
 

 

 
 

 
 
 

 
 

BYGG-SPECIFIK LOGISTIK 

– ICKE VÄRDESKAPANDE AKTIVITETERS 
PÅVERKAN PÅ PRODUKTION 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2018.15.06 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Högskoleingenjör utbildning i Industriell ekonomi  
- Affärsingenjör inriktning byggteknik 

 

Josefine Heintz 
Maja Kardell 

  
 

 



 

 

Program: Industriell ekonomi - affärsingenjör inriktning byggteknik 

 

Svensk titel: Bygg-specifik logistik - icke värdeskapande aktiviteters påverkan på produktion 

 
Engelsk titel: Construction-specific logistics - Impact of non-value creating activities on 
production. 

 
Utgivningsår: 2018 

 

Författare: Josefine Heintz & Maja Kardell  

 

Handledare: Mats Nilhag 
 

Examinator: Sara Lorén 
 
Nyckelord: Bygglogistik, värdeskapande, byggarbetsplats, logistik, slöserier, 

materialhantering, lager. 
  

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Förord 
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Sammanfattning 
Studien är en kvalitativ rapport där intervjuer och observationer genomförts på projektet 
Simonsland i Borås. Det är ett partneringsprojekt vilket innebär att beställare, entreprenör och 

underentreprenörer arbetar i samverkan. Examensarbetet inriktar sig på logistik i 
byggbranschen där syftet är att undersöka icke värdeskapande aktiviteters påverkan på 

produktionen och vad ett ökat fokus på bygg-specifik arbetsplatslogistik medför.  
 
Intern arbetsplatslogistik har inte varit prioriterad i förhållande till transportlösningar till och 

från arbetsplatsen. Logistik är en viktig faktor för att skapa konkurrenskraft och lönsamhet. 
Logistiken i byggbranschen är komplicerad då arbetet utförs i projektform och varje projekt 

har olika förutsättningar och lokalisering med begränsad livslängd. I varje projekt anlitas olika 
underentreprenörer och leverantörer vilket kan vara krav från beställaren men också utvalda 
på grund av erfarenhet av specifika uppgifter. Det som styr projektens inköp och val av 

underentreprenör och leverantör är framförallt ekonomi och flexibilitet. Projekten utförs inte 
alltid enligt plan och att ändringar i handlingar sker är vanligt. Till skillnad från 

tillverkningsindustrin är logistiken annorlunda då den måste anpassas efter varje projekt och 
möjligheten till utveckling i form av samarbete kompliceras. I tidigare utförda undersökningar 
av bygglogistik har resultatet visat att stora besparingar kan göras om fokus ökar på logistik. 

Vad som är aktuellt att jobba med för att effektivisera logistiken är Lean Construction, 
industrialiserat byggande och samverkan som tillsammans ska bidra till en ökad helhetssyn.  

 
För att styra företaget mot dess mål prioriteras olika effektivitetsvariabler. Det som skapar 
konkurrensfördelar är kundservice, flexibilitet, kostnader, tid och kapitalbindning. 

Kundservice är den variabel som har störst prioritering. Fokuset idag ligger på direkta 
kostnader och flexibilitet i projektet. Resultatet visar att logistiken i byggbranschen är 
nedprioriterad, att det kräver komplexa projekt för att fokus ska finnas på logistiken. Många 

slöserier uppkommer på grund av bristfällig planering. De icke värdeskapande aktiviteterna 
bidrar framförallt till ökat transportbehov, höga indirekta kostnader, onödiga rörelser och 

beror på den bristfälliga planeringen och kommunikationsmissar, vilket i sin tur beror på 
tidsbrist. Ett ökat fokus på bygg-specifik logistik skulle minska de indirekta kostnaderna. Det 
skulle också bidra till ett effektivare arbete och de icke värdeskapande aktiviteterna skulle 

minska och dess konsekvenser, likaså tidsåtgången. Utmaningen är att påbörja ett 
förändringsarbete som alla inblandade parter är involverade i och förstår fördelarna med.  

 
Förbättringsförslagen är framförallt att mer tid krävs till projektering och planering. Att i 
projekteringen ha en anställd på företaget som har logistik som huvudområde, då kan 

logistiken beaktas i förväg istället för att temporära lösningar tas fram. Att arbeta med Lean 
för att skapa förståelse för förändringarnas nödvändighet och hur resurserna ska utnyttjas som 

frigörs. Att Leans verktyg ska anpassas utefter det specifika behovet, exempelvis 
digitalisering av materialkedjan för enklare överblick av vad som finns att tillgå på 
arbetsplatsen. Genom visualisering skapas en större överblick och därmed förbättrad 

kommunikation.  
 

 

  



 

 

Abstract 
The study is a qualitative report in which interviews and observations were conducted on the 
project Simonsland in Borås. It is a partner project, which means that clients, contractors and 

subcontractors work in collaboration. The thesis focuses on logistics in the Construction 
industry, where the aim is to investigate non-value-creating activities impact on production 

and what an increased focus on building-specific workplace logistics result in.  
 
Internal workplace logistics has not been prioritized as transport solutions to and from the 

workplace has. Logistics is a major part of a Construction site and an important factor for 
creating competitiveness and profitability. Logistics in the Construction industry is 

complicated when working in project form and each project has different conditions and 
location with a short life span. In each project, different subcontractors and suppliers are 
employed, which may be requirements from the client but also chosen because of experience 

of specific tasks. What controls the projects' purchases and the selection of subcontractors and 
suppliers is above all economy and flexibility. Projects are often not executed according to 

plan and changes to documents are commonplace. Unlike the manufacturing industry, 
therefore, logistics is different as it has to be adapted to each project and the possibility of 
development in the form of cooperation is complicated. In previous studies of building 

logistics, the result has shown that major savings can be made if the focus is on workplace 
logistics. What is relevant to work with in order to make logistics more effective is Lean 

Construction, industrialized Construction and cooperation that will contribute to an increased 
comprehensive view. 
 

In order to direct the company towards its goals, different efficiency variables are prioritized. 
These variables create competitive advantages and are customer service, flexibility, cost, time 
and capital. The perception is that customer service is the variable with the highest priority. 

Focus is on direct costs and flexibility in the project. The result shows that logistics in the 
Construction industry is down-prioritized, it requires complex projects to focus on logistics. 

Many wastes arise due to inadequate planning. Non-value-creating activities primarily 
contribute to increased transport needs, high indirect costs, unnecessary movements and due 
to the lack of planning and communication missions, which in turn is due to lack of time. An 

increased focus on building-specific logistics would reduce indirect costs. It would also 
contribute to a more effective work that would lead to a reduction in non-value-creating 

activities and its consequences, as well as the time-consuming. The challenge is to start a 
change that all parties involved are involved in and understand the benefits of. 
 

The improvement proposals that are developed are above all that more time is required for 
design and planning. That a staff member focused on logistics should work at the company, 

who plans logistics in advance instead of the temporary solutions. To work with Lean to 
create an understanding of the necessities of change and how to use the resources that are 
being released. That tools and methods should adapt to the specific needs, such as digitization 

of the material chain for easier overview of what is available at the workplace. Create a 
broader overview through visualization and thus also improves communication. 
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1. INLEDNING 
I inledningen anges bakgrundsfakta och en problemformulering som leder fram till studiens 
frågeställningar. Här anges studiens disposition, syfte och avgränsning för kommande 

rapportskrivning. 

1.1 Bakgrund 

Fler och fler företag börjar förstå värdet av att utveckla logistiken och att ha en bra 
bygglogistik. Företag som ser logistik som något som på sikt är effektivt kommer att bidra till 
att bygga billigare med kortare byggtider och att utnyttja resurserna på ett bättre och 

effektivare sätt (Karlberg 2017). Byggledtiden kan minska med 15–20 procent om företag 
arbetar med att förbättra sin logistik på rätt sätt. Transporterna minskar också kraftigt i antal, 

upp till 80 procent. Flera tidigare examensarbeten beskriver att arbetsproduktiviteten hos 
yrkesarbetarna kan öka med 200 procent (Strand Nyhlin 2017). Logistik är ett begrepp som 
kan beskrivas på så sätt att företaget ser till att produkter och material skapar plats- och 

tidsnytta. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv ses även logistiken som ett sätt att öka 
konkurrenskraften och få en ekonomisk vinning (Jonsson & Mattsson 2016, s.20).  

 
Inom byggbranschen drivs produktionen i största del i projektform och varje ny byggnad kan 
ses som en produkt som är ett eget projekt. Det skapas en ny organisation till varje ny 

byggarbetsplats vilket gör det komplicerat att lära sig att förbättra den, det gör det svårt att 
skapa standardiserade produktions- och logistikprocesser (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson 

2013, s.358). Varje projekt har olika förutsättningar och krav ställda på den färdiga 
entreprenaden beroende på vad som ska byggas. Strukturen är däremot densamma vad gäller 
projektfaser, alltså projektering, produktion, förvaltning (Projektstyrningsgruppen u.å.). 

Orsaken till svårigheterna är bland annat att resurser som material, utrustning och 
yrkesarbetare flyttas från bygge till bygge och att förutsättningarna då ändras i varje projekt 

(Oskarsson, Ekdahl & Aronsson 2013, s.358). 
  
I byggbranschen finns det generellt sätt bristande motivation till förändring. Sällan finns 

tillräckligt med tid för planering då projekten har korta ledtider och tilliten i 
försörjningskedjan är icke tillfredsställande. Framförallt är en bidragande orsak otillräcklig 

kostnadstransparens i byggnadsprocessen, vilket förhindrar identifiering av potentiella 
besparingar som förbättrad logistik kan medföra (Sullivan, Barthorpe & Robbins 2010, s.28–
29). Vad som kan bidra till en bättre byggverksamhet är en ökad helhetssyn på projekten där 

samverkan, Lean Construction och industrialiserat byggande är tre områden som behöver 
samordnas. I byggbranschen arbetas det med att öka produktiviteten och effektiviteten i 

produktion, där samverkan och Lean är nära besläktat och blir aktuella begrepp att arbeta med 
(Fernström, 2011) (Hansson, Olander, Landin, Aulin, Persson, M., & Persson, U. 2017). Lean 
har inte en specifik definition utan kan bland annat definieras som en kultur, som 

flödeseffektivitet (AllaboutLean 2015) samt som ”Att göra mer och mer med mindre och 
mindre, dvs. kortare tid, lägre kostnad och mindre fel” (Fernström 2011, s.76). Samverkan 

handlar om att arbeta i välfungerande team tidigt i projektet. Industriellt byggande handlar om 
förtillverkning och förmontering som bidrar till standardiserade lösningar och komponenter 
som kan användas i likartade projekt (Fernström 2011). 

1.2 Problemformulering 
Byggbranschens logistik är problematisk då arbetet utförs i projektform där arbetsstället hela 

tiden förflyttas vilket skapar nya förutsättningar. Det bidrar till att det är svårt att hitta 
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standardiserade logistiklösningar. Inför varje projekt kontrakteras nya underentreprenörer och 

leverantörer. Beställaren bestämmer vilken upphandlingsform som ska användas och 
entreprenören får anpassa sig. Vad gäller tidsaspekten är den pressad och bidrar till att 

temporära lösningar tillämpas. Enligt flertal källor (se bakgrund) är förbättringspotentialen 
stor och med ett ökat fokus på bygg-specifik logistik kan stora besparingar göras.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att öka medvetenheten kring effekterna av ökat fokus på logistik, samt 
dess utmaningar. Genom en fallstudie ska det undersökas hur människor som arbetar inom 

yrket hanterar logistik och problemområden, samt hur de löser och ser på dessa. Syftet är att 
arbeta fram förbättringsförslag.  

 
Frågeställningarna som ska undersökas i arbetet blir därför: 

- Vilka icke värdeskapande aktiviteter påverkar materialhanteringen och lagret på 

arbetsplatsen och på vilka sätt? 
- Vilka fördelar och svårigheter finns det som går att härleda till ökat fokus på bygglogistik? 

1.4 Avgränsningar 
Logistik är ett brett område att undersöka. Arbetet kommer därmed avgränsas på så sätt att 
inte hela materialförsörjningskedjan behandlas, utan fokus kommer ligga på intern logistik på 

byggarbetsplatsen av materialförvaring och materialhantering, i svenska förhållanden. Det 
finns många faktorer som påverkar logistiken på en arbetsplats, varvid en avgränsning är att 

diskutera kring icke värdeskapande arbete och hur man kan undvika dessa. Transport är en 
stor del av logistiken på en byggarbetsplats och kommer även att tas upp i rapporten. 
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2. METODIK 
I följande kapitel diskuteras metodval med bakgrund av forskningsmetoder och vetenskapliga 
förhållningssätt som används vid insamling av data. Här diskuteras även trovärdighet och 

tillämpbarhet. 

2.1 Vetenskapligt forskningssätt 

Det finns olika sätt att studera, tolka och samla in ny kunskap och fakta. Ett paradigm är ett 
synsätt att se världen på, som kan beskrivas som ett mönster av antagande eller grundläggande 
frågor vilket inom vetenskapen styr forskningen. Två helt olika paradigm är kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 
 

Ny kunskap kan hämtas på flera olika sätt och kallas ibland för epistemologi, vilket består av 
empirism, rationalism, atomism och holism (Infovoice 2011), se figur 1.  
 

 
Figur 1: De fyra epistemologiska synsätten (Infovoice 2011). 
 

Empirism innebär att ny kunskap endast kan fås genom observationer av verkligheten och sen 
utifrån dem dra slutsatser. Det kallas induktion. Rationalism syftar istället på att genom 
logiska hypoteser eller fakta diskutera fram nya sanningar utan att studera verkligheten. Det 

kallas då för deduktion. Kvalitativa metoder förknippas ofta med ett induktivt synssätt medan 
kvantitativa metoder förknippas med deduktivt synsätt. Atomism ser till avgränsande delar av 

verkligheten och syftar till att på det viset få fram hela sanningen. Det genom att summera 
flera sanningar från olika delar av verkligheten som då bildar en helhet. Holismen som är den 
fjärde epistemologin menar att helheten är det viktiga, vilket inte kan fås genom att undersöka 

små delar av verkligheten och summera dem (Infovoice 2011).  
 

Rapporten kommer att anta en induktiv ansats, framförallt då den är kvalitativ och avser att 
granska verkligheten genom en fallstudie. Studien har en empiristisk och holistisk synvinkel 
då slutsatser kommer att dras från observationer men också se till hur helheten påverkas.  
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2.2 Kvalitativt eller kvantitativt 

Den kvantitativa metoden lämpas när syftet är att få tillgång till många olika personers 
erfarenhet och kunskap. Det kan exempelvis göras genom en kort och koncis enkät. (Bryman 

2011). I boken kvalitativa metoder skriver Justesen & Mik-Meyer (2013, s.13):  
 

“Kvantitativa undersökningar förutsätter därmed att de fenomen som man vill undersöka kan 
definieras och avgränsas relativt entydigt, och därefter räknas och framställas i diverse 

diagram, tabeller och likande.” 

 
Det kvalitativa synsättet ser mer till individer och hur de tolkar och formar verkligheten och 

ämnet studeras mer på djupet. Intresset ligger i att studera hur individer upplever, tolkar och 
strukturerar omvärlden i förhållande till tidigare erfarenheter och kunskaper (Backman 2008 
s.54). Kvalitativ metod brukar vara mer inriktad på ord än på siffror och det finns mer 

utrymme för tolkning och förståelse (Bryman 2001).  
 

En kvalitativ metod har valts då syftet är att nå en djupare förståelse för de utmaningar och 
fördelar som finns relaterat till bygglogistik, samt hur produktionen påverkas av de icke 
värdeskapande aktiviteterna. Frågeställningarna är kvalitativt ställda och är svåra att svara på 

om en kvantitativ ansats tas. Kvalitativa undersökningar ger rum för tolkning och förståelse. 

2.3 Fallstudie 

En fallstudie kan beskrivas enligt följande citat: 
 
” investigates a contemporary phenomenon within it’s real-life context; when the boundaries 

between phenomenon and context are not clearly evident; and in which multiple sources of 
evidence are used”  

(Backman 2008. s.55). 
 

Det innebär en djupgående undersökning av ett specifikt fall. I fallstudien granskas 

logistikhantering av material i projektet Simonsland som RO-gruppen Södra Älvsborg AB 
håller i, att förklara, förstå och beskriva tankesättet kring vald förvaringsmetod. Samt 

lokalisera icke värdeskapande aktiviteter i samband med förvaringen, vilka som är 
nödvändiga och inte. Avsikten med fallstudien är att undersöka hur tankesättet kring logistik i 
byggmiljö ser ut där många faktorer påverkar. Här kommer observationer av förvaringsställen 

att utföras samt kommer information att samlas in från anställda som arbetar med materialen. 
Därefter med hjälp av teoretisk kunskap och anställda ta fram eventuella förbättringsförslag 

och diskutera kring utmaningar i det problemområdet. 

2.3.1 Intervju 

För att kunna uppnå det bästa resultatet för frågeställningen genomförs semistrukturerade 

intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att en mall med öppna specificerade frågor 
används, som sedan smalnar av och blir mer detaljerad. Det ger möjlighet till uppföljnings- 

och följdfrågor för att få ut det mesta av intervjun och för att kunna anpassa frågor utefter svar 
(Justesen & Mik-Meyer 2011).   
 

Intervjuerna kommer att spelas in för senare analys, med samtycke från respondenterna. 
Information kommer att ges till den intervjuade avseende bakgrund till studien och hur 

uppgifterna kommer att behandlas innan intervjutillfällets start. Vill den intervjuade vara 
anonym benämns den med P1, P2... Pn. Uppgifterna kommer att behandlas med sekretess och 
endast till forskningsändamålet. Bryman (2011) skriver att krav finns som föreskriver 
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forskningsetiken avseende information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Dessa krav 

följs under intervjuernas genomförande samt efteråt. 

2.3.2 Urval 

Tillvägagångssättet för val av respondenter till intervjuerna har varit ett bekvämlighetsurval. 
Bryman (2001) skriver att ett sådant urval består av personer som finns tillgängliga, vilket gör 
att det inte går att generalisera studien. Det på grund av att den population som resultatet är 

representativt för inte klargörs. Dock motiveras urvalsstrategin om man ges tillfälle att samla 
in data från respondenter. 

 
Resultatet kommer att vara generaliserbart då kopplingar och slutsatser kommer att dras med 
hjälp av de resultat som redan finns inom forskningsområdet. Dessutom intervjuas personer 

som har erfarenhet kring ämnet och materialen som undersöks är vanligt förekommande i 
byggprojekt. Intervjupersonerna är i detta fall respondenter och ett bekvämlighetsurval är 

motiverat.  

2.3.3 Validitet och reliabilitet i arbetet 

I vilken grad man mäter det som avses att mätas kallas för validitet, är det dålig validitet i ett 

arbete innebär det att något annat mäts än det man tror sig mäta. Det räcker emellertid inte att 
endast ha god validitet, utan god reliabilitet behövs också. Reliabilitet innebär att 

undersökningen genomförs på sådant sätt att ingen oavsiktlig felaktig information ges. God 
reliabilitet kan uppnås genom att undersökningen genomförs vid upprepade tillfällen och att 
planeringen av undersökningen genomförs noggrant (Fangen & Sellerberg 2011). 

 
Ett flertal arbetsplatsbesök kommer att genomföras, samt intervjuer med ett flertal personer. 

Inför intervjuerna utformas ett frågeformulär enligt den intervjustruktur som har valts, vilket 
gör att intervjuerna kommer ha samma innehåll där intervjuernas resultat kommer att 
komplettera varandra. Det uppfyller kraven på att undersökningen utförs vid upprepade 

tillfällen och därmed undviks att felaktig information samlas in.  
 

Slöserierna lokaliseras i samband med förvaring med hjälp av Leans åtta slöserier som mall, 
dessa kommer att diskuteras vid intervjutillfällena. Grundlig faktainsamling kommer att ske 
innan fallstudien genomförs.  

2.4 Metodutveckling 
I arbetet användes en kvalitativ metod i form av personintervjuer på en byggarbetsplats. 

Intervjuerna var fördelade på flera personer med olika befattningar på arbetsplatsen för att få 
en så bra helhetsuppfattning som möjligt, vilket höjer reliabilitet. Personerna som frågades 
hade olika erfarenheter och hade varit i branschen olika lång tid, vilket bidrar till att de har 

olika åsikter och man får på så sätt bredare kunskap. Valet av intervjuguide med 
semistrukturerade frågor ses som ett bra val då intervjuerna formades efter svaren som gavs. 

Det gjordes att frågor som var svåra att förutspå innan kom fram och intervjupersonen kunde 
utveckla sina svar med hjälp av följdfrågor. Det har gjort att resultatet blev mer ärligt och 
utvecklat än om det hade varit styrda och stängda frågor.         

 
Samtliga intervjuer spelades in för att i efterhand kunna gå igenom inspelningarna och kunna 

få fram exakta svar från respondenterna. För att undvika tolkningsfel eller att anteckna fel 
under intervjutillfället har intervjupersonerna fått ge feedback på texten. Intervjuerna blev 
runt 40 minuter långa och inspelning var en förutsättning för att kunna få fram empirin i 

arbetet. Validiteten kan vara svår att få hög då man måste ställa rätt frågor som ger relevanta 
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svar utan att frågorna uppfattas som ledande, vilket inte alltid är så enkelt. För ett mer 

tillförlitligt resultat hade fler intervjuer kunnat genomföras och även jämförts med andra 
likande projekt inom branschen. Om det hade gjorts hade resultaten ännu mer kunnat 

generaliseras.   
 
Observationerna som genomfördes användes för att se hur arbetsplatsen såg ut och för att ta 

fotografier över materialförvaringen. De användes även för att få en bild av vad 
respondenterna berättat och svarat under intervjutillfällena och då för att få en egen 

uppfattning av situationen av logistiken på arbetsplatsen. För att utveckla observationerna 
kunde stickprov från arbetsplatsen tagits i form av att man hade varit där ett antal tillfällen 
och samlat in data. Data som hade kunnat bestå av beställningar, leveranser och lagring av 

varor. Där antal och tid kunde antecknats för att sedan användas till analys av vad som behövs 
förbättras. På det sättet hade man fått ytterligare ett perspektiv på problemet och även fått 

tydliga siffror på icke värdeskapande aktiviteter.  
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3. TEORETISKT RAMVERK 
I följande avsnitt presenteras de teorier och den litteraturstudie som använts för att kunna 
utföra empirin med grundlig bakgrundsinformation.  

3.1 Byggbranschen 
Ett byggprojekt kan beskrivas som en avgränsad verksamhet med ett specificerat mål som 

projektet styrs mot. Projektets syfte är att färdigställa en byggnad eller anläggning. Strävan 
mot målet börjar redan när undersökningar om möjligheterna att genomföra byggprojektet 
startat (Nordstand 2008). 

 
På byggarbetsplatsen finns det en arbetsgrupp som leder projektet mot dess mål och krav. 

Organisationen utformas beroende på ansvars- och ersättningsform, projektets storlek och 
komplexitet och av personalens kompetens. Den som leder byggprojektet kan kallas plats-, 
projekt- eller produktionschef, men i följande kommer platschef att användas som begrepp. 

Platschefen har en rad olika personer som stödjer arbetet framåt, ofta en produktionsgrupp 
som består av entreprenadingenjör, planerare, kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljösamordnare. 

Ytterligare hjälp får platschefen av arbetsledare och utsättare i den mån som bestäms av 
projektets storlek (Hansson et al. 2017). 

3.2 Logistik 

Logistiksystemet är i utveckling. Det syns genom att företag har ett tydligare fokus på kunden 
och att samverkan inom och mellan organisationer växer sig större och starkare. Idag fungerar 

det inte att endast ha fokus på det egna företaget för att vinna över konkurrenter, utan 
företagen behöver samverka med andra företag. På det viset vinner företaget mot andra kedjor 
(Storhagen 2011). Logistik är därför en viktig faktor för företag som vill skapa 

konkurrenskraft och lönsamhet (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson 2013). Logistik brukar 
beskrivas som läran om effektiva materialflöden och ska inte endast ses som ett synsätt med 

tekniker, metoder och verktyg. Alla delar i verksamheten som involveras ser till att produkter 
och material finns på rätt plats i rätt tid, alltså skapar logistik plats- och tidsnytta. Företagen 
får även vinning i den ekonomiska aspekten genom ökad lönsamhet, då genom högre intäkter, 

lägre kostnader och mindre arbetande kapital (Jonsson & Matsson 2016). 
 

Logistiken finns i hela försörjningskedjan och kan delas upp i flera delsystem med företaget 
som systemgräns. Logistiksystemen kan kategoriseras i materialförsörjningssystem, 
produktionssystem och distributionssystem. Ett av syftena med logistiken är att skapa en 

positiv resultatpåverkan genom att förbättra effektiviteten i företaget (Jonsson & Matsson 
2016). Företagen ska försöka skapa flödeseffektivitet (Storhagen 2011) där motsatsen till 

flödeseffektiviteten är resurseffektivitet. Det innebär att sätta de värdeskapande aktiviteterna i 
relation till den totala genomloppstiden och försöka eliminera de icke värdeskapande 
aktiviteterna. Alltså fokus ligger på en enhet genom processen där enhetens väntan är låg 

(Arnesdotter 2014). Det även på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt (Oskarsson, 
Ekdahl & Aronsson 2013). Resurseffektiviteten handlar istället om att utnyttja resurserna 

maximalt (Petersson & Ahlsén 2015). Effektiviteten kan förklaras med hjälp av olika 
effektivitetsvariabler, som representerar varsin effektivitet. För att styra företaget mot dess 
övergripande strategi och mål behöver effektivitetsvariablerna ha egna mål som mäts och följs 

upp för att skapa konkurrensfördelar.  
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Figur 2: Effektivitetsvariablernas samband (Jonsson & Mattsson 2016). 

 
I figur 2 finns effektivitetsvariablerna som är kundservice, kostnader, kapitalbindning, 

flexibilitet och tid. Figuren visar hur dessa effektivitetsvariabler har ett samband med 
varandra och flera av dem har även ett motsatsförhållande, då behöver vissa prioriteras mer 
eller mindre för att nå de övergripande målen i företaget. Målen tar även hänsyn till det 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna. Logistikstrategin grundar sig i företagets 
mål och utgångsläge (Jonsson & Matsson 2016).  

3.2.1 Logistik och miljö 

Miljöpåverkan hamnar ofta i målkonflikt med de ekonomiska målen. Samhället, kunder och 
flera aktörer ställer miljökrav på offentliga verksamheter och industrier vilket ger direkta 

konsekvenser för logistiksystemet. Logistiksystemet har en påverkan på miljön genom bland 
annat föroreningar, utsläpp och buller av exempelvis transporter, hög energiförbrukning och 

bristfällig avfallshantering och återvinning. Miljön påverkas även genom materialförsörjning, 
produktutveckling, förpackningar, distribution etcetera som logistiken för med sig. Det finns 
en rad olika åtgärder som företagen kan använda sig av för att minimera påverkan på miljön, 

exempelvis använda sig av alternativa fordon och drivmedel som är mer anpassade till miljön. 
En annan åtgärd är att kombinera transporter, genom att använda sig av både lastbils- och 

järnvägstransporter vilket leder till mindre utsläpp. Olika företag kan samlasta produkter i 
samma transportmedel vilket leder till att fyllnadsgraden blir högre och kan i sin tur leda till 
färre transporter. Företagen kan försöka tillverka produkter av återvunnet material och 

effektivisera flödet av produkter som returneras så de återanvänds eller återvinns på rätt sätt 
(Jonsson & Matsson 2016).  

3.2.2 Effektivitetsvariablerna 

Kundservice som är en av effektivitetsvariablerna, är den som påverkar företagets intäkter 
mest. Det sker genom de aktiviteter som står närmast kunden, det vill säga leverans av 

produkter och tjänster och då kan logistiksystemet bidra med att skapa god kundservice. 
Kundservice är mer eller mindre viktigt i olika situationer, därför består den av olika mixer av 

serviceelement. Några av de element som studeras utifrån hur bra kundservice företaget har är 
genom lagerservicenivån, leveranstidens längd och hur väl den utlovade leveranstiden hålls, 
leveransflexibilitet och kringtjänster som kan ha en positiv kundpåverkan (Jonsson & Matsson 

2016). Kärnprodukten består ofta också av kringtjänster som även inkluderar olika 
logistiktjänster (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson 2013). 

 
Kostnader, som Jonsson och Matsson (2016) beskriver, finns på flera platser i 
logistiksystemet, bland annat den fysiska hanteringen, förflyttningar och lagring av material 

bidrar till kostnader som personal-, material-, drifts- och avskrivningskostnader. Även 
kostnader som handlar om administration och informationssystem som har i syfte att planera 

och styra det fysiska materialflödet. Bundet kapital, brist- och förseningskostnad och 
lagringskostnad är några fler exempel på kostnader som beror på logistiksystemet.  
 

Kapitalbindning påverkar företagets betalningsförmåga och kassaflöde, men bidrar även till 
kostnader motsvarande vad avkastningen hade kunnat bli om pengarna hade funnits på ett 
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bankkonto. Tillgångarna hos ett företag brukar delas upp i anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar, vid en investering binds kapitalet upp. Anläggningstillgångar bidrar till 
kostnader som avskrivningar och binds upp under en längre period, i byggnader, maskiner, 

datorsystem etcetera. Jonsson och Matsson (2016) förklarar att omsättningstillgångar är 
tillgångar som ses som icke varaktiga som bland annat material i lager, under produktion eller 
transport samt kundfordringar. Kundfordringar som orsakats av betalningsflödena är ett 

exempel på bundet kapital som går att påverka med hjälp av bättre logistik. Kapitalbindning 
ur ett logistikperspektiv ses ofta av materialflöden, dvs. material som binds i råvaru- och 

komponentlager, färdigvaru- och distributionslager och material i transporter.  
 
Flexibilitet i logistiksystemet har en indirekt påverkan på kundservice, kostnader och 

kapitalbindning som är tre av de tidigare nämnda effektivitetsvariablerna. Att vara flexibel 
som företag har många fördelar för att skapa värde för kunden. När flexibilitet diskuteras 

brukar det även talas om agility och responsivitet som beskriver ett logistiksystem som 
anpassar sig snabbt till förändringar i sin närhet. Effektivitetsvariabeln skiljer vanligen mellan 
leveransflexibilitet, produktmixflexibilitet och volymflexibilitet. Leveransflexibilitet är att 

kunna ändra och anpassa leveranserna utifrån kundernas förändrade behov. Det kan innefatta 
förändring av leveranstider och leveranskvantiteter, om företaget kommer att lyckas kan 

bestämmas av bland annat genomloppstider, omställningstider och seriestorlekar i 
produktionen. Produktmixflexibilitet uttrycker förmågan att med befintlig kapacitet kunna 
förändra och anpassa produktionen och materialförsörjningen utefter hur behovet ändras. 

Vilket menas med att snabbt kunna ställa om produktionen och tillverka mer eller mindre av 
vissa produkter. Volymflexibilitet innebär att kunna öka snabbt eller minska snabbt 

produktions- och leveransvolymerna oavsett om det sker förändring i mix eller inte beskriver 
Jonsson och Matsson (2016).  
 

Tid är den sista av effektivitetsvariablerna och påverkar alla de andra mer eller mindre. Att 
arbeta med tiden på ett effektivt sätt är viktigt för att få logistiksystemet att bli mer effektivt. 

Leveransservice är ofta viktig för företag på det viset att kunden ska få sina produkter på den 
utsatta tiden, med rätt antal och god kvalitet. Om tiderna är långa kan företaget inte möta 
kundkraven på leveranstiden, mer kapital binds och det tar lång tid att anpassa sig till 

förändringar från kunden. Tiden påverkar även företagets förmåga att utveckla nya produkter 
och kan skapa ett tidsförsprång på marknaden om den görs mer effektiv. Logistiksystemet är 

även beroende av kvalitativ planeringsinformation som kommer från bland annat 
försäljningsstatistik, prognoser, lagersaldo etcetera., denna information kan inte ha en 
fördröjning utan kräver att vara i realtid (Jonsson & Matsson 2016). Det är däremot ingen 

garanti på framgång bara för att företagen arbetar med tidsfokusering, utan de måste se till 
helheten och förstå att totalkostnaden och kundservicen påverkas av tidsreduktionen 

(Oskarsson, Ekdahl & Aronsson 2013).  

3.2.3 Inköpsstrategier 

Det finns huvudsakligen två strategier för materialinköp som ett företag kan använda sig av, 

Single sourcing och Multiple sourcing. Single sourcing innebär kortfattat att använda sig av 
en leverantör för en specifik artikel även om det finns andra leverantörer på marknaden. 

Multiple sourcing innebär tvärtemot att använda sig av flera leverantörer parallellt per artikel. 
I verkligheten så använder sig företag ofta av en kombination av dessa två.  
 

Vid val av single sourcing köper företaget ofta in små volymer av artikeln, vilket vid 
användande av flera parallella leverantörer kan orsaka onödiga kostnader i administration. Det 

finns flera motiv för single sourcing, så som brist på likvärdiga alternativ inom rimliga 
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avstånd och strävan efter partnerskapsförhållanden med integrerad samverkan (Mattson 2012 

s.190). Det är svårt att bibehålla långvariga partnerskapsförhållanden med mer än en 
leverantör per artikel, det kan skapa misstroende men också större resursinsatser. Därför blir 

single sourcing ett bra alternativ om företaget vill bedriva produkt- och produktionsutveckling 
(Mattson 2012). 
 

Multiple sourcing har länge varit dominerande där syftet är att få leverantörerna att 
konkurrera mot varandra vad gäller pris- och leveransvillkor. Fördelen är även minskat 

risktagande, vid leveransstörningar hos den primära leverantören kan en annan leverantör 
användas i större utsträckning. Dock anses inte fördelarna alltid väga upp nackdelarna, 
minskat risktagande och lägre kostnader kan uppnås på annat vis. Priskonkurrensen som 

uppstår är skenbar då inköpspriset endast är en del av den totala kostnaden förknippad med 
anskaffning, vilket kan påverkas mer positivt i Single sourcing. Multiple sourcing påverkar 

möjligheten till samarbete negativt då leverantörer sätts i konkurrens mot varandra istället för 
att de ska verka medspelare (Mattson 2012). Beroende på företagets storlek, verksamhet, 
lokalisering, centraliseringsgrad och företagsform är inköpsarbetet produkt- eller 

funktionsorganiserat.  
 

Med ett funktionsorganiserat inköpsarbete menas att en inköpschef står över avdelningar som 
baseras på funktion, exempelvis har en avdelning hand om planeringen, en annan har hand om 
själva inköpen, en för leveransbevakning etcetera. Ett produktorganiserat inköpsarbete 

innebär däremot att en inköpschef ansvarar för avdelningar som i sin tur ansvarar för hela 
inköpsprocessen för en viss varugrupp. Det finns även ett tredje alternativ, en centraliserad 

inköpsorganisation för materialadministration. Där finns en materialchef som ansvarar för 
avdelningar som har hand om exempelvis inköp, lager, en transportavdelning och en för 
produktplanering etcetera. Denna organisation är dock svårmotiverad då materialchefen får 

många underställda och stort fokus ligger på enskilda projekt. Den ger däremot 
kostnadsbesparingar genom sänkta lagernivåer och bättre samordning.  

 
Fördelarna med en hög centralisering av inköpsfunktionen är bland annat möjligheten till att 
standardisera och koncentrera inköpen, för att på så sätt uppnå kvantitetsrabatt. Företaget får 

enhetlighet som minskar fel i styrande dokument i exempelvis avtal, uppnår bättre 
leveranstider och bättre möjligheter till en överblick av effektiviteten. Dessutom kan företaget 

minska på antalet ordrar och leveranser, vilket resulterar i kostnadsbesparingar.  
 
Det finns även nackdelar med en centraliserad inköpsfunktion, dessa är framförallt att 

processen blir byråkratisk och att handläggningstiden ökar. Dessutom krävs ett samarbete som 
är mer utvecklat mellan inköpsavdelningen och den arbetsplats som ska ha materialet eller 

produkten (Hansson et al. 2017).  

3.2.4 Samverkan 

Partnering är en samverkan i byggbranschen som baseras på ett förtroendefullt samarbete, det 

är ett strukturerat arbetssätt som går ut på att byggherren tillsammans med andra viktiga 
aktörer löser en uppgift ihop. De olika aktörernas yrkeskunskaper kompletterar varandra i alla 

skeden under byggprocessen och inte bara under begränsad tid. Företaget sätter då upp 
gemensamma mål, aktiviteter och ekonomi. (Byggherrarna u.å). Bland annat innefattar 
partnering att alla parter redovisar ekonomin öppet genom hela processen och har en 

gemensam budget som styrmedel (Byggdialog u.å). Partnering har visat sig spara upp till 10 
procent av tiden i projekt vid enstaka tillfällen, vid långsiktiga samverkansrelationer kan upp 

till 25 procent av produktionstiden sparas (Fernström 2011). Det beror bland annat på att 
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företaget får en ökad kostnadskontroll, det tekniska utförandet blir effektivare liksom kvalitén 

och förmågan att bemöta kundens behov, större flexibilitet och en bredare helhetssyn på 
projektet (Byggdialog u.å).  

 
Det är i det tidiga skedet av byggprocessen som samverkan påverkar mest, under 
projekteringen. Då kan strategiskt utvalda leverantörer bidra till att byggherrens funktionskrav 

och specifikationer uppfylls. Mer tid och resurser ges till projekteringsskedet vars syfte blir att 
bygga upp en relation och ett team som funkar tillsammans (Fernström, 2011). Det bidrar till 

ökad kreativitet, bättre lösningar och hantering av problem. Det blir dessutom enklare att 
förutse risker och bidrar till en bättre arbetsmiljö (Byggdialog u.å). 

3.3 Byggbranschen och logistik 

Sullivan, Barthorpe och Robbins (2010) skriver att det traditionellt har prioriterats stora lager 
före förbrukningstakten, vilket är kostsamt och ineffektiv hantering av finansieringen. 

Effektiv logistikhantering har stor inverkan på framgång vad gäller konkurrens med andra 
företag. 

 
Ett annat sätt att se på logistik i byggbranschen uppmärksammades i Storbritannien under sent 
1900-tal. Värdet i att specialister hanterade aktiviteter så som avfallshantering, arbetsmiljö, 

lager, transporter etcetera tydliggjordes. Därmed uppmärksammades ineffektiviteten och 
slöserier från tidigare hantering av logistik. Logistiken i byggprojekt påverkar många kritiska 

faktorer så som kostnader, projektets tidsåtgång men också trovärdigheten av planeringen av 
projekten. Logistik i byggprojekt påverkar även prestationen i form av exempelvis 
olycksstatistik. Trotts detta är vetskapen om bygg-specifik logistik liten och många problem 

som uppstår härleds inte till logistik. Dock finns det många fler faktorer än ovan nämnda som 
påverkas. 
 

Det finns en mängd kontrakt att välja mellan vid upphandling av entreprenörer och strävan 
mot att minimera risker för egen del har splittrat försörjningskedjan. Varje entreprenör är 

själva ansvariga för den egna materialanskaffningen, vilket gjort att ingen har en övergripande 
kontroll av projektet. Traditionellt sett ses endast det sista steget i materialförsörjningskedjan 
som viktig, alltså självaste leveransen till arbetsplatsen. På grund av detta sker många onödiga 

leveranser och det traditionella sättet att tänka på logistik blir ineffektiv och har stor negativ 
inverkan på miljön. För att minimera problemet är det många arbetsplatser som stipulerar 

leveranstider, men för att leverantörerna ska kunna möta kraven innebär det att transporterna 
ofta ankommer tidigt, där de ombeds vänta och för att få tiden att gå åker de runt alternativt 
väntar utanför. Miljökonsekvenserna ökar på grund av föroreningar. I stadsmiljö är trafik och 

begränsade lagringsmöjligheter faktorer som ökar på problemet(Sullivan, Barthorpe, & 
Robbins 2010). 

 
Det sättet att arbeta på skapar många problem, material hanteras ovarsamt vilket i sin tur 
skapar slöserier och förhindrar viktigt arbete. Vid leverans sker mottagningskontroller, vilket 

utförs av personal som ofta är överkvalificerade för jobbet eller tillfälligt inhyrd personal som 
saknar lämplig utbildning. Det i en stressad miljö där det är dåligt med utrymme och resurser. 

Det gör att personal hindras i deras arbete och utvecklingen hämmas. I byggbranschen sker 
det ofta tryckande leveranser, alltså motsatsen till dragande, tillsammans med olämpliga 
förvaringsställen är ofta konsekvensen skadat material (Sullivan, Barthorpe, & Robbins 

2010). 
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3.4 Lean inom byggbranschen 

Lean är ett förhållningssätt eller en långsiktig strategi som har framgångsrika tillämpningar 
inom i stort sätt alla sorters verksamheter (Modig & Åhlström 2012). Inom industribranschen 

har Lean produktion varit ett sätt att effektivisera och öka produktiviteten under många år. Då 
inte endast i produktionen utan i hela kedjan från order till leverans. (Fernström 2009). Syftet 

med Lean är bland annat att öka kvaliteten för kunden, bättre arbetsmiljö för medarbetarna 
och långsiktig framgång för verksamheten (Modig & Åhlström 2012). 
 

Idag i Sverige har Lean Construction spridit sig till viss del i byggbranschen men är långt 
ifrån det vanligaste förhållningssättet (Fernström 2009). Genom benchmarking av 

fordonsindustrin kan byggsektorn finna koncept och lösningar som uppfyller kundkrav och 
effektivisering gällande ekonomi, tid och funktion. Lean Construction kan ses som ett 
samlingsbegrepp för innovativa lösningar och utvecklingar inom byggbranschen, som innebär 

att ha en strukturerad process genom hela projektet för att minska slöserier och maximera det 
värdeskapande arbetet. Att förbättra prestandan i ett projekt syftar till att förbättra det totala 

projektresultatet, inte bara sänka en enskild kostnad eller öka en enskild process.  
Tillvägagångssättet är speciellt användbart på projekt som ses som komplexa, osäkra och 
snabba. Det på grund av att det alltid finns ett samband mellan tid, kostnad och kvalitet 

(Toolanen 2006).    
 

Toyotas filosofi från bilindustrin kommer ofta upp när det talas om Lean, Toyotas production 
system. De har en modell som kallas för ”4 P” som är välkända, dessa är problem solving, 
people and partners, process och philosophy. Det första P:t, problem solving, handlar om 

ständiga förbättringar och då ständigt öka effektiviteten och produktiviteten. Det andra P:t, 
people and partners, handlar om respekt för människor som täcker både egna medarbetare och 
samverkanspartner som leverantörer. Det ses ofta som ett ledarskapsproblem som innebär att 

bli bättre på att lyssna, skapa en miljö som hjälper medarbetarna med sin kreativitet och att 
uppmuntra till att förbättringsförslag läggs fram. Nästa P, process, innebär att minska slöserier 

och fel i processen och det är där den största förbättringspotentialen finns. Det sista P:t, 
philosophy, handlar om att skapa långsiktighet. 
 

För att Lean Construction ska fungera behöver branschens sätt att tänka förändras och nya 
metoder behöver användas. Det behöver bland annat finnas: 

- Ett starkt stöd från företagsledningen. 
- Cheferna behöver få med sig medarbetarna och få dem engagerade.  
- Det behöver vara mer ordning och reda på byggarbetsplatserna med en mer standardiserad 

arbetsprocess.  
- Platschefen behöver driva på medarbetarna att arbeta med ständiga förbättringar och 

erfarenhetsåterföring för att på så sätt minska risken för att fel ska uppkomma. 
- En långsiktig samverkan där företaget kan lära sig från tidigare projekt. 
- Just-in-time och JIDOKA (Fernström 2009) som beskrivs mer nedan.  

 
Samordning mellan olika aktörer ökar effektiviteten inom byggbranschen eftersom det är där 

förlusterna ligger som bidrar till väntetider och informationsrelaterade problem. Det läggs 
alldeles för mycket tid och pengar på aktiviteter som inte är värdehöjande för kunden eller för 
det mål projektet arbetar mot. Lean har visat sig vara ett bra alternativ för att motarbeta 

problem med effektivisering som ibland orsakats av förkortade byggtider som bidrar till 
kvalitetsfel. Förtroendet mellan parterna i byggbranschen behöver bli högre och de behöver se 

Lean Construction som en filosofi med hjälpmedel istället för en rad med regler och metoder. 
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Det handlar inte om att arbeta hårdare utan att arbeta smartare och ta hjälp av varandra 

(Toolanen 2006).  

3.4.1 Implementering av en Lean verksamhetsstrategi  

En Lean verksamhetsstrategi uppnås genom att följa de grundläggande Lean-sambanden 
skriver Modig & Åhlström (2012). Dessa är följande: 

- Värderingar är ett önskat och eftersträvat sätt att förhålla sig till intressenterna.  

- Principer, vilket är ett tankesätt för hur lösningar och prioriteringar ska fungera. Det finns 
i huvudsak två principer inom Lean, Just-in-time och JIDOKA, vilket anger vilken 

riktning som företaget vill utvecklas i. Just-in-time syftar till att skapa ett flöde och 
leverera det kunden vill ha, i rätt mängd och tid. JIDOKA handlar om visuell styrning, att 
organisationen ska vara synlig och visuell så att avvikelser snabbt kan identifieras och 

skapa medvetenhet så att det rättas till direkt.  
- Metoder syftar till att omvandla tankar till resultat och eftersträvan ligger mot 

standardisering av de bästa arbetssätten och att ständigt förbättra dessa. Metoderna ska 
realisera företagets principer i olika situationer, med visualisering ska en överblick alltid 
finnas där medarbetarna visualiserar framsteg och avvikelser som syftar till att uppmuntra 

förbättringsarbetet. 
- Verktyg och aktiviteter är det som realiserar en metod och fungerar som metodens 

beståndsdelar. 
 

De företag som misslyckas med sin Lean-implementering påbörjar enligt Modig & Åhlström 

(2012) sin Lean-resan genom att försöka härma de metoder och verktyg som Toyota 
utvecklat. Därmed finns risken att tankarna som ligger bakom Lean förloras. Olika branscher 

möter olika utmaningar med tillämpandet av Toyotas strategi, exempelvis har anpassning av 
tillverkningsspecifika metoder i tjänstemiljöer gått bra medan arbetande i sjukhusmiljöer 
förkastat Lean på grund av att de inte arbetar med tillverkning. 

 
Orsaken till förkastandet beror på vilken abstraktnivå Lean diskuteras i. Ju högre 

abstraktsnivå som Lean diskuteras på desto mer generell blir definitionen och 
användningsområdet och vice versa. Problemet är ofta att Lean diskuteras på en låg 
abstraktnivå. Lean ska användas som mål och inte som medel, då medel förklarar hur och mål 

förklarar varför. Att lägga fokus på medel är problematiskt då sambandet mellan medel och 
mål är olika för olika individer, då samma medel inte alltid leder till samma mål. Därför bör 

fokus ligga på mål vilket skapar flexibilitet då medel kan begränsa (Modig & Åhlström 2012). 
 
Det är vanligt förekommande att i hopblandning sker, Toyota exempelvis framhäver Lean-

sambanden som olika medel i sitt förändringsarbete. Alltså medel för att uppnå ett mål. 
Konsekvensen är att fokus hamnar på vilka medel Toyota använder istället för varför medlen 

används. Definieras Lean som metoder blir konsekvensen att målet blir medlen. Rätta frågan 
att ställa vid införandet av Lean är ”vilka medel kan användas för att tillämpa en Lean 
verksamhetsstrategi?” och inte ”hur tillämpas verktyg och metoder i era processer för att få en 

Lean verksamhet?” (Modig & Åhlström 2012).  
 

Sammanfattningsvis är det genom att se Lean-sambanden som medel skapar en överblick över 
hur processerna hänger ihop. Det som hjälper företaget att minska, ta bort och hantera 
variation är bra medel. Därför kan företaget inte benchmarka och kopiera de metoder och 

verktyg som exempelvis Toyota använder, det ger en låg abstraktnivå. Istället ska utveckling 
av metoder och verktyg ske som är lösningar på det specifika företagets problem, som 

fungerar i det sammanhanget företaget verkar i (Modig & Åhlström 2012). 
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3.4.2 Muri, Mura och Muda i projekt  

Företag som arbetar med en Lean-strategi strävar mot perfektion genom att ständigt förbättra 
sig. Genom att använda effektiva arbetssätt kan företagen kontinuerligt bekämpa tre slöserier, 

nämligen Mura, Muri och Muda som är japanska och på svenska betyder ojämnhet, 
överbelastning och slöseri.  
 

Mura innebär att det finns ojämnheter och variation i produktionen som är motsatsen till 
förutsägbarhet i detta sammanhang. På grund av att förutsägbarheten är låg behövs den 

kompenseras i form av försäkringar som exempelvis kan vara extra lager, extra bemanning 
eller extra tid. Muri är överbelastning som innebär att resurser beläggs med mer arbete än 
kapaciteten klarar av. Det kan undvikas med hjälp av utjämning och balansering. Att utjämna 

menas med att belägga flödet så att det är så jämn som möjligt över tiden. Balansering innebär 
att minska variationen mellan resursernas verkliga kapacitet och se till så att ingen resurs har 

en större arbetsmängd än vad kundbehovet kräver. Muda betyder slöseri och är sådant som 
inte skapar något värde för intressenterna. Företaget behöver arbeta med ständiga 
förbättringar för att minska dem (Petersson & Ahlsén 2015).   

 
Inom Lean brukar Muda vara sju stycken, plus en slöserier. Slöserierna kan även uttryckas 

som icke-värdeskapande aktiviteter. Lean fokuserar bland annat på att driva ut slöserier och 
detta gäller även när Lean Construction beskrivs. Slöserierna är: 
 

Överproduktion: Utföra mer aktiviteter, snabbare eller tidigare än att det skapar värde för 
kunden. Det är den värsta formen av slöserier som ökar på grund av dålig planering och 

osäkerhet. Kan innebära att arbetarna säkrar sig med för mycket material och överproducerar. 
Konsekvenserna blir onödigt arbete, onödiga transporter, överlager och extraarbete. En 
lösning på detta slöseri är bättre samverkan i ett tidigt skede som bidrar till bättre underlag 

och planering (Just-in-time).  
 

Väntan: Väntan kan förekomma i fysisk form av försenade leveranser eller av att leta 
material, men kan även ske mellan olika arbetsmoment där olika aktörer är involverade 
genom väntan på kollegor eller personal. För att lösa detta slöseri kan visuell planering vara 

ett bra hjälpmedel, då exempelvis genom att ha veckoplanering där arbetarna kan se vad som 
händer och undvika att krocka med varandra ute på arbetsplatsen. 

  
Transport: I byggbranschen sker det många onödiga transporter som inte är bra för miljön 
eller för säkerheten samt att det orsakar väntan på bygget. Entreprenören behöver ha ett 

samverkansavtal med en grossist eller en lokal bygghandel för att kunna arbeta med Just-in-
time till arbetsplatsen (Modig & Åhlström 2012) (Fernström 2009).  

   
Överarbete: Utföra arbete som inte ger kunden något värde. Handlar om att utföra extra 
arbete som kunden inte är villig att betala för, till exempel högre kvalité eller onödiga 

arbetsmoment (Petersson & Ahlsén 2015). För att felaktiga processer inte ska ske behövs det 
en samverkan i ett tidigt skede i byggprocessen. Entreprenören ska vara med tidigt i processen 

så de kan dela med sig av sina erfarenheter och lösningar för att kunna bygga så effektivt som 
möjligt.   
 

Lager: Ett exempel kan vara material som står stående på byggarbetsplatsen i väntan på att 
användas. Det tar då upp onödig yta och kan skadas innan materialet kommer på plats. Lager 

bidrar till högre kapitalbindning och att entreprenören ofta behöver arbeta med de 5 S:n, 
sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vanor.   
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Onödiga rörelser: Kan bland annat innebära att leta efter föremål, gå långa sträckor eller 
flytta om material. På grund av detta slöseri har byggare blivit duktiga på att lösa problem på 

plats, vilket innebär att de klarar akuta uppgifter och förändringar av olika slag.   
 
Defekter: Bidrar till merarbete då sådant som inte blivit rätt från början behöver rättas till och 

göras om. Exempelvis felaktiga leveranser, transportskador eller fylla i uppgifter felaktigt. 
Egenkontroller är ett bra sätt att upptäcka fel tidigt så de kan lösas innan de växer sig stora. 

   
Och en åttonde: 
Outnyttjad kompetens: Organisationen tar inte vara på den kompetens och kreativitet som 

finns hos medarbetarna och risker som kan uppstå är ett försämrat medarbetarengagemang 
och att medarbetare slutar. Byggherren bör inte ge order utan att lyssna på förslag och idéer då 

detta kan leda till uteblivna förbättringsförslag (Modig & Åhlström 2012) (Fernström 2009).  

3.4.3 Förbättringsarbete 

Förbättringsarbete innebär att finna nya och bättre lösningar med hjälp från Leans principer 

och förutsättningar. Det handlar även om att etablera förbättringarna genom att standardisera 
dem på verksamheten. Verksamheten är perfekt då det inte finns några slöserierer vilket är i 

stort sätt omöjligt att uppnå. De kan däremot arbeta mot perfektion och det genom att ta hjälp 
av förbättringsreglerna ECRS:  
 

- Eliminera arbetsuppgifter (eliminate) 
- Kombinera arbetsuppgifter (combine) 

- Flytta om arbetsuppgifter för bättre ordning (rearrange) 
- Förenkla arbetsuppgifter (simplify) (Petersson & Ahlsén 2015).  

 

Förbättringsarbetet kan delas upp i tre huvudkategorier, dessa är ständiga förbättringar, 
mindre förbättringsprojekt och större förbättringsprojekt.  

 
1. Kaizen (ständiga förbättringar) - Bör utgöra grunden för förbättringsarbetet. 

Förbättringar ska göras kontinuerligt och kontrollerat i små steg, i detaljerna. Dessa 

små steg påverkar inte resultatet avsevärt direkt men innebär även mindre 
resursinsatser. Stora resultat kommer istället över tid då flera olika förbättringar sker 

parallellt och involverar alla i organisationen. Därmed uppnås ett brett engagemang 
och ett tillvaratagande på allas kompetens.  

 

2. Kazien Event (mindre förbättringsprojekt) - Handlar mycket om att befinna sig där 
arbetet pågår och är en form av workshop. En tvärfunktionell grupp samlas en eller 

flera dagar för att diskutera orsaker och lösningar på ett problem. Därmed testa 
arbetssätt på nytt, där en ledare driver arbetet framåt, följer upp resultat och 
informerar. 

 
3. Kaikaku (större förbättringsprojekt) - Denna typ av förbättringsarbete innebär radikala 

förbättringar. Arbetet drivs i större projekt där helhetsgreppet tas kring verksamheten, 
det för att sätta upp tydliga kvantifierade mål. Här involveras ofta högsta ledningen, 
där arbetet pågår under längre tid. Det han handla om nya flödesupplägg för att bättra 

styrningen av flödet och reducera ledtid, kostnader och att öka leveranssäkerheten. 
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Dessa tre förbättringsstrategier kompletterar varandra förklarar Petersson och Ahlsén (2015), 

men en verksamhet med Lean handlar om att kontinuerligt utvecklas och ha ett självgående 
arbete med ständiga förbättringar. Kaizen Event och Kaikaku löser större och mer 

komplicerade utmaningar verksamheten ställs för och kräver därför större kraftsamling som är 
kopplade till specifika tidpunkter. Företaget bör undvika att endast jobba med dessa då det 
kan resultera i att inväntan av dessa tillfällen sker och att de ständiga förbättringarna uteblir.  

 
Vid arbete med förbättringar är det viktigt att ha en helhetssyn som automatiskt ger en 

naturlig prioriteringsordning. Fel prioriteringar kan resultera i att optimeringen av något som 
inte är värdeskapande för kunden sker och istället blir det en flaskhals. Förbättringsgrupper är 
ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar, dessa arbetar på detaljnivå med personer som har 

överblick för att säkerställa att förbättringarna tillsammans ger en bra helhet. Risken är annars 
att effekterna av förbättringarna förbises, att avvikelser från den strategiska planen görs eller 

att felprioritering sker. Förbättringsarbetet ska baseras på avvikelser och inte på goda idéer. 
Goda idéer kan resultera i att företaget förbättrar bara ”för att” där engagemanget avtar med 
tiden. Med fokus på avvikelser begränsas förbättringsresurserna till det som behöver 

förbättras och engagemanget vidhålls. 
 

Många organisationer fokuserar på att åtgärda stora avvikelser, vilket ofta tar lång tid att rätta 
till. Det är viktigt att ”vinna segrar” ofta för att upprätthålla ett engagemang hos 
medarbetarna. För att åstadkomma det, är de viktigaste förutsättningarna att ledningen har 

tålamod och förståelse, att ha förståelse på effekterna som förväntas så att inte misstankar om 
dolda agendor finns, samt att det finns en positivt kommunicerad plan på frigjorda resurser. 

Dessutom ska det finnas struktur på hur förbättringsarbetet ska bedrivas (Petersson & Ahlsén 
2015). 

3.5 Förbättringsverktyg och metoder 

Det finns många olika metoder och verktyg företag kan använda sig av vid förbättringsarbete 
skriver Petersson och Ahlsén (2015). Ett exempel på hur förbättringar kan bedrivas är att ha 

en förbättringstavla som hanteras gruppvis. Gruppen ansvarar för en viss yta/process i 
verksamheten där innehållet i processen utformar gruppen. Vad som exempelvis bör finnas 
med på denna tavla är följande: 

- Pågående aktiviteter, ansvariga och färdigtidpunkt för förbättringar.  
- PDCA-status. Innebär vilken fas i förbättringsarbetet gruppen befinner sig i, ger insyn i hur 

arbetet går.  
- Bruttolista, en osorterad väntelista för förbättringsförslag. Det som inte kan hanteras av 

gruppen skickas vidare till en annan grupp med bättre förutsättningar. 

- Väntar svar, innebär avvikelser som inte kunde hanteras själva som skickats vidare. 
- Meritlista, en förteckning på förbättringar som genomförts, syftar till att skapa motivation 

och erfarenhetsåterföring vid liknande uppkomna avvikelser. 
- Karantän, det är de förbättringsaktiviteter som inte utvärderats och som ingen arbetar aktivt 

med. 

- Prioritering av avvikelser, genomförs med hjälp av en viktning av effekt och resursinsats.  
 

Det största motivet till att använda förbättringsgrupper är att företaget tar tillvara på 
medarbetares kompetens, bättre lösningar ges då fler perspektiv vävs in i 
förbättringsförslagen, det främjar delaktighet vilket ger en positivare syn på förändringar. 

Förbättringsgruppen blir även ett verktyg till att skapa en förbättringskultur och 
attitydförändringar. Dessa grupper ska tas på allvar och finnas på alla nivåer av verksamheten. 

Förbättringsarbetet ska vara en del av det dagliga arbetet genom att visualisera uppföljning 
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och styrning, ha ordning och reda och arbeta mot standardiserade arbetsprocesser. Dessutom 

är det viktigt med daglig styrning och att arbeta med PDCA-cykeln (Petersson & Ahlsén 
2015). 

 
PDCA-cykeln är en arbetsmetod och utgör grunden i ett strukturerat förbättringsarbete. 
Metoden är uppdelad i följande fyra faser: 

- Plan (planera) Den längsta fasen i tid. Fasen innehåller: Definiera behov, samla in data, 
urskilja och analysera problem, identifiera problemets rotorsak.  

- Do (genomföra) Genomföra de aktiviteter som planen anger.  
- Check (kontrollera) Är en utvärderingsfas och här sker ofta lärandet.  
- Act (standardisera) 

 
Det går även att arbeta med en så kallad kommunikationstavla, vilket syftar till att säkerställa 

långsiktighet, visualisera problem och slöserier. Det stärker lagarbetet där tavlan blir ett forum 
för informationsöverföring, eftertanke och problemidentifiering. Kommunikationstavlan gås 
igenom på möten under   -   minuter med en för verksamheten anpassad frekvens. 

 tyrtavlor skapas av gruppen och som svar på behov i gruppen Den ska utgöra ett stöd i 
arbetet och underlätta det som uppfattas som svårt att hålla ordning på eller som behöver 

uppmärksammas på ett särskilt sätt. Den kan innehålla följande skriver Petersson och Ahlsén 
(2015): 

- Syfte och mål för verksamheten 

- Uppföljning av mätetal för prestanda och kvalitet  
- Tidsplaner för viktiga processer 

- Aktivitetslistor eller avstämning på leveranser  
- Beläggningstryck 
- Planerad närvaro/frånvaro 

3.5.1 5S - ordning och reda 

5S är ett verktyg vars syfte är att se till att det skapas en funktionell och välorganiserad 

arbetsplats, där var sak har sin plats. Det är viktigt för att skapa en trivsam miljö att arbeta i 
samtidigt som det är ett krav för att kunna standardisera arbetet som utförs på arbetsplatsen. 
Denna metod är troligtvis en av de mest kända av Lean-metoderna men fanns även långt 

innan Lean-arbetet introducerades förklarar Petersson och Ahlsén (2015). Men det är ofta där 
organisationen börjar Lean-arbetet. 5S handlar bland annat om att det ska vara ordning och 

reda på arbetsplatsen, men även att den skapar de rätta attityderna och beteendena hos 
medarbetarna. Det bör betyda att verksamheten inte endast ska se metoden som olika 
städaktiviteter som den i många fall gör utan den bidrar till att förbättra vardagen för 

medarbetarna. För att uppnå ett lyckosamt 5S-arbete bör organisationen fokusera på de små 
detaljerna på arbetsplatsen, som leder till stora effekter på helheten. Några effekter kan vara: 

- Minskat behov av olika typer av lager 
- Ökat medarbetarengagemang  
- Ökad produktivitet 

 
På många arbetsplatser går mycket av arbetstiden åt till att leta efter verktyg, material eller 

information som istället kan användas till värdeskapande arbete. Det handlar i vissa fall 
uppemot 25 procent av arbetstiden vilket 5S kan hjälpa till med att motarbeta och skala ner. 
Tillvägagångssättet består av fem delar: Sortera, Strukturera, Systematisk städning, 

Standardisera och Självdisciplin, som visas i figur 3. 
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Figur 3, 5S – Ordning och reda. 

 
Det första momentet är sortera och går ut på att sortera föremål, det kan vara material, verktyg 
etcetera, som finns på arbetsplatsen. Syftet med att sortera är att få en överskådlighet där 

föremål som används ofta ska placeras nära till hands och föremål som används sällan ska 
placeras någon annanstans. Strukturera är nästa steg och innebär att varje föremål som 

används har sin specifika plats på arbetsområdet. Det är viktigt för att kunna hitta föremålet 
snabbt och för att upptäcka om det sker avvikelser, som att det saknas verktyg. Det tredje S:et 
är systematisk städning som syftar till att allt ska vara i sin ordning och fungera som det ska. 

Alltså handlar det inte så mycket om städning utan mer om att ha ett bra upplägg för 
momenten så de blir korta. På så sätt kan mer tid läggas på att se till så att allt är i bra skick 

och upptäcka grundorsakerna till nedsmutsningen. Nästa S är standardisering som går ut på att 
arbetslaget som gjort de tre föregående stegen kommer överens om en standard för arbetet. 
Exempel på en standard kan vara, hur de olika föremålen ska vara strukturerade eller 

städrutiner. En viktig sak att tänka på vid skapande av standarder är att de ska vara enkla att 
förstå och enkla att följa, illustration i form av en bild är ett bra sätt att presentera en standard. 

Det sista S:et är självdisciplin vilket syftet är försöka få alla medarbetare att följa standarder i 
form av att ändra attityd och beteende hos dem. Det kan ta flera år att få arbetssättet att 
fungera riktigt bra och att få arbetarna att utveckla nya förbättringar. Alla dessa 5S 

tillsammans utgör en bas för utveckling och användning av standarder i verksamheten 
(Petersson & Ahlsén 2015).  

3.5.2 Just-in-time 

Just-in-time brukar definieras som rätt produkt i rätt antal vid rätt tidpunkt. Det är en av 
huvudprinciperna inom Lean och är till stor hjälp när slöserier i en verksamhet som ska 

reduceras. Om företaget kan ha ett förutsägbart flöde, som krävs vid Just-in-time, hade olika 
sorters av lager kunnat reduceras. Förutsägbarheten leder till flera fördelar som minskad 
överkapacitet, ökad flödeseffektivitet och ökad resurseffektivitet. Just-in-time består av tre 

delar: takt, kontinuerligt flöde och dragande system (Petersson & Ahlsén 2015).  
 

Takt är en princip, ett stöd för alla aktiviteter och processer i en organisation som har ett visst 
tempo som stämmer överens med kundbehovet. Takttiden används för att se hur snabbt en 
aktivitet behöver bli klar så att behovet hos kunden uppfylls. Fördelar som hänger ihop med 

användning av takt kan vara att krav och förväntningar tydliggörs och att aktiviteter 
synkroniseras. Ett sätt för att se så produktionen följer takttiden är genom att visualisera den, 

exempelvis genom att ha en elektronisk ljustavla som arbetarna kontinuerligt kan kontrollera. 
Nästa del är kontinuerligt flöde som har en strävan mot att material, information och 
produkter är i ständig rörelse. Det är dock nästan omöjligt att i praktiken uppnå ett helt 

kontinuerligt flöde men företaget kan arbeta mot att minska bland annat stopptider och 
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väntetider i processen. För att komma närmre ett sådant flöde bör ledtider reduceras och detta 

genom att exempelvis, korta avstånden mellan processerna, delleverera och ha frekventa 
transporter. Den sista principen är dragande system som innebär att aktiviteter startas först när 

det uppstår ett kundbehov. Steget efter i processen signalerar om ett behov som steget innan 
ska uppfylla och utföra som sedan skickas till steget efter som i sin tur fått ett behov av steget 
efter det. Kanban är en metod att utföra denna vidarebefordran av behovssignaler mellan 

processer med (Petersson & Ahlsén 2015).  

3.5.3 JIDOKA 

JIDOKA handlar om att kvalitetssäkra produkten, det görs genom att stoppa arbetet direkt när 
något går fel eller tar för lång tid och att vidta åtgärder. Mycket handlar om att finna ett orsak-
verkan-samband för att förbättra processen, alltså lärande. Inbyggd kvalitet handlar om att 

kontinuerligt säkerställa rätt kvalitet och inte göra det i efterhand menar Petersson och Ahlsén 
(2015). Att stoppa vid fel i processen handlar om att synliggöra avvikelser som behöver lösas, 

att konsekvenserna av avvikelsen blir minimala och att undvika inbyggda fel. I de flesta fall är 
förlorad tid ett mindre slöseri än att felen tar sig vidare och att arbetet behöver göras om 
senare, vilket leder till en ökad produktivitet och främjat lärande.  

 
Det är dock svårt att tillämpa JIDOKA i verkligheten, vilket kan bero på otydliga definitioner 

av rätt kvalitet. Det kan också bero på bristande beskrivningar av arbetssätten, att anställda 
inte följer det överenskomna arbetssättet, underhåll av maskiner och verktyg är bristfällig, att 
en oro finns hos medarbetarna för att stoppa verksamheten då det kan innebära övertid och 

förseningar men också på grund av motstånd för upptäckande av fel på grund av repressalier 
(Petersson & Ahlsén 2015).  
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4. EMPIRI 
I följande kapitel kommer resultatet att presenteras. I avsnitt 4.1 redovisas relevant fakta för 
förståelse av byggbranschen. Resultatet från intervjuer och hur logistiken hanteras i projektet 

där fallstudien har genomförts presenteras i avsnitt 4.3.  

4.1 Tillverkningsindustrin vs byggindustrin 

Tillverkningsindustrin har kommit långt vad gäller implementering av logistiktekniker och 
samverkan i försörjningskedjan. Jämfört med tillverkningsindustrin är byggindustrin långsam 
i utvecklingen av logistikhantering. Det finns många likheter mellan tillverkningsindustrin 

och byggindustrin men det är omöjligt att kopiera logistikstrategier dem sinsemellan. Det på 
grund av olikheter i arbetsmiljö, kulturella skillnaden och skillnader i operationer. 

Framgångsfaktorerna inom logistiken är tid, kvalité, kvantitet och placering.  
 
I tillverkning levereras materialet från lager till produktionslinjen på armlängds avstånd från 

montören, ett viktigt element i logistikstrategin som tar bort behovet av att montören behöver 
lämna produktionslinjen. I byggindustrin är det inte möjligt på grund av säkerhets-, och 

verkställande anledningar så som begränsade utrymmen eller att uppgiften kräver 
inställningstid. Det är den största skillnaden mellan de olika industrierna, att byggindustrin 
inte har en produktionslinje. I tillverkningsindustrin har montören en definierad arbetsuppgift 

som är lättare att planera vad gäller tidsåtgång, arbetsstruktur och resursutnyttjande (Sullivan, 
Barthorpe, & Robbins 2010). 

 
Just-in-time är precis som det låter inom tillverkningsindustrin. Material hämtas från lager och 
går direkt till förädling i produktionslinjen inom minuter. I byggindustrin påverkas 

planeringen av externa faktorer så som väderförhållanden, miljöfaktorer och 
arbetsförhållanden, eftersom det bidrar till att inte ge samma säkerhet i att kunna utföra 

arbetsuppgifter. 
 
Även paketeringen av material och produkter går inte att kopiera från tillverkningsindustrin, 

där företaget kan paketera olika komponenter i samma paket för montering av en produkt på 
annat ställe. Det på grund av att i tillverkningsindustrin kan fokus ligga på produktionslinjen 

för en standardprodukt och maximering av produktiviteten. I byggindustrin är ofta 
byggnaderna skräddarsydda, där entreprenörer utför många varierande uppgifter med kort 
livslängd (Sullivan, Barthorpe, & Robbins 2010).  

4.1.1 Kommunikation genom digitalisering  

Byggbranschen i Sverige är under utveckling när det kommer till spårbarhet av enskilda 

produkter förklarar Andersson (2018). Många företag siktar på att införa en unik digitalisering 
för identifiering av byggprodukter som ska stäcka sig över hela byggprocessen. Från 
projektering till produkter som finns på byggarbetsplatsen och var exakt i byggnaden de är 

placerade. Ägaren för byggnaden vet då vilka produkter som finns och var de är placerade. 
Vissa företag tror att med hjälp av denna obrutna digitala kommunikation kan de nå stora 

rationaliseringsvinster och göra besparingar på 20 procent.   
 
Exempel på användning av det nya systemet är att kunna följa material i realtid från ritning 

till förvaltning. Det kommer att vara uppdelat i fyra steg. Första steget är vid projekteringen, 
där Computer-aided design-programmet ritar en vägg och visar den i en 3D-modell. Det anges 

vad väggen ska bestå av och var den ska placeras i byggnaden. För att ange väggens 
egenskaper används det nya svenska klassifikationssystemet CoClass i en kombination med 
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European Technisches Informationsmodell. Informationen skickas sedan vidare till 

inköpssystemet. Nästa steg är därför inköp och planering. Där analyseras egenskaperna och 
material väljs hos en lämplig leverantör. Artikeln som väljs har ett artikelnummer enligt 

Global Trade Item Number och beställningen skickas tillsammans med leveransplan till 
leverantören. Transport planeras och information om var den ska lossas och exakt var i 
byggnaden materialet ska monteras (Andersson 2018).  

 
Steg tre handlar om logistiksystemet, där produktinformation som var produkten finns lagras. 

Det finns möjlighet att söka på produkten för att se var den befinner sig just nu, i transporten, 
lagringsplats eller monterat på rätt plats. Planeringssystemet skickar istället information till de 
som ska montera materialet, om var produkten finns, var den ska monteras samt hur det ska 

monteras. Det sista steget handlar om förvaltningen av byggnaden. Informationen om 
byggnaden lagras i ett förvaltningssystem som innehåller alla artiklar och var exakt de är 

placerade. Fastighetsägaren kan om 30 år ta fram information om vilket material som i 
byggnaden och se om det innehåller något farligt ämne. Systemet ger även underlag för 
byggnadens drift och underhåll (Andersson 2018).  

4.1.2 Materialhantering och dess kostnader 

Med materialkostnad avses det pris leverantören tar för att leverera en produkt, inklusive 

kostnader för exempelvis frakt, paketering, lossning, lagring, interna transporter etcetera som 
kallas tillskottskostnader (Hansson et al. 2017). Summan av de direkta och indirekta 
kostnaderna är självkostnaden för produkten eller materialet. En direkt kostnad avser det pris 

som kan härledas direkt till produkten eller materialet. En indirekt kostnad avser de kostnader 
som uppstår som inte direkt härleds till produkten eller materialet. De kostnaderna är istället 

omkostnader, så som kostnader för ekonomiavdelningen eller lokalhyran (Hogia 2009). De 
indirekta kostnaderna avser även leverantörens administrationskostnader. Den kan minskas 
genom att ingå års- eller ramavtal mot där sedan avrop görs, alltså begär leverans utefter 

avtalets utformning.  
 

Vid leverans är det också viktigt att beakta leveransmöjligheterna. Kan en leverantör lyfta in 
materialet direkt till inbyggnadsstället kan kostnader sänkas för utrustning som annars hade 
behövts för att hantera materialet på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att studera 

lossningsmöjligheter. Det finns direkta kostnader för lossning, en annan för omlastning och en 
för framkörning till arbetsplatsen. För att undvika förseningar bör veckoprogram upprättas för 

materialleveranser. Strävan bör vara mot att få materialet direkt levererat till 
inbyggnadsstället. Genom Just-in-time leveranser kan materialet levereras i takt med 
förbrukningen och sänka kostnaderna ytterligare. Vid en trång arbetsplats kan mellanlagring 

hos återförsäljare vara intressant (Hansson et al. 2017).  
 

En indirekt kostnad är omflyttning på arbetsplatsen, det medför hanteringskostnader och risk 
för spill. Spill medför avfallskostnader, vid produktion kan gipsspillet överstiga 30 procent 
som medför produktionsstörningar. En lösning är att beställa konfektionerat material, risken 

är dock att om ett sådant material skadas ökar risken för problem. Vid reklamationer uppstår 
administrationskostnader trotts att leverantören åtgärdar felet, för att minska risken kan inköp 

göras mot stora leverantörer som har kapacitet för att hantera fel.  
 
Sammanfattningsvis är det svårt att uppskatta tillskottskostnaderna då störningskostnaderna 

lätt underskattas. Störningarna medför kostnader för omdisposition av arbetskraft, 
inkörningsförluster och administration. Kostnaderna för material, transporter, paketering och 

underentreprenörer ligger på cirka 70 procent av omsättningen för byggprojektet, varav cirka 



 

- 22 - 
 

40 procent utgörs av materialinköpen. Fördelningen av kostnaderna kan variera mycket 

mellan projekten (Hansson et al. 2017). 

4.2 RO-gruppen 

RO-gruppen är ett företag med cirka 170 anställda som i Sverige är ett av de snabbast 
växande inom byggbranschen, se figur 3. Företaget arbetar med långsiktiga relationer med 

kunder och är en modern byggpartner. De är verksamma inom entreprenad, byggservice, 
bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering och arbetar idag i hela Skandinavien. Deras 
vision är att bygga en bättre värld genom att ständigt utvecklas, att lösa och se morgondagens 

utmaningar. Deras slogan är ”Challenge: Accepted - vi antar utmaningen” (RO-gruppen 
u.å.a).  

 

 
Figur 3: Omsättning hos RO-gruppen från år 1989–2017 (RO-gruppen u.å.c). 
 
En av deras specialiteter kallar de för ” peed-focus” vilket innebär att de arbetar mycket med 

att bemöta kundens behov. Det genom snabb återkoppling och öppen kommunikation genom 
byggprocessens alla stadier (RO-gruppen u.å.b). RO-gruppen startades 1982 och har sedan 

dess stadigt växt sig större (RO-gruppen u.å.c). 

4.3 Projektet Simonsland 

Projektet Simonsland är indelat i olika etapper där entreprenören för tillfället arbetar med 
Etapp två. Etapp två består av renovering av en gammal industrilokal som ska göras om till 
kulturskola och gym med en hel del stomarbeten1. Projektet är en komplicerad ombyggnad på 

cirka 10 000 m22. Successiv inflyttning kommer att ske vid färdigställandet av kulturskolan 
den första augusti 20183. Arbetet bedrivs i flytande projektering i samverkan med beställare, 
entreprenörer och några underentreprenörer. Mycket samarbete sker sinsemellan alla parter 

där stor transparens finns4. Alltså har beställaren full insyn i ekonomin, där ersättningsformen 

                                                 
1
 Platschef RO-gruppen, personintervju 2018-03-22. 

2
 Projektchef RO-gruppen, personintervju 2018-03-23. 

3
 Platschef RO-gruppen, personintervju 2018-03-22. 

4
 Arbetsledare RO-gruppen, personintervju 2018-03-22. 
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är löpande räkning. Samverkan bygger på stort förtroende, en vilja att jobba närmare och mer 

tillsammans. Underentreprenörerna har ett liknande kontrakt med RO-gruppen som de har 
med beställaren. Med flytande projektering menas att produktion, inköp och projektering sker 

parallellt med varandra. Det finns bland annat en styrgrupp tillsammans med beställaren där 
diskussioner kring projektet i stort sker, tanken är att få vädra åsikter och att hjälpa varandra. 
Vid byggstart hade entreprenören fått ett slutdatum utan vetskap om hur det skulle produceras 

utan endast vad som skulle produceras5. Nedan finns en illustration av hur Simonsland 
kommer att se ut efter färdigställandet av etapp 2, se figur 4. 

  

 
Figur 4: Simonsland etapp 2 (Simonsland u.å).  
 

Projekt Simonsland är speciellt med tanke på att det är trånga utrymmen och centralt beläget 
vilket komplicerar logistiken avsevärt6. 

4.3.1 Presentation av intervjupersoner och deras syn på bygglogistik 

I följande fallstudie har intervjuer genomförts med sju verksamma personer i projektet 
Simonsland. Dessa personer är följande: 

- Logistikansvarig 
- Arbetsledare 
- Underentreprenör för ventilation 

- Underentreprenör för aluminium-, och glaspartier 
- Projektchef 

- Platschef 
- Underentreprenör rör  

Nedan följer en beskrivning av hur de arbetar med logistiken och vad för roll de har i 

projektet utan någon innebörds ordning. Dessutom förs en diskussion om synen på 
bygglogistik. 
 

Logistikansvarig – Sköter logistiken på byggarbetsplatsen. Han planerar för transporter och 
lossningsmöjligheter, där fokus ligger på vad som kommer in och hur det lagerhålls fram till 

                                                 
5
 Projektchef RO-gruppen, personintervju 2018-03-23. 

6
 Projektchef RO-gruppen, personintervju 2018-03-23. 
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det ska användas. Det kan handla om allmänna hjälpmedel som används av yrkesarbetarna, 

exempelvis liftar och verktyg, alltså saker vid arbetet som yrkesarbetarna inte har med sig 
själva. Dessutom innefattar arbetsuppgifterna inköp av förbrukningsmaterial och 

omsättningsmaterial så som infästning.  
 
Den logistikansvarige har arbetat sedan ett halvår tillbaka med logistik i byggbranschen och 

har tidigare erfarenhet från lagerhantering i annan bransch. Han anser inte att bygg-specifik 
logistik skiljer sig från annan bransch, utan snarare tror han det handlar om att fokus inte finns 

på logistiken överlag i byggbranschen. Hans känsla är att andra branscher är mycket längre 
fram än byggbranschen vad gäller begreppet Lean och sätten att arbeta på så som Just-in-time 
etcetera. Hans syn på prioriteringen av logistik i byggbranschen är att ju större inköp desto 

mer sparas genom mängdrabatter. Alltså ligger mycket fokus på lägsta pris vid inköp. Dock 
finns detta i alla branscher men hanteringen av logistikkostnaden sker på ett annat sätt och 

prioriteras annorlunda. Logistik är en stor kostnad oavsett. Nu är det väldigt mycket ta emot, 
flytta runt, flytta tillbaka. Sen skicka ut till där det ska användas. På byggarbetsplatser är 
förutsättningarna olika och logistikansvarig tror att goda lagerförutsättningar inte finns 

överlag, istället finns det mindre avlastningsytor.  
 

Logistikansvarig tror det är olika logistikstrategier på olika byggarbetsplatser. Fördelarna är 
de så kallade säkerhetslagren som finns i väldigt stor utsträckning. Dessa skulle dock kunna 
vara lägre, det är någonting som i regel inte ska behöva användas. Dock ger det fördelen att ha 

en ordentlig backup, att alltid ha tillgång till material. Nackdelen är istället att det tar mycket 
plats. Logistikansvarig anser att säkerhetslager inte används som det är definierat utan 

material köps in för att inköparen ändå räknar av allting för att exempelvis ha en våning 
färdig. Vilket han anser är ett inbyggt problem. De som räknar och gör inköp skulle få ett 
större ansvar med att saker går i rätt ordning och att det inte skulle vara så populärt att behöva 

göra alla beställningar successivt istället för att beställa allt direkt7. 
 

Arbetsledare - Arbetar mycket med samordningen på arbetsplatsen och förmedlar den 
information platschefen behöver få ut till yrkesarbetarna. Som arbetsledare svarar han på 
frågor och försöker se till så att produktionen flyter på, att saker inte bara blir lösta utan att en 

baktanke ska finnas. Det kan vara alltifrån att belysningen gått sönder till att ta fram ritningar 
eller komma på snabba lösningar. Innan aktuellt projekt har han arbetat ett år inom 

byggbranschen med småprojekt, tidigare anställd på Volvo som montör.  
 
Arbetsledaren tror att byggbranschen ligger väldigt mycket efter när det kommer till logistik i 

jämförelse med andra branscher. Dock anser han också att det är svårare med bygg-specifik 
logistik, då byggandet pågår där logistiken ska fungera och arbetsplatsen ändras med tiden. 

Under sin tid på Volvo byggde han bilar på löpande band, där allt material fanns inom 
armslängds avstånd. Bilen fördes vidare till fortsatt förädling längre fram på bandet och 
montören behövde därmed inte flytta på sig, saknades material tryckte montören på en knapp 

så fylldes det på. I byggbranschen är det mer personstyrt än digitaliserat, där hans roll som 
arbetsledare är mycket att ta fram det folk behöver. Det handlar mycket mer om temporära 

lösningar.  
 
Prioritering av logistiken varierar under projektetens gång och de eftersträvar mycket 

planering för att uppnå mängdrabatter och mindre transporter. Det finns inte stora ytor att 
lagra material på så ofta eftersträvas istället att materialet finns på plats när det behövs på 

                                                 
7
 Logistikansvarig, konsult, personintervju 2018-03-20. 
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grund av tidsbrist. Mycket problem ligger i att alla på arbetsplatsen vill ha så mycket material 

som möjlig på plats. Fördelarna med bygg-specifik logistik är att den är flexibel, många 
leverantörer och underentreprenörer finns att tillgå. Nackdelarna är att det råder brist på 

dokumentation och erfarenhetsåterföring8.  
 
Underentreprenör för ventilation - Arbetar med nyinstallation av ventilationen på 

byggarbetsplatsen och ser till att monteringen utförs korrekt. Han har även hand om inköp av 
ventilation på hela byggarbetsplatsen och arbetar på en plåtslagerifirma som RO-gruppen 

anlitat som underentreprenör. Han har jobbat inom byggbranschen i sju år där logistik för 
honom handlar om en fungerande materialhantering utan störningar. Han har även arbetat i 
andra branscher men anser att logistiken inte skiljer sig från byggbranschen utan principen är 

densamma9. 
 

Underentreprenör för aluminium- och glaspartier - Arbetar med glas och 
aluminiumpartier och är underentreprenör på arbetsplatsen. Har arbetat 15 år som snickare, 
varit arbetsledare och därefter arbetat på nuvarande arbete i cirka 12 år och alltid inom 

byggbranschen. För honom är logistik svårt och viktigt, det är svårt att få det att funka. 
Generellt anser montören att den största utmaningen när det kommer till bygglogistik är 

leveranserna, då hänsyn måste tas till många olika faktorer på en byggarbetsplats10.  
 
Projektchef – Arbetsuppgifterna består av projektledning, kontakt med beställare och att vara 

ytterst ansvarig för projektet, även mycket projektering och personalfrågor för RO-gruppens 
räkning, han har ett sorts helikopterperspektiv. Han har arbetat inom byggbranschen i 10 år 

och då på RO-gruppen. Han började arbeta på RO-gruppen när det var ett byggservice företag 
och har haft många egna projekt, kalkylerat, varit entreprenadingenjör och nu projektchef.  
 

Projektchefen ser logistik som transport av produkt från a till b, via c till d. Inom 
byggbranschen är det särskilt viktigt med i vilken ordning aktiviteterna görs och vilka 

samband de har. Det på grund av att logistiken är tätt kopplat till hur bygget planeras i övrigt. 
De behöver sammanfalla i både tid, plats och mängd etcetera. Projektchefen anser att 
byggbranschens logistik är nedprioriterad generellt och att det ska mycket till för att den ska 

prioriteras. Projekten behöver bli extrema för att det ska vara intressant att börja diskutera 
logistik och att börja bry sig om den, i vanliga fallet studeras den nästan inte utan det får lösas 

på plats.   
 
Vid beställning av exempelvis material, säger projektchefen att det inte är något särskilt som 

styr men att de vill ha flexibilitet vid transporterna. Det är viktigt att de kan ha fria transporter 
vilket innebär att transporterna kan komma när de behöver produkterna och inte behöver ha 

för mycket panikbeställningar. Han berättar att många inom branschen planerar för dålig 
logistik istället för att planera för att den ska fungera. Projektchefen arbetar inte själv med 
materialflödets logistik i projektet utan den logistiken han berör handlar om resursplanering, 

alltså personal11. 
 

Platschef – Platschefen har ansvar för tre arbetsledare, har mycket ansvar för samordning och 
har på det sättet ett helikopterperspektiv. Arbetar med ekonomin och produktionen. 
Erfarenhetsmässigt har han arbetat i 10 år inom byggbranschen och har haft ansvar för mindre 

                                                 
8
 Arbetsledare RO-gruppen, personintervju 2018-03-22. 

9
 Underentreprenör - ventilation, montör, personintervju 2018-03-20. 

10
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projekt och nu för första gången sitter han med ansvaret för en stor ombyggnad. Platschefen 

arbetar med logistiken på arbetsplatsen på så sätt att han försöker att lägga sig i vad som ska 
göras och när det ska göras. 

 
Platschefen anser att det tidigare har handlat mycket om logistiken till och från arbetsplatsen 
men att det nu på senare tid även handlar om logistiken på arbetsplatsen. På bara ett år har 

hans syn på logistik ändrats mycket, nu har han mer fokus på logistik på självaste 
arbetsplatsen än vad han haft tidigare. Vid beställning av exempelvis material ligger 

prioriteringen på kostnad och många försöker jobba med Just-in-time, vilket har förbättrats 
inom byggbranschen och även Lean börjar fungera. Misstag görs på grund av 
kommunikationsmissar, som att för mycket material beställts. De måste tänka både på de 

indirekta och direkta kostnaderna, mycket kan även bero på oerfarenhet. Platschefen anser att 
logistiken är lättare att hantera vid nyproduktion12.  

 
Underentreprenör för rör - Medansvarig tillsammans med övriga anställda på 
underentreprenörens företag som ska se till att beställning från RO-gruppen utförs korrekt 

gentemot deras beställare. Ansvarar för exempelvis alla vattenledningar på byggarbetsplatsen 
fram tills i hopkoppling med kommunens ledningar, även avlopp, där de reglerar värme och 

kyla bland annat. Har tidigare arbetat som besiktningsman. Arbetat med ledarskapsutveckling. 
Projektledaren arbetar även med inköp. 
 

Logistik för honom är transport, lagring och planering. Idag handlar det mer om planering än 
förr, det handlar om allt från råvarumaterial till slutkonsumtion. Projektledaren anser att den 

största skillnaden är att tidigare gjordes stora beställningar som förvarades under längre tid på 
arbetsplatsen, idag är det mer Just-in-time beställningar. Det är trångt på byggarbetsplatsen 
vilket resulterar i att alla på plats tar saker dag för dag. Det handlar mycket om avtal och 

kostnader som styr logistiken, där leveranssäkerheten har blivit bättre än förr 13. 

4.3.2 Grundtanken till logistiken på arbetsplatsen 

Arbetstiderna på byggarbetsplatsen är mellan 07:00 till 16:00, under denna tid ska det i regel 
komma bokade leveranser. Det finns vissa bestämmelser för hur trafiken får gå för att det ska 
fungera på arbetsplatsen, se bilaga 2. Allt sker på en begränsad yta, för att få plats och komma 

ut igen. Mycket fokus på planeringen inför leveranserna, att speditörerna skickar rätt typ av 
fordon och att lossningsmöjligheter finns, alla fordonstyper får inte plats. Kommer fel typ av 

fordon sker avlastning utanför arbetsplatsen och inkörning av leveransen sker med hjullastare.  
 
Därefter sker planering av hur materialet ska förvaras respektive användas direkt, där lagring 

kan pågå alltifrån en timma upp till tre månader. Generellt ska det vara bra omsättning på 
materialet. Underentreprenörerna har egna bodar för materialförvaring och sköter sina 

leveranser självständigt med hjälp av ett bokningssystem.  
 
Bokningssystemet fungerar som ett schema över tillgängliga tider och intervall som kan 

användas till att boka in sina leveranser på, därmed får en person en helhetssyn över när 
leveranser kommer och vilka resurser som krävs vid inleveransen. Dessutom kan alla ta del av 

informationen. Intervallet bestämmer den som bokar leveransen och beroende på hur lång tid 
lossningen tar. Kommer en leverans som inte är bokad eller utanför angivet intervall finns 
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risken att leveransen nekas. Kan leveransen tas emot hindras den inte. Denna information har 

alla tagit del av som arbetar på byggarbetsplatsen, ett först till kvarn system.  
 

På arbetsplatsen finns avlastningsytor där material lagras, i regel på den våning och på den yta 
där material ska användas. Det motverkar onödiga rörelser och förflyttning av material. 
Beställningarna levereras med transportföretag där samlastning sker med andra företag och 

arbetsplatsen blir ett av många stopp14. Materialet som levereras ska förbrukas inom en dag, 
där leveransen ska ske under natten och tas upp till rätt våning. Bokning av transporter sker en 

vecka i förväg där den som beställt har hand om mottagningen15. 
 
På grund av tidsbrist ligger fokus på låga priser och mängdrabatter, men även flexibiliteten i 

leveranserna är viktiga16. Sker beställning innan klockan 12:00 bör leverans ske 07:00 
nästkommande vardag där det eftersträvas Just-in-time leveranser, samtidigt vill 

entreprenören få ned fraktkostnaden och lagra det som går att lagra. Logistiken på 
arbetsplatsen planeras till störst del av logistikansvarig och all kommunikation om logistiken 
ska ske genom honom17.  

 
Varje vecka hålls möten med underentreprenörer för genomgång av kommande vecka, ett 

logistik-PM finns med i alla underentreprenörers avtal18. Här diskuteras materialleveranser, 
när kranen används, vart underentreprenörerna kan lagra saker etcetera, där pulsmöten ska ske 
varje dag19. Genomgångar med nya underentreprenörer håller arbetsledaren i för att ge ut 

information om att inte boka för mycket transporter och material för att frigöra så mycket yta 
som möjligt20.  

4.3.3 Logistiken på arbetsplatsen i dagsläget 

För att motverka stillastående processer har buffertlistor lagts upp på arbeten som ska utföras, 
arbetet sker på löpande räkning och det är viktigt att tiden utnyttjas rätt21. Hänsyn måste dock 

tas till lagringsmöjligheter, då avlastningsytorna inte är stora och blir mindre ju längre tid som 
går på bygget. Ingen särskild lagerstrategi finns, enda synpunkten är att mer plats hade behövs 

för lagring. Det material som inte får plats på arbetsplatsen lagras på annat ställe. Exempel på 
hur lagringsplatser kan se ut visas i figur 5. 
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Figur 5: Materialförvaring på arbetsplatsen.  

 
Innergården skulle från början vara en lagerfri plats, men det har ändrats på grund av för stora 
beställningar 22. Det sker mycket omplaneringar23 och därför är kommunikationen viktig. 

Exempelvis har de ett ventilationsrum som är 350 kvm stort och allt material beställdes direkt. 
Tanken var att endast beställa stommen men på grund av kommunikationsmiss kom allt 

material för färdiga väggar inklusive fästmaterial. Konsekvensen blir platsbrist, i vanliga fall 
kan leveransen stoppas och leverantören hade inte möjlighet att lagra allt denna gången. 
 

Det eftersträvas att beställa den mängd material som behövs för arbetstillfället. I början av 
projektet gjordes större inköp, allt material som krävdes per plan beställdes för att det fanns 

större ytor och det var mindre folk på bygget. Sedan har det blivit mindre och mindre 
leveranser på grund av att arbetsbelastningen ökar och arbetsytorna blir mindre. Nu sker 
leveranser tre gånger i veckan, där de försöker att få andra på projektet att göra mindre och 

mer planerade beställningar, tidigare kom leveranser varje dag. De försöker ytterligare arbeta 
och utveckla leveranserna för att motverka att för många onödiga leveranser sker. Enligt 

statistiken har 50 procent av leveranserna varit bokade. I vanliga fall är känslan att det brukar 
vara en mindre andel24. Projektchefen tycker att det har varit oerhört svårt att få folk att boka 
transporter via webben25. 

 
Vad gäller kommunikationen finns inga direkta förhållningssätt, då olika parter arbetar nära 

varandra vilket gör det lätt att kommunicera. All kommunikation sker genom den 
logistikansvarige, avstämning sker när materialleveranser kan ske. Kommunikationen skedde 
i början av projektet genom skriftliga loggar men har istället gått över till att gå via telefon 

och fysiskt vid logistikfrågor26.  Den logistikansvarige tycker att det är svårt att veta vart alla 
saker ska och vem som har beställt det, det är ofta den som har beställt som vet vart materialet 

ska. Det pågår en diskussion om vad som kan göras för att förbättra denna utmaning27. De har 
pulsmöten tre till fyra gånger i veckan minst samt ute på bygget 15 minuter två gånger i 
veckan, där kommunikation kring logistik sker. Även ett längre underentreprenörsmöte hålls 
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en gång i veckan. Vid stress försämras kommunikationen och det blir mer att göra ju längre 

projektet går28. 

Projektchefens tidigare erfarenhet av andra projekt skiljer sig från aktuellt projekt. Framförallt 

är skillnaden att ha en logistikansvarig och att inte ha det på arbetsplatsen. Saker kommer 
undan mycket snabbare och leveranser tar sig till arbetsstället mycket snabbare, det blir mer 
ordning och reda, vilket han ser är en förbättring. Arbetsbördan på arbetsledare som normalt 

är dem som tar emot leveranser blir mindre och platsorganisationen får mer tid för att arbeta 
med andra aktiviteter. Platsorganisationen behöver på det sättet nästan aldrig lägga sig i 

logistikarbetet, de beställer däremot material och behöver arbeta med samverkan mellan dem 
och den logistikansvarige. Han har även fått en annan syn på logistiken och ser vinningen 
med ordning och reda vilket ger bra signalvärden29. Alla intervjupersoner håller med om 

detta. Platschefen anser att den logistikansvarige är gratis då han arbetar in sina egna pengar 
genom att få flyt i produktionen30. 

 
Material som är känsliga, så som glaspartier, nyttjas mindre transporter för att kunna hantera 
materialet för hand. Transportföretag är svåra att kontrollera vad gäller flexibilitet i 

leveranstider och de levererar gärna material i stora leveranser och samlastat med annat vilket 
gör att material skadas. Vanligen sticker glas ut från pallarna vilket ökar skaderisken. De har 

löst det genom att använda större pallar som skyddar glaset bättre vid transport och 
inleverans. Ofta går inte det då leverantörerna inte är mottagliga till förändringar av deras 
egna rutiner. I det specifika projektet har de fått betala 60 000 - 70 000 kronor extra för att 

paketera glaset så som de vill ha det paketerat, se figur 6. 
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Figur 6: Paketering av glaspartier.  

Ett problem med logistiken är att vissa arbeten utförts i fel ordning, så som att innerväggar 
satts upp innan glas monterats vilket försvårat logistiken31.  

4.3.4 Icke värdeskapande aktiviteter 

Under intervjuerna fick alla intervjuade personer en stund på sig att lokalisera de så kallade 
slöserierna enligt Leans princip för slöserier. De mest framträdande slöserierna som framkom 

under intervjuerna har varit följande: 
- Väntan i form av att handlingar saknas som orsakats av bristfällig planering och 

omorganisering. 
- Onödiga transporter i form av ”panikbeställningar”.  
- Defekter uppkommer i produktion på grund av ändringar i handlingarna. 

- Stora lager byggs upp och entreprenören eftersträvar mängdrabatter samt att stillastående 
ska förhindras. 

- Onödiga rörelser orsakat av de stora lagren som kräver mycket förflyttningar av material. 
- Överarbete har skett på grund av ofullständiga handlingar. 
- Outnyttjad kompetens förutspår intervjupersonerna kommer bli värre ju närmare 

slutbesiktning de kommer. I dagsläget uppfattar intervjupersonerna att allas kompetens 
utnyttjas på ett bra sätt. 

 
Nedan presenteras slöserierna som intervjupersonerna uppfattar finns på byggarbetsplatsen 
med exempel från verkligheten.  

 
Överproduktion - Sker sällan inom byggbranschen för det görs inte mer än det som finns på 

ritningarna32, detta håller alla intervjupersoner med om. 
 
Väntan - Väntan på bygget är inte så hög för tillfället men ju närmare slutbesiktning desto 

trängre arbetsutrymme, arbetsmomenten ska utföras i en viss ordning och mot slutet kommer 
dessa att behöva vänta på varandra i större utsträckning33. Dock sker en del väntan på grund 

av sena leveranser34 men också på grund av mycket omflyttningar som hindrar produktion 35. 
Bygghiss är en trång sektor likaså kran som tar tid från produktionen vid omflyttning av 
material 36. Mycket väntan sker på grund av bristfällig planering och att saker som skulle ha 

gjorts inte blir gjorda. Även på grund av byggställningar så som bygghiss, den gör att fönster 
inte kan monteras där bygghissen befinner sig37. En sak som kan inträffa är att det påbörjas ett 

arbete på ett ställe som är enklare, detta för att handlingar saknas det ställe som annars hade 
varit mer prioritet. Vilket orsakar väntan och förseningar38. Väntan har även uppkommit på 
grund av att aktiviteter som måste utföras innan nästa steg inte blivit utförda i tid, vilket 

orsakat väntan för den entreprenör som ska utföra den kommande aktiviteten.  Under den 
tiden entreprenören väntar kan annat arbete utföras, men då sker oplanerade aktiviteter som 

gör att det går en halv dag åt att omorganisera.39. 
 

                                                 
31

 Underentreprenör - glas och aluminiumpartier, personintervju 2018-03-21. 
32

 Platschef RO-gruppen, personintervju 2018-03-22. 
33

 Logistikansvarig, konsult, personintervju 2018-03-20. 
34

 Arbetsledare RO-gruppen, personintervju 2018-03-22. 
35

 Logistikansvarig, konsult, personintervju 2018-03-20. 
36

 Projektchef RO-gruppen, personintervju 2018-03-23. 
37

 Underentreprenör - glas och aluminiumpartier, personintervju 2018-03-21. 
38

 Platschef RO-gruppen, personintervju 2018-03-22. 
39

 Projektledare, underentreprenör rör, personintervju 2018-03-27. 



 

- 31 - 
 

Transport - Det sker mycket transporter på arbetsplatsen. De har haft kran, tömning av 

containrar och sju lastbilar med materialleveranser på gården samtidigt vilket är en 
säkerhetsfråga. Innergårdens geometri gör det svårt att kontrollera säkerheten då många 

aktiviteter sker samtidigt. Det sker onödiga leveranser i form av panikbeställningar40, 
temporära lösningar bidrar till ökade hanteringskostnader där fokuset endast varit på 
besparingar i transportkostnaden41. Dessutom levereras inte alltid det materialet som beställts 

utan det måste exempelvis tillverkas i fabrik först och skickas i en senare leverans42. Ibland 
måste beställaren ligga på leverantören för att få dit materialet 43.  

 
Defekter - På grund av ändrade handlingar under produktionen sker ändringar av höjder på 
exempelvis ventilationsrör. Dessutom sker vissa arbeten i fel ordning då arbete som behöver 

utföras innan ett visst moment kommer fram när montering redan skett44. Arkitekten har inte 
reviderat ritningarna i tid, på grund av tidsbrist har det byggts ändå efter vad montören tror 

ska byggas för att kunna hålla tidplanen. Det har lett till komplettering eller ombyggnation av 
vissa delar45. Exempelvis felaktiga håltagningar som behövts gjutas igen för håltagning på rätt 
ställe46. Brist på samordning och kommunikation leder till felaktiga installationer som måste 

göras om47. 
 

Lager - Det sker beställning av mycket material på grund av mängdrabatter, vilket tar upp 
mycket yta på arbetsplatsen och orsakar mycket omflyttningar48. Dessutom har det skett 
kommunikationsmissar som har lett till att stora lager finns, ytor har fått tas upp som kunnat 

användas till andra ändamål. Dessutom beställs material till moment de tror ska göras men på 
grund av den flytande projekteringen har vissa moment skjutits i tid, material har kommit och 

blir stående, där väntan på det materialet som skulle beställts sker. De material som tar upp 
störst lageryta är ventilationsrör, skivor av olika slag och isolering. Då det råder platsbrist får 
materialet lagras där det kan. Vissa material är fuktkänsliga och förvaras så gott det går 

inomhus, i annat fall plastas materialet in. Andra material tål att stå utomhus men blir istället 
smutsiga och stökar ner arbetsplatsen49.  

 
Onödiga rörelser - En del letande efter material förekommer samt onödiga telefonsamtal till 
leverantör för kontroll av att leveransen verkligen kommit50, dessutom är transportsträckorna 

för yrkesarbetarna lite längre än vad de behöver vara vid vissa tillfällen på grund av platsbrist. 
På grund av mycket omflyttningar har material som OSB och gips blivit skadat, där det kan 

glömmas bort att skydda materialet för att det ska gå fort51. Det gör att de tappar i tid och 
produktivitet52. 
 

Överarbete - På grund av kommunikationsmiss från konstruktör har slipning av balkar ovan 
fönster på utsidan överarbetats, där två till tre dagar av onödigt arbete genomförts53. De har 
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även två överarbetade bjälklag, som mycket tid lagts på. Dessa är i så kallade millimeter-våg 

och är perfekt byggda, vilket ingen bryr sig om. Istället har det tagit för mycket tid vilket gjort 
att flertal underentreprenörer fått vänta54.   

 
Outnyttjad kompetens – Den outnyttjade kompetensen kommer att öka ju närmare 
slutbesiktning projektet kommer, det är ofta bråttom de tre sista månaderna av projektet. Alla 

verksamma på arbetsplatsen kommer att fokusera mer på sitt eget för att få det klart i tid vilket 
lär orsaka kommunikationsbrister, men även på grund av att det rör sig mycket folk på små 

ytor55. Mycket missas även på grund av oerfarenhet, lärdom kommer sällan från saker som 
görs bra utan mer från det som gjorts sämre56. 

4.3.5 Intervjupersonernas förbättringsförslag och utmaningar  

Projektchefen tycker ett stort problem har varit att projektering och produktion skett parallellt, 
samt att tidsplanen varit hård från början. Därför bör mer tid ha ägnats åt projektering för sig 

först och sedan produktion57.  

Platschefen anser att det är svårt att greppa helheten tidigt, saker missas i projekteringen. 
Planeringen är alltså mindre bra och att det finns mycket att göra för att minimera felen 

tidigare. Utan en logistikansvarig hade de behövt sätta en arbetsledare på logistiken som inte 
kunnat fokusera lika mycket på produktion. Annars fördelas ansvaret på övriga vilket gör att 

lösningar inte alltid blir optimala. Om en logistikansvarig hade suttit med i projekteringen 
hade möjligtvis en bättre lösning funnits från början 58. I det specifika projekt var logistiken 
med i projekteringen men endast i stora drag, så som hur ställningar byggs, avspärrningar, 

placering av bodar etcetera59. Dock blir det svårt att motivera en logistikansvarig i framtida 
projekt, då ekonomin styr och det är svårt att redovisa skillnaden. Enligt beställaren ska 

logistiken ingå och han ser mer på de direkta kostnaderna och inte vinningen i att en 
hantverkare fokuserar på att producera istället för att bära in material. Projektchefen kommer 
att förespråka logistikansvarig som en förbättring men han skulle vilja ha nyckeltal på att det 

är nödvändigt. Optimalt skulle en kalkyl på skillnader funnits med från början av projektet60. 
Alla intervjupersoner håller med om att i komplexa projekt är en logistikansvarig ovärderlig. 

Logistikansvarig anser att det borde finnas en roll vars ansvar är både inköp och 
materialhantering på plats. Idag delas rollerna upp och dessa personer kan komma att tycka 
olika saker. Alltså en arbetsledare med fokus på logistik som är med i planeringen och 

produktionen. Att ha någon som har koll på var det behövs material och hur mycket61. 
 

Vid diskussion med underentreprenör för ventilationen om huruvida slöserierna kunnat 
undvikas framkom det att bristande planering ofta är orsaken. Bättre planering och koll på 
ritningar skulle bidra till mindre fel. Det är dock svårt att lösa transportproblemet då 

stillastående i produktionen vill undvikas och arbete måste då finnas hela tiden62. Det är också 
viktigt att arbeta mot Just-in-time leveranser för att undvika lagerhållning som tar plats63.  
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Arbetsledaren tycker att det kan vara aktuellt med ett mellanlager, där allt material för 
entreprenaden finns förvarat och hanteras av ett annat företag. Därefter kunna göra avrop 

utefter vad som behövs för att få det levererat kommande vardag. Det hade löst problemen 
med trånga utrymmen och omflyttning av material, samt väntan på material. Produktionen 
hade varit effektivare, men det är oklart om det är värt det. Det är en avvägning inför varje 

projekt 64. Enligt projektchefen är det en god idé men det är även svårt att motivera för 
beställare, möjligtvis att det går för stora komplicerade projekt där konsekvenserna för att 

material inte finns är stora65. 
 
Dessutom krävs bättre planering och kommunikation. Det är för lite systembaserat och det är 

för lite återkoppling från tidigare projekt. Exempelvis hade det varit effektivare med en 
indikation på om något börjar ta slut digitalt, idag behöver status kontrolleras fysiskt ute66. 

 
Projektledaren för rör tycker att utmaningen är att få alla att kommunicera om vad som sker 
på arbetsplatsen. I projektet fungerar kommunikationen mycket bättre tack vare 

logistikansvarig. Byggbranschen brister generellt på att kommunicera, istället klagas det för 
stunden och sedan går arbetet vidare. Anställda glömmer att ringa exempelvis leverantör, där 

mycket tid läggs på att ringa, ta emot material, beställa etcetera. Ledare bör ta till sig 
klagomålen och arbeta fram förbättringar utifrån dem. I projektet har det fungerat bra då alla 
arbetar på det sättet på arbetsplatsen. I andra projekt körs det ut mycket småbeställningar, där 

bristande planering är orsaken och avsaknad av ansvarskänsla. Ofta är transportkostnaden 
större än vad materialet i beställningen är då detta sker. Leverantörerna trycker på att 

småbeställningar ska göras då de tjänar mer pengar på det. Specialbeställningar har lång 
leveranstid och måste därför beställas i tid, det händer att leverantören får beställningen klar 
tidigare än tänkt och då måste materialet lagras på något sätt. Därför är en utmaning att 

beställa lagom mycket då lagringsmöjligheter måste beaktas. Mycket handlar om 
förutsättningarna på byggarbetsplatsen. En fördel är då att leverantör eller grossist har 

lagringsmöjligheter, där verksam på projektet får åka och hämta material vid behov. 
Dessutom är en utmaning att skydda material på korrekt sätt så att det inte blir skadat då det 
måste lagras utomhus. För att anställda ska våga kommunicera bättre har med ledarskap att 

göra, därför bör mer fokus ligga på att agera som en bra ledare så att anställda vågar ta ansvar 
och egna beslut67.  

  

                                                 
64
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5. ANALYS 
I kommande avsnitt besvaras frågeställningarna objektivt utifrån det teoretiska ramverket och 
empirin. I avsnitt 5.1 presenteras de icke värde skapande aktiviteternas påverkan på 

produktionen. I avsnitt 5.2 redovisas vilka fördelar och svårigheter som finns om fokus ökar 
på bygglogistik. I det sista avsnittet 5.3 kommer förbättringsåtgärder ges.  

5.1 Icke värdeskapande aktiviteters påverkan på byggarbetsplatsen 
Det är många aspekter som påverkar produktionen och de icke värdeskapande aktiviteterna 
finns det många av. Flexibilitet i leveranser är prioriterat och likaså lager för att säkerställa 

tillgång till material. Det blir en kedjeeffekt av en rad icke värdeskapande aktiviteter som har 
samband med varandra, vilket resulterar i flertal slöserier som Lean benämner det. I 

branschen finns det ett motstånd mot för stora förändringar, branschen är till stor del 
personstyrd. Logistiken på en arbetsplats påverkar i stor grad ekonomi, säkerhet och 
tidsåtgång. De icke värdeskapande aktiviteterna har en stor inverkan på logistiken och det 

sker positiva förändringar för att motverka detta, bland annat i form av att fokus börjat 
komma mer på logistik och att vinningen syns i det. Dessutom finns en vilja att fokusera mer 

på logistik. Nedan presenteras vilka slöserier som påverkar produktionen på arbetsplatsen och 
på vilka sätt. 

5.1.1 Överproduktion 

Slöseriet är det värsta enligt Lean och innebär bland annat att det produceras mer än vad 
kunden efterfrågar eller tidigare än det skapar värde. Det är det slöseri som oftast leder till fler 

slöserier på en arbetsplats. I empirin uppmärksammades ingen överproduktion då mer arbete 
inte utförs än det som står på ritningarna. Däremot innebär begreppet även extralager, tidigare 
utfört arbete och extraarbete. På arbetsplatsen förekommer överproduktion orsakat av att det 

beställts mer än vad som behövs, då det är en försäkran om att materialet räcker till och det 
har räknats med att material kommer att gå sönder. Det förekommer i form av att aktiviteter 

utförs tidigare än det behövs då buffertlistor används, ett system som ska ta bort väntan. 
Orsaken till överproduktionen är att projekteringen sker parallellt med produktionen som 
leder till osäkerheter. Då betalningsformen är löpande räkning är det viktigt att hålla 

produktionen i rörelse och därför sker det snabba beslut.  

5.1.2 Väntan 

Väntan är det slöseri som stort fokus läggs på att motverka, det är på grund av att det kostar 
pengar att ha en stillastående produktion som inte ser bra ut gentemot beställare. Genom att 
använda buffertlistor på arbete som ska utföras när den mest prioriterade aktiviteten inte kan 

utföras undviks på så sätt stillastående. Därmed är väntan på arbetsplatsen inte hög, men 
buffertlistorna orsakar även omarbete, onödiga rörelser och lager som förklaras mer nedan. 

Även de allmänna hjälpmedlen orsakar väntan. Bygghissen exempelvis gör att glaspartier inte 
kan monteras där det är tänkt. Arbetet får istället påbörjas på annat ställe som är mindre 
prioriterat och vänta med montering där bygghissen befinner sig. Det tar längre tid att byta 

arbetsställe än att genomföra allt arbete samtidig där det är tänkt. Mycket tid läggs på att flytta 
material som förhindrar produktionen. Det gör att arbete påbörjas där det är enklast, på grund 

av bristande planering så saknas handlingar och arbete utförs inte i rätt ordning. Aktiviteter 
som borde vara mer prioriterade kan komma fram i sista stund och blir istället försenade.  

5.1.3 Onödig Transport 

Byggbranschen är känd för att ha många transporter där ett flertal är onödiga. På grund av det 
påverkas både miljö och säkerhet. Miljön påverkas i form av stora utsläpp, buller och 



 

- 35 - 
 

föroreningar där fyllnadsgraden ofta är låg. Samhället ställer allt större krav som ger direkta 

konsekvenser för logistiksystemet, där fokus måste ligga på att minimera antalet transporter 
men också transportsträckorna. Traditionellt står varje entreprenör för den egna 

materialanskaffningen och ingen har en övergripande kontroll. På arbetsplatsen påverkas 
säkerheten i form av att det anländer många transporter på liten yta, många moment ska ske 
samtidigt. Därmed ökar risken för olyckor. På arbetsplatsen sker det även många onödiga 

transporter på grund av bristande planering. Transportkostnaden går kanske sparar en peng på 
men istället ökar hanteringskostnaden markant. Strävan mot samlastning hos större 

transportföretag eftersträvas, upplevelsen på arbetsplatsen är att samlastning sker i större 
utsträckning än vad det vanligtvis gör. Syftet är att alla leveranser ska vara bokade, där 
kontroll och förberedelser av dessa kan genomföras. Även här är största orsaken till slöseriet 

bristande planering. 

5.1.4 Onödiga rörelser 

Onödiga rörelser innebär att leta och flytta på material och att gå onödiga sträckor. Slöseriet 
påverkar kritiska faktorer som kostnader och tidsåtgång. Det gör att personal hindras i arbetet 
och hindrar utvecklingen på arbetsplatsen. På grund av att materialet flyttas, skadas det och 

kan bli mycket spill. Onödiga rörelser bidrar till indirekta kostnader. På arbetsplatsen 
förekommer det letande av material och onödiga telefonsamtal för att kontrollera 

leveranserna. Dessutom är transportsträckorna för yrkesarbetarna lite väl långa på grund av 
platsbrist för materialet. Ibland får det inte plats där arbetet ska utföras och placeras istället 
långt ifrån. Eftersom material flyttas många gånger förlorar de både tid och produktivitet. 

Onödiga rörelser bidrar till andra slöserier men framför allt till väntan, för att de får utföra 
aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Dock har intervjupersonerna upplevelsen av att 

även detta undviks mycket mer än i andra projekt.  

5.1.5 Lager 

Lager innebär att material förvaras för väntan på montering eller bruk. Traditionellt prioriteras 

stora lager som bidrar till kapitalbindning och att material riskerar att bli skadat. 
Förvaringsstället kan vara olämpligt och att materialet hanteras ovarsamt. Det leder till 

indirekta kostnader som hanteringskostnad som kan orsaka spill som leder till 
avfallskostnader. På arbetsplatsen sker det kommunikationsmissar som bidrar till att det 
beställts för mycket material som orsakar lager. Då det är trånga utrymmen finns det risk för 

att material skadas. Det sker omflyttningar då materialet står i vägen för att kunna utföra 
arbete. På grund av att det är flytande projektering sker det beställningar på material för 

moment som de tror ska utföras nu men som blir ändrade och skjuts i tiden. Det bidrar till att 
det står material som ska användas senare och som tar upp yta som kunde använts till annat. 
Genom att ha lager uppkommer det andra slöserier men främst onödiga rörelser. I projektet 

har de undvikit att få skadat material genom bättre paketeringar vid leveranser, det är näst 
intill omöjligt att inte ha något spill alls då material ska anpassas etcetera utefter exempelvis 

mått. 

5.1.6 Defekter 

Defekter innefattar merarbete då moment som utförts behöver göras om eller rättas till. På 

byggarbetsplatsen sker felaktiga processer på grund av den bristande planeringen som sker 
parallellt med produktionen. Anledningen är att arkitekt inte reviderat handlingar i tid. Då det 

råder tidsbrist har produktion skett ändå. Ändrade handlingar innebär merarbete, exempelvis 
har de fått justera höjder på rör, arbeten sker i fel ordning och ombyggnationer har skett. 
Konsekvensen är att det tar längre tid att komma vidare i produktionen, kostnaderna ökar 

avseende både material, tid och hantering. Dessutom påverkas de andra yrkesarbetarna då alla 
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arbetsmoment har någon form av logiskt samband. Det orsakar ytterligare väntan, onödiga 

rörelser, transporter samt överproduktion i form av att arbetet inte skapar värde för kunden.  

5.1.7 Överarbete 

Överarbete innebär att entreprenören utför arbete som inte skapar värde för beställaren. Det 
handlar om att bättre kvalité uppnås än vad som efterfrågas, onödiga arbetsmoment. På 
arbetsplatsen har onödigt arbete skett och beror på kommunikationsmissar och bristande 

planering. Exempelvis har balkar överarbetats och orsakat att värdefull tid tagits från andra 
arbetsmoment. Likaså med bjälklag som orsakat att andra yrkesarbetare fått vänta på att utföra 

sina arbetsuppgifter. Slöserier som uppkommer på grund av överarbete är onödiga rörelser 
och även en typ av överproduktion. Generellt anses det inte att mycket överarbete sker, då det 
inte utförs mer än vad kunden beställt. I det specifika fallet sker ändringar i sista stund från 

beställare och ändrade handlingar gör att överarbete ändå sker. Men det är inget som kan 
påverkas av entreprenören.  

5.1.8 Outnyttjad kompetens 

Outnyttjad kompetens innefattar att företaget inte tar tillvara på kreativitet och kompetens hos 
medarbetare som kan leda till missade förbättringar. Det leder till att engagemanget minskar 

och att anställda i slutändan väljer att sluta. Ett exempel som är förekommande i 
byggbranschen är att personal som antingen är överkvalificerad eller underkvalificerad har 

hand om mottagningskontroller vid inleverans av material. Det gör att utveckling hämmas då 
dessa förhindras i det egna arbetet. På arbetsplatsen har de undvikit detta slöseri väldigt bra, 
dock sker kommunikationsmissar. Ju närmare slutbesiktning förutspås dock att sämre 

kommunikation kommer att ske. Mycket fokus hamnar istället på de olika entreprenörernas 
egna aktiviteter. I dagsläget sker stor samverkan som fungerar bra, misstankar finns att detta 

slöseri förekommer i större grad.  

5.2 Fördelar och svårigheter med fokus på bygglogistik  
Huvudsyftet med logistiken är att få en positiv resultatpåverkan och detta kan uppnås genom 

att förbättra just effektiviteten. Effektivitetsvariablerna representerar varsin effektivitet och 
prioriteras efter företagets mål, dessa både kompletterar varandra och verkar varandras 

motsatser.  
 
Den största fördelen med bygg-specifik logistik är att det råder hög flexibilitet enligt 

intervjupersonerna. I byggbranschen ligger ett stort fokus på att tillfredsställa beställaren, 
alltså kunden, då det i första hand påverkar företagets intäkter. Därmed krävs det hög 

flexibilitet för att kunna genomföra ändringar som beställaren önskar under produktionen. 
Den största nackdelen enligt intervjupersonerna är tidsbristen, den är orsaken till många 
problem relaterat till logistik. Nedan presenteras fördelar och svårigheter med fokus på 

bygglogistik i större utsträckning. 

5.2.1 Flexibilitetens och kundservicens påverkan på logistik 

Från intervjuerna framkom att de största prioriteringarna ligger på flexibiliteten i form av att 
leveranserna ska vara flexibla, fördelarna är då att det finns många underentreprenörer och 
leverantörer att tillgå. Dessutom är mängdrabatter en stor prioritering vid inköp. Därför finns 

stora säkerhetslager och mindre tid behöver läggas på just inköpsdelen. Anledningen är att 
produktionen ofta flyter på bra så länge tillgång till material finns, där flexibiliteten spelar stor 

roll för att tillgången till material ska vara god.  
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Kundservice består av flera serviceelement så som leveransflexibilitet, leveranstiden, 

lagerservicenivå, att leveranstiden hålls samt kringtjänster som påverkar flexibiliteten och 
tidsåtgången i projekten. Under intervjuerna framkom det att tidsbristen är det som gör att 

fokus hamnar på just flexibilitet och prissättning. I byggbranschen arbetas det mot deadlines, 
där det ofta är tidspressat som bidrar till bristande planering som i sin tur leder till att icke 
värdeskapande aktiviteter uppkommer. Att vara bra på att leverera i tid är viktigt men det 

påverkar totalkostnad och kundservice, därför måste helheten bedömas. Utan deadlines och en 
helhetssyn är det svårt att skapa ett effektivt logistiksystem. Men deadlinen får inte vara för 

tidspressad för att arbetet ska kunna hålla god kvalitet.  
 
Kapitalbindningen tas ingen större hänsyn till då betalning alltid sker successivt jämsmed 

produktion vid löpande räkning. Det är då beställaren som betalar för materialet och avseende 
avkastningen på det bundna kapitalet i lagret så påverkas inte entreprenören av det 

anmärkningsvärt. Istället byggs ett säkerhetslager upp som gör att produktionen kan fortlöpa 
trotts ändrade handlingar.  

5.2.2 Utmaningar vid logistikplanering 

En utmaning inom byggbranschen är att mycket fortfarande är personstyrt, arbetsledare 
etcetera får lösa mycket på plats med temporära lösningar. Avlastningsytorna är inte särskilt 

stora och ju mer material som beställs desto mindre arbetsytor finns, detta blir ett inbyggt 
problem då arbetsytorna även blir trängre ju mer arbete som utförts. Önskvärt är att planering 
sker i större utsträckning men verkligheten visar att prioriteringen av logistiken varierar under 

projektens gång, där planeringen ofta nedprioriterats och snabba lösningar tar över ju längre 
projektet går. Det råder brist på kommunikation och erfarenhetsåterföring. Vid avsaknande av 

material inväntas inte nästa leverans utan istället sker panikbeställningar, många onödiga 
transporter och onödiga kostnader uppkommer därför som bland annat påverkar miljön 
negativt. En annan utmaning är att få leverantörer till arbetsplatsen att samarbeta i större grad, 

uppfattningen är att kommunikationen med dessa är bristfällig och att samarbetsviljan skulle 
kunna vara bättre. Logistiken är nedprioriterad och det ska mycket till för att logistiken ska 

vara intressant att beakta vid planering av projekt. Ofta löses problem på plats, där de direkta 
kostnaderna ses i första hand och de indirekta kostnaderna istället ökar.  
 

I projektet har stor planering av inleveranser gjorts, ett bokningssystem har införts som ska 
underlätta hanteringen av leveranserna. Dessutom ska det ge bättre möjligheter till att rätt 

hjälpmedel finns på plats och planeringen av mottagning kan genomföras. Syftet är att skapa 
en helhetsbild och främja samverkan. Traditionellt kommer leveranser någon gång under 
veckan som får lösas på plats och självständigt av varje entreprenör. Utmaningen blir då att få 

alla på arbetsplatsen att använda sig av systemet och att det på det sättet blir fler bokade 
transporter. I dagsläget var 50 procent av transporterna bokade. Arbete som samlastning och 

Just-in-time förekommer samt att de har en anställd som har fokus på logistik för att hantera 
den på bästa sätt. Under intervjuerna framkom detta som den största fördelen, att en 
logistikansvarig med expertis inom just logistik hanterade denna problematik. I andra projekt 

fördelas den logistikansvariges uppgifter på flertal personer som gör att mycket faller mellan 
stolarna. Ingen får en helhetssyn. Det svåra är att ha motiv för en fortsatt liknande anställning 

på andra projekt i framtiden. De största utmaningarna är att få bort de icke värdeskapande 
aktiviteterna som diskuterats ovan. Mycket handlar om att det råder brist på planering, att den 
sker parallellt med produktionen. Det leder till ändrade handlingar och ombyggnationer, som 

orsakar tidspress och ökade kostnader. En utmaning är att få alla som är verksamma på 
projektet att följa strategin för logistiken, då om egna initiativ tas kan bekosta helheten.  
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Buffertlistornas fördelar är att arbetet aldrig står stilla, däremot orsakar det att arbete utförs i 

fel ordning som försvårar senare arbete. Det är också på grund av bristande planering eller 
omplaneringar. Lager håller produktionen igång men orsakar många omförflyttningar och 

skador på material. Uppfattningen är att gradering sker mot dålig logistikhantering istället för 
att planering av bra logistik genomförs. 

5.3 Förbättringsförslag  

För att förbättra logistiken i byggprojekt kan mycket göras, då förbättringspotentialen är stor. 
Till skillnad från andra industrier är byggbranschen komplex i den omfattningen att 

byggnader skräddarsys utefter kundens önskemål och förutsättningarna för varje projekt 
ändras liksom lokalisering. Därför är det svårt att införa standardiserade rutiner genom hela 

processen.  
 
Den största förbättringspotentialen finns i att ägna mer tid åt planering och projektering, då 

många problem uppstår då dessa två brister. Framförallt handlar det om att större förståelse 
behövs för att komplexa projekt kräver tid och för att få ned kostnaderna i produktion bör mer 

tid ägnas åt planering av logistik och inköp. De direkta kostnaderna ligger i fokus där de 
indirekta kostnaderna blir stora i proportion till vad de kan vara. Uppfattningen är att 
kostnadsnedskärningar kan göras och mycket tid kan sparas om mer tid ägnas åt detta.  

 
Nedan presenteras verktyg och metoder som kan införas för framtida projekt, samt huruvida 

en Lean verksamhetsstrategi kan implementeras.  

5.3.1 Generella förbättringsförslag 

Att ha en anställd med fokus på logistik är en lösning, som verksamma i projektet Simonsland 

redan sett som en stor förbättring. Det har bidragit till större samarbete och att större 
förståelse för att en bra logistik även på arbetsplatsen påverkar produktionen positivt. 
Optimalt ska det finnas en anställd med fokus på logistik, stationerad på huvudkontoret som 

bidrar med sin kompetens inom logistik i alla projekt under projekteringen. Därefter kan en 
avvägning göras om eventuell logistikansvarig även är motiverad att ha på arbetsplatsen. Det 

kräver dock vidare undersökningar och som platschefen efterfrågat en motivering till behovet 
av en logistikansvarig. I aktuellt projekt har denne varit ovärderlig enligt de intervjuade. 
 

Dessutom framkom det att en bättre kommunikation genom digitalisering skulle underlätta 
produktionen från projekteringens start till slutbesiktning. Det genom att spåra enskilda 

produkter genom hela byggprocessen och kunna identifiera var produkten befinner sig. Om 
denna digitalisering fungerar som den ska, kan entreprenören ha full koll på vad som är 
beställt, vad som finns på plats och hur mycket som är monterat och klart. Det skulle då spara 

mycket tid och pengar som kan läggas på andra moment i byggprocessen. En annan positiv 
syn med digitaliseringen är under förvaltningen, där ägaren kan se exakt var i byggnaden 

farligt material är monterat och kan åtgärda dessa direkt.        

5.3.2 Hur de icke värdeskapande aktiviteterna undviks 

När det kommer till att minimera de icke värdeskapande aktiviteterna kan följande göras för 

varje slöseri som Leans princip ”de sju plus en slöserierna” benämner det: 
 

Överproduktion: För att minimera överproduktionen är en lösning att utföra projektering och 
planering mer noggrant och låta det ta den tiden det behöver. Därmed kan ovan nämnda 
slöserier orsakat av överproduktion minska. Arbeta med Just-in-time så att extralager undviks. 

Idag finns ett tryckande materialsystem, som orsakar just lager och att arbetsuppgifter utförs i 
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fel ordning. Blir detta istället dragande i kombination med att aktiviteterna utförs i rätt takt 

ökar flödeseffektiviteten samt resurseffektiviteten. Det kan uppnås i större grad om mer tid 
ägnas åt planering.   

 
Väntan: Slöseriet väntan kan undvikas genom ovan nämnt bättre planering, men också 
genom bättre samordning. Bättre samordning kan uppnås genom visualisering som ovan 

nämnt. 
 

Transport: Genom att skaffa bättre avtal med leverantörerna kan lager undvikas på 
arbetsplatsen, alternativt mellanlagring hos leverantör. Ett bra samarbete med leverantör kan 
uppnås genom att använda sig av single sourcing för de material som är specialbeställda och 

för de som är kritiska för produktionen, så att ett partnerskapsförhållande uppstår. Det främjar 
produktionsutvecklingen. Det kan bidra till minskade indirekta kostnader, en mer 

samarbetsvillig leverantör och Just-in-time leveranser med god fyllnadsgrad. I det aktuella 
projektet är den bristande planeringen återigen orsaken till slöseriet. Ägnas mer tid åt 
planering undviks felaktig beställning och panikbeställningar, därmed minskar antalet 

transporter. 
 

Onödiga rörelser: Kan undvikas genom att arbeta med 5S och bättre planering. Det bidrar till 
en mer trivsam arbetsmiljö och handlar inte endast om att städa upp efter sig utan att skapa 
rätt attityder hos medarbetarna. Genom att undvika letandet efter material eller att gå onödiga 

sträckor, att behöva förflytta arbetet från en tänkt plats till att göra en oplanerad aktivitet på en 
annan plats istället, ökar produktiviteten och minskar lagret. Därmed bör arbetet börja med att 

sortera så att överskådlighet uppnås, där föremål som används ofta placeras närmare 
arbetsplatsen och vice versa. Struktur krävs för att upptäcka avvikelser så som att verktyg 
saknas. Systematisk städning handlar om ett bra upplägg för städningen som bidrar till att 

städmomenten förkortas och orsakerna till nedsmutsning klargörs. Dessa tre steg bör 
standardiseras och visualiseras. Det viktigaste  ’et är självdisciplin, vilket handlar om att 

verksamma inom projektet ska följa föregående steg. Metoden kan ta lång tid att införa 
speciellt då förutsättningarna och medarbetarna ändras på arbetsplatsen. Det viktiga är att ha 
en bra plan för att kommunicera och skapa förståelse.  

 
Lager: Genom att använda sig av metoden 5S enligt beskrivning ovan och bättre planering av 

lagerytor.   
 
Defekter: För att undvika felaktigheter är egenkontroller ett sätt att upptäcka och rätta till 

dessa i tid, men också mer tid åt planering för att undvika att dessa uppkommer alls. Struktur 
på planeringsarbetet så som att arbeta enligt PDCA-cykeln, därmed kommer 

erfarenhetsåterföringen in om ett liknande arbete utförts tidigare. I och med det undviks fel.   
 
Överarbete: Undviks genom att arbeta med färdiga handlingar. 

 
Outnyttjad kompetens: Här är det viktigt att beställaren lyssnar på förslag från entreprenör 

för att ta tillvara på kompetensen, likaså att entreprenören kommunicerar med sina 
medarbetare. För att fortsätta undvika outnyttjad kompetens ska kommunikationen hållas på 
en bra nivå under hela byggprocessen och inte endast i början. Därmed kan visualisering, att 

använda en kommunikationstavla etcetera vara aktuellt.  
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5.3.3 En Lean verksamhetsstrategi 

Som intervjupersonerna säger är Lean ett begrepp som fungerar, med rätt inställning, 
förståelse för förändring och långsiktig satsning. Det finns en stor vilja till förändring och 

därför kan införandet av Leans filosofi och verktyg i små steg vara aktuellt. Det viktiga är att 
få alla på arbetsplatsen att förstå varför arbetet bedrivs på ett visst sätt och genom det 
upprätthålla engagemanget.  

 
Branschen är som tidigare nämnt konservativ och ett motstånd mot förändringar finns, dock 

finns en vilja till att förändra det synsättet. Därför kan stora förändringar vara svåra att 
genomföra men förändringar i små steg blir mer aktuellt och dessutom bättre för att 
upprätthålla ett engagemang. Den största utmaningen byggbranschen möter vad gäller att 

införa en Lean verksamhetsstrategi är att skapa en helhetssyn och kontroll över hela 
försörjningskedjan. Många projekt pågår under kortare tid och underleverantörer byts och 

beställaren är inte densamma i varje projekt. I många projekt finns inte heller någon 
kostnadstransparens och tillförlitligheten är låg. Därför måste alla börja om från början i 
starten av varje projekt. Många projekt använder dock samma underleverantörer i och med 

tiden, med en uthållig och långsiktig satsning kommer arbetet med Lean att gå framåt och fler 
blir involverade. 

 
Ledningen behöver därmed sätta upp tydliga mål och principer för hur de vill arbetet ska 
bedrivas. Därmed kan metoder och verktyg tas fram som ligger i linje för målen och som 

utförs enligt principerna företaget har. Även beställaren behöver kunskap om hur arbetet ska 
bedrivas för att resultatet ska bli så bra som möjligt. På projekten bör det arbetas mot att 

standardisera det bästa arbetssättet och alltid se tillbaka på tidigare liknande arbeten för att 
ständigt förbättra arbetssätten, så kallad erfarenhetsåterföring. Ett mer Leant byggande kan 
uppnås genom ökad samverkan mellan alla led i processen, ett industrialiserat byggande och 

Lean Construction.  Det kräver dock att alla led i försörjningskedjan är med från början. 
Projekten måste därför bedrivas på liknande sätt som i projektet Simonsland med stor 

samverkan sinsemellan aktörerna. Helhetssynen blir på det sättet bättre. Vägen dit är dock 
lång och det är därför viktigt att skapa förståelse för att förbättringarna tar tid och att resultatet 
inte kommer direkt, i början kanske till och med resultatet blir sämre. Det är ofta där många 

företag slutar sin Lean-resa, för att uthålligheten inte finns och att resultaten inte kommer 
förrän efter lång tid. Lean handlar inte om att frigöra resurser så att dessa kan tas bort helt, 

utan att använda de frigjorda resurserna för att driva utvecklingsarbetet framåt. Därför bör en 
tydligt kommunicerad plan finnas för de frigjorda resurserna så att engagemanget vidhålls 
även för leverantör och underentreprenör.  

 
Vid samverkan blir det aktuellt att prioritera leverantörer som har material som är viktiga för 

företaget, de produkter och material som anses ha störst betydelse bör företaget skapa en 
partnerskapsrelation med leverantören eller underentreprenören. Därmed kan de ha fokus på 
att utveckla bra arbetssätt tillsammans. Det kan innebära att materialet inte är det billigaste på 

marknaden men de indirekta kostnaderna minskar, vilket en uppfattning är att de indirekta 
kostnaderna är överdrivet stora. Beställaren kan dock ha krav på underentreprenör eller 

leverantör, men därför är det också viktigt att beställaren har kunskap om fördelarna med 
samverkan och hur det utvalda företaget arbetar. De material som har hög tillgänglighet på 
marknaden kan företaget använda multiple sourcing, troligtvis är det underentreprenörerna 

som i första hand bör prioriteras en partnerskapsrelation med då de är med och arbetar på 
plats, alltså single sourcing. Företaget måste inte välja blint mellan dessa två inköpsstrategier 

utan en kombination kan vara aktuell.   
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6. DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras resultatet, en diskussion om arbetets trovärdighet och förslag till 
vidare undersökning.  

6.1 Reflektion 
Rapportens syfte var att öka medvetenheten kring effekterna av ökat fokus på logistik i 

byggbranschen. Det genom att se hur personer inom branschen arbetar med logistik och hur 
de löser problem som uppstår. Syftet var även att ta fram förbättringsförslag.  
 

Resultatet visar att många problem relaterat till logistik i byggbranschen beror på tidsbrist, då 
det påverkar både produktionen och hur mycket tid som kan ägnas åt planering. I dagsläget 

kan inte entreprenören påverka tidsaspekten särskilt mycket då beställaren lika gärna kan 
välja en annan entreprenör att arbeta med som lovar hålla tidsramen. Därför krävs det att 
beställaren har kunskap om fördelarna med just planering och ökat fokus på logistik. Ett ökat 

fokus på bygglogistik kan medföra att många problem undviks om mer tid ges åt just 
planering. Planeringsarbetet innefattar tidplaner, resurs-, material- och aktivitetsplanering. De 

olika planerna ska samordnas för att undvika Muri, Mura och Muda, som diskuteras mer 
nedan. Aktuellt vore att ta fram bevis i form av kostnadsbesparingar som blir svårt att 
motargumentera. Alltså är de största fördelarna med ökat fokus på bygg-specifik logistik 

kostnads- och tidsbesparingar. Utmaningen, alltså nackdelarna, i att öka fokus på bygglogistik 
är att det finns motstånd mot förändringar. Många är vana att arbeta på ett visst sätt som 

fungerat bra, men många måste öka förståelsen för att det kan bli ännu bättre. Börjar fokus 
ligga på god arbetsplatslogistik kan avvikelser synliggöras enklare och ett fokus på 
förbättringsarbetet klargöras.  

6.2 Bygglogistik generellt och i projektet 
Att ha en anställd med fokus på logistik, ser verksamma i projektet Simonsland som en stor 

förbättring. Det har bidragit till större samarbete och att större förståelse för att en bra logistik 
även på arbetsplatsen påverkar produktionen positivt. Optimalt ska det finnas en anställd med 
fokus på logistik, stationerad på huvudkontoret som bidrar med sin kompetens inom logistik i 

alla projekt under projekteringen. Därefter kan en avvägning göras om eventuell 
logistikansvarig även är motiverad att ha på arbetsplatsen. Det kräver dock vidare 

undersökningar och som platschefen efterfrågat en motivering till behovet av en 
logistikansvarig. I aktuellt projekt har denne varit ovärderlig enligt de intervjuade. 
 

Logistik i byggbranschen är nedprioriterad och det bekräftar även intervjupersonerna. Den 
största orsaken till detta är att det råder tidsbrist och att ekonomin styr i många lägen, därmed 

blir inte extra planering av logistiken motiverat om inte projektet är komplext. Vidare måste 
det avgöras vad som är ett komplext projekt. I projektet Simonsland har entreprenören beaktat 
fördelarna med planering av logistik och alla intervjupersoner var positivt inställda till att en 

förändring i andra projekt även måste ske. De ser stora vinningar i att ha en bättre logistik och 
även synen på logistik har ändrats sen projektets start. De största fördelarna är att personer 

som ska fokusera på produktionen faktiskt kan lägga sitt fokus på produktionen medan de 
som är specialiserade inom logistik kan sköta den. Därmed frigörs tid som kan läggas på 
bland annat planering. Möjligheten att få en jämnare produktion ökar och slöserierna minskar. 

I projektet finns fortfarande brister men det kommer det alltid att göra, annars kan företag inte 
förbättra sig och det går alltid att förbättra något. Det är viktigt att poängtera att produktionen 

och projekteringen sker parallellt och är därför inte ett vanligt projekt, logistiken är god med 
tanke på omständigheterna.   
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6.2.1 Lean implementering 

Att införa en Lean verksamhetsstrategi i byggbranschen blir en större utmaning än i 
tillverkningsindustrin då projektens tidsåtgång varierar och leverantörer och 

underentreprenörer lika så. I tillverkningsindustrin finns inte den problematiken på samma 
sätt. Det är möjligt att införa Lean men vägen dit är lång och kräver mycket förändringar i alla 
led i försörjningskedjan. Alla leverantörer är troligtvis bekanta med arbetssättet då de också i 

viss grad arbetar med tillverkningsindustrin. Lean är införbart men kommer ta lång tid, 
troligtvis flera år. Det gäller att hitta verktyg som ger transparens i arbetet och uppmanar till 

samarbete och bättre kommunikation. 

 
Då det finns ett motstånd mot förändringar i byggbranschen är det en god idé att påbörja 

arbetet i små steg istället för att införa radikala förändringar. Det i form av uppföljningstavlor 
som förbättrar visualisering och kommunikation som lätt kan införas i projekten. Den visuella 

planeringen ska finnas hos yrkesarbetarna vilket gör att cheferna på arbetsplatsen lättare 
kommer se vad som sker, därefter ta fram verktyg som ska prioriteras i projekten, vilket 
framförallt påverkar arbetssättet hos cheferna. 

 
Ett sätt att påbörja förbättringsarbetet är att underlätta och öka kommunikationen på 

arbetsplatsen, det kan göras genom visuell styrning och standardiserade rutiner. För att 
visualisera slöserierna, samt säkerställa långsiktighet kan företaget använda sig av en 
kommunikationstavla på arbetsplatsen under de så kallade pulsmötena. Den kan stärka 

lagarbetet ytterligare då den skapas av och som svar på behov av gruppen. Förslagsvis bör den 
i det specifika projektet innehålla aktivitetslistor och avstämning av leveranser men också 

beläggningstryck, för att veta vem som gör vad under vilka tider så att det underlättar arbetet 
för alla på arbetsplatsen. Att trotts bokningssystemet även visualisera denne på mötena för att 
verksamma inom projektet ska se fördelarna med att använda det. Men det är endast ett 

verktyg och innebär inte att företaget arbetar med Lean för det, Lean handlar som ovan nämnt 
om helheten. Alla verktyg som nämnts i denna rapport är inte Lean, utan Lean är hur företaget 

arbetar med sina mål och principer för att ständigt förbättra verksamheten och minska på 
avvikelserna. Det går att arbeta med verktygen utan att vara Lean, verktygen och metoderna 
realiserar bara en Lean verksamhetsstrategi. De ovan nämnda metoder och verktyg behöver 

anpassas utefter företagets mål och även nya metoder och verktyg kan behöva utvecklas.  

6.2.2 Muri, Mura och Muda  

Vad gäller överbelastning, utjämning och slöserierna finns det mycket att arbeta med i 
byggbranschen. Projekten har ofta ojämn arbetsbelastning då mycket kan göras först i slutet 
av projekten. Det går inte att påverka då entreprenören inte kan montera väggar innan plattan 

har torkat, ett vägguttag kan inte monteras innan en vägg finns. Men det går att förbättra 
genom att planera aktiviteterna i förväg och då är det viktigt att projekteringen är klar och att 

ändringar inte sker i efterhand i för stor grad. Därmed kan resurs-, material- och 
aktivitetsplanering anpassas. Överbelastningen orsakas av att det råder ojämn arbetsbelastning 
och att ändringar sker. Därmed uppkommer också slöserierna. Mer tid åt planering är alltså 

den största förbättringen att införa, då det är osäkerheter som skapar extra omfattande lager.     

6.2.3 Förbättringsförslag 

Även om företaget inte väljer att införa en Lean verksamhetsstrategi så kan de verktyg och 
metoder som beskrivits ovan införas. Förbättringsarbetet som brukar användas i Lean-
sammanhang går att använda utan att företaget är Lean. Förbättringsreglerna som nämns 

tidigare är ett exempel på detta. De reglerna fungerar i alla sorters organisationer och handlar 
mer om att hjälpa företaget att sträva mot perfektion. Alla företag vill vara perfekta men det är 
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i stort sätt omöjligt, men med rätt mål och vision kan de komma närmre och närmre med 

tiden. Vissa förbättringsförslag tar längre tid och andra kortare tid att införa, det är beroende 
av vart företaget befinner sig idag. Det är blandningen av stora och små förbättringar som får 

företaget framåt. För att lättare se helheten av förbättringarna kan de ta hjälp av en 
förbättringstavla. 
 

Förbättringsgrupperna som utformar och utvecklar förbättringstavlan bidrar till att företaget 
tar del av medarbetarnas tankar och kunskap. Det gör att medarbetarna känner sig delaktiga 

och stämningen på arbetsplatsen blir god. Om medarbetarna inte känner sig delaktiga kan det i 
värsta fall leda till att de säger upp sig. Företag vill gärna ha ett gott ryckte om sig som gynnar 
dem. Exempelvis, att ledningen ser varje enskild person och att varje person känner att de är 

med i ett team som kan bidra till att göra skillnad på företaget.    
 

PDCA-cykeln är en arbetsmetod som inte behöver ha en Lean-implementering utan den 
fungerar utan. Cykeln bidrar till att förbättringsarbetet blir strukturellt och uppnås. Genom att 
använda en metod som PDCA-cykeln vet alla på arbetsplatsen hur de ska gå tillväga vid 

implementering av nya förbättringar. Stegen görs på samma sätt varje gång och risk för att 
något ska missas minskar. Genom denna arbetsmetod ökar återkopplingen till tidigare 

problem och förbättringar och företaget lär sig av sina misstag.     
 
Ett annat förbättringsförslag som kom fram av intervjuerna vara att kommunikationen kunde 

bli bättre genom att den digitaliseras. Det skulle underlätta för alla parter i projektet och 
mindre tid behöver läggas på att leta material eller ta reda på om materialet är på väg till 

arbetsplatsen. Digitaliseringen bidrar därmed att tid som annars läggs på onödiga 
telefonsamtal och letande etcetera. kan läggas på planering och uppgifter som är 
värdeskapande. Kommunikationstavla är ett verktyg som företaget kan arbeta med för att 

främja kommunikationen. Genom att använda sig av den får alla i organisationen tar del av 
mål, visioner, hur förbättringsarbetet går och vilka aktiviteter som är aktuella med mera. Det 

gör att alla strävar åt samma håll och känner sig delaktiga. Alla vet vad som är med i 
planeringen och vilka moment som kommer efter den aktuella aktiviteten.   
 

5S som nämns tidigare går att använda både enskilt och tillsammans med Lean-tänket. 5S 
bidrar till en bättre arbetsmiljö. Medarbetarna ser om något saknas och vet var de ska leta 

efter verktyg och material om något saknas eller behövs. Verktyget underlättar det dagliga 
arbetet och tid som annars läggs på bland annat letande kan läggas på att förbättra processerna 
och planera kommande moment.   

 
Just-in-time är förvisso en viktig del i Lean men tankesättet kan användas i andra miljöer 

med. Projektet som är undersökt arbetade en del med Just-in-time men tankesättet kan 
utvecklas mer. Just-in-time bidrar till att mindre material behöver lagras på arbetsplatsen men 
att mer planering behöver läggas på transport och leverans. Byggbranschen kan i vissa fall 

vara lite för oförutsägbar för att Just-in-time ska fungera felfritt, eftersom projekt kan ändras 
snabbt och allra helst om projektering sker parallellt med produktion. Just-in-time bidrar inte 

alltid till bättre miljö om det perspektivet är i fokus. Det kan bidra till mer utsläpp och mindre 
fyllda transporter eftersom Just-in-time kan innebära att material och produkter beställs och 
levereras i styck.  

 
För att bli säker på att produkten som levereras har god kvalitet kan företaget implementera 

JIDOKA. Med hjälp av JIDOKA kan företaget kvalitetssäkra produkten och vidta åtgärder 
snabbt när det uppstår problem. I byggbranschen hade JIDOKA varit ett bra hjälpmedel på det 
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sättet att produktionen hade stoppats vid problem och dessa hade lösts. Idag på vissa projekt 

byggs problemen in och entreprenören hoppas kunna lösa dessa i ett senare skede vilket det 
inte alltid finns tid till. Det kan däremot leda till att material behöver rivas ner och byggas om, 

vilket tar mycket längre tid än om problemet hade lösts direkt. JIDOKA hjälper även till att 
främja lärandet och att dra nytta av tidigare liknande problem och projekt för att lösa det 
aktuella problemet. Dock kan JIDOKA vara svårt att få in i verkligheten och metoden kräver 

tålamod och engagemang från alla i organisationen.  

6.2.4 Hållbarhetsperspektiv 

När det kommer till miljöförstöring finns det mycket att göra för att föroreningar och buller 
ska minska. I dagsläget sker det mycket panikbeställningar vilket medför att onödiga 
transporter med låg fyllnadsgrad, det bidrar till trafikbuller och onödigt utsläpp av avgaser. I 

viss mån kan man inte undvika buller, utsläpp och föroreningar men dessa kan minimeras 
genom samlastning och mer planerade leveranser. För att detta ska bli aktuellt behöver man 

lägga mer tid vid projekteringen och beakta transportmöjligheterna. I projektet har man 
beaktat detta vid planeringen men trotts det så sker många panikbeställningar, vilket inte bara 
ger en konsekvens på miljön utan också arbetsplatsen. Det i form av säkerhet. Befinner sig 

många fordon på arbetsplatsen så ökar risken för trafikolyckor. T ex avfallshanteringen, i 
projektet var tanken att placera dessa enligt bilaga 3, men på grund av diverse förutsättningar 

fick dessa placeras enligt bilaga 2 och det skapade mindre utrymme på gården.  
 
Just miljöpåverkan är en av effektivitetsvariablerna som hamnar i konflikt med de 

ekonomiska målen. En konsekvens som kom fram under intervjuerna är att man beställt 
material som kostat mindre än vad självaste transporten har gjort, det är ett exempel på att 

man kan beakta miljön genom att planera in beställningarna noggrannare så minskar även 
kostnaderna. Därför är det inte alltid så att beaktandet av miljön har en negativ inverkan på 
ekonomin. I projektet har de en god avfallshantering där man sorterar avfall i olika containrar. 

Det svåra är att minimera det material som används till förpackningarna, dock minskar man 
det faktiska materialets skydd och kan medföra skador vilket inte är en hållbar lösning. Ett 

steg i rätt riktning vore att byggbranschen använde sig av leverantörer som använder sig utav 
alternativa drivmedel. Genom att källsortera borde man kunna återvinna material i stor grad 
vilket gör att återanvändning blir aktuellt, det finns mycket att göra i byggbranschen som kan 

bidra till ett mer hållbart byggande. Där bättre transportlösningar i projekt kan vara ett steg på 
vägen.   

6.3 Förslag på fortsatta studier 
I projektet har mer fokus på logistik funnits jämfört med andra projekt intervjupersonerna 
medverkat i. I projekt med mindre fokus på logistik fungerar ofta inte logistiken som den ska 

och planeringen tar detta i beaktning, att leveranser är opålitliga etcetera. Det bidar till att 
stora lager byggs upp och slöserier skapas, vilket har bekräftats både i empirin och teorin. 

Vårt resultat i arbetet blir på så sätt generaliserbart.  
 
Förslag till fortsatta studier för att validera arbetet ytterligare och motivera till ett ökat fokus 

kring bygglogistik är följande: 
- Genomför en jämförelsestudie kring två liknande projekt som har motsvarande 

förutsättningar. Då ena projektet arbetar traditionellt och det andra projektet har större fokus 
på logistik för att klargöra besparingar, det som bevis till beställaren att även om logistik är 
en hög indirekt kostnad så minskar de indirekta kostnaderna i det stora och även 

tidsåtgången.  
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- Genomför en studie där syftet blir att avgöra vilken komplexitet på projekt som behövs för 

att det ska vara motiverat att ha en verksam som fokuserar på logistik.  
- En kvantitativ studie som visar bredden av de icke värdeskapande aktiviteterna samt kostnad 

som motiv till förändringsarbetet.  
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7. SLUTSATS 
 om svar på frågan ”Vilka fördelar och svårigheter går att härleda till ett ökat fokus på 
bygglogistik?” har resultatet av studien påvisat följande: 

 
Fördelar - De fördelar som går att härleda till ett ökat fokus på bygglogistik är att en stor 

vilja och positiv inställning finns till förändring i det aktuella projektet. Vinningen i en bättre 
logistikhantering berättigar en större prioritering av detta än vad man generellt har idag. 
Mycket fokus ligger på de direkta kostnaderna medan det finns stora besparingar att göra av 

de indirekta kostnaderna om logistiken blir bättre. Fördelarna kommer också att vara att 
slöserierna minskar då mer resurser läggs på planering och genomförande, vilket ökar kvalitén 

och minskar tidsåtgången i projekten. Avvikelser tydliggörs och kommunikationen blir bättre. 
Det beror på att logistiken kan användas till att tydliggöra problemområden och åtgärda dessa 
istället för att gömma dem och tillämpa tillfälliga lösningar. 

 

Svårigheter - Svårigheterna i att förbättra logistiken är att fokus fortfarande ligger på 

logistiken till och från arbetsplatsen och det traditionella arbetssättet styr fortfarande. Som 
ovan nämnt finns viljan till förändring men dessa förändringar ses som svåra att genomföra. 
Det beror bland annat på tids- och planetringsbristen som orsakar en rad negativa 

konsekvenser. Avsaknad av bevis på att fokus på logistik är en kostnadsbesparing är den 
största orsaken. Några direkta nackdelar finns inte mer än utmaningen i att få alla att arbeta på 

samma sätt och ha förståelse för hur en liten del kan påverka helheten. Om logistiken planeras 
i större omfattning kommer problem att uppmärksammas snabbare och åtgärder kan sättas in 
mot det specifika problemet och undvikas i framtiden. Den största utmaningen är att få alla att 

arbeta på samma sätt. Bygg-specifik logistiks fördelar idag är att hög flexibilitet råder samt att 
hänsyn inte måste tas i samma grad till kapitalbindning. 

 

 om svar på forskningsfrågan ”Vilka icke värdeskapande aktiviteter påverkar 
materialhanteringen och lagret på arbetsplatsen och på vilka sätt?” är att de indirekta 

kostnaderna ökar, tidsåtgången blir längre än den behöver vara och säkerheten på 
arbetsplatsen minskar. Säkerheten minskar då för mycket transporter är på arbetsplatsen 

samtidigt, tidsåtgången blir längre då onödiga förflyttningar och väntan på leveranser sker. 
Tidsåtgången blir även längre då omarbete behöver göras eller på grund av överproduktion. 
Alla slöserier har ett samband med varandra och därför förekommer alla på arbetsplatsen i 

olika grad. Bristande planering är en stor orsak till att icke värdeskapande arbete sker på 
arbetsplatsen. De ökade kostnaderna blir konsekvensen av slöserierna om inga åtgärder sätts 

in för att minska dem. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 - Intervjuguide
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Bilaga  2 - Arbetsplatsdispositionsplan. 
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Bilaga 3 – Ursprungliga arbetsplatsdispositionsplan 
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