 
jag ha. Men ingen därute är elektriker så de vet inte riktig vad de ska leta efter. Så att visst vi har koll 
på lagerstatus men jag skulle nästan vilja vända på frågan och säga: 

 

6: Alltså jag vet inte det kanske fungerar skitbra för en sådan som Peter på imtech som ni väl pratat 
med antar jag eller Thorbjörn har ni pratat med men liksom de har bra styrning på det liksom de vet 

olika tycker jag. Men uppenbart jag menar igår så fick jag en lapp med långliggare på lagret, de här 10 
pallarna det var efter att jag hade varit ute och rensat och pekat bort allting liksom så att det inte 
skulle ligga någonting kvar så kom det en lapp i alla fall så här och då var det oj hoppsan de här har 
inte vi tagit ut ur systemet liksom, och den här va  

7: Kunde inte svara. 

8: Aee det har ju varit väldigt mycket barnsjukdomar. Det som har varit bekymmer är när vi får ett 
lagersaldo på vad vi har. Från början så låg alla som var tomma låg kvar, vi hade ju liksom rullar som 
var rätt långa tills jag fick de att ta bort de så att vi bara såg vad vi hade. Ett annat bekymmer är 
återigen att de har hållit på mycket med industrier. De har ingen koll på vilka olika materialen är.  

 

(Fråga 9: Tycker du att alla projekt borde ha en tredjepartslogistiker?) 

 

1: Nej, det var ju lite som vi pratade om ti
om man ser det till ett projekt motsvaran

2: Det ska jag nog säga nej på. För att titta
någon ekonomi i det. Det måste ju vara så
fyller en bil ut till arbetsplatsen, med de o

3: Nja det beror på placering tycker jag, fr
bökigt med att kunna alltså lagra på plats
bygghissarna funkar inte på alla plan så hä
är tveksamt det finns säkert vissa projekt 

4: Jag tycker alla projekt borde ha en uttä
Jag tycker att Arcona som helhet borde ha

5: Jag tycker att alla projekt där det finns 
behöver ha, det behöver inte nödvändigtv
sköta själv också men jag tror att ett såda
där behövs det i alla fall en tredjepartslok

6: 
geografisk placering, har du en stor åker n
ganska små grejer i långsam takt ja då kan
sortens storlek på projekt och dessutom m

7: Jag tycker inte att alla projekt borde ha
en tredjepartslogistiker och jag tror det fi
tredjepartslogistiker. De som är mer lämp
det är svårt att komma till dem med trans
plats eller lite utrymme, som man har svå
lämpligen en tredjepartslogistiker. Och fö
jag ha möjlighet att ställa upp material på
tredjepartslogistiker. Då kan jag låta fabri
arbetsplatsen. Vilket inte är den effektiva
utrymmet. 

8: Det är lite både och det där. Jag tror att
men har man stor yta att ställa upp saker 
behov på samma sätt. Jag tror nog att det
Hade vi byggt kontor istället då är det ju b

(Fråga 10: Har du jobbat på projekt som 

1: Ja, det är ju först de sista 4-5 åren som 

2: Ja menar då visste man ju inget annat. 
t.ex. då hade vi ju et företag som hette Te
och bar grejer åt rör bara. Det var något s
på grejer själva då. Så att jag menar det va
materialet till arbetsplatsen men de tog u

3: Jajaja. 
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4: Jag har inte jobbat på något projekt som inte har haft en tredjepartslogistiker. 

5: Absolut, där förutsättningarna är så pass bra att man kan ställa upp grejer, där är det inga 
konstigheter 

6: Nej. 

7: Ja. 

8: Nej. 

 

(Fråga 11: Är det ofta problem med leverans och förvaring av material på byggarbetsplatserna?) 

1: Ja, det har alltid varit ett problem. 

2: Ja, precis. Och på alla våningsplan, alla rum i hela rumsbildningen blir till, så är det ju trångt. Ja, 
just när det är hotell så är det problem. Hotell är ju fruktansvärt, det är ju trånga rum allting det är ju 
inga stora rum.  

3: Ja det är det. 

4: Ja, ett bygge tar upp den yta det får sig tilldelat. Så bygger du en lada på en åker så har den till slut  
hela åkern upptagen med allt ifrån pressar till gips. På det här bygget har vi inte haft någon yta att 
sprida oss på därför måste vi ha lagret.  

5: Ja, det är väldigt ofta problem och jag tror att det är ett inpräglat storstads- och 
innerstadsproblem. Det är inte bara leverans och förvaring utan det har även att göra med 
väderåverkan och sådant. Så själva förvaringen av känsliga material. Har du innerdörrar som inte tål 
vatten kan du inte ha de stående i regn tex det funkar inte. 

6: Aaa, det har det. Och det beror mycket på oss själva alltså att vi i produktion tar jävligt snabba 
beslut att nee men oj oj oj nu måste vi oj det här måste ske i helgen och sen så snurrar vi till det och 
sen så blir det en dubbelbeställning så får vi ut grejer. Jag tror att vi är bra på det på det här bygget 
relativt sätt och att vi jobbar hårt med de frågorna men fortfarande stötande mycket som inte 
hamnar där det ska. 

7: Ja i varierande skala. På bryggmästaren har det fungerat ganska bra. 

8: Förvaringen är alltid ett bekymmer. Man har oftast mer utrymme i början och sen ju mer man 
bygger desto mindre yta har man ju. Men generell del så är det väll att det är alltid lite bekymmer 
med leveranser och folk vill väll alltid att det ska gå mycket snabbare och folk förstår inte hur man 
kan skicka fel saker. 

Nuläge 
Fasta frågor 
Fråga 1: Var är logistikkonceptet i sin utveckling? 

Början     Fulländat  Vet ej 
1 2 3 4 5 0 
 Nr:4,5,6,8 1,2,7 3   

 

 

Rörliga frågor 
Fråga 1: I vilket/vilka skeden i byggproces

1: Början och mitten 

2: Jaa, ska jag vara ärlig så tycker jag att d
deras personal som de har också så att de
kanske lite personkemi där också. 

3: Ja det är väl i början initialt i ett bygge o
då. Sen verkar det gå neråt. 

4: Planeringsstadiet. Återigen internt och 
produktion kommer upp i högtryck, sen b

5: Alltså de bästa inlastningarna var väl eg
har fungerat nästan lika bra hela vägen, fa

6: Jaa jag skulle säga att det är ungefär i m
slutet blir det oftast kaotiskt och man har
fast vi egentligen har stort behov av de, e
betala det sista för att vi liksom har gått ö

7: Det fungerar bäst i början och mitten fö

8: Bäst fungerar det väl i början då var de
behövde komma in. 

 

Fråga 2: I vilket/vilka skeden i byggproces

1: Slutet, orsaken till det är ju att det är p
planerat i slutet, så det ju en förfining av p

2: Ja men det är väll alltid i en uppstarts b
vet vart man ska ringa och ta kontakt med
omlopp i början också så att det. 

3: Ja det är svårt att precisera, det kan var
eller att de internt har problem så att leve
sådana saker. Annars upplever jag inte att

4: Det fungerar som sämst när bygget är p

5: Det är ju på slutet när vi inte har någon

6: Fungerar sämst i slutet.   

7: Sen mot slutet blir förutsättningarna m

8: Slutet. 

 

Fråga 3: Vilket intryck ger logistikkoncept
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1: Det är tydligt hur det ska fungera och det är inte 100 % inarbetat än, nej  

2: Jaa, på vissa punkter så märks det ju att det är ju inte fullt ut, ja menar ibland blir det ju lite att 
jaha det blev så då märks det ju liksom att det är ju inte fullt utvecklat. Ja menar ibland blir det ju att 
jaha det blev såhär och det bli ju bättre och bättre med tiden så är det ju men fullt klart det tycker jag 
väll inte att det är riktigt. 

3: Ja det är det väl men de har ändrat lite strategi i alla fall i förhållande till förra projektet jag hade 
till det här projektet. Här har man mer gått in kanske mer ekonomimedvetna än vad man var 
tidigare, det kanske inte är fel va men där hade man ju tidigare så hade man mer möjlighet att 
använda det till att just flytta grejer, jag tänker att mina gubbar tar mer timpenning än vad de tar för 
att flytta grejer, det är inte det som de är till för. De ska sätta upp prylarna egentligen, då kanske jag 
hellre vill att servistikkillarna, logistikföretagets killar flyttar prylarna, det är väl den. 

4: Jag tycker det är bra. Jag tror att de flesta förstår på sin nivå. Jag tror inte alla förstår varför de gör 
som de ska, eller varför de ska göra som de ska göra men jag tror det är hyfsat inarbetat.   

5: Ja det tycker jag väl, det är klart att de vet det men jag vet inte hur pass väl inarbetat det är. För att 
det ställer ju, nu kan jag bara prata för det här projektet för det är det jag jobbat med den typen av 
logistiklösning, men det ställer rätt höga krav på den som levererar logistiken. Man måste ha 
kapaciteten nog att kunna förvara, packa och för enskilda rum nästan. På grund av platsbristen, man 
kan liksom inte leverera i bulk då blir det att man fyller hela ytan och så kommer ingen fram istället. 
Så att jag tycker inte det är särskilt väl inarbetat men intrycket jag får är väl att jag blir ganska 
hoppfull till vart det kan vara någonstans. Så skulle jag vilja sammanfatta det  

6: Jag tycker det är väldigt personbaserat, i min uppfattning. Vi har ju också på det här bygget och 
förra bygget presenterar för nyanställda som kommer och jobbar här någon månad och sen så är de 
upptränade och sen går de vidare till något annat bygge, vi har varit med om den resan väldigt 
många gånger nu med, med just den här logistikkonsulten då vilket gör att från början är det 
värdelöst och sen så blir det ganska bra och sen så försvinner personen vidare efter en eller ett par 

hade en rätt så katastrofal snubbe här under sommaren och det syns ju både i den mängden timmar 
som lades ner och vad vi fick ut av det, det vill säga ingenting nästan.  

7: Det är tydligt hur det fungerar. Jag skulle inte säga att det är jätteväl inarbetat, det tycker jag inte. 
Det beror på hur mycket alltså, nu kan inte jag säga hur mycket det beror på Servistik eller Arcona tex 
det finns ju många andra nyttjare av det där systemet som inte har det inarbetat. Men relativt väl. 

8: Väl inarbetat är det inte. Så det här är ju en rätt ny del och många UE som inte har varit så positiva 
men jag tror att kan man göra om det lite granna och förädla det lite granna så, alltså det är ingen 
dum idé. Man måste kunna vara lite mer flexiblare än vad det har varit. Så jag skulle kunna säga att 
just nu är det nog lite tungjobbat. Alltså vi har inte riktigt hittat än hur vi ska göra och sen så det  är 
väll alltid lite svårt när man jobbar med som inte har koll på vad materialet är för någonting eller vad 
det är för typ av material, det underlättar ju alltid och vara i kommunikation med någon som vet vad 
de pratar om, vad man pratar om. Det har blivit lite bättre mot slutet. 

 

Fråga 4: Känns det som mycket kan förbättras? I så fall vad? 

1: Det är mycket som kan förbättras. Planeringsarbetet måste projektanpassas, du kan inte köra 
samma koncept utan projektanpassning. Konceptet måste skräddarsys. 

 

2: Det som jag skulle kunna tycka när det 
det att man ska försöka ha lite kortare avr

3: Ja det är framförallt med den här löptid
bra alltså, för vår del. De här förändringar
lagra grejerna nästan obegränsad tid men
pengar som man får förhandla om. 

4: Jaa, alltså vi har ju om man tittar på vår
förändras och förbättras, dels kan om jag 
här med att man har rätt personal som ve
skulle rutinerna kunna förbättras. Sen om
och allting att projektera i 3D där man kan
ett visst antal dagar. Om man tittar i teori
stommen klar, okej då ska det levereras s
upp planer i början, lägger upp tidsplaner
på att hålla de levande, uppdatera de allti
produktion då med att hålla koll på att vi 
behöver vi göra? Men ett steg bakåt då in
vi kan köra nu istället för om 3 dagar. Så d

5: Ja det tycker jag och då ska man vara li
tidigare, omloppstiden från alltså lagertid
flexibiliteten i systemet borde också kunn

6: Aa det gör det, tror jag absolut. Jag tror
område vi eller de har identifierat ett omr
är en jättebra grundförutsättning. Sen har
produktionstänk som inte fungerar i bygg
varit allt för fyrkantig och trög och inte så
företag, litet snabbt företag och det är dä
hotellet liksom. Då måste också logistiklös
att det ska kunna förbättras avsevärt med
lagret som var vår istället för att det place
det hamnar och vad det är för någonting.
vet någonting om vad byggmaterial är för

7: Oj ja det tycker jag att det finns möjligh
svårt att sätta finger på vad för jag har int
medveten om det och fått reda på hur org
deltagare i systemet på det viset. 

8: Jag tycker nog mycket kan förbättras. D
där nog framförallt flexibiliteten att man v

 

(Fråga 5: Vilken är den viktigaste förändr

1: Planeringsarbetet. 

2: Kortare avropningslopp.  
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3: Ja det är framförallt med den här löptiden på tre dagar, leveranstiden som de har, den är ju inte 
bra alltså, för vår del. 

4: Minska spill. Vi flyttar byggmaterialet ut från byggarbetsplatsen vilket gör att vi kommer åt, istället 
för att behöva flytta tre gipsbockar för att komma åt när man ska bygga en vägg så finns inte de tre 
gipsbockarna på plats. För att förbättra det koncept som är nu måste vi titta på lagerbiten. Hur vi 
sköter den, hur vi sköter leveranserna dit. Och sen är det egentligen småsaker i den existerade 
modellen som behöver korrigeras, från lager till inbyggnadsställe.  

5: Ja jag skulle vilja se en bygglogistikpartner med ett genuint byggkunnande också som kan med 
ganska enkla medel säga oj nu har vi fått gips till att bygga tre globen, jag tror att ni har beställ lite för 
mycket. Och kan liksom rycka i nödbromsen när det krävs för ibland blir det fel och då blir det liksom 
inge bra om vi inte har någon som säger oj oj lugn och fin nu.  

6: (Svarade på det genom föregående fråga) 

7: Frågade inte. 

8: Sen så vet jag att folk tycker att det är väldigt mycket pengar, det kostar ju mycket för oss mot vad 
vi får. Jag har varit ute och tittat på hur det  ser ut på lagret där uppe och jag trodde nog det skulle 
vara mer och packat och mer jobb men under den tiden jag var där så hängde de mycket på kontoret 
då stod och pratade så att där har jag nog lite svårt det här med att de hävdar ju att de här tre 
dagarna är för att kunna planera saker och ting och jag hade nog svårt att se...  

 

(Fråga 6: Skiljer sig Arconas logistikkoncept från andras? I så fall hur?) 

1: Ja, Servistik är de ända som tar in material till sin depå och sedan kör ut det, andra företag är 
-

inbärning till våningsplan, det är inte alla koncept  som har det 

2: 
enda sätta jag har jobbat logistik på. Så har ingen åsikt. 

3: Det vet jag inte, vi har inte kört några andra logistikkoncept. Vi har ju kört några sådana här från 
våra egna leverantörer och det här logistikkonceptet är ju mycket bättre. 

4: Jag vet att NCC kör något liknande eller körde i alla fall ute på Mall of Scandinavia, och jag vet att 
det är en hel del som grubblar i samma tankebanor. Men sen finns det ju olika angreppssätt på det. 
Det finns ju allt från att du ökar prefabriceringen på det vill säga att du saker på fabrik sen kör du ut 
färdiga moduler som du sen bara ställer upp. Och extremfallen för de, kolla de där Youtube filmerna 
på kineserna när de bygger en skyskrapa på 6 dagar. 

5: Nej det tycker jag inte. Det finns andra som har liknande koncept som säkert kommit lika långt 
som oss. Och det finns ju andra som använder Servistik också för den delen. 

6: Det är nog flera som har samma koncept som vi har. Jag tror däremot att vi har väll varit rätt så 
proaktiva i att försöka driva fram det så att säga vi har inte bara tagit Servistik har inte bara kommit 
till oss lagt upp en idé och sen så har vi köpt den. Ungefär som man går och köper en glass liksom. A 
men jag vill ha en stor strut så får man en stor strut så är allting klart utan vi har sagt så här vi vill nog 
ha en glass tror vi men vi får hjälpas åt och göra den här glassen liksom så har vi hållit på håller vi på 
och provar, så tänker jag. 

 

7: Nej än så länge unikt inom byggbransch

8: Som jag har förstått det har hört folk ru
med, för Arconas del är det ju rätt nytt. V
och det kändes väl som att de är ju ett ny

Påverkan 
Fasta frågor 
Fråga 1: Har logistikkonceptet gjort ditt a

Lättare  Oföränd
1 2 3 
Nr:7 3,5,6 1,2 

 

Fråga 2: Hur har logistikkonceptet påverk

Mindre tid   Oförän
1 2 3 
  Nr:1,2,

 

Rörliga frågor 
Fråga 1: Hur påverkas ditt arbete av logis

1: Man måste ha bättre framförhållning 

2: Ja, mitt arbete det är ju liksom att det b
upp för att jag menar det hamnar ju lite p
plats där det ska vara. Det blir ju lättare, a
som hjälper till och bär saker och ting då. 

3: Ja att dels att jag vet att jag har en plat
som helst så men i annat fall skulle det lag
Det är väl egentligen den förändringen at
kan lagra på hos en leverantör också men
när de är tvungna att köra ut det. Här har
grejerna på. 

4: Mitt arbete påverkas framförallt på det

5: Den största skillnaden är nog att jag, at
behöver inte vara rädd för att ta slut på g
logistikleverantören då vet man att ja oke
Om man har sagt att tre veckor är längsta
förlängningen av det som jag tror är att m
leveransplan till vår logistikpartner så att 
mycket material kvar ja då vet vi att vi beh
skulle jag vilja se att det är. I övrigt tror ja

6: Jag vet inte, jag har jobbat med det här
det faktiskt. 
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7: Jag skulle säga att det gör projekten mindre riskfyllda. Mindre ekonomisk risk, inbärning och 
logistiklösningar av materialet är någonting som är svårt att prissätta. 

8: Jaa alltså återigen i och med att vi haft de här 3 dagarna och spela på så har det ju påverkat 
negativt sådär då. Som sagt bygget är ju väldigt förändligt. Men däremot det sköna är när jag har 
gjort en beställning och vet att de levererar det på den platsen som jag har bett om att göra så på så 
sätt har det gjort mitt jobb lite lättare.  

 

Fråga 2: Hur påverkas processer av logistikkonceptet? 

1: Ingen påverkan. 

2: Nee, men det är ju som jag sa tidigare. Vi har ju tidigare anlitat egna sådana där bärkillar som 
kommer ut och t.ex. ska få ut radiatorer eller vi ska få ut allt porslin. Tar vi hit de där, nu ska vi ha er i 
tre dagar så bär ni upp det till det våningsplan. Så att jag menar det är ju, de där tunga bitarna och 
sådana grejer har vi ju aldrig hållit på och konka ändå så att vi har ju haft en typ av transporter som 
de har hjälp till med i alla fall och det är ju oftast så att deras timdebitering är ju mycket lägre än vad 
vår är. 

3: Jag tror att det blir kanske omedvetet för många men att det blir ett smidigare och mer gnisselfritt 
hanterande av in- och uttransport av material i och med att det är planerade, det kommer inte huller 
om buller utan finns vissa tider och då vet de som har ropat av det att fan idag kommer mina grejer. 

4: Ja, jo både de ekonomiska processerna och produktionsprocesser tror jag påverkas. Och åter just 
det där att drömscenariot så kommer snickaren till plan 7 på måndag morgon och så står det 5 fina 
gripsbuntar som han kan använda i tre dagar så kommer det nya. Så det påverkar ju absolut hans 
flöde. Det ekonomiska flödet påverkas på så sätt att vi kan i teorin svårt att få till det i praktiken för 
att det är svårt att värdesätta logistiken hos varje enskilt entreprenör så överta ju vi en del av 
hanteringen. Att istället för att de har ständiga avrop från egen leveratörn som kör direktare till 
bygget så körs det större bulk till lagret.  

5: Ja det där, jag tror inte att det påverkar i någon nämnvärd utsträckning faktiskt. Det är lite, 
byggprocessen blir lite produkten av den omloppstiden alltså man får planera på ett helt  annat sätt 
egentligen och det handlar bara om att planera lite bättre. Jag skulle säga att det påverkas i en 
positiv bemärkelse. 

6: Ja, jaa jo men så är det ju det är på både positivt alltså de flesta skulle framhäva det som någonting 
negativt att man måste tänka till och ligga före med sina beställningar men jag vill nog hävda att det 
har fördelar också i det att aa man får bli lite bättre i sin planering. Så jag tycker nog att det är bra. 

7: 
eller mer väloptimerad. 

8: Återigen det är ju om man återkommer konstant det där med flexibiliteten, det är många gånger 
som processerna har påverkats negativt av det. Inte fått ut det man vill ha eller man har behövt göra 
en förändring eller något sådant. Men det positiva är ju också att man behöver ju inte bära så mycket 
vi har ju haft konceptet att det är till platsen, till det våningsplanet till och med till det rummet som vi 
har begärt så på så sätt har det ju varit väldigt positivt även för alla andra. 

 

Fråga 3: Hur påverkas beslutsfattande av logistikkonceptet? 

 

1: Ingen påverkan 

2: Jo, jaa men så är det ju. Man safe:ar ju 
är väl det som har gjort den frågan liksom
gånger i veckan. Det man inte har safe:at 
inte tid att vänta. Ja menar vi har byggt nu
vänta i fem dagar att det ska komma greje

3: Ja det måste vi göra för det ligger ju de
är för stor, det är en avvägning man får gö
så ser vi positivt på det eftersom vi vill ju 
grejer är de inte bäst på. 

4: Ja och nej. Ne men istället för att beslu
skäller på varje entreprenör varför har ni 
logistikleverantörerna, varför har ni tagit 
men njaa ja det är väl klart det har påverk

5: Ja det är lite svårt att ta snabba beslut n
det är ju så välgjort det här att det går ju f
så att säga. Så jag vet inte om det har någ
men så är det alltid. 

6: Ja det gör det väll i sådan mån att vi kan
dagars avrop då skiter vi i det och så köpe
här i stunden, och det kanske blir dyrare d
vill betala för och kanske får köpa grejern

7: Ja de påverkas med det är ju en aspekt
någon annan omfattning. 

8: Alltså rent generellt så påverkas vi inte 
Vi har ju inte haft så mycket plats och ta h
det har blivit mycket direktleveranser från

 

Fråga 4: Hur påverkas effektiviteten ute p

1: Den skall bli bättre, det är ju jättesvårt 
mätbar hantering. Hur mycket mer tid får
pengar plus och minus, det är inte alltid jä
skulle ha tagit om du inte kört med det ut
på rätt sätt så ökar vi definitivt effektivite

2: 
man ju tid. 

3: Den påverkas positivt. 

4: Jag vill gärna tro att den påverkas. Ifall 
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5: Jag tror att den påverkas i positiv bemärkelse. Jag tror att effektiviteten höjs lite grann när 
produktionsgänget slipper hantera så himla mycket material i alla fall, de får det halvvägs inburet 
eller i vissa fall helt inburet. 

6: Jag tror, jo men jag tycker att den påverkas till det bättre definitivt. Återigen snickaren ska snickra 
inte hålla på och bära grejer och leta efter grejer och den frustrationen liksom. 

7: Frågade inte. 

8: Det har varit rätt positivt vi har ju inte behövt ha att arbetarna har kunnat göra det de skall göra 
inte behöva släpa runt. Det har uppkommit tillfällen där de har fått hjälpa till och bära lite granna 
men i det stora hela har det faktiskt flutit på rätt bra. 

 

Fråga 5: Bygghissen på arbetsplatsen togs bort i december 2013. Hur har det påverkat ditt arbete? 

1: Nej i december var ju vi klara med övre våningsplanen. Ja säg som såhär det har ju försvårats att 
det har ju försvårat logistiken på plats, jag anser inte att det har påverkat oss jättemycket dock. 

2: Det är ju en jättenackdel. Allra helst när det är så kort byggtid och när vi ska ha, när vi inte var klara 
så långt som vi kanske skulle behöva ha varit vid den tidpunkten, så det är en nackdel. 

3: Det har väl påverkat arbetet negativt, det vart i princip kö i den hissen som skulle ersätta och den 
ordinarie eller den nybyggda hissen. Så att det vart ju lite kaos där och köbildning för att komma in i 
hissen med grejer som ska upp och ner, det blir ju en flaskhals istället. 

4: Jaa, alltså det påverka det ju på så sätt att i och med när vi la upp konceptet för Bryggmästaren så 
baserades prissättningen på att bygghissen skulle vara på plats. Vilket innebär att när bygghissen 
försvann så blev det ju tilläggskostnader för ompaketering som var tvungna att ske för att sakerna 
skulle få plats i vanliga bygghissar, eller normala personhissar 
påverkat.  

5: I ganska stor utsträckning för vi var inte helt färdiga med den huskroppen men det löste vi ändå. 

6: Aaa, nee jag tycker att det var väldigt lite påverkan faktiskt det här bygget. Det var helt 
fruktansvärt på förra bygget, total katastrof men här tycker jag att det har fungerat ganska bra.  

7: Det blev mer komplicerat. Jag skulle inte säga att det blev direkta problem, vi fick ju merkostnader 
i vissa fall som vi fick ersättning för. 

8: Det gjorde ju att man fick vara ute i god tid och försöka få material på rätt ställe på rätt tid innan 
bygghissen försvann. Vi har ju stått och langat skivor upp. Bygghissen var ju så pass stor att vi har ju 
alltså takhöjden har ju varit som den är 3 meter takhöjd och man vill ju undvika skarvar, horisontella 
skarvar, och bygghissarna klarade ju 3 meters gips. Och de vanliga hissarna som kom igång efter att vi 
tog bort hissarna de klarar bara 2,2. Ok då körde vi lite kortare gips och då blir det just massa skarvar 
så att målarna i sin tur har fått mer att göra och gipsarna har ju blivit två moment för de måste kapa 
en skiva också för att få till det hela så att. Att hissarna försvann har ju gjort att saker och ting har 
tagit längre tid men däremot har vi varit mer tvungna att kapa bort för att vi skulle kunna göra klart 
det som är runt omkring som har stått. 

 

Avslutande frågor 
Fasta frågor 
Fråga 1: Hur ofta delar du med dig av din
utvärdering) 

Aldrig  Sällan Ibland
1 2 3 
   

Fråga 2: Ser du en framtid med Arconas l

Ja Med en mindre 
förändring 

Nr:7 1,2,3,(4,5) 
 

Rörliga frågor 
(Fråga 1: Är det något du vill tillägga som

1: Arcona har valt att använda Servistiks k
dåligt i de olika projekten. De har andra å
här på Bryggmästaren än där på Quality. K
om. 

NEJ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Fråga 2: Om vi behöver förtydliga något e

På nummer ________________________

JA:  alla 


