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Sammanfattning 

Det talas ofta om att byggbranschen är obenägen till förändringar samt att den släpar efter vad gäller 

produktivitetsutveckling och kostnadsreducering jämfört med andra branscher.  Statistik från SCB 

visar att kostnaderna för att producera byggnader har stigit kraftigt över tiden, trots detta får 

byggföretagen fortsätta bygga . I detta examensarbete kommer det att undersökas hur logistiken 

tillämpas inom byggbranschen samt vilka problem som finns. Detta eftersom en icke fungerande 

logistik leder till högre kostnader.  Med hjälp av en litteraturstudie och intervjuer med personer inom 

byggbranschen ska följande frågeställningar försöka besvaras: 

o Finns det unika förutsättningar för byggbranschen som förklarar dess låga effektivitet?  

o Varför har byggbranschen inte förbättrat sin logistik i samma takt som andra sektorer?  

En förklaring till byggbranschens långsamma förändringstakt kan vara att drivkrafterna från 

marknaden inte är tillräckligt starka. Slutkunden har en svag ställning på byggmarknaden och 

slutkundens efterfrågan fungerar inte som ett tillräckligt bra styrmedel.  

Slöseri och inbyggda osäkerheter är ett vanligt problem i ett byggprojekt. Slöseri är en aktivitet som 

förbrukar resurser men som inte skapar något värde. Byggföretagen har alltså skapat en tradition av 

att arbeta under stora risker och osäkerheter.  Konsekvenserna av dessa risker och osäkerheter är 

ofta negativa, t ex variation i processen och variation i slutresultatet. Ett annat vanligt problem är 

byggfel, som uppstår på grund av slarv, nonchalans, okunskap eller otydlighet. Konsekvenserna av 

dessa byggfel är höga kostnader och bristande kvalitet vid åtgärdande.  Många av dessa byggfel hade 

kunna motverkas med en genomtänkt projektering, tydliga beställningar och en bra tidsplanering. 

Inom tillverkningsindustrin är samverkan mellan processens olika aktörer en stor framgångsfaktor. 

Genom ett bra samarbete sparar man både tid och pengar. Lean Construction är en tillämpning av 

Lean Production inom byggindustrin. För att effektivisera byggprocesser bör man förbättra 

samverkansklimatet. Inom byggbranschen har man de senaste åren insett att samarbete mellan 

byggherrar, entreprenörer och leverantörer är värdefullt. Byggindustrin har i stor utsträckning kvar 

problem som tidigare fanns inom bilindustrin såsom värdeförluster vid samordningsproblem, 

väntetider och informationsrelaterade problem. Om byggprocessen blir mer influerad av Lean finns 

det stora möjligheter för effektivisering. 

Då Sverige är väldigt stora inom massa- och pappersindustrin kommer det att göras en jämförelse 

mellan byggindustrin och denna industri.  De teknologiska processerna i massa- och pappersindustrin 

har effektiverats kraftigt under de senaste decennierna vilket är motsatsen till vad byggindustrin har 

gjort. En av anledningarna till detta tros vara att konkurrensen inom byggindustrin är låg och därför 

finns inte behov och vilja att effektivisera sig för att konkurrera ut sina motståndare.  

Byggbranschen har till viss del unika förutsättningar, projekten utförs på nya platser varje gång vilket 

gör det svårt att veta vilka förutsättningar som finns för varje nytt projekt. Dock skulle 

byggbranschen kunna effektiviseras och mycket slöseri skulle kunna minskas med bättre planering 

och bättre samarbete mellan projektets olika aktörer.  

 



Abstract  
There is often talk about the construction industry and its reluctant to change. The industry also lags 

behind in productivity and cost reduction compared to other industries. Statistics from SCB shows 

that the costs of producing buildings have risen sharply over time, although the construction 

companies continue to build. We will therefore in this thesis examine the application of logistics in 

the construction industry and the problems involved. This is because a non-functioning logistics leads 

to higher costs. With the help of a literature review and interviews with people in the construction 

industry we will try to answer the following questions:  

o Are there any unique conditions for the construction industry, which explains its low-

effectiveness?  

o Why hasn’t the construction industry improved its logistics at the same pace as other 

sectors?  

An explanation of the construction industry's slow pace of change may be that the urge from the 

market aren’t strong enough. The final customer has a weak position in the construction market and 

therefore customers demand doesn’t work as a good enough instruments.  

Wastage and embedded uncertainty is a common problem in a building project. Wasting is an activity 

that consumes resources but doesn’t create any value. Construction firms have thus created a 

tradition of working in high risk and uncertainties. The consequences of these risks and uncertainties 

are often negative, such as variations in process and variation outcome. Another common problem is 

fault in the construction, arising out of negligence, carelessness, ignorance or lack of clarity. The 

implications of these faults are high costs and poor quality of rectification. Many of these 

construction faults could be avoided by a deliberate planning, clear orders and good timing.  

 

The interaction between different actors is a major success factor in the manufacturing process. With 

good co-operation you save both time and money. Lean Construction is an application of Lean 

Production in the construction industry. The construction industry has in recent years realized that 

cooperation between building owners, contractors and suppliers are valuable. The construction 

industry has largely remained problems that previously existed in the automotive industry such as 

losses on the value of coordination problems, waiting times and information-related problems. If the 

construction process will be more influenced by Lean, there is great potential for streamlining.  

 

Since Sweden is very high in the pulp and paper industry, we have chosen to compare the 

construction industry with this industry. The technological processes in the pulp and paper industry 

have been intensified considerably in recent decades, which is the opposite of what the construction 

industry has made.  One reason for is that the competition in the construction industry is low and 

therefore there is no need and desire to streamline themselves to oust their opponents. 

The construction industry has some unique conditions, the projects carries out in new places every 

time which makes it difficult to know the conditions for each new project. However, the construction 

industry would be more efficient and much waste could be reduced by better planning and better 

cooperation among the different actors. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bland annat bakgrund, problemformulering, syfte, metod och 

disposition. Här beskrivs även byggsektorns olika aktörer, dess struktur och hur konkurrensen inom 

byggsektorn ser ut. Ändamålet med detta kapitel är att ge en djupare inblick om vad examensarbetet 

kommer att behandla. 

1.1 Bakgrund 

Det talas ofta om att byggbranschen är obenägen till förändringar samt att de släpar efter vad gäller 

produktivitetsutveckling och kostnadsreducering jämfört med andra branscher.  Statistik från SCB 

visar att kostnaderna för att producera byggnader har stigit kraftigt över tiden, trots detta får 

byggföretagen fortsätta bygga . Enligt byggbranschen själva är branschen väldigt speciell och unik 

vilket gör att förändringar är svåra att ta sig till och förändringsbenägenheten är låg. 1 

Byggprojekt beskrivs ofta med orden fart och fläkt, liv och rörelse. Hur korrekt denna bild egentligen 

är kan diskuteras. Om vi ställer oss på en byggplats och tar ett fotografi varje timme dygnet runt året 

om så skulle 79 % av fotografierna visa en öde och stillastående byggplats.  En förklaring till detta är 

att arbetet i byggbranschen planeras efter människan.  Inom andra industrier, t ex pappersindustrin 

planeras arbetet i stället efter maskiner, lokaler m.m. 2   

En trend idag är att gränserna mellan industrierna suddas ut. Inom några år är det fullt möjligt att 

andra industriföretag är de tuffaste konkurrenterna mot byggföretagen. I Japan har t ex företag som 

förut tillverkade produkter idag blivit de största bostadstillverkarna. 3 

1.2 Problemformulering 

Då byggbranschens produktionskostnader har ökat stadigt under 2000-talet tycker vi att detta är ett 

relevant ämne att skriva om i vårt examensarbete. Vi kommer att undersöka hur logistiken tillämpas 

inom byggbranschen, detta eftersom en icke fungerande logistik leder till högre kostnader.  Med 

hjälp av tryckt litteratur och intervjuer kommer vi att försöka få svar på varför byggbranschen har 

släpat efter vad gäller logistiktänket.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppgiften är att beskriva hur byggbranschen och dess förutsättningar ser ut och att 

jämföra byggsektorn med andra sektorer inom svenskt näringsliv. Dessa förutsättningar ska belysas 

utifrån områdena konkurrens, leverantörer, kunder och entreprenör samt effektivitet. Vi ska också 

besvara följande frågeställningar: 

o Finns det unika förutsättningar för byggbranschen som förklarar dess låga effektivitet?  

o Varför har byggbranschen inte förbättrat sin logistik i samma takt som andra sektorer?  

                                                             
1
 Josephson P-E m.fl. (2009) ”31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet” s.9  

2
 Ibid s.21-22 

3
 Ibid s.11 
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1.4 Metod 
Detta avsnitt kommer först att beskriva vilka lösnings- respektive undersökningsmetoder som man 

kan använda sig av när man skriver ett arbete och till sist beskrivs, med hjälp av dessa metoder hur vi 

kommer att gå tillväga för att besvara vårt syfte.  

1.4.1 Lösningsmetod 

Problem kan lösas på olika sätt, inom vetenskapen finns det två olika alternativa metoder, den 

induktiva och den deduktiva. Den induktiva bygger på att forskaren startar i verkligheten utan någon 

teori som stöd och samlar in empiri. Utifrån denna empiri tas sedan ny teori fram. Den deduktiva 

forskningen har däremot sin utgångspunkt i teorin, denna teori och dess referensram appliceras 

sedan på tänkt problem och en ny bild skapas som kan jämföras med verkligheten.4 

1.4.2 Undersökningsmetod 

Även när man ska undersöka någonting kan man använda sig av två metoder, den kvalitativa och den 

kvantitativa. Med den kvalitativa metoden skapar man en djupare förståelse för problemet med hjälp 

av olika typer av datainsamling. Målet är att skapa en förståelse för problemet. Forskaren försöker 

också skapa en förståelse för hur problemet är sammankopplat med helheten. Datainsamlingen kan 

vara t ex intervjuer. 5 

Med den kvantitativa metoden presenterar man resultatet numeriskt och problemen som skall 

studeras skall vara mätbara. För att kunna ha ett oberoende förhållande utförs undersökningarna 

med t ex enkäter och observationer. 6 

Vid genomförande av detta examensarbete har ett deduktivt angreppssätt kombinerat med den 

kvalitativa undersökningsansatsen används, då vi med stöd av teorin och med hjälp av intervjuer får 

en förståelse för problemen som finns inom byggbranschen.  

1.4.3 Datainsamling 

Data kan klassificeras som sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är data som redan finns, t ex 

olika litterära källor eller Internet. Primärdata är däremot sådana data som inte finns för tillfälligt 

utan skaffas genom t ex intervjuer. 7  

Genom att göra en litteraturstudie på redan befintlig litteratur samlar vi in sekundärdata. Med hjälp 

av denna data kan vi kartlägga hur byggbranschen ser ut och vad som är unikt med just denna 

bransch. Litteraturen består dels av tryckta källor och dels av elektroniska rapporter. 

Intervjuerna som vi har utfört har använts för att samla in primärdata, detta för att få en djupare 

inblick i vad personer inom byggföretag tycker om logistiken på deras arbetsplats. Företagen som vi 

har valt att intervjua är Peab, JM AB och Ellipsen Bygg. 

1.4.4 Statistik  

För att hitta statistik inom området kommer vi använda oss av databaser från Statistiska 

Centralbyrån. 

                                                             
4
 Andersen H (1994) ”Vetenskapsteori och metodlära – en introduktion” s.33 

5
 Andersen I (1998) ”Den uppenbara verkligheten” s. 184 

6
 Ibid s.184 

7
 Dahmström K (2000) ”Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning” s. 103 
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1.5 Byggsektorn 
I detta avsnitt kommer byggsektorn att beskrivas, dvs. vilka aktörer som är inblandade samt hur 

ägarstrukturen ser ut. Sedan kommer det även presenteras hur konkurrensen inom byggsektorn 

påverkar den långsamma förändringstakten.  

Alla verksamheter som direkt bidrar vid uppförande, ändring eller förvaltning av byggnadsverk tillhör 

bygg- och anläggningssektorn. Byggnadsverksamheten avser främst husbyggnad, t ex uppförande av 

bostäder, industrier och kontorsbyggnader. Med anläggningar menar man såsom broar, hamnar, 

flygfält m.m.8 

1.5.1 Byggsektorns aktörer 

Nedan beskrivs några av byggsektorns viktigaste aktörer och vad deras roller innebär.  

Byggherre - Byggherren är den som beställer ny- och ombyggnader av bostäder, lokaler eller 

anläggningar. Byggherren kan också i vissa fall vara den som äger och förvaltar byggnaden under en 

längre period.9 Då en generationsväxling pågår och nyutexaminerad personal saknar praktisk 

byggerfarenhet brister byggherrens kompetens.  Då många byggherrar saknar denna erfarenhet tar 

de ofta in konsulter som ska ansvarar för att kvaliteten är bra och att budgeten hålls.  10 

 

Byggentreprenör - Byggentreprenören har ofta huvudansvaret för produktionen av byggnaden eller 

anläggningen.11 

Underentreprenör - Detta kan vara hantverkare, t ex snickare eller elinstallatörer. 

Underentreprenören får sitt uppdrag från byggentreprenören. 12 

Byggmaterialleverantör - Denna aktör kan vara en grossist som säljer byggmaterial till 

byggentreprenörer eller underentreprenörer. Byggmaterialleverantören kan också vara en detaljist 

som säljer byggmaterial till små byggentreprenörer eller underentreprenörer. Den kan också sälja 

direkt till slutkund på konsumentmarknaden. 13 

1.5.2 Byggbranschens ägarstruktur 

I figur 1 visas den verkliga kostnadsstrukturen för de flesta byggprojekten.  Om vi säger att ett 

byggföretag köper in material och tjänster från andra leverantörer för 70-80% av kundens pengar så 

strömmar pengarna vidare direkt till dessa leverantörer. I med detta så har byggföretaget inte bara 

ett ansvar för kunden utan också ett ansvar för leverantörernas arbete.  Det skulle därför vara 

lönsamt att utveckla och effektivisera samarbetet mellan byggentreprenören och leverantörerna. 

Långsiktiga samarbeten med ett antal mindre leverantörer är därför mer logiskt och framgångsrikt än 

att pressa priser genom att spela ut leverantörerna mot varandra.  14 

                                                             
8
 Statskontoret (2009), ”Sega gubbar? – en uppföljning av byggkommissionens betänkande ”Skärpning gubbar!””,s.65 

9
  Ibid s.36 

10
 Ibid s.98 

11
 Ibid s.36 

12
 Ibid s.36 

13
 Ibid s.36 

14
 Josephson P-E m.fl. (2009) ”31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet” s.16 
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Figur 1- Byggbranschens ägarstruktur15
  

1.5.3 Konkurrens 

Konkurrens är något som är oerhört viktigt för hela samhällsekonomin och på en väl fungerande 

marknad skapas dynamik och tillväxt tack vare konkurrensen. Eftersom de olika aktörerna på 

marknaden får tävla mot varandra stimuleras alla att nå bättre resultat, skapa nya produkter och 

tjänster samt hitta effektivare processer som svarar mot köparens behov. Detta resulteras då i form 

av högre kvalitet, lägre priser och effektivare leveranser.16  

En förklaring till byggbranschens långsamma förändringstakt kan vara att drivkrafterna från 

marknaden inte är tillräckligt starka. Slutkunden har en svag ställning på byggmarknaden och 

slutkundens efterfrågan fungerar inte som ett tillräckligt bra styrmedel. På byggmarknaden är det 

byggherren, i stället för slutkunden som ställer relevanta krav och pressar priserna. Då det endast 

finns ett fåtal aktörer i material- och entreprenörsleden försvårar det byggherrens möjlighet att 

pressa priserna.  Detta innebär att byggherren inte har lika stort inflytande på saker som kvalitet och 

utbud jämfört med kunder på andra marknader. Ett resultat av detta är att byggherrens efterfrågan 

inte fungerar som att incitament till effektivisering och pressning av priser, vilket behövs på en 

fungerande marknad. 17 

Då byggsektorn är lokal till sin prägel försvårar det såväl inhemsk som internationell konkurrens. 

Denna lokala prägel måste ses mot bakgrund av lågt varuvärde och höga transportkostnader. Detta 

                                                             
15 Ibid s.16 
16

 Konkurrensverket (2009), http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/tal_avn_20januari2009.pdf 
läst 2010-05-04 
17

 Statskontoret (2009), ”Sega gubbar? – en uppföljning av byggkommissionens betänkande ”Skärpning gubbar!””, s.39 

Teckenförklaring 

A – Arkitekt  
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K – Konsult  

LEV – Leverantör 

PC – Platschef 

PL – Projektledare 

UE – Underentreprenör 
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gör att det inte är lönsamt att frakta varor på långa avstånd. Ett annat hinder för konkurrens är den 

rabattgivning på byggmaterial. För nya och mindre aktörer kan detta verka som ett inträdeshinder. 18 

1.6 Disposition 
För att förklara vad som kommer att behandlas i rapporten sammanfattas de olika kapitlen nedan. 

Kapitel 2: Teoretisk referensram 

I detta kapitel behandlas det material som hittats genom en litteraturstudie. Här kommer det 

beskrivas hur ett byggprojekt går till och vilka kostnader och problem som kan uppstå. Sedan 

förklaras innebörden av bla. Lean Construction, Supply Chain Management och Industriellt byggande. 

Till sist kommer också pappers- och massa industrin kort att presenteras då denna industri är den 

totala motsatsen till byggindustrin. 

Kapitel 3: Empiri 

För att få en djupare inblick i hur byggbranschen ser ut och deras åsikter om logistik har vi intervjuat 

fyra personer inom byggbranschen. Dessa fyra är regionchefen på Peab Linköping, inköpsansvaring 

på Peab Linköping, logistik och verksamhetsansvarig på JM samt VD:n på Ellipsen Bygg AB. 

Kapitel 4: Analys 

I detta kapitel presenteras analysen av de två frågeställningarna. Här vävs teorin samman med 

intervjuerna för på så sätt kunna analysera och försöka förstå likheter och skillnader mellan de båda 

branscherna.  

Kapitel 5: Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatserna vi har kommit fram till under detta examensarbete. Vi lägger 

även till egna tankar kring hur byggbranschen bör utveckla sin logistik. 

 

 
 

 

  

                                                             
18

 Ibid s.40 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel behandlas det material som vi funnit vara relevant i vår litteraturstudie. Delar av det 

som beskrivs i detta kapitel är hur ett byggprojekt går till, kostnader och problem i byggprojekt, Lean 

Production och Supply Chain Management. Till sist presenteras även ett avsnitt som beskriver 

pappers- och massaindustrin.    

2.1 Planering av byggprojekt 

I detta avsnitt beskrivs hur planeringen och utförandet av ett byggprojekt går till. Vi har här även 

tagit del av FoU Västs rapport om inställningen till planering inom den svenska byggproduktionen.  

Initieringsprocessen - Den första delen i ett projekt är att projektledaren tillsammans med en mindre 

grupp tar fram vad som ska byggas, bedömer vad det kommer att kosta, värderar ungefärliga tider 

och kartlägger grundläggande krav. Det förslag man tar fram sammanfattas sedan i en 

uppdragsspecifikation/idéprogram som man sedan använder för att gå vidare med förslagsskedet. 

Projektledaren gör sedan tillsammans med uppdragsgivaren en uppdragsbeskrivning/ 

projektfullmakt.19 

 

Planeringsprocessen - Innan projektet sätts igång måste projektledaren/ konsulten/ 

byggentreprenören planera hur det egna arbetet ska genomföras och göra en referensplan över 

arbetets gång. Referensplanen innehåller bland annat tidsplan, kontrollplan, produktionsstyrd 

budget och riskhanteringsplan, dessa sammanställs sedan i en projektplan. Under projektets 

genomförande kan man sedan jämföra med referensplanen för att se om man ligger i fas med 

planeringen. Det är viktigt att anpassa planeringsarbetet till projektets storlek och komplexitet.20  

 

Producerande processer - Den första uppgiften projektörerna har är att hjälpa beställaren med en 

projektstyrande uppgift. Projektörerna har även uppgiften att beskriva det som man ska tillverka.21  

 

Produktion - Den produkt byggherren har beställt byggs och installeras på byggarbetsplatsen. Vilken 

produktionsmetod man ska använda är oftast byggentreprenörens ansvar, då det är dem som har 

kunskapen om resurser och kostnader.22  

 

Leveransgodkännandeprocesser - Syftet med den här processen är att man ska se till så att avtalade 

leveranser uppfyller de avtal man har, och att leveransen godkänns. Det händer att byggherren inte 

alltid är nöjd vid övertagandet av produkten. Godkännande processen brukar kunna ta lång tid, det 

gäller därför att man har planerat besiktningar, provningar mm i ett tidigt skede.23   

 

 

                                                             
19

 Ottosson, H (2009) ”Vad när hur och av vem – praktisk projektledning inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen”, 
sida 62 
20

 Ibid s. 67 
21

 Ibid s. 80 
22

 Ibid s. 81 
23

 Ibid s. 81 
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Avslutningsprocessen för projektet - När ett projekt avslutas är det mycket dokumentation som ska 

tas hand om. Då projektdeltagarna oftast redan påbörjat ett nytt projekt kan detta bli gjort på ett 

oengagerat sätt. Det är därför viktigt att man tidigt i projektet bestämmer hur det ska utföras.24  

2.1.1 Svensk byggproduktions inställning till planering 

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med FoU Väst 2009 skrivit en rapport om planering i 

byggproduktionen. I rapporten har man sammanställt en enkätstudie som gjorts hösten 2008. 

Enkäten gick ut till 270 arbetare på åtta av Sveriges byggföretag. 25 

Enligt enkätundersökningen så tyckte de flesta att planering är en viktig del av arbetet och att med 

en bra planering får man ett lönsamt projekt. Det finns en stark vilja att utveckla kunskapen inom 

planeringsområdet. Från svaren i enkätundersökning kunde man se att det finns en brist om 

kunskapen kring planering. Dock trodde många att de är bättre insatta i planeringsprocessen än vad 

de egentligen är. Med bättre kunskaper inom planering skulle denna process kunna bli mycket mer 

effektiv än vad den är idag.26  

Att alla projektdeltagare är delaktiga i planeringen anses vara viktigt enligt platsledningen. Om alla 

medarbetare vet hur aktiviteterna i projektet är planerade och hur de ska utföras minskar man 

krockar mellan olika aktörer då dessa oftast redan upptäckts på pappret innan. I undersökningen såg 

man att många är dåliga på att förmedla tidsplanerna till alla arbetare. Det slarvas bland annat med 

att sätta upp tidsplaneringen i alla bodar vilket man skyller på tidsbrist. Ett annat problem är att 

många platschefer inte för in alla aktiviteter i tidplanen, det blir därför svårt för den som ska 

uppdatera tidsplanen. 27 

Av de intervjuade arbetsledarna och platscheferna ansåg många att det inte finns förutsättningar för 

att kunna göra den planering som krävs. När projektet startar är i många fall projekteringen inte 

färdig vilket gör att man måste planera om vissa delar. Den planering som gjorts innan kan kännas 

som bortkastad tid då man med de nya förutsättningarna måste planera om. Enligt enkätsvaren gör 

beställaren många ändringar som gör att man måste göra om planeringen. Detta gör att det blir en 

dålig stämning mellan parterna och att man försöker hitta fel hos motparten istället för att 

samarbeta.28 

2.2 Byggnadskostnader 
I detta avsnitt kommer först begreppet kostnad att definieras för att sedan kunna förstå vilka olika 

kostnadsposter som finns i ett bostadsprojekt och hur dessa fördelar sig beroende på vad för typ av 

projekt man arbetar med. Till sist kommer relevant statistik som finns om byggnadskostnader, 

byggnadsprisindex, produktionsutveckling och produktivitetsutveckling presenteras. 

  

                                                             
24

 Ottosson, H (2009) ”Vad när hur och av vem – praktisk projektledning inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen”, 
s. 82 
25

 Sveriges Byggindustrier i samarbete med FoU Väst (2009), ”Planering i byggproduktion”, 
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-
1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf, 
läst 2010-04-14, s. 8 
26

 Ibid s. 45 
27

 Ibid s. 46 
28

 Ibid s. 47 
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Begreppet kostnad 

Värdet av en resursuppoffring är en kostnad. För att en projektorganisation ska kunna sänka sina 

kostnader har man två huvudalternativ. Det första alternativet är att använda resurser som värderas 

lägre än andra, t ex köpa in byggmaterial eller arbetskraft till ett lägre pris. Det andra alternativet är 

att utveckla sina arbetssätt så att samma produkt kan tillverkas med färre resurser, t ex genom att 

effektivisera arbetssätt så att det kräver färre arbetstimmar. Alternativ ett ger en kortsiktig framgång 

eftersom värderingen är tillfällig och snabbt kan förändras. Alternativ två leder däremot till en 

långsiktig framgång i med att organisationen utvecklar effektivare arbetssätt som kan användas i 

många projekt framöver. Detta alternativ ger större möjlighet att på sikt få ner kostnaderna och 

därmed skapa större konkurrenskraft 29 

2.2.1  Aktörernas ansvar för kostnaderna i ett byggprojekt 

Nyproduktionskostnaden består av två stora kostnadsposter, byggnadskostnader och 

markkostnader. Markkostnaderna består i sin tur av tomtkostnader, byggherrekostnader och 

anslutningsavgifter. Byggnadskostnaderna består av kostnader för byggnadsarbeten, grundberedning 

och finplanering.30 

Det finns fyra aktörer som har ansvaret för byggkostnaderna. I figur 2 nedan presenteras dessa samt 

vilka ansvarsområden de har.31 

Aktör Ansvar 

Kommunerna Markkostnader 
Bygglov 
Anslutningsavgifter m.m. 

Byggherren Total byggprocess 

Staten Lagar 
Skatter 

Byggentreprenören Bygg- och markarbeten 
Eventuella gatubyggnadskostnader 

Figur 2- De fyra aktörerna som har ansvaret för byggkostnaderna32
 

2.2.2 Fördelning av byggentreprenörens kostnader i ett bostadsprojekt 

 Det är svårt att analysera hur produktionskostnaderna i ett byggprojekt fördelar sig, detta eftersom 

markpriser och kommunala avgifter varierar kraftigt mellan olika kommuner. Det är därför inte lätt 

att definiera fördelningen av kostnaderna för ett genomsnittligt byggprojekt. 33  

  

                                                             
29

 Josephson P-E m.fl. (2009) ”31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet” s.15 
30

 Sveriges Byggindustrier (2003) ”Bygger vi dyrt? – En analys an kostnadsutvecklingen” s.6 
31

 Ibid s.7 
32

 Ibid s.7 
33

 Ibid s.10 
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Som det framgår i figurerna 3 och 4 nedan fördelar sig kostnaderna relativt lika mellan 

flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Med gruppbyggda småhus avses småhus med maximalt två 

lägenheter som ska försäljas eller upplåtas med hyres- eller bostadsrätt.34 Med flerbostadshus avses 

fastigheter som har tre eller fler lägenheter som ska försäljas eller upplåtas med hyres- eller 

bostadsrätt.35Byggherrekostnaderna utgör en något större andel för gruppbyggda småhus och 

byggmaterial utgör en något större kostnadsandel vid byggande av flerbostadshus. 36  

 

Figur 3 - Kostnadsfördelning för flerbostadshus37
               Figur 4 - Kostnadsfördelning för gruppbyggda småhus38

 

2.2.3 Statistik 

Enligt statistik från SCB har kostnaden för nyproduktion av flerbostadshus ökat snabbt de senaste 

åren. Mellan åren 1995 och 2001 ökade de med drygt 75 % per kvadratmeter. Materialpriserna har 

ökat med 18 %, lönerna med 27 % och marken med 169 %. Markpriserna har speciellt ökat snabbt i 

storstäderna, t ex så var ökningen 359 % mellan åren 1995 och 2001 i stor-Stockholm.39 

För att illustrera att byggkostnaderna har ökat markant de senaste åren visas i figur 5 nedan en 

jämförelse utav ökningen av byggkostnaderna med ökningen av medelinkomsten under åren 1997-

2007.  Vi valde att jämföra med medelinkomsten då det visar att byggkostnaderna har ökat mycket 

mer än vad befolkningen har råd med.  

   

 

  

Figur 5 - En jämförelse mellan byggkostnader och medelinkomst40
 

                                                             
34

 SOU (2006) ”Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen – med förslag om organisation samt löne- och 
byggkostnadsutjämning” s.84 

35
Tekniska förvaltningen (2010)  ”Taxa för hushållsavfall” s.5 Örebro 

http://www.orebro.se/download/18.7f75181a1263c57cdeb800011313/Taxa+f%C3%B6r+hush%C3%A5llsavfall.pdf 

36
 Statskontoret (2009), ”Sega gubbar? – en uppföljning av byggkommissionens betänkande ”Skärpning gubbar!””, s.169 

37 Ibid s.169 
38 Ibid s.169 
39

 Sveriges Byggindustrier (2003) ”Bygger vi dyrt? – En analys an kostnadsutvecklingen” s.1  
40 SCB (2010) ”Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010-boende, byggande och bebyggelse” s.129 och 
http://www.ssd.scb.se, läst 2010-04-27 
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Konsumentprisindex 

För att visa hur den inhemska konsumtionen i genomsnitt har utvecklat sig använder man sig av 

konsumentprisindex. De priser som mäts är de som konsumenterna faktiskt betalar och som 

påverkas av bland annat t ex indirekta skatter och subventioner. Vilka representantvaror och 

vägningstal man använder sig av revideras årligen i samband med årsskiftet. 41 

Byggnadsprisindex 

Byggnadsprisindex mäter prisutvecklingen för samtliga nyproducerade bostäder och beräkningarna 

görs på de hus som ingår i SCB:s nybyggnadskostnadsstatistik. Dessa beräkningar skall avse hus som 

har lika kvalitet.  För de flesta användningsområden, där uppräkningar efter prisutvecklingen i 

nyproduktion av bostäder är önskvärd är byggnadsprisindex nödvändigt. 42 

Kostnadsutvecklingen för byggandet har varit kraftig de senaste fem åren, denna ökning kan delvis 

förklaras av att kvaliteten har förändras över åren. För att mäta kostnadsutvecklingen 

rekommenderas det att man använder sig av byggnadsprisindex, BPI. Detta index eliminerar dock så 

långt det är möjligt skillnaderna i kvalitet, utförande och läge. Mellan åren 2000 och 2001 steg 

kostnaderna flerbostadshus med 9 % procent respektive 7 % procent för gruppbyggda småhus. En 

annan stor ökning skedde mellan 1996 och 2001, då ökade nämligen kostnaden för att producera ett 

flerbostadshus med 50 % respektive 65 % för gruppbyggda småhus. Konsumentprisindex för samma 

period steg bara med 4,3 %.43 

 

2.2.4 Jämförelse mellan konsument- och byggnadsprisindex 

I figur 6 nedan visas byggnadsprisindex för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus jämfört 

med konsumentprisindex under åren 1989-2007. Där kan vi se att byggprisindex de senaste tio åren 

ökat betydligt mer än konsumentprisindex. Under början av 90-talet var det finanskris i Sverige som 

slog hårt mot bostadsmarknaden, detta förklarar den nedgång av byggprisindex som kan ses under 

denna period.44  

 

 

 

 

 
 

Figur 6 - Byggnadsprisindex för flerbostadshus och gruppbyggda småhus 
45

 

  

                                                             
41

 http://www.scb.se/statistik/bo/bo0801/2004a01/bo0801_2004a01_br_06_bo01sa0401.pdf, s.94, läst 2010-04-20 
42

 Ibid s.93 
43

 SCB, http://www.scb.se/Statistik/PR/PR0501/_documents/Byggnadskostnader.pdf läst 2010-05-12 
44

 http://www.finanstidningen.biz/index.php/finansartiklar/nationalekonomi/71-den-svenska-finanskrisen, läst 2010-05-18 
45

 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26943.aspx, läst 2010-04-20 
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2.2.5 Produktionsutveckling 

I figur 7 nedan visas antalet totala kvadratmeter som byggs i flerbostadshus mellan åren 1980-2007. 

Husproduktionen hade sin topp i slutet av 80-talet, även här kan vi se effekten av den finanskris som 

drabbade Sverige på 90-talet. 

 

Figur 7– Producerade kvadratmeter i flerbostadshus 1980-200746                          

Produktivitetsutveckling 

Produktivitetsutvecklingen i byggbranschen är låg och teknikutvecklingen och systemlösningar för 

produktionsutvecklingen har hamnat på efterkälken. 47 I figur 8 nedan illustreras 

produktivitetsutvecklingen inom byggbranschen jämfört med andra branscher och hela ekonomin 

under åren 1980-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Produktivitetsutvecklingen inom byggbranschen jämfört med andra branscher48
 

 

                                                             
46 SCB (2010) ”Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010-boende, byggande och bebyggelse” s.129 
47

Borgbrant. J, (2003) ”Byggprocessen i ett strategiskt perspektiv” s.4,  
http://www.byggkommissionen.com/_webdoc/Data/6/Files/27/Byggprocessen%20i%20ett%20strategiskt%20perspektiv.p
df läst 2010-05-04 
48 Kommittédirektiv (2008) ”Översyn av myndigheter och verksamheter inom transportområdet”, s. 2, http://www.sika-
institute.se/upload/Om_sika/TRU/Trafikversutredn%20direktiv.pdf 
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2.3 Problem i byggbranschen 
I detta avsnitt beskrivs problem som ofta uppstår i byggbranschen såsom slöseri, osäkerheter och 

byggfel, här beskrivs även hur dessa skulle kunna undvikas.     

2.3.1 Slöseri 

De senaste åren har det pågått en intensiv debatt om byggkostnaderna. Det är inte bara i Sverige 

som kostnaderna för att producera byggnader har stigit mycket de senaste åren, utan även andra 

nationer ser en kraftig uppgång av byggkostnader och byggbranschen kritiseras för att vara 

ineffektiv. 49 

P-E Josephson (2009, s.15) definierar termen slöseri som en ”aktivitet som förbrukar resurser men 

som inte skapar något värde”.  Utgångspunkten ligger då hos kunden och så fort kundens pengar 

används till något som inte leder till ökat värde för denne betraktas det som slöseri.  Gränsen för vad 

som egentligen är slöseri är svag. Man kan därför dela upp slöseri i två grupper, rent slöseri och 

tvingat slöseri. Med rent slöseri menar man aktiviteter som inte har någon koppling alls till 

värdeökande arbete och med tvingat slöseri syftar man på aktiviteter som är nödvändiga för att det 

värdeökande arbetet ska kunna genomföras. T ex så tycker kunden att arbetet är värdeökande i det 

ögonblick då material börjar monteras på byggplatsen, dock måste ritningar ha konstrueras innan 

man kan påbörja byggandet. Ritningarna är då det tvingade slöseriet. 50 

Josephson och Saukkoriipi har i deras rapport ”Slöseri i byggprojekt – behov av förändrat sysätt” 

delat in slöseri i fyra huvudgrupper.  

Fel och kontroller – En stor del av slöseri är felkostnaderna. Det finns två typer av felkostnader, 

synliga som är de kostnader som vi kan mäta med nuvarande kunskaper och dolda som vi inte har 

någon kunskap om att mäta. En annan kostnad är den för kontroller och besiktningar som måste 

utföras. Dessa kostnader uppstår eftersom man inte utfört en uppgift korrekt första gången. Denna 

kostnad skulle kunna bli lägre om man från början utförde alla arbetsuppgifter korrekt.51  

Resursanvändning – Denna del av slöseri handlar om hur man använder sina resurser. Mycket av 

byggarbetarnas arbetstid är rent slöseri, detta kan handla om väntan och förflyttning av material 

mellan och på arbetsplatser. Maskiner och utrustningen på byggarbetsplatser finns där 24 timmar 

om dygnet dock utnyttjas bara dessa resurser 8 timmar 5 dagar i veckan vilket ger en väldigt låg 

utnyttjande grad. 52 

Hälsa och säkerhet – Skador och sjukdomar som hade kunnat undvikas på byggarbetsplatsen är 

också slöseri. Inom byggbranschen är det 50 % vanligare med arbetsskador än vad det är inom det 

övriga näringslivet enligt en undersökning som AFA (2004) tagit fram. Den största kostnaden är den 

för sjukskrivningar och rehabilitering. 53 

System och strukturer – Det går åt mycket tid när ärenden under vissa perioder får vänta på att få 

komma vidare, detta är slöseri då räntekostnader uppstår för tex mark som man inte får bygga på.54 

                                                             
49

 Josephson, P-E., Saukkoriipi, L. (2005) ”Slöseri I byggprojekt - behov av förändrat synsätt” s. 11 
50

 Josephson P-E m.fl. (2009) ”31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet” s.15 
51

 Josephson, P-E., Saukkoriipi, L. (2005) ”Slöseri I byggprojekt - behov av förändrat synsätt” s.47, 21 
52

 Ibid s.47, 29 
53

 Ibid s 47, 31 
54

 Ibid s.47, 35   
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2.3.2 Osäkerheter 

Det finns en tendens till att individerna i byggföretagen avsiktligt ”bygger in” osäkerheter i 

produkterna, processerna och organisationerna. 55T ex så: 

o Väljer de att skapa unika lösningar och unika produkter (byggnader och anläggningar).  

o Jobbar de med stora toleranser avseende tid och produkternas sammansättning. 

o Grovplanerar de endast projekten. 

o Beskriver/tolkar de kundkrav och projektmål på flera sätt. 

o Sätter de samman nya organisationer och upphandlar med leverantörer som man inte 

arbetat med tidigare.56 

Byggföretagen har alltså skapat en tradition av att arbeta under stora risker och osäkerheter.  

Konsekvenserna av dessa risker och osäkerheter är ofta negativa, t ex variation i processen och 

variation i slutresultatet. När dessa problem uppstår är det oftast arbetsledarens uppgift att lösa 

problemet så att arbetet kan fortsätta. Detta resulterar i att mycket resurser förbrukas i onödan, dvs. 

resurser som inte tillför värde för kunden.  P-E Josephson förklarar i rapporten ”31 

rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet” orsaken till alla dessa negativa överraskningar. 

Han tror att majoriteten av alla dessa individer är tränade att arbeta under stora risker och 

osäkerheter vilket gör att det också är då de känner sig trygga. Att lösa akuta problem är deras styrka 

och belöningen ligger i självkänslan och uppskattningen man får vid varje löst problem.57 

En annan osäkerhet inom byggbranschen är materialhanteringen. Inom byggbranschen har man 

traditionellt köpt in större kvantiteter av material för att sedan lagerföra detta på arbetsplatsen. 

Detta är absolut inte optimalt då lagret binder kapital, kräver hantering och tar lagerutrymme. Ett för 

stort lager genererar därför onödiga kostnader. 58 

2.3.3 Byggfel 

Slarv, nonchalans, okunskap eller otydlighet kan vara orsaker till byggfel. Konsekvenserna av dessa 

byggfel är höga kostnader och bristande kvalitet vid åtgärdande.  Många av dessa byggfel hade 

kunna motverkas med en genomtänkt projektering, tydliga beställningar och en bra tidsplanering. 

Det krävs också att kommunikationen och samarbetet finns mellan byggherren och 

byggentreprenören, då en fungerande byggprocess kräver en tydlig kommunikativ styrning av alla de 

som arbetar inom byggprocessens olika led.59 

Uppkomsten av byggfel kan i flera fall spåras till byggherrens ändrade krav och förutsättningar i 

produktionsprocessen. Genom att utveckla bra arbetsmetoder kan man motverka byggfel.60 P-E 

Josephson konstaterar i rapporten ”31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet” att 

byggsektorn saknar kundfokus, i alla fall om man tar utgångspunkten i hur företagen använder 

kundens pengar. Han konstaterar också att byggsektorns struktur ofta motverkar processtänkande 

och att sektorns aktörer tenderar att förstärka sina revir snarare än att gemensamt utveckla 
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effektivare processer. För att en förbättring ska ske krävs det att alla aktörer måste fokusera på 

helheten, huvudprocessen och inte bara prata om att göra det.61 

Då en bristande kundfokus finns i byggbranschen finns det ett lågt omvandlingstryck för 

effektivisering. Enligt Statskontoret kan man genom att öka inslagen av industriellt byggande och 

prefabricering i form av färdiga moduler uppnå ett ökat omvandlingstryck.  Statskontoret tror att 

detta kan leda till att konkurrensen skärps mellan byggmaterialtillverkare och byggentreprenörer. 

Statskontoret hävdar också att det krävs en kontinuerlig vidareutbildning av personalen för att öka 

kundfokusen, t ex utbilda om nya arbetsformer, processer och samhälls- miljökrav. Syftet med denna 

utbildning är att öka effektiviteten och kvaliteten samt att motverka såväl byggfel som höga 

byggkostnader. 62 När man sedan har ökat kundfokusen och kompetensen inom företaget finns det 

enligt Statskontoret anledning för företagens ledning att se över arbetsprocesserna. Detta för att se 

hur dessa kan standardiseras så att erfarenheter från tidigare lyckade arbetsmetoder kan 

återanvändas och användas från projekt till projekt. 63 

2.4 Lean Production 
Grunderna i Lean production kommer från bilföretaget Toyotas produktionsmodell (TPS). Grundaren 

av Toyota, Kiichio Toyoda gav fabrikschefen Taiichi Ohno i uppdrag att öka Toyotas produktion till 

samma nivå som det Amerikanska företagets Fords nivå. Ohno såg dock brister i Fords löpande band 

teknik och utvecklade en egen modell. Modellen innebär att man på ett kostnadseffektivt sätt ska 

kunna tillverka många olika varianter i samma tillverkningssystem till skillnad från Ford där man 

massproducerade samma bilmodell. Denna produktionsmodell har lett till stora framgångar för 

Toyota och andra Japanska företag. Japan ökade sin andel av bilindustrin från 1 % år 1955 till ca 30 % 

år 1980. 64  Det var utifrån dessa framgångar som James P. Womack, Daniel T. Jones och Daniel Ross 

myntade begreppen Lean Production i boken ”The Machine that change the world” 1990. Genom att 

ha studerat bilindustrin i Japan skapade de produktionsmodellen Lean Production som fokuserar på 

hela flödet genom processen istället för att lägga fokus på enskilda maskiner.65  

2.4.1 Lean Thinking 

Lean thinking är filosofin kring Lean och brukar sammanfattas med fem principer kundvärde, 

värdeflöde, flöde, efterfrågestyrning och perfektion.66  Dessa beskrivs kortfattat nedan. 

Kundvärde - Inom Lean är det viktigt att göra kunden nöjd, det spelar ingen roll hur bra företaget 

arbetar om kunden i slutändan inte blir nöjd. Begreppen Kaizen används i Japan och mäter 

kundtillfredsställelsen hos kunden.67 För att producenten ska kunna uppfylla kundens krav måste 

kunden först definiera dessa. När kunden gjort detta måste tillverkaren se över hur man ska kunna 
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uppnå dessa krav. Inom Lean görs detta genom att man ser till värdet för kunden, att tillverka något 

som kunden inte eterfrågar är slöseri.68  

Värdeflöde - Värdeflöde är att identifiera värdet på produkten genom hela produktionskedjan. 

Genom att göra detta vill man upptäcka och minska slöseri som uppstår mellan de olika aktiviteterna 

i flödet. För att man ska kunna uppnå detta mål krävs ett bra samarbete mellan företag, leverantörer 

och kunder. Med Lean Production vill man uppnå en så resurssnål produktion som möjligt, för att 

detta ska lyckas måste företaget noggrant beskriva samtliga processer så att alla inblandade inom 

organisationen kan se hur företaget är uppbyggt. När man gjort detta är det lättare att förbättra 

värdeflödet genom att minska genomloppstider, ställtider, lagernivåer mm. 69 

Flöde - Efter att ha definierat värdeflödet och eliminerat slöseri är nästa steg att skapa ett effektivt 

flöde. Till skillnad från traditionell produktion där man oftast massproducerar en produkt förespråkar 

Lean Production enstyckstillverkning. Genom att tillverka på detta sätt kommer antalet 

värdeskapande aktiviteter i processen att öka och slöseriet minska.70 

Efterfrågestyrning - Vid traditionell produktion används en prognos och man producerar efter en 

plan. Inom Lean Production använder man istället ett dragande produktionssystem där produktionen 

styrs utifrån kundens efterfrågan. En term som används inom Lean är Just-In-Time (JIT), där är idealet 

att man inte ska ha några produkter i lager utan att allt ska komma i just den tid det behövs. För att 

man ska kunna genomföra dragande produktion måste man ha bra kontakt med kunderna. Målet är 

att kunden ska få det den vill, i rätt tid och i rätt kvalitet. 71 

Perfektion - När man implementerat förgående strategier ligger arbetet i att fortsätta göra 

förbättringar. Kunden kan alltid bli ännu mer nöjd och det går alltid att göra processer ännu bättre. 72 

2.4.2 Lean Construction 

Lean Construction är tillämpning av Lean Production inom byggindustrin. För att effektivisera 

byggprocessen bör man förbättra samverkansklimatet. Inom tillverkningsindustrin är samverkan 

mellan processens olika aktörer en stor framgångsfaktor. Genom ett bra samarbete sparar man både 

tid och pengar. Inom byggbranschen har man de senaste åren insett att samarbete mellan 

byggherrar, entreprenörer och leverantörer är värdefullt. Detta samarbete som även kallas 

partnering är en viktig del av Lean Construction. Idag är dock förtroendet mellan de olika parterna 

dåligt då byggherrarna hamnat i en låg position mot byggentreprenörerna. Vid jämförelse mellan 

bilindustrin och byggindustrin kan man se tydliga skillnader på drivkrafter av olika slag. Konkurrens är 

en viktig drivkraft som gör att man måste få kunden nöjd, denna drivkraft har haft en stor påverkan 

då Lean-tänkandet introducerats inom bilindustrin. Inom byggbranschen anses dock inte 

konkurrenskraften som en stor drivkraft för effektivisering.73  
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Byggindustrin har idag stora likheter med hur bilindustrin såg ut under hantverksepoken. 

Byggindustrin har i stor utsträckning kvar problem som tidigare fanns inom bilindustrin såsom 

värdeförluster vid samordningsproblem, väntetider och informationsrelaterade problem. Om 

byggprocessen blir mer influerad av Lean finns det stora möjligheter för effektivisering. I den svenska 

debatten kring byggindustrin har en orsak till kvalitetsproblem sagts vara förkortade byggtider. 

Bilindustrin har dock kontinuerligt minskat ledtiderna trots allt mer avancerade produkter och bättre 

leveranskvalitet . Detta ger då en indikation på att problemet i byggbranschen beror på ineffektiva 

processer och en dålig produkt- och produktionsteknikutveckling.74  

I rapporten ”Vidgade vyer – lönsamma processer i samhällsbyggnadssektorn” säger Jan Byfors, 

ordförande för Lean Forum Bygg att Lean-tänkandet börjar ta fart inom byggsektorn. Han säger också 

att de länge ansett sig vara en unik bransch med mycket speciella förutsättningar, han menar dock 

att det idag är annorlunda. Han anser att även byggsektorn måste anamma och tillämpa industriellt 

tänkande och då speciellt Lean-tänkandet.  Ett simpelt exempel han tar upp är t ex att sköta 

leveranserna till byggplatsen efter arbetstid och på så sätt frigöra tid för mer värdeskapande arbete. 

Ett lite mer avancerat exempel gäller helt nya och avancerade byggsystem, där 

industrialiseringstänkandet tillämpas maximalt, både i produktionen av byggkomponenter och 

sammansättningen av dessa komponenter på byggarbetsplatsen. Detta menar Byfors är ett stort 

tekniksprång inom byggandet 75  

2.4.3 Japanska byggindustrin 

Arkitekter, byggare och tillverkare i byggindustrin har ända sedan Henry Ford introducerade sin 

framgångsrika biltillverkning där han massproducerade en modell, strävat efter att kunna producera 

hus i fabriker. Dock skiljer sig byggnader från andra produkter som produceras i fabriker. Byggnader 

är oftast väldigt stora och oflyttbara vilket gör att det oftast byggs på den plats där de ska stå. Till 

skillnad från en bil som man byter ut efter ett antal år vill man att byggnader ska hålla långt in i 

framtiden. Bostäder måste därför vara mer hållbara än andra produkter. Även om det är viktigt att 

erkänna skillnader mellan industrier och byggindustrin så är det inte bra att överanalysera 

begränsningarna för nya tekniker som kan appliceras i byggindustrin.76  

I början av 1900-talet blev många arkitekter inspirerade av detta arbetssätt och funderade därför på 

att introducera detta inom byggindustrin. Arkitekten Buckmister Fuller tyckte att byggnader skulle 

produceras på samma sätt som bilar och andra volymproducerade produkter. När han 

argumenterade mot otillräckligheten i hantverksproduktion sa han att varje hus behandlades som en 

pilotmodell för en design som aldrig hade några körningar. 77 

1914 producerade Le Corbusier hus som var hopsatt av flyttbara väggar och fasader. Le Corbusiers 

och andra arkitekters tankar ledde till en ny filosofi inom byggindustrin där man fabricerade delar för 

att påskynda byggprocessen och minska kostnaderna.78 
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På 1940-talet gjorde Japan en revolution inom tillverkningsindustrin där man ville ge kunderna vad 

de önskade. Toyota började efter andra världskriget med ett nytt system där man ville eliminera 

slöseri och undvika höga kostnader. Detta arbetssätt blev senare känt som Lean production.  Namnet 

kommer av att man använde sig av mindre resurser, t ex mindre arbete, mindre tillverkningsyta, 

lägre investeringar i verktyg och färre timmar för att utveckla en ny produkt. Med detta system blev 

även felen i tillverkningen färre. Under 1990-talet utvecklades Lean production ytterligare, man 

minskade automatiseringen och behovet av specialiserad underhållspersonal och gjorde vissa 

ändringar i löpandebandet så arbetarna inte skulle känna sig så stressade.79  

Japans bilindustri har blivit en av världens största och detta genom att först lära sig från amerikanska 

system och sedan testa sig fram till egna bättre lösningar. Med deras system har kunderna en större 

valmöjlighet, detta är något som massproduktionen i Europa och Nord Amerika misslyckats med. 80 

Japans byggindustri har en lång tradition av hantverksproduktion. Industrialiseringen av 

husproduktion kom i slutet av 1950-talet vilket är något senare än i Europa och Nord Amerika. 

Behovet av att industrialisera byggindustrin var stort, det var brist på kunniga snickare, låg 

bostadsstandard, snabb ekonomisk tillväxt och behovet av jordbävningssäkra hus var stort. Under 

50-talet var produktiviteten i husproduktionen låg jämfört med andra tillverkningsindustrier i Japan. 

Man bildade då Japan Housing Cosporation som använde sig av tekniker man lärt sig från väst. Detta 

lyckades inte så bra då man med detta arbetssätt inte kunde konkurrera ut de timmermetoder som 

gav kunderna en större mångfald och uppfyllde deras efterfrågan. Detta gjorde att husproducenterna 

satsade mycket på att ha en bra flexibilitet i designen så kundernas individuella efterfrågan kunde 

tillgodoses. Marknadsandelen för fabriksproducerade väggar och tak växte kraftigt och 1995 var en 

fjärdedel av alla hus byggda med dessa produkter. Med denna industrialisering av byggprocesser 

minskade byggtiden och kombinerade fabrikstillverkning och produktion på plats. Montering på 

traditionellt sätt tar omkring 120 dagar på platsen, jämfört med fabriksproducerade hus som tar 

omkring 90 dagar på plats.81  

På 1990-talet dominerades byggindustrin i Japan av fem företag som hade 80 % av den 

industrialiserade husmarknaden. Alla hade som målsättning att producera högkvalitets hus för 

medel- och lyxmarknaden, erbjuda en stor varietet av design och flexibilitet för kunderna. Dessa 

företag är intressanta när man ska se hur de utvecklat sin tillverkningsförmåga då inget av dessa 

företag har utvecklats från traditionellt hanverksbyggande.82  
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2.5 Industriella processer 
I detta avsnitt beskrivs den funktionella organisationen och processorganisationen. Detta för att 

senare kunna gå in på hur man kan arbeta med industriellt byggande.  

Ett alternativ till den traditionella funktionella organisationen med vertikala funktioner är en 

processorganisation. En processorganisation är ett sätt att organisera arbetet efter processer. En 

process kan definieras olika, men grundläggande är att den är knuten till en verksamhet som 

omvandlar input till output och den kan användas om och om igen. En processorganisation är ett 

alternativ till den traditionella funktionella organisationen med vertikala funktioner (se figur 9). I 

sådana organisationer, där olika avdelningar arbetar separat med liten samverkan med varandra 

uppstår problem i form av rivalitet, långsam reaktion och dåligt samarbete. 83 

 

 

 

 

 

  
  

Figur 9 – Funktionell organisation
84

 

En processorganisation däremot (se figur 10) bygger på principen att skapa maximalt värde för 

kunden. Arbetet organiseras i processer så att nödvändiga avdelningar samarbetar och tillsammans 

bidrar på det mest effektiva sättet. På detta sätt involverar man andra avdelningar och funktioner 

som behövs för att uppfylla syftet med processen, vilket är att tillfredställa kunden. En 

processorganisation garanterar ett effektivt flöde och kan beskrivas som en pipeline genom företaget 

och de avdelningar som krävs för att tillverka en produkt eller tjänst.85 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 10 - Processorganisation
86
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2.5.1 Industriellt byggande 

Med industriellt byggande menar man ökat modultänkande, samverkanskonstruktioner, planering, 

fokus på målgrupper och leveranskedjor. När man pratar om industriellt byggande innebär det inte 

bara att effektivisera och standardisera den fysiska produktionen. Det innebär också standardisering i 

själva projekteringsstadiet genom upprepning och samverkan mellan alla inbegripna aktörer. En 

övergripande plan som kan appliceras i många olika sammanhang behöver därför arbetas fram. Även 

strategier för prioritering gällande kundanpassning kontra effektivisering bör utvecklas i tidigt skede. 

För att kunna utveckla industriellt byggande måste därför nya samarbetsformer tas fram. 87 

 

Den industriella viljan måste finnas hos byggherren och i planprocessen då det är viktigt att komma 

in i projekteringsutvecklingen i ett tidigt skede. Ett industriellt byggande har en hög 

prefabriceringsgrad och en kort montagetid. Industriellt byggande utförs till rätt kvalitet och kostnad 

och utnyttjar tidigare erfarenheter och standardlösningar. En viktig del i industriellt byggande är att 

ta tillvara på all kompetens som finns och att ge alla medverkande i processen rätt utbildning. För att 

uppfylla branschens önskemål krävs modernt IT-stöd som ska finnas tillgängligt för såväl beställare, 

projektörer, tillverkare och entreprenörer. Sammanfattningsvis handlar industriellt byggande om att 

ha kontroll över hela projektcykeln samtidigt som man har ett tydligt målfokus. Man måste utveckla 

ett systematiserat men samtidigt flexibelt byggsystem som ansluter till standardiserade 

installationslösningar och möjliggör industriell linjebaserad produktion. Man måste också hitta en 

byggplats för optimal effektivitet och kortare byggtid. Alla dessa viktiga faktorer som behövs för att 

lyckas med industriellt byggande visas i figur 11 nedan.88 NCC är ett företag som har tagit stor lärdom 

från industriella processer såsom verkstadsindustrin. De har börjat tillämpa tekniska plattformar, 

dessa har bestämda tekniska lösningar och styrande projekteringskrav. På så sätt blir produktionen 

repetitiv och det skapar utrymme för förbättringar. 89 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 - Övergripande strategier för att effektivisera byggprocessen90
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2.6 Supply chain management  
Supply chain management (SCM) har sitt ursprung i tillverkningsindustrin. Det var i det Japanska JIT 

systemet som SCM först visade sig. JIT systemet går ut på att man ska få leveransen just när man 

behöver den. Med detta arbetssätt vill man minska lager. Redan på 1950-talet föreslog den japanska 

industriledaren Deming ett samarbete med leverantören, han menade då att förtroendet skulle öka 

kvaliteten och sänka produktionskostnaderna. SCM fokuserar på hela försörjningskedjan, vilket gör 

att kedjan blir lättare att samordna och mer mottagen för anpassningar.91   

2.6.1 Supply chain management in construction 

I den traditionella byggindustrin är supply chain management ett relativt okänt begrepp. De gånger 

man tillämpar SCM läggs fokus oftast på materialflödet där man har som mål att förbättra 

förutsättningarna på byggplatsen. De gånger man tillämpat SCM i byggindustrin har man fått en 

bättre effektivitet i byggprocessen vilket resulterat i mindre slöseri av material. Då planeringen 

förbättras minskar arbetstiden på byggplatsen och samarbetet mellan olika aktörer i projektet blir 

bättre.92 

Supply chain management in construction kännetecknas av följande: 

o En sammanlöpande försörjningskedja styr allt material till byggplatsen där man bygger 

objektet av det inkommande materialet. ”Produktionsfabriken” sätts upp runt en enda 

produkt till skillnad från tillverkningsindustrin där många produkter passerar fabriken och 

distribueras ut till flera kunder. 

o Det är en tillfällig leveranskedja som producerar one-off (produceras bara en gång) 

byggprojekt för olika projektorganisationer.  

o Det är en typisk make-to-order försörjningskedja, där varje projekt tillverkar en ny produkt. 

Det finns en viss repetition men den är liten, processerna kan vara mycket lika för projekt av 

samma typ.93  

Det finns fyra stora roller i SCM i byggbranschen, figur 12 nedan visar dessa rollers fokus. För det 

första kan fokus vara på effekterna för på-plats aktiviteter dvs. aktiviteter som sker på själva 

byggplatsen i försörjningskedjan. Målet är att minska kostnaderna och tiden för på-plats aktiviteter. 

Genom att fokusera på bra samarbete mellan byggarbetare och leverantörer är det lättare att 

undvika avbrott i arbetet. Man kan för det andra fokusera på själva försörjningskedjan, såsom 

logistik, ledtider och lager. För det tredje kan man lägga fokus på att flytta arbetet från byggplatsen 

till tidigare stadier i försörjningskedjan, detta framförallt genom fabricering. På så sätt kan man 

minska kostnader genom att man undgår de sämre förhållandena som finns på byggplatsen. Fokus 

kan för de fjärde läggas på att förbättra försörjningskedjan och arbetet på byggplatsen94  
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Figur 12- SCM i byggbranschen
95

   

Tre fallstudier har genomförts i Finland och Nederländerna där man undersökt status och egenskaper 

hos byggförsörjningskedjor. Försörjningskedjorna var slumpmässigt utvalda och var typiska make-to-

order byggprocesser. De frågor man ville besvara vid dessa fallstudier var, vilka slöseri och problem 

finns i byggförsörjningskedjor, vad är orsaken till slöseriet och problemen samt kan slöseri, problem 

och orsakerna lösas genom att tillämpa SCM?96  

De två första fallstudierna fokuserade på flödet av fabricerat material i bostadshus, vid den tredje 

fallstudien studerade man en kontorsbyggnad och även där låg fokus på flödet av fabricerat material. 

Länderna emellan fanns det inga utmärkande skillnader i kedjorna.97  

Fallstudie 1: I första fallet gjorde man tidmätningar av produktion och leveransprocessen i 

försörjningskedjan för fasad i husprojekt. Tidbuffrarna hittade man oftast mellan delprocesser, de 

hade en stor inverkan på uppbyggnadstiden för hela processen. 

Fallstudie 2: Andra fallet representerade en analys av kontrollbara problem i produktions och 

leveransprocessen för fasad. Problemen verkade ofta komma från tidigare aktiviteter som utförts av 

tidigare aktörer.   

Fallstudie 3: I det tredje fallet har man analyserat de extra kostnader som uppstått för logistiken. I 

allmänhet kunde man se att ju lägre inköpskostnaden var ju högre extra kostnader för logistik. Det 

fanns olika orsaker till extrakostnader t ex dåliga materialleveranser och dålig organisation på 

byggplatsen. Det var även vanligt med otympliga förpackningar, ett exempel var att det kom alldeles 
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för stora och tunga lastpallar som inte kunde flyttas med hjälp av hiss, man var därför tvungen att 

spendera ca 50 % av sin tid med att bära tegel manuellt till den plats där skulle monteras. 

Tre viktiga slutsatser kan dras från dessa fallstudier. För det första kan det även i normala situationer 

finnas mycket slöseri och problem i byggförsörjningskedjan som inte ses eller ignoreras. En annan 

viktig slutsats är att de problem och slöseri som finns oftast har orsakats pga. tidigare skeden i 

kedjan. Den tredje slutsatsen är att slöseri och problem många gånger orsakats av att man inte sett 

helheten av byggförsörjningskedjan.98  

2.7 Virtuellt byggande  

Virtuellt byggande innebär att man använder sig av 3D-modeller under byggprocessen. Dessa 3D-

modeller tas fram med moderna ritningsverktyg som numera används av teknikkonsulter och de 

flesta arkitekter.99  

Denna 3D-modell är uppbyggd av ”byggklossar”, det vill säga väggar, pelare m.m. Informationen man 

kan få med hjälp av dessa modeller är t ex information om volym för olika byggdelar, vilka material 

byggdelarna består av, typ av fönster m.m. Om modellen innehåller denna typ av information kallas 

den för en byggnadsinformationsmodell(BIM). BIM är en effektiv metod och används ofta för 3D-

visualisering.  Alla inblandade kan snabbt skapa en gemensam och tydligt bild av byggprocessen och 

den färdiga byggnaden. Med hjälp av denna metod ökar förståelsen och fler kan vara delaktiga och 

ha möjlighet att påverka. Detta ökar motivationen och engagemanget vilket i slutändan ökar 

kvaliteten i det dagliga arbetet. Användningsområdena för en BIM slutar inte vid enbart visualisering, 

den kan också användas för kostnadskalkyler, samordning, energiberäkningar, m.m. 3D-modeller 

underlättar också försäljningen då man tidigt kan se hur byggnaden kommer att se ut.100 

3D- modellen gör att det blir färre missförstånd och en tydligare kommunikation, samtidigt som 

revideringsprocesserna blir kortare och av högre kvalitet. Informationen är också samlad på ett ställe 

vilket gör att den är lättare att ta till sig och förstå. Tidplanen kan därför göras mer detaljerad och 

olika scenarier kan jämföras för att hitta den bästa lösningen. Detta resulterar då att färre 

produktionsstopp sker. Beställaren och anbudsgivaren kan också vara säkra på att de har samma bild 

av vad som ingår i anbudet, vilket leder till färre dispyter under produktionsskedet. Kvaliteten av 

samgranskningen blir bättre och resulterar i omkring 50 % färre fel. Även processen är effektivare 

med tidsbesparingar på upp till 50 % för vissa arbetsmoment.101 I Sverige har inte BIM fått något 

riktigt genomslag än det beror till mesta dels på den höga kostnaden för de datorprogram som 

används. 102  

NCC är dock ett företag som har börjat arbeta med virtuellt byggande. Genom att ha använt sig av 

3D-modeller har många beslut kunnat tas tidigare i processen. Alla som var involverade i projektet 

fick från början samma bild vilket förbättrade samarbetet. Överraskningarna under byggprojektet 
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blev också färre och uppföljningar visar att man sparat uppåt 17 % av produktionskostnaderna när 

man använt sig av 3D-modeller.103 

2.8 Pappers- och massaindustrin 
I detta avsnitt jämförs byggindustrin med pappers- och massaindustrin. I produkt- och 

processmatrisen (se figur 13) som introducerades av Hayes och Wheelwright 1979 ställs olika 

produkttyper mot produktionsprocesser. Produkttyperna har grupperats efter volym och antal 

varianter och produktionsprocesserna har grupperats efter ökande flödesorientering. 104 

För att få reda på vad som är unikt med byggbranschen ställs i detta avsnitt byggbranschen mot 

pappersindustrin. Detta för att dessa industrier är varandras motsatser i produkt- och 

processmatrisen. I byggindustrin producerar man enstaka produkter vid en fast position. 

Produktionsvolymen är låg och produktionen är unik, dvs. antalet varianter är många. I pappers- och 

massaindustrin har man däremot en kontinuerlig tillverkning med höga volymer. 

Produktionsvolymen är hög och antalet varianter är få.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 13 – Produkt- och processmatrisen

105
 

Industrin utvecklas i samma takt som omvärlden förändras. Under industrialismen hade man inom 

industrin masstillverkning av standardprodukter medan man idag skräddarsyr produktionen efter 

kundkraven. Leveranstid och leveranssäkerhet har blivit allt viktigare då man producerar mot order. 

Företagen strävar ständigt efter att producera mer energisnålt, med bättre kvalitet och med mindre 

arbetsinsatser. Något som blivit allt viktigare är att möta kundkraven och att kunna producera rätt 

produkt i rätt tid med rätt kvalitet. För att uppnå allt detta söker man ständigt efter nya och bättre 

tekniska lösningar. Många investeringar har gjorts i maskinsystem och i effektivare administrativa 

system för att försöka uppnå målen om ökad volym, minskade produktionskostnader, minskad 
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energiåtgång och minskad bemanning i produktionen. 106 Idag kan t ex moderna pappersmaskiner 

producera 1 000 ton papper varje dag med en hastighet av 2 000 m/min.107  Inom processindustrin 

talar man om begreppet ”time to market” vilket innebär den tid det tar för en ny produkt att 

exploatera på marknaden. Att minska denna tid är en bra motivation till att hela tiden utveckla 

teknologin inom branschen. 108   

Sverige är väldigt stora inom massa- och pappersindustrin. Massa- och pappersindustrin har 

effektiverats kraftigt under de senaste decennierna. 1980 fanns totalt 134 massa- och 

pappersfabriker, idag är antalet 90. Produktionskapaciteten på de fabriker som finns kvar är också 

betydligt högre idag än 1980 vilket visas i figur 14 nedan. 109 

 

 

Figur 14 – Utvecklingen av antal fabriker och kapacitet (miljoner ton)
 110

 

Den svenska skogsindustrin inriktar sig starkt åt export. Sverige är världens näst största exportör 

sammanlagt av sågade trävaror, papper och pappersmassa (se figur 15). 85 % av massa- och 

pappersproduktionen exporteras, och motsvarande för sågade trävaror är nära 70 %.111 Sverige är 

också den fjärde största i världen som exportör av massa och den tredje största när det gäller export 

av papper.112 

Skogsindustrin har många högteknologiska processer. Den europeiska massa- och pappersindustrin 

är tekniskt ledande i världen där Finland och Sverige leder utvecklingen i Europa. I den europeiska 

skogsindustrin spelar även de nordiska leverantörsföretagen en betydelsefull roll. Svenska 

forskningsinstitut spelar också en ledande roll för stora europeiska forskningsprojekt.113 

 

 

 

  
  

Figur 15 – Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror
114
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Som nämnts ovan är kapaciteten idag mycket högre än förr. Detta gör att den svenska produktionen 

av massa och papper ökat kraftigt. Produktionen har mer än fördubblats sedan 1967, samtidigt som 

antalet anställda halverats. I figur 16 nedan visas den sammanlagda produktionen av massa och 

papper i Sverige. Den har ökat från 10 miljoner årston 1968 till drygt 23 miljoner årston 2004. 115 

Figur 16 – Total produktion av papper och massa (tusen ton) 
116

 

2.9.1 Konkurrens 

I Sverige har processindustrin många konkurrensfördelar, t ex. närhet till råvaror av god kvalitet, bra 

samarbete mellan kunder och leverantörer, bra industriell forskning och välutbildad arbetskraft. Att 

Sverige har lyckats så bra inom processindustrin beror mycket på just dessa förutsättningar. För att 

kunna möta konkurrensen från lågkostnadsländer satsar man i Sverige på hög kvalitet. De anställda i 

svensk processindustri har bra teknisk kompetens och goda IT-kunskaper. Industrialiseringen i Kina 

och Östeuropa har dock gjort att konkurrensen inom processindustrin ökat och Sverige har ingen 

chans att konkurrera med dessa länder vad det gäller pris och volym. Detta leder i sin tur till att man i 

Sverige måste satsa på ännu bättre kvalitet och mer specialiserade produkter.117 

2.9.2 Jämförelse mellan byggbranschen och pappers- och massaindustrin 

I figur 17 nedan jämförs byggnadsprisindex för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus och 

industriproduktionsindex med konsumentprisindex, detta för att visa att byggnadsprisindex har ökat 

markant de senaste åren medan industriproduktionsindex däremot sjunkit. Vi har valt att jämföra 

med konsumentprisindex då detta index visar den allmänna prisuppgången.  
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           Figur 17 – En jämförelse mellan byggnadsprisindex, industriproduktionsindex och konsumentprisindex
118

  

Svensk Näringsgrensindelning (SNI) 

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning, med SNI koder klassificerar man den aktivitet som ett 

företag bedriver. En aktivitet har en viss SNI kod och alla företag som håller på med just den 

aktiviteten får denna kod. Samma företag kan ha flera aktiviteter och därför också flera SNI koder.119 

Vi har valt att jämföra företag som har SNI kod 412 vilket är företag som är entreprenörer för 

bostadshus och byggnader med företag som har SNI kod 172 vilket är industrier för pappers- och 

pappvaror. Jämförelsen visas i figur 18 nedan. 120 

Figur 18 – En jämförelse mellan SNI-kod 172 och 412
121
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3. Empiri  
För att få en djupare inblick i hur byggbranschen ser ut och deras åsikter om logistik har vi intervjuat 

4 personer inom byggbranschen. Dessa personer är regionchefen på Peab Linköping, inköpsansvaring 

på Peab Linköping, logistikansvarig på JM och VD:n på Ellipsen Bygg. Intervjuerna med personerna på 

JM och Ellipsen Bygg gjordes via telefon. Nedan kommer en sammanställning av intervjuerna, hela 

intervjuerna finns som bilagorna 1, 2, 3 och 4. 

3.1 Intervju med regionchefen på Peab Linköping 

Intervjuperson ett som vi väljer att kalla Per sitter som regionchef och har ansvar för region 

Östergötland och södra Sörmland. Han ansvarar för aktörer, såsom arbetschefer, arbetsledare och 

platschefer. Enligt Per varierar antalet aktörer i ett byggprojekt från projekt till projekt. Det normala 

är att Peab har en platschef, projektledare, inköpare, kalkylansvarig, två arbetsledare, 1-2 

mätningstekniker och 20-25 egna hantverkare.  Pers definition av logistik är ”rätt varor i rätt tid och 

till rätt plats”. Detta tycker han är självklart men påpekar att det är lättare sagt än gjort. Han tar upp 

många kostnader som uppstår på grund av dålig logistik, t ex material som tas till byggplatsen vid fel 

tidpunkt och lastas av på fel plats vilket medför att materialet sedan måste flyttas. Han poängterar 

att detta medför en stor onödig kostnad och tar mycket tid.  

När vi frågar Per om han tror att byggbranschen har unika förutsättningar jämfört med andra 

industriföretag svarar han att han tror att människorna i byggbranschen har det här ”så här har vi 

alltid gjort tänket”. Han tror dock att byggbranschen har unika förutsättningar då alla byggen är 

unika. Exempel på unika faktorer han tar upp är väder, ny arbetsplats för varje projekt och att varje 

husbygge är unikt. Per tar också upp ett antal störningar som kan uppstå i byggprocessen. Leveranser 

som inte kommer i tid eller har den kvalitet man önskar, det är också lätt att det blir 

missbedömningar i kalkylen gällande tidsåtgången vilket kan resultera i att bygget blir försenat.  

Denna missbedömning brukar dock oftast kunna lösas med hjälp av extra arbetare. Alla dessa 

störningar leder till extra kostnader och genererar ofta till försenade projekt, dock finns det vissa 

projekt som går bättre än väntat och håller budgeten mer än väl.  

Peab har många leverantörer, olika leverantörer finns ibland för samma produkt. Totalt för hela Peab 

tror Per att det finns flera hundra leverantörer, i region Linköping finns cirka 50-100 stycken. Peab 

har både rikstäckande och lokala avtal med sina leverantörer. Det är de stora leverantörerna som har 

rikstäckande avtal och lokala avtal finns på varje ort för mindre leverantörer.  Faktorer som påverkar 

deras val av leverantörer är främst pris och kvalitet, men det är även viktigt att få varan i tid. 

Ledtiderna varierar stort mellan olika produkter, från att få varan på bara någon timme till några 

månader. Per säger att de som arbetar med materialbeställningar har stor koll på detta och brukar 

kunna beställa varorna så de kommer när de behövs.  

Per berättar att Peab arbetar med ett projekt i Motala som de kallar ”Bergstrollet”. Där arbetar man 

med att effektivisera logistikprocesserna i ett bygge, t ex försöker de hitta mellanlagerplatser för 

material vilket gör att man inte behöver flytta materialet. En annan positiv sak med lagerplatser är 

att man får möjlighet till stora mängdrabatter.  
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3.2 Intervju med inköpsansvarig på Peab Linköping 
Intervjuperson två som vi kallar Mats arbetar som inköpsansvarig på Peab i Linköping. De faktorer 

som Mats tar upp angående valet av leverantörer är ungefär likadana som Per tog upp vilket var pris 

och kvalitet. Förutom de två faktorerna tog Mats även upp miljön, moral och etik som viktiga 

faktorer. Mats förklarar vidare att alla leverantörer läggs in i Peabsystemet, vilket är en programvara 

där man kan lägga ordrar digitalt och även få orderbekräftelser digitalt. Planeringen är viktig och de 

beställer hellre lite i förväg än att riskera att få varorna försent. Han påpekar också att det är mer 

planering nu än tidigare då platschefen är mer noggrann med att få leveranserna samma dag som 

varorna behövs. Mats tycker dock att det borde finnas en logistiktjänst som planerar allt detta och 

roddar materialet i detalj, då platschefen har många andra arbetsuppgifter utöver 

materialhanteringen.  

När vi frågar Mats om de jobbar något med Lean Construction så tar även han upp projektet 

Bergstrollet. I det projektet försöker de skapa ett bättre samarbete med leverantörerna så att 

varorna packas och märks rätt från början. Detta sparar då både tid och pengar för Peab då de slipper 

packa om någon vara för att t ex få in ett paket genom en dörr. I industrin ställer man redan mer krav 

på sina leverantörer och det är viktigt att man även i byggbranschen ordnar möten med leverantörer 

och planerar leveranser. Syftet med allt detta är då att byggarbetarna ska behöva hantera så lite 

material som möjligt på byggplatsen. Vinsterna med en bra logistisk tror Mats är många. Kvaliteten 

och effektiviteten blir bättre om man inte flyttar material hela tiden och Peab tjänar på det genom 

att färre arbetstimmar behövs då arbetet har effektiviserats.  

Mats tror att man måste ha personal som är mottaliga för förändring för att kunna förbättra 

logistiken. Han tycker dock att utvecklingen har gått framåt, men sakta. Han menar att man måste se 

värdet av planering och se förtjänsten med bra logistik, inte bara se kostnaderna. Det finns många 

detaljer som kan förbättras men platscheferna lever i en vardag där det finns andra saker som 

prioriteras istället. Han avslutar med att säga att det är svårt att mäta förtjänsten med logistik och att 

det pga. det är svårt att göra i verkligheten. 

3.3 Sammanställning av telefonintervjuer 
Intervjuperson tre som vi väljer att kalla Anna är ansvarig för logistik och verksamhetsutveckling på 

företaget JM som har cirka 5-8 byggprojekt per år. Intervjuperson fyra som vi kan kalla Johan är VD 

på Ellipsen Bygg. Ellipsen Bygg har ca 20 stycken byggprojekt på ett år, med ett byggprojekt menas en 

verksamhet som kräver minst 50 % arbete av projektledaren. Hur många personer som är 

involverade i ett projekt beror på projektets storlek, som mest är det 15 personer från JM och 150 

personer från underentreprenör. Från Ellipsen Bygg är det ungefär sju personer som är involverade i 

ett byggprojekt och lika många underentreprenörer och installatörer.  

Enligt Anna handlar logistik om att effektivisera flöden. Hon berättar att de har ett Lean-projekt på 

JM där de ser över hur de ska kunna minska antalet ”komponenter” i produktionsprocessen. Detta 

förutsätter dock att man bygger samma typ av projekt varje gång.  Detta gör vi på JM AB eftersom 

man bara jobbar med nybyggnad av bostäder. Vi har däremot inget projekt som liknar det andra. Det 

kan vara allt ifrån nyproduktion av kontor till ombyggnad av gamla hus som ska bli ett hotell. Anna 

menar att det behövs specifika lösningar för varje projekt.  
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När Johan svarar på frågan vad logistik är för honom svarar han ”Logistik är hela kedjan från inköp 

tills varan är satt på plats och fyller sitt förväntade syfte”. Det som gör byggbranschen unik tror Johan 

är att det är en konservativ bransch med starka fackförbund. Han tror också att det finns en ovilja 

från marknaden att standardisera. Han tror dock inte att dessa förutsättningar gör det svårare för 

byggbranschen att införa den logistik andra industriföretag har. När vi frågar Anna om hon tror att 

byggbranschen har unika förutsättningar som gör det svårt att tillämpa logistik säger hon att den 

svåraste utmaningen är att det inte är samma produkt som tillverkas vi varje tillfälle. Det är en stor 

skillnad att renovera en befintlig byggnad mot för vad de är att bygga en helt ny. Hon förklarar också 

att förutsättningar ändras för varje projekt då projekten aldrig är på samma ställe. Att jobba som 

Toyota gör med sin lina för bilar, tror Anna inte är applicerbart inom byggbranschen.  Hon tror i 

stället att de måste titta på andra saker som kan förbättras, till exempel hur vi kan bli bättre på att 

hantera avvikelser, för att på så sätt inte störa flödet.  

När vi frågar om byggprojekten ofta blir försenade svarar Anna att de har väldigt bra resultat när det 

gäller att färdigställa projekten i tid. Dock är tidplanen ofta väldigt snäv och mycket arbete görs ända 

in på upploppet. Hon säger också att byggkostnaderna ofta blir högre än väntat. Enligt Johan blir 

byggprojekten inte så ofta försenade vilket han tror kan vara på bekostnad av andra parametrar 

inom projektet. Han säger också att byggkostnaden inte brukar bli högre än planerat. Det händer att 

material kommer försent till byggarbetsplatsen säger Anna. Vissa material är känsligare för 

förseningar än andra t.ex. glas och hissar. Detta kompenserar JM dock med att redan i projekteringen 

flagga för att de tidigt behöver dessa uppgifter så att de på så sätt kan beställa dessa tidigt. Vi har 

idag inga lager utan vi beställer endast det som behövs för varje projekt.  

JM har idag 175 strategiska avtal med leverantörer och från dessa leverantörer köper de stora 

volymer. För vissa projekt kan det finnas specifika krav, t ex när och hur leveransen ska ske om 

montage ska ingå eller om vi gör det själva. Anna påpekar att alla projekt är unika och det skiljer sig 

från varje gång. JM har för nästan alla produkter två eller fler leverantörer, det är ytterst få produkter 

som de har endast en leverantör från. De faktorer som Anna tycker är viktiga vid val av leverantör är 

pris och teknisk kompetens. Anna förklarar att inför varje projekt görs en inköpstidsplan, där ser man 

när förfrågan måste skickas, avtal måste skrivas och produkten måste levereras. Detta fungerar också 

som ett kommunikationsmedel för hela projektet.  Anna menar att framförhållning är ett måste i 

denna bransch då mycket material har leveranstider på 10 veckor. 

Ellipsen Bygg har många leverantörer som alla har olika vikt, omkring 100 är av strategisk vikt säger 

Johan. Alla leverantörer utvärderas en gång per år enligt företagets verksamhetssystem. På frågan 

om material ofta blir försenat svarar Johan ja. Om det är möjligt att upprätthålla konkurrens 

använder de sig av samma leverantör för samma produkt. De faktorer som påverkar valet av 

leverantörer är pris, kvalitet, leveransprecision och kreativitet säger Johan. Ellipsen Byggs kontakt 

med leverantörerna går till så att beställningar skrivs in i ett projekteringssystem, alla beställningar 

ska vara skriftliga. Det är platschefen som ansvarar för att varor kommer i tid enligt tidsplanen. 

Ellipsen Bygg arbetar inget med lager. När vi frågar Johan om de arbetar något med Lean 

Construction svarar han att de tittat på hur man skulle kunna jobba med Lean Production men funnit 

att deras byggprocess inte medför att Lean kan appliceras. Han säger att de däremot deltar i 

erfarenhetsutbyte med kunniga inom Lean. Johan avslutar med att säga ”Vi är långt ifrån en Lean 

process hela branschen vare sig producenter eller kunder är redo”. 



30 

 

4. Analys 
I detta kapitel väver vi samman teori med intervjuerna för att på så sätt kunna analysera och försöka 

förstå likheterna och skillnaderna mellan teori och verklighet. Vi har valt att dela in analysen i sex 

delar, ”Problem i byggbranschen”, ”Planering”, ”Kostnader och statistik”, ”Lean och SCM”, 

”Industriellt byggande” och ”Byggindustrin i jämförelse med pappers- och massaindustrin”. 

4.1 Problem i byggbranschen 

Per på Peab tror att byggbranschen har unika förutsättningar, men han tror också att människorna i 

byggbranschen har det här ”så här har vi alltid gjort tänket”.  Detta kan kopplas ihop med det P-E 

Josephson skrev i rapporten ”31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet”. Där påstod 

han att majoriteten av alla individer inom byggbranschen är tränade att arbeta under stora risker och 

osäkerheter vilket gör att det också är då de känner sig trygga, när de får jobba på det sättet som de 

alltid gjort. Att lösa akuta problem är deras styrka och belöningen ligger i självkänslan och 

uppskattningen man får vid varje löst problem. 122 

Materialhantering är något som kan förbättras inom byggbranschen. Inom byggbranschen har man 

traditionellt köpt in större kvantiteter av material för att sedan lagerföra detta på arbetsplatsen. 

Detta är absolut inte optimalt då lagret binder kapital, kräver hantering och tar lagerutrymme. Ett för 

stort lager genererar därför onödiga kostnader. 123Detta problem finns hos Peab, Per tog upp många 

kostnader som uppstod på grund av dålig logistik. T ex kunde material tas till byggplatsen vid fel 

tidpunkt och lastas av på fel plats vilket medför att materialet sedan måste flyttas. Allt detta extra 

arbete medför en stor onödig kostnad och tar mycket tid. 

Josephson och Saukkoriipi tog i sin rapport upp fyra olika typer av slöseri. En av dessa var 

”resursanvändning”. Denna del av slöseri handlar om hur man använder sina resurser. Mycket av 

byggarbetarnas arbetstid är rent slöseri, detta kan handla om väntan och förflyttning av material 

mellan arbetsplatser.124 I intervjun med Per nämnde han just denna typ av slöseri, leveranser som 

inte kommer i tid eller har den kvalitet man önskar.  Denna typ av slöseri är då rent slöseri och tillför 

inget värdeökande arbete för kunden. 

4.2 Planering 

Vi har kommit fram till att planering är en mycket viktig del i byggprocessen. Med en bra 

planeringsprocess och en bra referensplan minskar missförstånd mellan de olika aktörerna som ingår 

i projektet. Om alla aktörer är involverade när man gör planeringen och vet hur projektet ska 

fortskrida är det lättare att hålla tidsplan och budget. Enligt Sveriges byggindustrier och FoU Västs 

enkätundersökning tycker de flesta som arbetar på byggföretagen att planering är en viktig del av 

arbetet. Trots detta visar undersökningen att kunskapen om planering är otillräcklig inom 

byggbranschen. Många tror att de är bättre på planering än vad de egentligen är, med bättre 

kunskap skulle planeringsprocessen kunna bli bättre. De är också dåliga på att förmedla ut ny 

information till alla arbetare, detta gör att det blir mycket svårt att hålla tidsplaner som ändras under 

                                                             
122 Josephson P-E m.fl. (2009) ”31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet” s.21 
123 Dahlström. J m.fl (2010) ”Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri” s. 4 
124 Josephson, P-E., Saukkoriipi, L. (2005) ”Slöseri I byggprojekt - behov av förändrat synsätt” s. 29, 47 
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projektets gång.125 Mats som är inköpsansvarig på Peab i Linköping tycker också att planering är en 

viktig del i arbetet. Han säger att man idag är mer noga med planeringen av material.  De försöker 

planera leveranserna till den dag det behövs, på så sätt behöver dessa inte ligga i lager på 

byggplatsen. Trots detta så vill man inte riskera att få varorna försent utan beställer hellre lite i 

förväg. Mats säger att han tycker att det borde finnas en logistiktjänst som planerar 

materialhantering då platschefen har så många andra arbetsuppgifter att detta lätt kan hamna i 

skymundan.  

Vinsterna med en bra logistik är många, Mats nämnde t ex att kvaliteten och effektiviteten blir bättre 

om materialet placeras på rätt ställe från början. Företagen tjänar pengar då det krävs färre 

arbetstimmar, i och med att man har man kommit ett steg närmare till att utveckla ett effektivt 

arbetssätt som kräver färre resurser. Företagen har med ett bra och effektivt arbetssätt möjligheten 

att på sikt få ner kostnaderna och därmed skapa större konkurrenskraft. 

4.3 Kostnader och statistik 
Kostnaden för nyproduktion av flerbostadshus har enligt statistik från SCB ökat snabbt de senaste 

åren. Nyproduktionskostnaden består av två stora kostnadsposter, byggnadskostnader och 

markkostnader. Markpriserna har ökat markant de senaste åren. Det är speciellt i storstäderna som 

markpriserna ökat, i stor-Stockholm var ökningen 359 % mellan åren 1995 och 2001. Det är därför 

viktigt att förstå att det även är andra aktörer som är ansvariga för den snabbt ökande 

nyproduktionskostnaden.126  

Att nyproduktionskostnaderna har ökat kan även ses i figur 6 som visar att byggnadsprisindex ökat 

betydligt mer än konsumentprisindex de senaste åren.127 I figur 5 jämförs byggkostnaderna med 

medelinkomsten, där kan vi se att byggkostnaderna ökat betydligt mer. Att byggkostnaderna ökar 

mer än inflationen gör att det blir dyrt att producera bostäder, detta leder till att färre bostäder 

produceras och att bostadspriserna ökar. Till en följd av detta är det idag bostadsbrist i många 

svenska städer. 128 129 

4.4 Lean Construction och Supply Chain Management 
Begreppet Lean Construction har på senare år även blivit ett känt begrepp inom byggbranschen. Det 

kan vi även konstatera efter våra intervjuer. På både Peab och JM arbetar de med pågående Lean-

projekt. På Ellipsen Bygg har man inte applicerat Lean i något projekt än, men de deltar i 

erfarenhetsutbyte med personer som är kunniga inom Lean. För att effektivisera byggprocessen bör 

man förbättra samverkansklimatet mellan de olika aktörerna. Med ett bra samarbete mellan 

aktörerna sparar man både tid och pengar. Mats på Peab säger att de försöker få ett bättre 

samarbete med sina leverantörer, detta för att man vill att varorna ska packas på rätt sätt från 

början. Mats säger också att man inom industrin ställer mer krav på sina leverantörer något som han 

tycker att byggbranschen också borde göra.  

                                                             
125 Sveriges Byggindustrier i samarbete med FoU Väst (2009), ”Planering i byggproduktion”, 
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-
1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf, 
läst 2010-04-14, s. 8 
126 Sveriges Byggindustrier (2003) ”Bygger vi dyrt? – En analys an kostnadsutvecklingen” s.1  
127 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26943.aspx, läst 2010-04-20 
128 SCB (2010) ”Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010-boende, byggande och bebyggelse” s.129 
129 http://www.ssd.scb.se, läst 2010-04-27 
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Supply Chain Management är ett begrepp som inte är så välkänt inom byggindustrin. Med Supply 

Chain Management vill man effektivsera hela försörjningskedjan och inte bara fokusera på enskilda 

delar. Inom SCM vill man minska lager genom att få leveranserna då man behöver dem.130 Inget av 

de företag vi intervjuat arbetar med lager, de beställer nytt material inför varje byggprojekt. De 

försöker därför beställa material till den dag det ska användas. Detta beställningssystem kräver 

mycket planering och är inte alltid hållbart då det händer att leveranser ibland är försenade. För att 

minska risken för förseningar beställer Peab hellre materialet lite i förväg. Detta gör att material som 

kommer tidigt måste lagras på byggplatsen, där det riskeras att bli förstört.    

Både Johan från Ellipsen Bygg och Jan Byfors som skrivit ”vidgande vyer” tror inte att byggbranschen 

har unika förutsättningar för att tillämpa bra logistik. Byfors menar att även byggsektorn måste 

tillämpa Lean-tänkandet för att kunna sänka sina kostnader och öka effektiviteten. Anna och Per tror 

dock att byggbranschen har unika förutsättningar då man tillverkar olika produkter varje gång och på 

olika platser.  

4.5 Industriellt byggande 
Industriellt byggande är något som ansetts blivit allt viktigare på senare år inom byggbranschen. 

Detta har även Jan Byfors i rapporten ”Vidgade vyer – lönsamma processer i 

samhällsbyggnadssektorn påpekat då han säger att byggbranschen länge ansetts ha unika 

förutsättningar men han menar att det idag se annorlunda ut. Han säger att byggbranschen måste 

tillämpa mer industriellt tänkande. Detta innebär inte bara att effektivisera och standardisera den 

fysiska produktionen utan att standardisera i själva projektstadiet. Jan Byfors ger exemplet att sköta 

leveranser till byggplatsen efter arbetstid. På så sätt frigör man tid för mer värdeskapande arbete.131 I 

industriellt byggande tar man tillvara på all kompetens som finns och ger alla medverkande i 

processen rätt utbildning.132 NCC är ett företag som arbetat med industriellt byggande och nått ett 

lyckat resultat. De har skapat tekniska plattformar som gör att produktionen blir repetitiv vilket 

skapar mer utrymme för förbättringar.133 

4.6 Byggindustrin i jämförelse med pappers- och massa industrin 
I figur 8 kunde vi se att produktivitetsutvecklingen inom byggbranschen har varit väldigt låg. Inom 

pappersindustrin är det däremot tvärtom, där har produktiviteten förbättras, antalet fabriker har 

minskat och kapaciteten har ökat. Detta har resulterat i att produktionen av papper och massa ökat 

kraftigt. Produktionen har mer än fördubblats sedan 1967 och ökar ständigt, detta samtidigt som 

antalet anställda halverats. Inom byggbranschen är produktionen mer ostabil och man ser inte 

samma tydliga uppgång vilket bevisar hur känslig byggbranschen är för yttre påverkan, t ex 

finanskrisen på 90-talet.  

Konkurrens är mycket viktigt för att man ska få en väl fungerande marknad och kunna skapa tillväxt. 

Bra konkurrens skapas genom att olika aktörer på marknaden tävlar mot varandra, på så sätt sporras 

de till att nå bättre resultat, skapa nya produkter och bli mer effektiva.134 Konkurrensen inom 

                                                             
130 Vrijhoef R, Koskela L (2000), ”The four roles of supply chain management in construction” s 170 
131 Lean Forum Bygg (2008) ” Vidgade vyer – lönsamma processer i samhällsbyggnadssektorn” s. 20 
132 Kron J m.fl. (2006) ” INDUSTRIELLT BYGGANDE – EN NULÄGESRAPPORT”s.3 
133 http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Sa-arbetar-vi/Industriellt-byggande/, last 2010-04-27 
134 Konkurrensverket (2009), http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/tal_avn_20januari2009.pdf 
läst 2010-05-04 
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byggbranschen och pappersindustrin skiljer sig åt till stor del. I byggbranschen finns det inte så stor 

konkurrens vilket tros vara en av förklaringarna till den långsamma förändringstakten inom 

branschen. Det är svårt för byggherren att pressa priserna då det finns få aktörer i material- och 

entreprenörsleden.135 I pappersindustrin är däremot konkurrensen bättre, man har inom svensk 

pappersindustri på senare år fått stor konkurrens från Kina och länder i Östeuropa. Detta har lett till 

att man hela tiden vill utveckla sina produkter och maskiner för att få en bättre kvalitet då det är 

svårt att konkurrera prismässigt med dessa länder.136 

I figur 14 där vi jämförde bygg- och pappersindustrins SNI-koder kan vi se att antalet byggföretag är 

fler jämfört med företag inom pappers- och pappvaror. Antalet anställda per företag är betydligt 

lägre för byggföretagen.137 Detta resulterar i att man kanske inte har en logistiktjänst på sitt företag 

om man bara har cirka 5-10 anställda. I intervjun med Per från Peab nämnde även han att man borde 

se vinsten med planering och införa en logistiktjänst som planerade leveranser och styrde allt 

material i detalj. Företagen som är inom pappers- och pappvaror har däremot betydligt fler anställda 

vilket kräver mer planering och detta kan då resultera i att man ofta har en logistiktjänst.  

  

                                                             
135 Statskontoret (2009), ”Sega gubbar? – en uppföljning av byggkommissionens betänkande ”Skärpning gubbar!””, s.39 
136 IVA,  http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Process/IVA%20Process%20kort.pdf, läst 2010-04-18 
137 http://www.lst.se/NR/rdonlyres/8AB00F76-EE92-4271-9E13-2A22276F8369/0/Massaochpappersindustri.pdf, läst 2010-
04-30 
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5. Slutsats 
I slutsatsen kommer vi att diskutera det vi kommit fram till i vår rapport och besvara syftet och 

frågeställningen. Syftet med rapporten var att beskriva hur byggbranschen och dess förutsättningar 

ser ut och att jämföra byggsektorn med andra sektorer inom svenskt näringsliv. Dessa förutsättningar 

skulle belysas utifrån områdena konkurrens, leverantörer, kunder och entreprenör samt effektivitet. 

Frågeställningen var: 

o Finns det unika förutsättningar för byggbranschen som förklarar dess låga effektivitet?  

o Varför har byggbranschen inte förbättrat sin logistik i samma takt som andra sektorer?  

Då varje bygge skiljer sig från varandra och det är svårt att förutspå vissa störningar som t ex byggfel 

tror vi att byggbranschen har unika förutsättning. Ett bygge sker på en ny plats varje gång vilket gör 

att man aldrig kan veta exakt hur omgivningen kommer att påverka projektet. Detta är en stor 

skillnad från pappersindustrin där tillverkningen sker på samma plats år efter år. Trots detta tror vi 

att man kan effektivisera mycket inom byggbranschen. Med bättre planering och högre krav på 

leverantörerna tror vi att man skulle kunna förbättra leveranserna avsevärt och att man skulle kunna 

minska slöseriet på arbetsplatsen.  

Inom byggbranschen har man dock många underleverantörer vilket kan göra det svårt att samordna 

leveranser och få en fungerande logistik. Det händer ibland att byggmaterial kommer tidigare än 

väntat, detta får inga större konsekvenser för leverantörerna då byggentreprenören blir nöjd så fort 

materialet kommer innan det ska användas. Konsekvenserna för byggentreprenören blir dock större 

då materialet riskerar att bli förstört.  Det är därför viktigt att man skapar en bra kontakt med sina 

leverantörer för att på så sätt kunna få varorna i rätt tid och på rätt plats.  

En förklaring till varför byggbranschen inte förbättrat sin logistik i samma takt som andra sektorer 

tror vi beror på att snickarna har mer att säga till om i byggbranschen. De kanske har en bättre 

kontakt med chefen då det oftast är färre anställda på ett byggföretag jämfört med vad det är på ett 

pappersbruk. Finns det då anställda som är emot förändring och vill arbeta på det sättet som de alltid 

gjort så kan det påverka möjligheten till att effektivisera arbetssättet. Ett byggföretag kan i princip 

vem som helst starta, vilket gör att det finns många små byggföretag och få stora. Att starta ett 

pappersbruk är däremot mycket svårare då det krävs stora investeringar i till exempel 

kartongmaskiner för att tillverka papper.  Då företagen inom pappersindustrin oftast är större och 

har fler anställda tror vi att det finns en större chans att ett företag inom pappersindustrin har en 

anställd just för att sköta logistiken.  I ett byggföretag sköts logistiken oftast av en person som har 

flera andra arbetsuppgifter, på grund av detta tror vi att logistikarbetet lätt hamnar i skymundan.  

Som vi har konstaterat så är konkurrensen låg inom byggbranschen. Med en låg konkurrens behöver 

företagen inte göra så stora förbättringar för att hålla kvar sina kunder.  Inom pappersindustrin är 

däremot konkurrensen från andra länder hög, och företagen i Sverige måste förbättra sig hela tiden 

för att inte mista sina kunder. Om man i byggbranschen skulle kunna få en liknande konkurrens som 

inom pappersindustrin tror vi att viljan att förändra sig och testa nya arbetssätt skulle bli högre. Det 

är också viktigt att inse att det i största del är teknikutvecklingen som möjliggjort att kapaciteten har 

ökat i pappersindustrin, maskinerna har blivit bättre och de kan producera mer ton/timme osv.  I 

byggbranschen är maskiner självklart också viktiga men det allra viktigaste tror vi är att man planerar 

och försöker standardisera arbetet. 
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Bilaga 1 

Intervju med regionchefen på Peab Linköping 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Jag sitter som regionchef, ansvar för region Östergötland och södra Sörmland. Jag ansvarar för 

alltihop(se bilden nedan). Arbetsledarna (AC) ansvarar för flera projekt samtidigt. Andra aktörer är 

platschef (PC), projektledare (PL), inköpsansvarig, kalkylansvarig och hantverkare.  

 

Ungefär hur många byggprojekt har ni på ett år? 

Större projekt varierar från år till år, senaste året väldigt magert. Vi pratar mer i volymer, hur stor 

volym i pengar kommer vi ha en intäkt på. Till exempel om vi har en orderstock för 800 mkr för detta 

år, kanske man inte upparbetar mer än 500 av dessa i år, då bli det 300 volymer över till nästa år. 

Omsätta för mig är = pengar att förstöra, och 2009 var omsättningen närmare 500 mkr.   

Hur många aktörer är involverade i ett byggprojekt från erat företag, respektive totalt?  

Det är många och varierar för olika projekt. Det finns till exempel mattläggare, målare, elektriker, 20-

30 aktörer. Peab har platschef, projektledare, inköpare, kalkylkille, 2 arbetsledare,  1-2 

mätningstekniker samt 20-25 egna hantverkare beroende på om man köper tjänster eller inte.  

Vad är logistik enligt dig och hur arbetar ni med logistiken idag och vad gör ni för att förbättra 

den? 

Logistik för mig är att få rätt varor i rätt tid och till rätt plats. Detta är självklart enkelt att säga men 

svårt att få till. Ju mer plats man har på ett företag, ju mindre logistiktänk har man. Detta eftersom 

man då har plats att lägga varor lite överallt. Man tar dit grejer som inte behövs den dagen, för att 

sedan lägga av det på ett ställe, vilket oftast inte är rätt ställ som gör att man kanske måste flytta på 

det. Detta medför en kostnad för att flytta grejerna samt blir det väldigt dyrt ibland då man kanske 

måste slänga vissa saker, pga. av fuktskador.  
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Tror du att byggbranschen har unika förutsättningar som gör det omöjligt att utveckla sådan 

logistik som andra industriföretag har?  

Jag tror att människorna i byggbranschen har det här ”Så här har vi alltid gjort, tänket”.  Jag tror ändå 

att byggbranschen har unika förutsättningar då alla byggen är unika. Det är inte som för Volvo då de 

har rullande band. Varje gång vi gjort ett projekt är det bara en prototyp. Varje gång vi ska göra ett 

hus har vi ett nytt ställe och ett nytt klimat. Det är en svårighet i vår bransch, att jobba nära naturen. 

Det kan blåsa kraftigt vilket resulterar i att en kran kanske inte kan köras. 

Vilka faktorer är det som gör byggbranschen så unik? 

Yttre omständigheter, leveranser bli fel, ej i tid, tillverkningsfel. Skåpsleverans, fel, hinner inte 

tillverka. Alltså oftast materialleveranser. Det kan också vara att vi har gjort en missbedömning i vår 

kalkyl gällande tidsåtgången. Vi brukar då oftast kunna lösa detta genom att ta in andra hantverkare, 

detta blir då väldigt dyrt. Blir det förseningar så man vi i viss mån lägga om tider, stuva om i 

tidplanen. Ibland får vi betala till kunden då det i kontraktet finns en kravspec på att vi ska vara klara 

till en viss tid. 

Hur ofta blir byggprojekten försenade och vad blir det för konsekvenser av detta? 

Det händer titt som tätt och det genererar ofta till extra kostnader, men å andra sidan kan man spara 

på pengar på vissa projekt.  

Hur ofta blir byggkostnaderna högre än vad man planerat? 

Det händer rätt ofta, affärsupplägget är så att man inte kan ta hänsyn till att vara bussig. Lösningen 

på alla problem är alltid pengar, går det åt pipsvängen så kostar det pengar. Hur vi än gör så kostar 

det pengar att vara försenad.  

Händer det ofta att material från leverantörer är försenat? 

Vi har en väl fungerade inköpsavdelning på Peab. Beroende på vilken vara vi ska köpa har vi olika 

mallar som reglerar vad som händer om det är försenade. 

Har ni olika leverantörer för samma produkt? 

Ja det har vi. Totalt för hela Peab har vi flera hundra leverantörer. Region Linköping har tex ca 50-100 

leverantörer.   

Hur gör ni med avtal med leverantörer? 

Vi har rikstäckande avtal med stora leverantörer som Electrolux, gips, betongindustrin, utöver dessa 

har vi på varje ort ett antal lokala leverantörer. Trävaror, lokala och rikstäckande avtal. 

Vilka faktorer påverkar ert val av leverantörer? 

Priset och kvaliteten är två faktorer som är i det främsta laget. Sedan är det självklart möjlighet till att 

få varan i tid. Vi har koll på våra leverantörer och det har hänt att vi svartlistat någon. T ex kan en 

leverantör ha en väldigt billig prislapp på en vara, men om denna leverantör sällan kommer i tid så 

genererar det en kostnad vilket i slutändan gör att han inte är så billig trots allt. 

Hur långa är ledtiderna, kortaste, längsta? 

Det är olika, t ex prefabricerad betong hade som värst, 2007-2008 upp till ett års leveranstid. Det 

måste man ha koll på när man räknar till en kund. Men vissa varor kan man få på några timmar 

medans andra kan dröja några veckor.  
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När beställer man vad? Framförhållning?  

Vi är medvetna om hur leveranstiderna i stort ser ut. Inför ett projekt så vet vi t ex om vi ska ha en 

betongstomme och när vi måste beställa den för att få den i rätt tid. En produktionsplan upprättas, 

som sedan är grunden för leveransplanen och inköpsplanen.  

Hur arbetar ni med lager, beställer ni inför varje projekt varor eller har ni vissa varor som alltid 

finns i lager? 

Näe, det gör vi inte så mycket. Det är det här dom håller på att undersöka i projektet Bergstrollet, att 

hitta mellanlagerplatser, så man slipper det här med att behöva flytta grejer. Beställer man stora 

mängder blir det billigare.  
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Bilaga 2 

Intervju med inköpsansvarig på Peab Linköping 

Hur gör ni med avtal med leverantörer? 

 Vi har både lokala avtal med t ex betongindustrin, du kör inte betong mer än ett par mil. Sedan har vi 

även riksavtal med byggmaterial, De läggs in i Peabsystemet, en programvara som innebär att man 

kan lägga en order, orderbekräftelse digital. Vi har även små byggservice avtal, dessa kan t ex var lite 

målning på någon karm. Vi har för tillfället cirka 40 leverantörer här på linköpingskontoret.  

Vilka faktorer påverkar ert val av leverantörer?  

Pris och kvalitet är mycket viktigt i vårt val av leverantörer, även miljö är viktig del. Vi tänker även på 

moral och etik, de ska betala sina skatter och inte syssla med barnarbete. 

Hur långa är ledtiderna, kortaste, längsta? 

Ledtiderna varierar mycket, i högkonjunktur blir ledtiderna långa då det är brist på vissa varor i hela 

Europa. Just nu ligger man på normala ledtider, fönster 6-8 v, isolering 2-3 veckor. 

När beställer man vad? Framförhållning?  

Planeringen är viktig, vissa saker går att få på ett dygn medan andra kan dröja flera veckor 

Framförhållning är viktig, man beställer hellre lite i förväg än att riskera att inte hinna få sakerna i tid. 

Det är mer planering nu än tidigare, platschefen är mer noggrann med dagsleveranser. Man måste få 

en logistiktjänst, där man roddar materialet i detalj så att platschefen hinner med sina uppgifter.  

Jobbar ni någonting med Lean Construction, om inte har ni funderat på det? 

Det är lite vad vi jobbar med i projektet bergstrollet, där jobbar vi med produktivitet och kvalitet. Vi 

har ett bättre samarbete med leverantörerna, de packar så att vi ska kunna få in lådorna genom 

fönstren det sparar tid och pengar då vi slipper packa om. Syftet är att vi ska hantera så lite som 

möjligt på byggplatsen. 

Vad tror du vinsterna är med bra logistik?  

Kvaliteten blir bättre om man inte flyttar materialet hela tiden. Den som tjänar mest på det är 

snickarna själva, materialet i rätt tid, kurrant, deras effektivitet blir bättre. Även Peab tjänar på det, vi 

får loss gubbarna tidigare, kanske kan avsluta bygget tidigare. Våra tidsramar är ofta väldigt strama. 

Vi säger ofta att det tar 12 mån, men kanske egentligen 13. Annars tar en konkurrent bygget. 

Hur tror du man skulle kunna förbättra logistiken inom byggbranschen? 

Man måste ha personer som är mottagliga för det. Vissa ser värdet av planering, men det finns 

platschefer som inte bryr sig. Det är pillrigt. På 60-talet räknade man t ex inte ut vilka reglar han 

skulle ha. Man hanterade materialet väldigt dåligt förut.  

Jag tror att man måste ställa hårdare krav på leverantörerna och planera bättre. Leverantörer är inte 

riktigt med på det. I industrin ställer man mer krav, det här ska packas si och så, märkas såhär. Jag 

tror det är viktigt att man ordnar till möten med leverantörer och planerar leveranser. Det finns 

mycket detaljer som man kan förbättra, platschefen lever i en vardag där det finns andra saker som 

man prioriterar istället.   
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Tanken är att vi ska fortsätta i samma stil som Bergstrollet.  Det är svårt att mäta hur bra det gått i 

pengar, därför är det svårt att göra i verkligheten. Det är ingen nyhet med logistik, (15-20 år) men det 

faller varenda gång. Det är svårt att mäta förtjänsten med bra logistik, man ser bara kostnaderna.  
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Bilaga 3 

Intervju med logistikansvarig på JM 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Ansvarig för logistik och verksamhetsutveckling. 

Ungefär hur många byggprojekt har ni på ett år? 

5-8 

Hur många personer är involverade i ett byggprojekt från erat företag, respektive totalt? 

Detta beror på projektets storlek, men som mest kan det vara 15 personer från JM Entreprenad och 

upp mot 150  personer från underentreprenörer. 

Vad är logistik enligt dig och hur arbetar ni med logistiken idag och vad gör ni för att förbättra 

den? 

Logistik enligt mig handlar om att effektivisera flöden. På JM har vi ett Lean –projekt där vi ser över 

hur vi ska kunna minska antalet ”komponenter” eller littera i produktionsprocessen. Vilket dock 

förutsätter att man bygger samma typ av projekt varje gång. Detta gör man på JM AB eftersom man 

bara jobbar med nybyggnad av bostäder. Vi har däremot inget projekt som liknar det andra. Det kan 

vara allt ifrån nyproduktion av kontor till ombyggnad av gamla hus som ska bli ett hotell. Det behövs 

specifika lösningar för allt ner till vilken skruv som passar i en gammal vägg. 

Tror du att byggbranschen har unika förutsättningar som gör det omöjligt att utveckla sådan 

logistik som andra industriföretag har?  

Den stora utmaningen är att det inte är samma produkt som tillverkas vi varje tillfälle. Det är en 

väldig skillnad att renovera en befintlig byggnad och att bygga en ny.  Dessutom ligger projekten 

aldrig på samma ställe och förutsättningarna ändras för varje projekt. Att jobba som Toyota gör med 

sin lina för bilar, är inte applicerbart på så sätt. Vi måste titta på andra saker att förbättra, tillexempel 

hur vi kan bli bättre på att hantera avvikelser, för att på så sätt inte störa flödet. 

Hur ofta blir byggprojekten försenade och vad blir det för konsekvenser av detta? 

Vi har väldigt bra resultat vad det gäller att färdigställa projekten i tid. Men det är ofta en snäv 

tidsplan där mycket görs ända in på upploppet. 

Hur ofta blir byggkostnaderna högre än vad man planerat? 

Det händer ofta.  

Händer det ofta att material från leverantörer är försenat? 

Vissa material är känsligare än andra t.ex. glas och hissar, detta kompenserar man dock med att 

redan i projekteringen flagga för att vi tidigt behöver dessa uppgifter så att vi på så sätt kan beställa 

dessa tidigt. 

Hur många leverantörer använder ni er av totalt för alla produkter? Och vad ställer ni för krav på 

era leverantörer? 

Vi handlar upp våra leverantörer ut efter AMA AF 07 som är vår branschöverenskommelse för avtal. 

Utöver det kan det vara specifika krav för projektet t.ex. när och hur leveransen ska ske om montage 
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ska ingå eller om vi gör det själva. Alla projekt är som sagt unika så det skiljer sig från varje gång. Just 

nu har vi 175 strategiska avtal. 

Har ni olika leverantörer för samma produkt? 

På nästan alla produkter har vi två eller fler leverantörer.  Undantaget är några få. 

Vilka faktorer påverkar ert val av leverantörer? 

Om vi har jobbat med dem tidigare så vi vet vad vi får. Teknisk kompetens och pris är två viktiga 

faktorer. 

Vad har ni för slags kontakt med era leverantörer? 

Dels har vi konkurrensutsatta upphandlingar men vi har också strategiska avtal med leverantörer där 

vi köper stora volymer. 

När beställer man vad? Framförhållning?  

För varje projekt görs en inköpstidsplan där man ser när förfrågan måste skickas, avtal måste skrivas 

och produkten måste levereras. Detta fungerar också som ett kommunikationsmedel för hela 

projektet.  Framförhållning är ett måste i denna bransch med leveranstider på 10 veckor på mycket 

material. 

Hur arbetar ni med lager, beställer ni inför varje projekt varor eller har ni vissa varor som alltid 

finns i lager? 

Vi har inga lager utan beställer endast det som behövs för varje projekt. 
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Bilaga 4 

Intervju med VD:n på Ellipsen Bygg 

Vad har du för arbetsuppgifter?  

Jag är VD. 

Ungefär hur många byggprojekt har ni på ett år? 

Om ni menar företaget och vi definierar byggprojekt som en verksamhet som kräver minst 50 % 

projektledare så kanske 20 stycken. 

Hur många personer är involverade i ett byggprojekt från erat företag, respektive totalt?  

Svårt att svara generellt på detta, men om samma definition som ovan gäller, så kan kanske 7 

personer från oss och motsvarande mängd från UE och installatörer vara en norm. 

Vad är logistik enligt dig och hur arbetar ni med logistiken idag och vad gör ni för att förbättra 

den? Logistik är hela kedjan från inköp tills varan är satt på plats och fyller sitt förväntade syfte. 

Tror du att byggbranschen har unika förutsättningar som gör det omöjligt att utveckla sådan 

logistik som andra industriföretag har? 

Nej det tror jag inte. 

Vilka faktorer är det som gör byggbranschen så unik?  

Konservativ bransch, starka fackförbund, ovilja från marknaden att standardisera, okunniga 

beställare, icke anpassade upphandlings system, okunniga föreskrivare, okunniga politiker. 

Hur ofta blir byggprojekten försenade och vad blir det för konsekvenser av detta?  

Inte så ofta tidplaner hålls kanske på bekostnad av andra parametrar. 

Hur ofta blir byggkostnaderna högre än vad man planerat?  

Jag förmodar att ni menar mot av entreprenören upprättad kalkyl. Då inte så ofta. Om det är utifrån 

tidiga förväntningar som kommit till genom antagande av priser då väldigt ofta. 

Händer det ofta att material från leverantörer är försenat?  

Ja det händer rätt ofta. 

Hur många leverantörer använder ni er av totalt för alla produkter? Och vad ställer ni för krav på 

era leverantörer?  

Vi har en stor kader av leverantörer där olika leverantörer har olika vikt men omkring ett 100 tal är av 

strategisk vikt. Leverantörer utvärderas en gång per år enligt vårt verksamhetssystem 

Har ni olika leverantörer för samma produkt?  

Om möjligt ja för att upprätthålla konkurrens. 

Vilka faktorer påverkar ert val av leverantörer?  

Pris, kvalitet, leveransprecision och kreativitet. 

Vad har ni för slags kontakt med era leverantörer?  

Beställningar skrivs via vårt projektstyrningssystem. Alla beställningar skall vara skriftliga. 
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När beställer man vad? Framförhållning?  

Efter färdigt inköp övertar platschefen ansvar för att varor kommer i tid relativt tidsplan. 

Hur arbetar ni med lager, beställer ni inför varje projekt varor eller har ni vissa varor som alltid 

finns i lager?  

Nej vi har inget lager. 

Jobbar ni någonting med Lean Construction, om inte har ni funderat på det?  

Om ni menar i analogi med Lean production så har vi tittat på det men funnit att vår byggprocess inte 

medför att Lean och 5 s kan appliceras. Däremot deltar vi i erfarentsutbyte med kunniga inom lean.  

 


