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Alternativa logistiska lösningar på byggarbetsplatsen

Cecilia Johansson, Erik Ring

I arbetet beskrivs alternativa lösningar på logistiska problem på byggarbetsplatsen som
bygglogistikföretag, bärföretag, tredjepartslogistikföretag, samlastning, och just in time. Anlitandet av
externa företag som sköter logistiken på byggarbetsplatsen blir allt vanligare. Merparten av företagen
erbjuder enklare lösningar i form av intransport av byggmaterial, hit räknas bärföretagen. Det finns även
bygglogistikföretag, dessa erbjuder helhetslösningar innehållande logistikanalys, leveranstidplanering
och intransport av material.Med tredjepartslogistik menas att ett logistikföretag tar över och sköter i
första hand transport och lager åt ett annat företag. Med detta alternativ mellanlagras material hos
tredjepartslogistikföretaget där olika tilläggstjänster kan erbjudas. En av dessa tjänster är samlastning
som innebär att olika material som behövs vid ett tillfälle levereras i samma transport. Just in time är ett
alternativ som innebär att material levereras direkt in i produktionen vid den tidpunkt det behövs. Det
minskar problemen som kan uppstå i samband med lagring av material på byggarbetsplatsen. 
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SAMMANFATTNING     

 
 
Sammanfattning 
Ordet logistik får nog de flesta att tänka på transport och lagring. Dessa aktiviteter utgör 
kärnan i logistik och därför beskrivs logistik ibland som läran om effektiva materialflöden. 
Logistik är inte bara att göra saker rätt, utan i ännu högre grad göra rätt saker. Att få rätt 
mängd av rätt vara vid rätt tidpunkt betyder minskade mellanlagringskostnader, minskade 
kvalitetsfelkostnader och att byggarna kan koncentrera sig på att bygga. 
 
De mest centrala aktiviteterna inom logistiken är transport, lagring och lagerstyrning, 
materialhantering och packning, orderbehandling och kundserviceaktiviteter, prognostisering, 
produktionsplanering, inköp och försörjning. Totalkostnad är ett viktigt begrepp inom 
logistiken, vilket innebär att man ser till alla kostnader. Totalkostnaden för inköp av 
byggmaterial är de kostnader som uppstår för ett material, från inköp till dess det är inbyggt i 
konstruktionen.  
 
I arbetet beskrivs alternativa lösningar på logistiska problem på byggarbetsplatsen som 
bygglogistikföretag, bärföretag, tredjepartslogistikföretag, samlastning, och just in time.   
 
Anlitandet av externa företag som sköter logistiken på byggarbetsplatsen blir allt vanligare. 
Merparten av företagen erbjuder enklare lösningar i form av intransport av byggmaterial, hit 
räknas bärföretagen. Det finns även bygglogistikföretag, dessa erbjuder helhetslösningar 
innehållande logistikanalys, leveranstidplanering och intransport av material. 
 
Med tredjepartslogistik menas att ett logistikföretag tar över och sköter i första hand transport 
och lager åt ett annat företag. Med detta alternativ mellanlagras material hos 
tredjepartslogistikföretaget där olika tilläggstjänster kan erbjudas. En av dessa tjänster är 
samlastning som innebär att olika material som behövs vid ett tillfälle levereras i samma 
transport.  
 
Just in time är ett alternativ som innebär att material levereras direkt in i produktionen vid den 
tidpunkt det behövs. Just in time är ett bra alternativ för att minska problemen som kan uppstå 
i samband med lagring av material på byggarbetsplatsen.  
 
De olika alternativen har sina för- och nackdelar. Det kan vara svårt i många fall och veta 
vilket alternativ som är bäst för den enskilda arbetsplatsen. Vi hoppas att arbetet kommer att 
fungera som en inspirationskälla för NCC Construction region Öst i deras fortsatta 
logistikarbete.  
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Abstract 
The word logistics probably makes most people think of transportation and storage. These 
activities makes up the core of logistics and therefore it is sometimes referred to as the science 
of efficient flow of material. Logistics isn’t all about making everything correct. It’s about 
making everything right. To receive the right products in the correct numbers at the right time 
means lower storage costs, less costs for intermediate storage and makes it easier for the 
construction workers to focus on the task at hand.   
 
The core of logistics is transportation, storage and inventory control, materials handling and 
packaging order handling and customer service, forecasting, production planning, purchasing 
and sourcing. The total cost is an important term in logistics, meaning the sum of all the costs 
involved from ordering the material until it is actually built in on site.   
 
In this paper we have elaborated alternative solutions for logistic problems at the construction 
site, such as building logistics companies, mover companies, third party logistics, co-loading 
goods, and just in time. 
 
Outsourcing to external logistics companies is getting more and more common. Most of these 
companies provide simpler solutions to transportation of construction material.    
 
When talking about third party logistics one is talking about a logistics company who is hired 
by a construction company to provide transportation and storage. The material is stored 
intermediately by the third party logistics company that also can provide several additional 
services. One of these additional services is co-loading of goods. Different materials is loaded 
and shipped to arrive at the site at the right time and amount with the same transportation. 
   
”Just in time” is a solution in which material is delivered directly to the construction site at 
the time they are needed. This will minimize all the problems involving storage of large 
quantities of material on the building site. 
 
All the different solutions have their pros and cons. It can be very hard to know which 
solution will be the best on a particular construction site. We hope this paper will do as a 
source of inspiration for NCC Construction region East in their continued work with logistics.     
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Inledning 
En av byggbranschens största utmaningar är att möta kundernas krav på kortare projekttider 
inom snävare budgetramar. Priserna på byggmaterial ökar kraftigt på grund av den rådande 
högkonjunkturen som byggindustrin befinner sig i. Den stora efterfrågan från Asien och 
framförallt Kina hjälper även till att driva upp materialpriserna. Det är därför en nödvändighet 
för branschen att effektivisera sig för att kunna öka lönsamheten. För att lyckas med detta 
måste man utnyttja resurser som arbetskraft, material och tid på ett effektivare sätt. Det är näst 
intill omöjligt att påverka materialpriser och löner det är därför en nödvändighet att minska 
omkostnaderna om man ska klara av konkurrensen. [1]  
 
Logistik är för byggindustrin ett relativt nytt begrepp. Den fasta industrin har sedan länge 
arbetat med att få logistiken att fungera effektivare. Byggindustrin ligger däremot långt efter i 
utvecklingen, då förutsättningarna för byggindustrin är svårare eftersom inget byggprojekt är 
det andra likt. Varje projekt har sina egna förutsättningar. Traditionellt ansvarar platschefen 
för byggprojektet från början till slut. Det innebär att all planering, logistik och arbetsledning 
är en enda persons ansvar. Att få logistiken att fungera bra kan ibland vara komplicerat och 
därför kräva ett lagarbete med specialiserade kunskaper inom logistik. [1] 
 
På en byggarbetsplats arbetar armerare, betongarbetare, snickare, elektriker, golvläggare med 
flera. Under arbetsdagen kommer hela tiden lastbilar med material som ska lastas av. Alltför 
ofta krockar olika aktiviteter och det kan bli ”alla på en gång”. En mängd lastbilar som snurrar 
runt utan att hitta rätt medför också att miljön försämras. [19] 
 
Hanteringsproblem av material på byggarbetsplatsen kan orsakas av olämpliga 
leveransvolymer och leveranssätt som i sin tur kan leda till höga kostnader för exempelvis 
godsmottagning, lagring interna transporter och sortering. Även ergonomiska aspekter kan 
tillföras då yrkesarbetarna genom att hantera tunga eller otympliga emballage och 
förpackningar riskerar arbetsskador. [2] 
 
En förbättrad logistik är en nödvändighet för att byggbranschen ska kunna effektivisera sig 
och minska sina kostnader.   
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Bakgrund 
Examensarbetet har utförts i samarbete med NCC Construction Sverige, region Öst.  
Företaget har från koncernledningen ett krav på sig att sänka kostnaderna i produktionen med 
5 % årligen. Löner och kostnad för material är kostnader som stiger stadig och som är svåra 
att påverka. Man måste därför minska sina kringkostnader. En av dessa kringkostnader är 
kostnader för logistik på arbetsplatsen. 
 
NCC Construction region Öst vill veta vilka alternativa sätt att hantera byggmaterial på 
byggarbetsplatsen som kan förekomma.   
 

Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att försöka att finna alternativa lösningar till det traditionella 
sättet att arbeta med materialhantering på byggarbetsplatser.   
 
Vi vill med arbetet ge NCC Construction Sverige, region Öst förslag på alternativa logistiska 
lösningar som de kan utveckla vidare. 
  

Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts har gjorts i examensarbetet beror på tidsramen som för C-
uppsatser endast är 10 veckor. 
 
Vi kommer endast att studera ett fåtal logistiska lösningar som ger en förenklad 
materialhantering på byggarbetsplatsen. Vi kommer inte att gå in på den logistik som är 
förknippad med beställning av byggmaterial och informationsflöden. Vi kommer inte att 
utföra några ekonomiska beräkningar av alternativen.  
 

Disposition 
Kapitlet inledning inleder rapporten med bakgrund, syfte och mål, avgränsningar, disposition 
och metod.  
 
I kapitel NCC ges en beskrivning av NCC Sverige, NCC Construction och två pågående NCC 
projekt i Norrköping.  
 
Sedan följer kapitel teoretisk referensram. Den innehåller en beskrivning av ämnesområdet 
logistik. Här beskrivs också alternativa bygglogistiska lösningar som samlastning, 
bygglogistikföretag och tredjepartslogistik.  
 
Efter det följer empirikapitlet som beskriver de alternativa bygglogistikiska lösningarna 
utifrån intervjuer med leverantörer av logistiktjänster och köparna av dessa. Även en 
presentation av de kontaktade företagen ges i detta kapitel. 
 
Slutsats och diskussions kapitlet avslutar rapporten. Här presenteras slutsatsen och en 
diskussion kring denna.    
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Metod 
Rapporten omfattar en inledande litteraturstudie och ett empirikapitel som bygger på eget 
material som samlats in med hjälp av intervjuer.  
 
I litteraturstudien har vi använt oss av olika tryckta källor som böcker, tidskrifter samt 
elektroniska källor publicerade på Internet som rör ämnet logistik och dess tillämpning i 
byggbranschen.  
 
Empirikapitlet i rapporten omfattar interjuver som gjorts med platschefer, projektledare m.fl. 
på NCC projekten Bärnstenen och Agroetanolen. Vi har även genomfört interjuver med 
representanter från tredjepartslogistikföretaget Kuehne+Nagel, transport och lagerföretagen 
Almroths Express & Åkeri och LBC Varberg, bemannings- och entreprenad företaget 
Linköpings allservice samt bygglogistikföretaget Bygglogistik GBG och några av deras 
kunder.  
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NCC 
Grunden till dagens NCC lades 1875 då Nya Asfalt AB grundades. Detta företag har 
sedan gått samman med ett antal andra företag i byggbranschen. 1988 går JCC och ABV 
samman och bildar då NCC som betyder Nordic Construction Company. NCC har efter 
1988 fortsatt att växa genom förvärv och genom att gå samman med fler företag. [17] 
 
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsbolag. 2006 hade man en 
omsättning på 56 miljarder kronor och antalet anställda uppgick till 22 000.  NCC 
utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga 
byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även 
insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt samt svara för beläggning, drift 
och underhåll av vägar. [17] 
 
Det mesta av NCC:s verksamhet finns i Norden. Man har dock viss verksamhet i 
Baltikum där NCC bygger bostäder i egen regi och i Tyskland där man främst bygger 
småhus. [17] 
 
NCC:s vision lyder: ”NCC är det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer 
för arbete, boende och kommunikation”. [17] 
 
NCC:s grundläggande värderingar är:  
 

• Ärlighet 
• Respekt 
• Tillit 

 
NCC har i en omfattande dialog med sina anställda identifierad dessa värderingar som 
genomsyrar koncernen.   

 
Figur 1. NCC:s organisation 
Källa: www.ncc.se 
 
Figuren ovan visar hur NCC organiseras. Verksamheten delas i tre olika enheter, 
Construction som bygger bostäder, hus och anläggning, Property Development som 
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utvecklar kommersiella fastigheter och Roads som tillhandahåller asfalt, kross, 
beläggning och vägservice. [17] 
 
Den nordiska byggmarknaden är mycket fragmenterad. NCC är ett av de två största 
bolagen i Norden med en marknadsandel på 7 procent 2006. [3] 

 
Figur 2. Byggmarknaden i Norden 
Källa: NCC:s årsredovisning 2006 

 

NCC Construction Sverige AB 
NCC:s Construction-enhet i Sverige bygger bostäder, kontor, övriga hus, industrilokaler, 
vägar, anläggningar och övrig infrastruktur med fokus på den nordiska marknaden. [17]  
 
Omsättningen inom NCC Construction Sverige AB var under 2005 19,4 miljarder kronor 
och antalet anställda cirka 7 700. [17] 
 
Under de senaste åren har ett stort arbete lagts ned på att öka det industriella byggandet 
med förbättrad kvalitet till sänkta kostnader. [17] 
 

NCC projekt i Norrköping 
Under arbetes gång har vi genom våra handledare på NCC haft möjligheten att besöka två 
pågående projekt i Norrköping. De båda projekten skiljer sig åt då det ena är ett 
traditionellt flerbostadsbygge och det andra ett avancerat industribygge. Vi har inte 
studerat de specifika byggarbetsplatserna utan använt dem som inspirationskällor.   
 
Bärnstenen 
Äldreboendet Bärnstenen byggs i centrala Vilbergen, gatuadressen kommer att bli 
Kalkstensgatan. På äldreboendet kommer det att finnas plats för drygt 50 boende. NCC 
Construction region Öst bygger äldreboendet på uppdrag av det egna bolaget Guldkajen 
som vid färdigställandet kommer att sälja huset till Akelius Fastigheter. Akelius kommer i 
sin tur att hyra ut äldreboendet till Norrköping kommun. [4] 
 
Byggstarten var årsskiftet 2006/2007 och Bärnstenen ska vara färdig till april 2008.  
 
Huset består av två huskroppar om 4 våningar vardera som binds ihop med en entré och 
trapphusdel. Markplanet kommer främst att rymma gemensamma utrymmen, 
personalutrymmen, mottagningskök och lägenhetsförråd. [4] 
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Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 06.45-16.00. Projektet Bärnstenen är beräknat till 
ca 18 000 arbetstimmar.  
 
Agroetanolen 
Projektet Agroetanolen omfattar en utbyggnad av Lantmännens etanolfabrik som efter 
utbyggnaden kommer att ha en fyrdubblad kapacitet. Etanolfabriken ligger på 
Händelöområdet i utkanten av Norrköping. [16]  
 
NCC Construction är anlitade för att utföra betongarbetena för fabrikens fundament och 
golv, det kan eventuellt bli aktuellt med stomkomplettering innefattande målning av tak, 
lättväggar och golv.  
 
Projektet startade i mitten av mars i år och beräknas vara färdigt den sista augusti 2008. 
 
Arbetstiderna på Agroetanolen är måndag till fredag kl. 06.45-16.00 med undantag för 
eventuella underentreprenörer som ska sköta transport av byggmaterial från 
avlastningsytorna ut till inbyggnadsplats. NCC Constructions del i projektet är beräknat 
till ca 60 000 arbetstimmar. 
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Teoretisk referensram 

Vad är logistik? 
Ordet logistik får nog de flesta att tänka på transport och lagring. Dessa aktiviteter utgör 
kärnan i logistik och därför beskrivs logistik ibland som läran om effektiva materialflöden. [5] 
 
Logistik är ett kunskapsområde som hjälper oss att förstå hur vi ska utforma och hantera 
materialflöden på ett effektivt sätt. Transport och lagring är lika gamla som mänskligheten, 
den moderna förståelsen för logistik är dock mycket yngre. Det var i och med andra 
världskriget logistiken uppkom. Utvecklingen och användandet av olika matematiska 
modeller för transport- och styrningsproblem blev efter kriget överförda till företagens 
transport- och lagringsproblem. Dessa modeller har efterhand samlats under beteckningen 
logistik. [5]  
 
Världens största branschförening inom logistik, Council of Logistics Management (CLM) har 
utvecklat begreppet logistik och definierar det som: ”Logistik omfattar att på ett effektivt sätt 
planera, genomföra och kontrollera förflyttning och lagring av material och produkter från 
råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas 
det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska fungera.”  [6]  
 
En vinkling av begreppet logistik betonar att materialflödet står i centrum: Logistik definieras 
som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, med syfte 
att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god 
kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser. [7] 
 
Nationalencyklopedin definierar logistik som en vetenskap som studerar problem i samband 
med materialflöde inom företag eller organisationer. [18]   
 
Med hjälp av dessa definitioner kan man alltså säga att logistik omfattar både planering och 
genomförande, men också att kontrollera att resultatet blev som man tänkt.  
 
Fokus i logistik ligger på transport och lagring av material och är ett kunskapsområde som 
hjälper oss att utforma effektiva materialflöden. Logistik beskrivs ibland med hjälp av de sju 
R:en. Det handlar om att säkra tillgängligheten av rätt material, i rätt mängd, i rätt tillstånd, på 
rätt plats, i rätt tid, hos rätt kund och till rätt kostnad.  Logistikverksamhetens utgångspunkt är 
att tillfredsställa kundens behov. [5]  
 
Logistik är inte bara att göra saker rätt, utan i ännu högre grad att göra rätt saker. Aronsson, 
Ekdahl och Oskarsson i Modern logistik, sidan 19, beskriver detta med ett bra exempel: 
 
En orienterare kan springa hur fort som helst, men har han en dålig karta att följa, eller läser 
den slarvigt, är det risk att han springer åt helt fel håll. [6] 
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Aktiviteter inom logistik 
Det finns många aktiviteter som förknippas med logistik. De mest centrala aktiviteterna är: [7] 
 
Transport  

 
Transport är den mest typiska logistikaktiviteten. Logistikbeslut här är 
planering, genomförande och uppföljning av transporterna. Exempel på 
transportplanering är val av rutt, omlastnings och lossningspunkter. 

 
Lagring och lagerstyrning 
  
 Denna aktivitet omfattar både lagerstyrning och lagrets struktur. Med 

lagerstyrning avses beslut-, beordrings- och kontrollaktiviteter för att styra 
materialflöden in och ut från lager. Med lagerstruktur menas bland annat 
lagerlokalisering, lagerdimensionering och lagerläggning (var en viss produkt 
ska lagras). 

 
Materialhantering och packning 
 
 Materialhantering och packning är ett område som omfattar aktiviteter i den 

fysiska driften av lagret som layout, val av utrustning för korta interna 
transporter och hantering av emballage.  

 
Orderbehandling och kundserviceaktiviteter  
   
 Typiska aktiviteter här är orderöverföring, ordermottagning, orderbearbetning 

och leverans. Kundserviceaktiviteter för kunden är exempelvis information om 
order- och lagerstatus, leveranstid och tillgänglighet för varor i lager.   

 
Prognostisering 
 
 Prognostisering är en mycket viktig aktivitet inom logistik. Logistikprognoserna 

bygger på försäljningsprognoser och försäljningsplaner.  
 
Produktionsplanering 
 Aktiviteten produktionsplanerings syfte är att se till att kapaciteten blir utnyttjad 

på ett rationellt sätt samtidigt som man tillverkar det kunden vill ha.  
 
Inköp och försörjning 
 

Centrala logistikaktiviteter här är inköp och kontroll av råvaror och 
komponenter, val av leverantörer, beställningar och varumottagning. För att 
skapa hög kvalitet på den egna logistiken är det viktigt att man får korta 
leveranstider från viktiga leverantörer och leverans i rätt tid och till rätt pris. 
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Andra aktiviteter 
 
 Det finns ibland andra aktiviteter som räknas in i företagets logistikverksamhet. 

Exempel på sådana aktiviteter är service-, underhålls- och 
reparationsverksamhet. Även hantering av returgods och hantering av 
överskottsmaterial räknas ofta hit.   

Totalkostnad i logistiksammanhang 
Totalkostnad är ett viktigt begrepp inom logistiken, vilket innebär att man ska fånga upp alla 
kostnader som påverkar ett beslut och att olika beslut påverkar kostnaderna på olika sätt. Ett 
visst beslut kan innebära att en kostnad sjunker medan en annan stiger. När man tar ett beslut 
är det därför viktigt att man ser till alla kostnader - totalkostnaden. Aronsson, Ekdahl och 
Oskarsson i Modern logistik, sidan 31, beskriver problemet i ett exempel: 
 
Om ett företag köper stora kvantiteter åt gången innebär det ofta att leverantören är villig att 
ge mängdrabatt, vilket innebär ett lägre pris per styck för köpt material, vilket är bra. Större 
inköpskvantiteter innebär att, istället för att köpa en månads förbrukning åt gången, kanske 
ett års förbrukning köps samtidigt. Den köpta kvantiteten blir därmed 12 gånger större. 
Samtidigt förbrukas förstås inte det inköpta materialet på en månad som tidigare, utan det tar 
ett helt år. Det innebär att materialet måste lagras en längre tid, vilket medför ökade 
lagringskostnader. Vilket beslut ger den lägsta totalkostnaden?  
  
Kostnadsposter som ingår i totalkostnaden varierar beroende på författare. Enligt Aronsson, 
Ekdahl och Oskarsson i Modern logistik så är den mest använda modellen den som 
presenteras nedan.  
 
 
 

Lagerhållning/Hantering 

Transport 

Administration 

Övrigt 

Lagerföring  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 3. Totalkostnadsmodell 
Källa: Aronsson, Ekdahl och Oskarsson  

 
 
Lagerföringskostnad 
 
 Lagerföringskostnaden består av kostnader för kapitalbindning och för den risk 

det innebär att ha varor i lager. Exempel på riskkostnader är kostnader för 
material som blir förstört, stulet eller oanvändbart på något sätt. Även kostnader 
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för försäkringspremier räknas in i riskkostnaderna. Riskkostnaderna är beroende 
av lagrets storlek, ju större lager ju högre riskkostnad får man. Kostnad för 
kapitalbindning kan ses som en kostnad då man inte kan använda kapitalet till 
något bättre.  

 
Lagerhållningskostnad 
 
 Lagerhållningskostnaden består i stort sett av lagrets driftskostnader. Hit räknas 

kostnader för hyra eller äga lager samt driften av denna, lagerpersonal, 
hanteringsutrustning (exempelvis kranar, truckar etc.), transporter inom lagret 
samt lagersystem. Ofta kan man dela upp kostnaderna i kostnader för 
godsmottagning, kontroll och inlagring, lagerhållning och kostnader för 
utplockning. 

 
Transportkostnader 
 
 I transportkostnader ingår alla kostnader som rör transporter och dess 

administration. Till denna punkt räknas kostnader för transporter mellan 
företagets anläggningar och transporter till och från företaget. Det är viktigt att 
transportkostnaden inkluderas i en totalkostnadsanalys då en låg 
transportkostnad kan ge en dålig leveransservice.  

 
Administrativa kostnader 
 
 Administrativa kostnader är de kostnader som uppstår vid administration av 

logistiken. Det kan bland annat vara kostnader som ordermottagning, fakturering 
och löneutbetalningar till personal.  

 
Övriga kostnader 
 
 Dessa kostnader kan bestå av många olika poster. Ett par exempel på kostnader 

kan vara informationskostnader och logistikrelaterade kostnader. 
Informationskostnader omfattar kostnader för informationssystem som driver 
materialflödet. Logistikrelaterade kostnader är kostnader som uppstår som en 
konsekvens av de val som görs i logistiken. Aronsson, Ekdahl och Oskarsson i 
Modern logistik, sidan 34, beskriver kostnaden med ett exempel:  

 
Om ett företag vill kunna leverera kundspecifika produktvarianter med kort 
ledtid, då krävs ofta en överkapacitet i slutskedet av produktionen. 
Överkapacitet i form av maskiner och/eller personal innebär en ökad kostnad 
som måste tas hänsyn till. 
 

Kostnaderna i totalkostnadsmodellen är relaterade till varandra. En förändring av en kostnad 
innebär ofta en förändring av en eller flera av de andra kostnaderna. [7] 
 
Aronsson, Ekdahl och Oskarsson i Modern logistik skriver att det inte är självklart att man ska 
använda sig av den totalkostnadsmodell som beskrivs ovan utan att man kan behöva anpassa 
modellen till varje beslutssituation. Detta beror på att varje beslutssituation är unik. Det är 
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viktigt att i varje situation först ta ställning till vilka kostnader som kommer att påverkas vid 
en förändring. 
 
Anpassning av totalkostnadsmodellen 
I vissa fall behöver fler kostnader tas med i totalkostnadsmodellen och i andra fall färre. 
Aronsson, Ekdahl och Oskarsson i Modern logistik, sidan 36, beskriver ett lämpligt sätt att gå 
tillväga för att utforma en egen totalkostnadsmodell. Den beskrivs nedan.  
 

1) Beskriv hur logistiksystemet kommer att påverkas av de olika beslutsalternativen. 
Kvaliteten på totalkostnadsberäkningen är helt beroende på förmågan hos den som gör 
beräkningarna att förutse vilka konsekvenser en förändring kan förväntas ha, vilket 
kräver kunskap i logistik. Totalkostnadsberäkningens roll är att beskriva storleken på 
de ekonomiska konsekvenserna. 

2) Gör en första totalkostnadsmodell där alla kostnader som påverkas tas med. 
3) Gör en bedömning av vilka kostnader som kommer att påverkas mycket och vilka som 

kommer att påverkas lite. 
4) Revidera totalkostnadsmodellen. Det är ofta arbetsbesparande att ta bort de kostnader 

som kommer att påverkas lite av beslutet, samtidigt som kvaliteten i beräkningen inte 
påverkas nämnvärt. Nu finns det en totalkostnadsmodell som är anpassad till den 
beslutssituation i vilken den ska användas.  

 

Totalkostnader på byggmaterial 
Sett över en längre tid har lönsamheten varit låg hos byggentreprenörerna. För att förbättra 
lönsamheten måste man antingen öka intäkterna eller minska utgifterna. Konkurrensen i 
branschen gör det svårt att höja intäkterna, därför är man tvungen att minska kostnaderna för 
att öka lönsamheten.  
 
Totalkostnaden för inköp av byggmaterial är de kostnader som uppstår för ett material, från 
inköp till dess det är inbyggt i konstruktionen. Dessa kostnader kan delas upp i två delar; dels 
varans pris och dels varans indirekta kostnader. Varans pris går att utläsa på fakturan men det 
är svårare att utläsa de indirekta kostnaderna. De indirekta kostnaderna består av kostnader för 
transport, godsmottagning, lagring, kapitalbindning och hantering av material samt 
administrativa kostnader på byggplatsen och kontoret. [2]  

 
Totalkostnaden = Varans pris + Indirekta kostnader 

 
För att minska de indirekta kostnaderna behöver man identifiera dessa kostnader. Priset är 
viktigt vid inköp, men man måste även se till de indirekta kostnaderna som kan förändras till 
följden av ett lägre inköpspris. [2] 
 
Många undersökningar har gjorts om hur byggvarors kostnader ökar från det varan anländer 
till byggarbetsplatsen till dess att huset är färdigt. I Ett lyft för logistiken finns ett exempel 
som visar totalkostnaden för en gipsskiva. [13] 
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Gipsskivorna levereras på traditionellt sätt, det 
vill säga lyfts in på våningsplanet med byggkran 
innan nästa bjälklag läggs på. Där får skivorna 
sedan ligga till det är dags för snickaren att 
montera dem, något som kan dröja månader. 
Under tiden som gipsskivorna lagras ligger ett 
stort kapital bundet i materialet. Lagring ute på 
byggarbetsplatsen innebär även en ökad risk för 
fuktskador samtidigt som materialet ligger i 
vägen för övrigt arbete.  
 
Illustrationen till vänster visar hur den totala 
kostnaden för en gipsskiva kan se ut. Den visar 
att omkostnaderna för skivan kan vara högre än 
priset för själva gipsskivan. Det är viktigt att se 
till varornas totalkostnad och inte bara priset. 
 
 
 

Figur 4. Totalkostnad för gipsskiva 
Källa: Byggchefen 1/2006  
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Byggarbetarens arbetsdag 
Byggnadsarbetarens arbetstid kan delas in i tre delar utifrån det värde arbetet ger kunden. [8] 
 
Den första delen är det direkt värdeökande arbetet, det vill säga det arbete som tillför ett 
värde till produktionen. Denna form av arbete motsvarar ca 18 % av en byggnadsarbetares 
arbetsdag. [8] 
 
Den andra delen är de förberedelser som behövs för att kunna producera, men arbetet i sig är 
inte värdeökande. Ca 45 % av byggnadsarbetarens arbetstid går åt till förberedande arbeten. 
Av de förberedande arbetena åtgår ca 14 % (vilket motsvarar 5-6 timmar i veckan) till 
hantering av material, vilket främst består av framtransport av material till  
inbyggnadsplatsen. [8] 

 
Rent slöseri är den tredje gruppen och omfattar 
aktiviteter som inte har någon inverkan eller 
betydelse för produkten och därför kan elimineras. 
Här ingår omarbeten, väntan, outnyttjad tid och 
olika former av avbrott. 33 % av 
byggnadsarbetarens arbetstid är därför rent slöseri 
med tid där ca 23 % består av väntan. [8] 
 
Undersökningen visar tydligt att mycket tid och 
pengar försvinner varje dag på byggarbetsplatsen 
på grund av att producerande yrkesarbetare letar, 
väntar, flyttar och bär byggmaterial. För att 
byggbranschen ska kunna öka lönsamheten och bli 
effektivare är en förändring nödvändig. 
 
 
 
 
 

Figur 5. Byggarbetarens dag 
Källa: Egenbearbetning 
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Samlastning 
Idag kommer ofta olika material från olika leverantörer i egna transporter. Detta gör att man 
får många leveranser vilket innebär en hel del trafik på byggområdet. Trafiken ger en 
försämrad arbetsmiljö och störningar både på bygget och för dem som eventuellt bor runt 
byggarbetsplatsen. De som tar emot leveranserna avbryts flera gånger i sitt arbete och med 
många transporter ökar också risken för olyckor. [9]  
 

 
 
Figur 6. Leverans direkt till bygge 
Källa: Prolog 
 
Ett sätt att minska dessa störningar och risker är att använda sig av samlastning. Det sker 
genom att leverantörerna levererar sina varor till en terminal och ifrån den levereras de vidare 
ut på byggarbetsplatserna. [9]   
 

 
 
Figur 7. Leverans via terminal 
Källa: Prolog 
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En annan fördel med samlastning är miljövinster. Lastbilarnas lastkapacitet utnyttjas många 
gånger inte till fullo idag och det finns därför en stor potential att effektivisera godstransporter 
genom samordnade leveranser. Genom att öka lastbilarnas fyllnadsgrad kan man ersätta 
många halvtomma leveransturer med ett färre antal transporter. [9] 
 
Samlastning kan ske på flera olika sett. Man kan sköta det i egen regi eller låta ett 
utomstående logistikföretag ta hand om samlastningen. Att anlita ett logistikföretag som 
sköter distributionen och dess kringaktiviteter mellan tillverkare, alternativt grossisten och 
kunden brukar kallas tredjepartslogistik. [10] 
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Tredjepartslogistik 
I alla tillverkningsföretag ingår transport och lagring som två moment i verksamheten. 
Under de sista åren har det blivit mer vanligt att företag anlitar en utomstående part för att 
utföra dessa tjänster. Vissa former av sådant samarbete går under benämningen 
tredjepartslogistik. Båda förkortningarna TPL och 3PL förekommer vid beskrivning av 
tredjepartslogistik. Begreppet tredjepartslogistik visar att vi har att göra med tre parter. Det 
finns ett stort antal exempel på samarbete mellan två parter där en utomstående aktör, 
tredjepart, går in och hanterar utvalda funktionsområden. [7, 10] 
 

Definition 
Med tredjepartslogistik menas att ett logistikföretag tar över och sköter i första hand lager och 
transporter för ett annat företags räkning. [5] 
 
Olika tilläggstjänster kan sedan förekomma såsom leveransbevakning, ankomstkontroller, 
ordermottagning, orderplockning, fakturering, förtullning, kundorderregistrering, förädling av 
varor m.m. [5] 
 
Någon entydig definition av begreppet tredjepartslogistik finns inte. Magnus Pruth i Kontrakt 
som styrmedel i TPL-samarbeten, sidan 3, definierar TPL som: 
 
”Tredjepartslogistik utförs i det samarbete som uppstår när ett TPL-företag utför aktiviteter 
som efterfrågas av ett företag som köper logistiktjänster. Aktiviteterna omfattas av mer än 
endast enkla transport- och lagringstjänster. Samarbetet skall av aktörerna uppfattas som ett 
partnerskap, aktörerna skall ha gemensamma mål och samarbetet skall ha ett långsiktigt 
perspektiv.” 
 

Bakgrund och historik 
Tredjepartslogistik är ett nytt begrepp som uppkom i slutet av 1980-talet. Tredjepart syftade 
på att det var ett neutralt företag som höll i lagerhållning och transport mellan köpare och 
säljare. Historiskt har speditörer och transportörer till viss del sysslat med detta i mindre 
skala.[10]  
 
När begreppet tredjepartslogistik började växa fram för 20 år sedan utökade speditörerna sina 
lager för att kunna behålla sina kunder. Till en början var TPL ingen lönsam affär för 
speditörerna som till en början förlorade stora pengar. I dag ser det annorlunda ut, många 
TPL-företag ligger i dag långt framme, långt före sina kunder när det gäller att tänka i flöden. 
Att effektiviteten i TPL-företagen har ökat beror till stor del på de IT-system som underlättat 
hanteringen av data mellan leverantörer och kunder. [10] 
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Tredjepartssamarbete 
Tredjepartssamarbeten sker mellan ett TPL-företag och antingen ett köpande eller ett säljande 
företag. Figuren nedan visar hur det kan se ut.     
 

 
Figur 8. Tredjepartssamarbete 
Källa: Pruth, Magnus 
 
Figur 8 visar förhållandet i logistikkedjan. Mellan avsändare och mottagare finns en primär 
relation. TPL-aktörens roll är att förflytta och hantera varuflödet mellan avsändare och 
mottagare, detta styrs av ett kontrakt, vilket illustreras av de streckade pilarna. TPL-företaget 
äger aldrig varorna som hanteras. [11]  

TPL-företagens tjänster 
De tjänster som tredjepartslogistikföretagen erbjuder kan delas in i fyra olika kategorier, bas-, 
tilläggs-, IT-tjänster och administrativa tjänster. [10]  
 
Bastjänsterna består normalt av det dagliga flödet i lagret. Tjänsterna kan delas in på följande 
sätt: (citerat från Tredjepartslogistik, sidan 44-45) 
 
Godsmottagning  

• Uppställning på avsyningsplats 
• Antalskontroll av kolli mot fraktsedel 
• Kvittens och notering på fraktsedel om eventuella skador 
• Rapportering till kunden vid skador och felaktigt antal kolli. 

 
Inlagring 

• Avemballering av fraktemballage 
• Inläggning i lager 
• Uppdatering av datasystem 
• Rapportering över inlevererat gods 

 
Lagerhållning 

• Lagerhållning på hylla, pall eller friyta 
• Inventering, kvantifierat antal 
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• Rapportering av lagersaldo 
 
Expediering 

• Sammanställning/planering av plock 
• Utskrift av plocklista 
• Plock 
• Emballering 
• Rangering (ex. koordinering av frakt till samma mottagare eller ort) 
• Utskrift av följedokument t ex faktura, följesedel 
• Utskrift av frakthandling 
• Upphämtning av transportör 
• Klarrapportering 

 
Leverans 

• Enligt uppgjorda servicenivåer som bygger på aktuella transportörer 
 
Returer 

• Transportskada 
• Reklamation 

 
Tilläggstjänster delas in i två typer, dels tjänster som är avtalade och som TPL-företaget utför 
för kunden, dels avvikelser som uppstår spontant. Exempel på avtalade tjänster kan vara 
märkning, etikettering, enklare montering mm. Exempel på tjänster vid avvikelser kan vara 
tjänster rörande transportskador, fel artiklar har skickats från leverantör, kunden vill ha en 
extra inventering m.m. [10]   
 
För att kunden ska få ett bättre logistikflöde kan TPL-företagen erbjuda administrativa 
tjänster. Administrativa tjänster kan bland annat vara följande, bevakning av orderpunkt, 
avrop från leverantör, reglering av transportskador, kundtjänstfunktion m.m. [10]   
 
För att uppnå ett effektivt samarbete krävs en integrering av kund och TPL-företag. Detta sker 
lättast genom att de olika företagens affärssystem kommunicerar med varandra. Dessa IT-
tjänster kan TPL-företagen ofta erbjuda. [10]     
 

Metoder för planering och utveckling av tredjepartslogistik 
Författarna till Logistik för konkurrenskraft hävdar att det i framtiden kommer att bli mycket 
vanligt att lägga ut logistikaktiviteter till specialister. De menar att det är den internationella 
trenden mot fri handel och fri konkurrens som är den bakomliggande orsaken. Företagen 
kommer att pressas att koncentrera sig på kärnverksamheten, alla andra aktiviteter måste 
läggas ut på dem som har det som kärnverksamhet. [5]  
 
Utvecklingen av en logistikallians kan delas in i tre faser. [11] 
 
I den första fasen överväger och undersöker det köpande företaget möjligheten till att 
effektivisera sin verksamhet genom TPL. Köparen går igenom sin egen verksamhet och 
jämför detta med att lägga ut delar av logistikverksamheten på en utomstående. Om man 
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kommer fram till att TPL kan vara ett alternativ så genomför man en analys av vilka TPL-
företag som finns. [11] 
 
I den andra fasen fastställer det köpande företaget och TPL-företaget rollerna i samarbetet. 
Långsiktiga TPL-samarbeten är viktiga strategiska val och utgörs av ett integrerat urval. Det 
är därför viktigt att det genomförs en noggrann bedömning av en framtida partner. Då man 
har valt det TPL-företag man anser mest kompetent för uppdraget formaliseras samarbetet i 
ett kontrakt. [11] 
 
TPL-samarbeten kräver en kontinuerlig anpassning där de inblandade gemensamt utvecklar 
samarbetet, detta beskriver fas tre. I denna fas sker ett löpande samarbete där både det 
köpande företaget och TPL-företaget gemensamt och kontinuerligt utvärderar och förbättrar 
samarbetet. [11]   
 

För- och nackdelar 
En fördel med tredjepartslogistik är att TPL-företaget kan skapa mervärde genom ett bättre 
utnyttjande av lokaler. Ett tredjepartsföretag hanterar varor åt fler kunder på samma gång. 
Tack vare att man gör det uppnår de en specialisering som ger högre effektivitet än varje part 
kan upprätthålla var för sig. [12]  
 
Man får effektivare processer då man hanterar stora mängder varor och man får en lägre 
hanteringskostnad per enhet. Då stordrift kan uppnås i större lager kan man skapa effektivare 
flöden vilket ger mindre hantering av varorna som i sin tur ger lägre kostnader. Ett bra TPL-
företag har en högre kontroll med ett lägre svinn som resultat. [10]  
 
Tredjepartslogistikföretagen har ofta en god kontakt med olika transportörer och kan anlita 
dem som passar bäst för de olika uppdragen. Man har också ofta en bättre kontroll på de 
transportörer som används. [10]    
 
Då tredjepartslogistikföretag är specialiserade på logistik och ofta har en lång erfarenhet av att 
utföra tjänster inom området har de goda kunskaper om försäkringar, olika transportsätt och 
hur väl de lämpar sig för transport av olika typer av produkter. TPL-företagen har tillgång till 
branschkunskap och ingår ofta i logistiska nätverk vilket det köpande företaget får del av 
igenom samarbetet mellan TPL-företaget och det köpande företaget. På grund av sin 
omfattande verksamhet kan tredjepartslogistikföretagen hålla en stor, bred och djup 
kompetens. [10]    
 
TPL-företagen har kunskaper i logistik och kan dela med sig av den till de företag som anlitar 
dem. Det ger det köpande företaget en bättre logistik. [10] 
 
Ett problem inom TPL är att kunden som vill lägga ut sin logistikverksamhet inte riktigt vet 
vad de vill. Det gör det då svårt för TPL-företaget att kunna leverera en logistiktjänst som 
kunden blir nöjd med. [10]   
 
Till stor del är tredjepartslogistikföretagen fortfarande rena transportsföretag och på grund av 
detta har de svårt att se vad kunden verkligen vill ha. Man upplever därför ofta 
implementeringsfasen som problematisk. Ahl, Johansson i Tredjepartslogistik påstår att 
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huvudargumentet för att implementeringen inte fungerar bra är att TPL-företaget inte förstår 
sig på företagets affärer vilket leder till ständiga missförstånd. Man påstår vidare att många av 
de TPL-företag som finns i dag inte har den breda kunskap som behövs för att förstå kundens 
behov. [10]   
 
En kritik som riktas mot tredjepartslogistik är att kundföretaget bli extremt beroende av 
transportföretaget, eftersom detta får full insyn i kundens verksamhet och dessutom 
producerar en tjänst som är så komplex och unik att den inte omedelbart kan utföras av ett 
annat tredjepartsföretag. [7] 
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Hammarby sjöstad 
På en av Sveriges största byggarbetsplatser, den nya stadsdelen Hammarby sjöstad i 
Stockholm, prövades ett relativt nytt sätt att hantera de logistiska problem som uppstår på ett 
större bygge. Eftersom trafiken genom området var ansträngd redan innan bygget startades 
tog projektledningen för Hammarby sjöstad initiativet till ett samarbete med berörda 
byggherrar och entreprenörer samt Institutionen för teknisk logistik i Lund. Ett särskilt 
logistikcentra inrättades, vars syfte var att minska transporternas miljöbelastning och att 
åstadkomma samordningseffekter som i sin tur spar tid och pengar. [19, 20] 
 
Leveranserna av byggmaterial skedde via logistikcentrats terminal och kördes efter 
omlastning ut till respektive byggarbetsplats. Små leveranser lastades om vid logistikcentrat 
och kördes ut med miljöanpassade turbilar till någon av de 22 lossningsplatserna inne på 
området. Vissa godstransporter, t.ex. de som anlände fullastade, tilläts dock köra direkt till sin  
destination. [19, 20] 
 
Genom att samköra samtliga projekts leveranser via en trafiksamordnare kunde man se till att 
trafiken flöt utan störningar, minska antalet lossningstillfällen för varje byggarbetsplats, 
förenkla lossningen för leverantörerna samt minska trafiken inom området. Det ledde i sin tur 
till en betydande miljövinst då upp till fem halvtomma bilar kunde ersättas med en fullastad 
bil. Stora leveranser mellanlagrades och portionerades sedan ut till byggena efter behov. 
Genom att förvara materialet i logistikcentrats terminal till dess att det skulle användas kunde 
man vädersäkra materialet, minska andelen skadat gods och minska riskerna för stöld och 
skadegörelse. [19, 20, 21] 
 
 

 
 
 

Figur 9. Logistikcentrum i Hammarby sjöstad 
Källa: http://www.hammarbysjostad.se/miljo/pdf/miljoredovisning.pdf
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För att undvika köer och för att se till att angöringen till logistikcentrat fungerade smidigt 
användes en leveranskalender på internet där föraren av transporten kunde gå in och boka 
lossning av sin last. [19] 
 
Logistikcentrats samordning, mellanlagring och samlastning resulterade i en reducerad 
bränsleåtgång för projektets transporter med ca 900 liter diesel om dagen under 
toppbelastning. Därtill kom bättre arbets-, trafik och boendemiljö. [20]  
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Direktleverans till kund - Just in time 
Direktleverans till kund innebär att leverantören endast levererar den mängd som kunden 
efterfrågar. Det finns två varianter inom ramen för detta alternativ. Den ena varianten innebär 
att varorna skickas till en godsmottagning där kvantitets- och kvalitetskontroll genomförs. 
Den andra innebär att leverantören levererar direkt till det ställe där materialet skall användas. 
I detta fall har leverantören ansvar för materialet ända fram till kundens förbrukningsställe. 
Just in time (JIT) leveranser är en utvecklad form av direktleverans. [7]  
 
Just in time, JIT är ett begrepp som kommer från Japan. I det tidiga 70-talet provade pionjären 
Taiichi Ohno JIT i biltillverkaren Toyotas monteringsfabrik. [22] 
 
JIT är en tillverkningsorganisations filosofi och syftar till att producera varor i rätt tidpunkt 
och bara i den mängd som det verkligen finns behov av. JIT-transporter som kan översättas 
till ”i rätt tid transporter” som innebär först och främst att inleveranser kommer vid en 
förutbestämd tid. JIT-transporter kräver inte snabba och korta transporter. Om planeringen av 
transporten är god kan den vara i princip hur lång som helst. Ett exempel är Green Cargo:s 
transport av lastbilshytter från Volvos karosserifabrik i Umeå till Göteborg. Detta är en 
transport som tar tre dagar med järnväg. [7, 23] 
  
JIT är en filosofi som inte utvecklats för att vara en strikt metod som är praktiskt och 
teoretiskt väldefinierad. Tanken med filosofin är att den skall ge väsentliga och kontinuerliga 
förbättringar. JIT filosofin delas in i fyra principer (citat från Logistikens grunder sidan 102): 
 
Angrip grundläggande problem 
JIT-principen betonar att det är meningslöst att skyla över större problem som flaskhalsar eller 
dåliga leverantörer. Det är mycket bättre att lösa dessa grundläggande problem och undvika 
att företagsledningen blir en ”brandkår”. 
 
Undanröj slöseri 
Slöseri är allt arbete som inte höjer produkternas värde, t.ex. översyn, transport och lagring. 
JIT-principen understryker att sådant arbete måste undvikas för att förbättra företagets totala 
effektivitet. 
 
Sträva efter enkelhet 
Alla metoder som anammas skall vara enkla för att fungera. Tidigare metoder för 
produktionsstyrning har utgått från en komplicerad tillverkningsprocess. JIT-system förenklar 
i stället flödet av material för att man sedan skall kunna införa ett enkelt styrsystem.  
 
Utforma system som upptäcker problem 
För att kunna lösa grundläggande problem måste man först upptäcka dem. Ett JIT-system 
skall innefatta funktioner som avslöjar problem. 
 
I byggindustrin har uttrycket JIT kommit att användas mer generöst, vilket medfört att JIT i 
byggbranschen utvecklats till ett begrepp som har en annan innebörd än i andra industrier. Ett 
byggprojekt är komplext och det kan därför vara svårt att exakt planera när olika byggmaterial 
ska byggas in i produktionen. För att slippa avbrott i produktionen försäkrar man sig med 
buffertlager förlagda till arbetsplatsen. Att arbeta med JIT betyder att produktionen blir mera 
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störningskänslig, om en materialleverans uteblir kan produktionen komma att avstanna. Just 
in time innebär att lager på byggarbetsplatsen minimeras, små leveransvolymer levereras med 
hög leveransfrekvens. För att det ska fungera krävs noggrann planering av materialflödet och 
de olika byggmomenten. [14] 
 
Just in time utvecklas först och främst för att möta kravet på sänkta kostnader. Normalt lossas 
material på produktionsplatsen och läggs upp på avlastningsytor. Vilket innebär att det 
tillkommer kostnader för lyft, förflyttningar, hantering, väderskydd och skador av olika slag. 
Om materialet levereras JIT undviks många av dessa kostnader. Yrkesarbetare slipper att 
vänta på och leta efter materialet vilket enligt undersökningar visats uppta en stor del av 
yrkesarbetarnas arbetsdag. En studie genomförd 2005 visade att yrkesarbetaren igenomsnitt 
väntade 1-2 timmar per vecka och letade 1-7 timmar per vecka efter material. [14]  
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Bygglogistikföretag 
Det är ingen nyhet att det kan vara trångt på en byggarbetsplats mellan klockan sju och fyra. 
När verksamheten är i full gång samsas arbetare, maskiner och leverantörer om den yta som 
är tillgänglig.  
 
Det har på senare tid börjat växa fram företag som specialiserat sig på hantering av 
byggmaterial på byggarbetsplatser. Vi kommer i fortsättningen att kalla dem 
bygglogistikföretag. Bygglogistikföretagen erbjuder leverans av byggmaterial från fabrik eller 
godsmottagning av beställt material och inlevererar det till den plats där materialet skall 
användas.  
 
Bygglogistikföretagen levererar material då lugnet har lagt sig mellan klockan fyra på 
eftermiddagen och sju på morgonen, de timmar då snickarna inte är på plats. Detta underlättar 
för både byggarna och leverantören, eftersom man inte är på byggarbetsplatsen samtidigt och 
då inte är i vägen för varandra. Leverantören blir inte störd och man stör inte heller 
produktionen. Då förbereder bygglogistikföretaget arbetet och lägger fram det material som 
ska användas och monteras när snickaren kommer till jobbet på morgonen. Det blir alltså en 
form av skiftarbete på arbetsplatsen. [1] 
 
Tanken är att man skall göra en besparing genom att använda sig av bygglogistikföretag. När 
logistiken fungerar innebär det att byggarna kan ägna sig åt det de är bra på och det som de är 
anställda för att göra istället för att lägga onödig tid på att hantera material. Avbrott i arbetet 
som kommer av att byggnadsarbetarna måste ta 
emot leveranser, leta efter och lyfta undan 
material är resursslöseri. [13] 
 
Traditionellt lyfter man in material i byggnaden 
innan man gjuter nästa bjälklag. Materialet blir då 
liggande under en lång tid innan det används. Det 
gör att man får kostnader för kapitalbindning 
samtidigt som materialet ligger i vägen med risk 
för skador. Detta undviker man om materialet 
levereras då det ska användas. [1] 
 
Traditionellt köps 65 % av allt material in i 
mindre poster från byggmaterialhandlarnas lager 
då man har svårt att ta emot mycket material åt 
gången. Detta ger 35 % högre kostnader än om 
man hade köpt direkt från fabrik. 
Bygglogistikföretagen kan leverera byggmaterial 
direkt från fabrik vilket ger en lägre kostnad. [13] 
 

 

Figur 10. Inlyftning av material 
Källa: www.bygglogistik.se 
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Säkerhet är något som är viktigt för att förebygga olyckor på byggarbetsplatserna. Företag 
som specialiserar sig på materialhantering på byggarbetsplatserna kan utveckla och har en väl 
anpassad säkerhetsutrustning. [13] 
 
Bara 3 % av byggnadsarbetarna jobbar tills de är 65 år idag. Det finns därför stor anledning 
att minimera bärandet av material på bygget. Bygglogistikföretagen har special utrustning för 
att hantera materialet på ett ergonomisk riktigt sätt. [13] 
 
Miljön kan också bli en vinnare vid användandet av bygglogistikföretag. Det sker dels genom 
att transporterna minskar när man samordnar leveranser och slipper göra många 
småbeställningar, men framförallt genom en bättre boendemiljö. När allt material går direkt 
från fabrik in i tätt hus, utan att ligga och samla fukt under lång tid, minskar risken avsevärt 
för fuktskador. [13] 
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Empiri 

Bakgrund 
Vi har i empirin valt att kontakta företag som arbetar med alternativa logistiska lösningar och 
företag som köper deras tjänster. Intervjuerna med säljande företag har vi gjort för att få en 
bild av vad som erbjuds av marknaden. De köpande företagen har bidragit med erfarenheter 
och synpunkter på de alternativa sätten att arbeta med logistik. Företagen arbetar dagligen 
med logistik och har därför stora kunskaper i ämnet. 
 

Metod 
Vi har genomfört dels personliga intervjuer och dels telefonintervjuer. Vi har i första hand 
velat träffa de tillfrågade vid en personlig intervju. Vid en personlig intervju ges möjlighet att 
använda alla sinnen vid tolkandet av svaren på våra frågor. En personlig kontakt tror vi också 
kan leda till ett större förtroende för oss och vårt arbete. 
 
Nackdelen med att genomföra personliga intervjuer är att det är tidskrävande. Det är också 
svårt att ibland kunna besöka respondenten då de arbetar på orter långt ifrån oss. En del 
personer vi har intervjuat har föredragit att bli intervjuade per telefon då det stör dem mindre i 
deras arbete. Nackdelen med telefonintervjuer är att man förlorar möjligheten till 
personkontakt. En personlig intervju har en tendens att bli längre och ger ofta mer omfattande 
svar.  
 
För att komma i kontakt med dem vi intervjuat har vi först skickat en presentation av vårt 
arbete och en förfrågan om de vill ställa upp på en intervju. Vi har sedan bokat en tid för 
antingen en personlig intervju eller en telefonintervju. Alla har dock inte svarat på vår 
förfrågan. Vi har då valt att ringa upp dem ändå och de har då gärna svarat på våra frågor.  
 
Vi har valt att vara två vid intervjuerna, både vid de personliga intervjuerna men även vid 
telefonintervjuerna. Detta har vi valt för att det kan vara svårt att själv samtidigt intervjua och 
föra utförliga anteckningar. En lösning hade varit att använda bandspelare, något som vi tror 
hämmar respondenten. 
 
Kompletterande frågor har vi valt att ställa via e-post då många av de intervjuade har varit 
svåra att kontakta via telefon utan att boka tid.  
 
De intervjuer vi har genomfört ligger till grund för detta empirikapitel. Vi har valt att inte 
redovisa de svar varje enskild person har bidragit med. Detta har vi valt dels för att det kan 
vara svårt att särskilja svaren från olika personer och dels för att inte hänga ut enskilda 
individer. Vi har istället valt att redovisa vad personerna inom samma typ verksamhet 
tillsammans har bidragit med.  
 
De personer som har blivit intervjuade finns redovisade sist i referenserna och de 
intervjufrågor som har ställts redovisas som bilagor.  
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Presentation 

Almroths Express och Åkeri AB 
Almroths Express och Åkeri AB är ett företag som är verksamt i åkeribranschen. Man 
erbjuder tjänster inom inrikes- och utrikesflyttningar, tunggodshantering, kontorsflyttningar, 
industriflyttningar, dataflyttningar och kassaskåpsflyttningar, packning, emballering, 
exportpackning, magasinering samt städning. Post, bud och fruktkörning är något man också 
erbjuder. Almroths Express och Åkeri AB grundades på 1930-talet och har idag 25 anställda. 
2006 var omsättning 31 850 000 kronor. [24] 
 
Sedan årsskiftet 2006/2007 äger företaget Norrköpings lagerservice AB. Det gör att man kan 
erbjuda kunder en heltäckande logistiklösning innehållande transport, lagring, ompackning 
samt administration. [24] 
 
Almroths Express och Åkeri AB har ett miljö-, kvalitets- och trafiksäkerhetssystem. Systemet 
revideras årligen och bygger på ISO 9002 och ISO 14 001samt Svenska åkeriföretags 
trafiksäkerhetsprogram. [24] 
 

Bygglogistik GBG AB 
Bygglogistik GBG AB har utvecklat system för leveranser av byggvaror till 
byggarbetsplatser. De sköter logistiken på byggena och ansvarar för att materialet till bygget 
finns på plats i rätt tid. Genom ett nära samarbete med mottagarna på byggarbetsplatsen 
möjliggörs förbättringar av byggnadsarbetarnas arbetsmiljö, hög transporteffektivitet, torrt 
byggande samt ökat materialutnyttjande genom konfektionering. Bygglogistik GBG AB har 
utformat ett leveranssystem som innebär ett helhetstänkande från planering av inköp till det 
att materialet kan monteras på plats. [25-26] 
 
Bygglogistik GBG AB omsätter i dagsläget 31 770 TKR och har 8 anställda. Företaget leds av 
VD:n Urban Wallin och har huvudsäte i Göteborg, Mölnlycke. [25-26]  
 

Kuehne + Nagel 
Kuehne + Nagel är ett heltäckande logistikföretag med säte i Schweiz. Man finns 
representerad i mer än 100 länder och har över 750 kontor. Över hela världen är man drygt 
40 000 anställda. Företaget har även en verksamhet i Norrköping med 80 anställda. Kuehne + 
Nagel är världens största sjöspeditör, spridningen av företaget gör dem även till en av 
världens största flygspeditörer. Man är en ledande aktör inom styckegodstransporter med bil 
och ordnar även med tågtransporter och lagerförvaring. [27] 
 
År 2006 hade Kuenhe + Nagel en omsättning på 1 249 468 000 kronor. [28] 
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LBC Varberg 
LBC Varberg är en sammanslutning av cirka 55 bil- och maskinägare. Man bildar 
tillsammans en organisation som erbjuder närmare 200 enheter och ett stort antal tjänster. 
LBC Varberg är Hallands största lastbilscentral med en omsättning 2006 på cirka 260 
miljoner kronor. [29] 
 
Företaget är ett komplett logistikföretag som erbjuder transport, spedition, lagring och 
tredjepartslogistik. Man förfogar över Västsveriges största lagerhotell med en yta på 5000 
kvadratmeter. Utrikestrafiken sköter man genom sitt dotterbolag ATK Trans. LBC Varberg 
erbjuder även grävarbeten, maskinarbeten och entreprenadarbeten och har en egen försäljning 
av grus och matjord. [29] 
 

Linköpings allservice/Norrköpings allservice 
Linköpings allservice/Norrköpings allservice är en ekonomisk förening som startades 1991. 
Föreningen har från starten vuxit från 20 medlemmar till dagens 110 stycken. Föreningens 
medlemmar består främst av lantbrukare. Medlemmarna kan erbjuda en rad olika tjänster och 
tillgång till en mängd olika maskiner. [30] 
 
Företaget arbetar i Östergötland, men även utanför distriktet och till och med utomlands. Det 
är kunden som beställer var arbetet ska utföras. [30]  
 

Skanska Sverige AB 
1887 startade Skånska cementgjuteriet tillverkning av cementprodukter. Sedan starten har 
företaget vuxit och breddat sin verksamhet. 1984 bytte man namn till Skanska AB. I dag är 
man ett byggföretag som bygger hus, vägar, järnvägar med mera. 2005 hade man 54 000 
anställda över hela världen. Skanskas marknad är förutom Sverige också USA, Storbritannien, 
Danmark, Finland, Norge, Tjeckien, Polen och Argentina. [31] 
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Logistikföretag på bygget  
Anlitandet av externa företag som sköter logistiken på byggarbetsplatsen blir en allt vanligare 
lösning på logistikproblemen. I dagsläget finns det ett begränsat antal företag som erbjuder 
helhetslösningar i form av analyser, planering och genomförande av logistiktjänster. 
Merparten av företagen erbjuder endast enklare lösningar i form av inlyftning av 
byggmaterial. 
 

Helhetslösning av materialhanteringen  
Vi har varit i kontakt med ett marknadsledande företag som erbjuder helhetslösningar av 
materialhantering. Man har sitt säte i Göteborg och är verksamt i Göteborg, Stockholm och 
Malmö. Företaget är troligtvis det enda i Sverige med detta heltäckande koncept. Man 
erbjuder bl.a. logistiska analyser, utbildning av personal och inleverans av materialet på 
byggarbetsplatsen. Företaget har även en försäljning av byggvaror i Göteborg. Man kan välja 
att köpa material genom dem eller så kan man samordna sina egna leveranser med företaget. 
Vi har även intervjuat arbetsledare och entreprenadhanterare på företag som köpt tjänster av 
bygglogistikföretag.  
 
Bygglogistikföretagen kommer in i bilden då stommen är rest. Det är då som antalet 
inblandade entreprenörer och leveranser ökar markant. För ett objekt i prisklassen 50 miljoner 
har man i snitt 120 arbetsdagar för att iordningställa projektet. Under dessa arbetsdagar 
behöver man arbeta effektivt för att färdigställa projektet och inte använda tiden till att bära 
och ta emot material.  
 
De material som hanteras och kan levereras är de byggmaterial som krävs på bygget då 
stommen är rest. Det kan vara material som gips, reglar, kök, fönster, golv mm. 
Bygglogistikföretaget transporterar in materialet så långt som kunden vill. Antingen kan 
materialet levereras i buntar till en bestämd våning eller portioneras ut i exakta mängder till 
varje enskilt rum.  
 

 
 

          Figur 11. Inburet material 
          Källa: www.bygglogistik.se 

 
För att kunden skall få det material man önskar till rätt plats, i rätt mängd, vid rätt tillfälle sker 
en genomgång före intransport mellan platschefen på bygget och ansvarig för inlastningen 
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från bygglogistikföretaget. Detta sker vanligen en timme innan byggarbetsplatsens personal 
går hem.  
 
Traditionellt ligger ansvaret för planering av leveranser, logistik och lagring av material på 
projektets platschef, oavsett byggets storlek och omfattning. Genom att anlita ett 
bygglogistikföretag slipper man bl.a. tänka på bästa inlyftsmetod, framkomligheten vid 
leveranser, planering av materialhantering och krav på emballering från fabrik. Dessa 
arbetsuppgifter sköts istället av bygglogistikföretaget som presenterar förslag på lösningar i en 
logistikanalys. I logistikanalysen beskrivs inlyftsmetoder, aktuella förutsättningar, 
förpackningar, bemanning och leveranstid.  
 
Det är främst de större byggföretagen som använder sig av bygglogistikföretagens tjänster. 
Fler och fler projekt anlitar bygglogistikföretag. Det intervjuade företaget har ca 130 uppdrag 
om året i Stockholm, Göteborg och Malmö. Anlitandet av bygglogistikföretag kan göras 
oavsett objektets storlek, nybyggnation eller ombyggnation. De tillfrågade som köpt 
bygglogistiktjänster anser dock att det inte blir ekonomiskt lönsamt att använda 
logistiktjänsten vid mindre projekt. För att få ekonomi i anlitandet krävs att projektet är stort 
med många återkommande leveranser. Bygglogistikföretaget säger att för att få en god 
ekonomi krävs inleverans av cirka 30 buntar eller lastpallar material per tillfälle.  
 
Bygglogistikföretaget menar att man kan göra ekonomiska besparingar om man väljer att 
anlita dem. Besparingarna uppstår i form av mindre mängder skadat material, lägre kostnader 
för kapitalbindning då materialet levereras vid den tidpunkt det skall användas. Arbetsplatsens 
personal kan bli mer produktiva då de inte avbryts för att ta emot och hantera leveranser. Att 
bygglogistikföretaget transporterar in materialet direkt vid leverans gör att man kan ta emot 
större leveranser åt gången vilket främjar inköp via centrala avtal i stället för små inköp från 
byggvaruhus, detta resulterar i lägre materialkostnader.   
 
Vid vissa projekt upplever entreprenörerna som köpt bygglogistiktjänster att man har gjort en 
besparing genom användandet av dessa tjänster. Det är dock svårt att precisera var man har 
gjort besparingarna. Anledningarna till användandet av logistikföretag är oftast inte 
ekonomiska, utan att byggentreprenörerna har problem att lösa hanteringen av materialet på 
egen hand. Man är villig att ta en eventuell kostnadsökning för smidiga och pålitliga 
leveranser.  
 
Köparna har främst valt att anlita bygglogistikföretag vid trånga byggen i stadsmiljö där det är 
svårt att ta emot material dagtid och där möjligheten till lager är mycket begränsad. Om man 
är tvungen att ta emot leveranser efter normal arbetstid (16:00) är det enligt entreprenörerna 
svårt att få den egna personalen att stanna kvar och sköta mottagning och inleverans av 
material. En annan fördel som entreprenörerna nämner är förenklingen av leveranser. 
Bygglogistikföretaget har goda erfarenheter om vilka avspärrningar som krävs och när man 
behöver söka polistillstånd. Dessa specialarbetsuppgifter slipper personalen på bygget att 
hantera. En av de tillfrågade entreprenörerna har även köpt monteringstjänster av 
bygglogistikföretaget. Det handlade då om stora och tunga fönster som krävde 
specialutrustning vid intransport och montering.  
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Anledningen till att man inte väljer att anlita ett bygglogistikföretag kan vara svårigheten att 
se de besparingar som kan göras. Man ser endast kostnaden för den materialhantering som 
bygglogistikföretaget utför och inte besparingarna som samtidigt uppstår.  
 
För att anlita ett bygglogistikföretag krävs inga förkunskaper. Logistikföretaget ställer 
däremot ett antal krav för samarbete. Det främsta kravet är att man får tillgång till avstädade 
avlastningsytor och att planerade leveranser kommer på bestämt klockslag. 
Bygglogistikföretaget använder sig av egna maskiner och utrustning, men om arbetsplatsen 
har en tornkran utnyttjar man den. Detta bestämmer man i inledningen av samarbetet i 
logistikanalysen. Då bygglogistikföretaget är ett specialistföretag har det möjlighet att hålla 
sig med de moderna och specialanpassade maskiner och utrustningar som behövs för att 
utföra intransporter av material på ett ergonomiskt riktigt och effektivt sätt. Entreprenörerna 
upplever det mer lönsamt att köpa in denna tjänst än att själva investera i den ofta dyra 
utrustningen.    
 

”Bärtjänster”   
Om man inte vill köpa en helhetslösning finns alternativet att hyra in ett företag som kan 
sköta intransport av material på byggarbetsplatsen. Det köpande byggföretaget sköter då 
fortfarande allt fram tills materialet finns på arbetsplatsen, inkluderat godsmottagning och 
ankomstkontroll. Det utomstående företaget tar vid då materialet ska transporteras in till 
inbyggnadsplatsen.  
 
På marknaden finns ett flertal olika företag som erbjuder bemanning och entreprenadtjänster, 
vi kallar dem nedan för bärföretag. Ofta är dessa företag korporationer av lantbrukare som 
erbjuder en mängd olika tjänster. Lantbrukarna har ofta genom sin egen verksamhet tillgång 
till en mängd olika maskiner.   
 
Bärföretagen erbjuder inte något eget koncept för materialhantering utan det är kunden som 
helt styr vad den vill ha. Det gör att byggföretaget måste stå för planering av leveranser och 
samordning av material. Bärföretaget hjälper sedan till med det praktiska utförandet. Antingen 
med hjälp av maskiner som redan finns på arbetsplatsen eller med hjälp av egna maskiner.  
 
Olika typer av upplägg har genomförts av bärföretagen. Man kan säga att det finns två olika 
sätt att organisera bärhjälpen. Antingen hjälper företaget till under dagtid i produktionen vid 
byggföretaget, man hanterar då material och kan även hjälpa till med andra sysslor. Det andra 
sättet bärföretagen har arbetat på är att man efter normal arbetstid sköter transport av material 
på byggarbetsplatsen. Detta alternativ är vanligast på arbetsplatser som är trånga och har 
begränsade kringytor. För att veta vilket material som skall till vilken plats tar bärföretaget 
alltid kontakt med arbetsledningen på bygget innan arbetet påbörjas. Man ritar då in 
placeringar av material på ritningar.  
 
Det finns även bärföretag och maskinentreprenadsföretag som inte har arbetat med bärtjänster 
åt byggföretag. De är inte främmande för att utföra sådana tjänster utan man kan tänka sig ett 
samarbete med byggföretag.      
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Just In Time i praktiken 
Fredrik Friblick, vd på Prolog, säger i Husbyggaren nummer 6 2005 att uttrycket Just In Time 
har kommit att användas mer generöst i byggindustrin än andra industrier vilket har medfört 
att JIT i byggbranschen utvecklats till ett begrepp som saknat innebörd. En alltför vid syn på 
uttryck som leveransprecision och leveransflexibilitet har utvecklats i byggbranschen. Detta är 
en känsla vi delar efter samtal och intervjuer med entreprenörer. En del menar att just in time 
betyder att man vet vilken vecka som man får leveransen. Kan man kalla det just in time? Nej 
det kan man inte. JIT bör för att det ska få en logistisk positiv effekt innebära en exakt 
leveransdag, eller ännu hellre ett exakt klockslag.  
 
Vid leverans av betongelement och andra prefabricerade betongprodukter har JIT används på 
ett mer lyckat sätt. Här betyder just in time ett exakt klockslag då godset ska levras. Övriga 
berörda i byggindustrin borde se och lära av detta.  
 
De kontaktade transportföretagen eftersträvar att leverera gods på överenskommen tid. De ser 
inga problem med att leverera varor JIT. Skälet till att merparten av leveranserna inte sker JIT 
är enligt transportföretagen att kunderna inte ställer detta krav. Transportföretagen jobbar 
gärna med JIT om det köpande företaget ställer specifika krav på tidsanpassade leveranser.  
 
JIT kan vara ett bra sätt att minska problemen som kan uppstå i samband med lagring av 
material på byggarbetsplatserna. Om materialet levereras när det behövs kan det byggas in 
direkt utan någon mellanlagring. Genom att undvika mellanlagring av materialet minskar 
risken för skador, både fuktskador och skador som kan uppkomma på grund av att material 
måste flyttas runt. Även kapitalbindningskostnaden minskar då material inte behöver lagras. 
Små mängder material är dessutom lättare att hantera. JIT är att föredra vid byggen med 
begränsad tillgång till upplagsytor, man minskar även risken för stöld och skadegörelse vilket 
för entreprenörerna är ett växande problem.  
 
De tillfrågade byggentreprenörerna föredrar större leveranser då de ser att materialet finns på 
byggarbetsplatsen. Med stora och enstaka leveranser slipper man att dagligen planera 
leveranser. Genom större leveranser tror sig entreprenörerna få ett lägre pris per enhet beställt 
material. Det är inte säkert att lägsta materialpriset verkligen ger den lägsta totalkostnaden. 
Ofta kan det vara svårt att planera hur lång tid olika moment tar på bygget. Skulle det gå 
fortare än planerat finns det risk att det uppstår materialbrist vilket leder till att arbetet 
avstannar. Detta är ytterligare en nackdel som entreprenörerna ser med Just in time leveranser. 
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Tredjepartslogistik och samlastning 
I Sverige finns olika tredjepartslogistikföretag som arbetar tillsammans med byggföretag. 
Logistikföretagen finns både som lokala och rikstäckande företag. Arbetssätten på de olika 
logistikföretagen är mycket lika. Det som skiljer ett rikstäckande företag från ett lokalt är 
lager- och transportkapaciteten.   
 

Rikstäckande tredjepartslogistikföretag 
Ett av de större byggföretagen i Sverige har nyligen startat ett samarbete med ett ledande 
internationellt tredjepartslogistikföretag med säte i Schweiz. Samarbetet avser en 
totallogistisk lösning av samtliga byggmaterial. Logistikföretaget ska hantera material till 
byggföretagets alla byggarbetsplatser i Sverige.   
 
Totallösningen innebär att tredjepartslogistikföretaget transporterar alla inköp som 
byggföretaget gör, från leverantör till mellanlager och därifrån till byggarbetsplatsen. Större 
leveranser kan eventuellt transporteras direkt till byggarbetsplatsen utan att mellanlagras. När 
samarbetet är helt utvecklat kommer logistikföretaget att hantera allt material som används på 
byggarbetsplatsen. 
 

”Vi hanterar allt från skruv till prefabricerade huskroppar” 
      

Projektet startades i början av mars år 2007 och är därför inte fullt utbyggt. I dagsläget knyts 
två nya leverantörer per vecka till samarbetet. När projektet är fullt utvecklat kommer cirka 
200 leverantörer att ingå i logistikupplägget. Utvecklingen beräknas ta upp till två år. 
 
När godset har transporterats till mellanlager utför tredjepartslogistikföretaget 
godsmottagning och ankomstkontroll. I mellanlagret förvaras sedan materialet tills det är dags 
att inmonteras ute på byggarbetsplatsen. Genom att lagra materialet i ett mellanlager 
minimeras risken för skador och stöld. Mellanlagret fungerar också som en knutpunkt där 
olika material samlastas innan de transporteras vidare till byggarbetsplatsen. Samlastningen 
ger färre transporter till arbetsplatsen vilket i sin tur resulterar i färre störningar för personalen 
på bygget och de boende i omgivningen.  
 
Transport av material från mellanlagret sker när det är dags att nyttja det för inmontering. På 
så sätt undviks lagring av material på byggarbetsplatsen och de problem det kan innebära. 
Som en del i projektet har man utvecklat ett logistiskt verktyg i form av ett datasystem. Detta 
används för kommunikation mellan byggföretaget, leverantörer och tredjepartsföretaget. 
Byggföretaget beställer material av leverantören genom datasystemet. När materialet är 
färdigt att levereras från fabrik skickas en transportbeställning genom systemet till 
tredjepartsföretaget. Allt gods märks med streckkoder som används för att man via 
datasystemet ska kunna spåra materialet. Streckkoderna läses av när godset lämnar leverantör, 
anländer till mellanlager, lämnar mellanlager och kommer fram till byggarbetsplatsen. Detta 
ger personalen på arbetsplatsen möjlighet att spåra materialet man beställt och planera för 
mottagning av godset.  
 
I dagsläget levereras materialet under dagtid antingen på ett förutbestämt klockslag eller 
någon gång under dagen. Det är upp till arbetsledningen på varje enskild byggarbetsplats att 
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bestämma. Tanken är att material även ska kunna levereras kvälls- och nattetid för att inte 
störa produktionen.  
 
För att yrkesarbetarna ska bli mer effektiva och inte avbrytas i sitt arbete levererar 
logistikföretaget materialet in till den plats där materialet ska användas. Vid intransporten 
används av tredjepartsföretaget anpassade bilar och enstaka stödmaskiner som finns 
tillgängliga på byggarbetsplatsen.  
 
Samarbetet är en del av byggföretagets nya inköpssatsning. Förväntningarna man har är 
sänkta hanteringskostnader av byggmaterial och lägre placeringskostnader som minskad risk 
för skador och stöld. Datasystemet ger en ökad möjlighet att spåra gods under transport, något 
man tidigare saknat. Samarbetet är i uppstartsfasen och har endast pågått i drygt två månader. 
Det är därför svårt att utvärdera projektet.  
 
Tredjepartslogistikföretaget är intresserat av att utveckla liknande bygglogistiska samarbeten 
med andra byggföretag. Man vill dock utvärdera det nystartade projektet innan man inleder 
samarbeten med nya kunder.   
 

Lokalt tredjepartslogistikföretag 
Tredjepartslogistik finns även på lokal nivå. I Norrköping finns minst ett 
tredjepartslogistikföretag som arbetar med bygglogisk. Man ombesörjer transport av material 
från leverantör till mellanlager och från mellanlager till byggarbetsplatsen. Företaget erbjuder 
lagertjänster med möjlighet till samlastning av olika material i eget lager. Transporten ut till 
arbetsplatsen sker efter beställning per telefon med täckta lastbilar. Ute på bygget bär man in 
materialet till inbyggnadsplatsen. Vid de projekt man har varit inblandade i har leveransen av 
material skett på dagtid mellan klockan 07:00 och 16:00. Man är inte främmande att leverera 
byggmaterial på andra tider om kunden så önskar.  
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Slutsats och diskussion 
Byggbranschen pressas av stigande materialkostnader, kortare projekttider och krav på ökad 
lönsamhet. För att man ska kunna vara lönsam i framtiden krävs att branschen lyckas 
effektivisera byggandet och på så sätt sänka sina omkostnader. Löne- och materialkostnaden 
har man svårt att påverka därför blir alla andra kostnader viktiga att minska. En av dessa är 
kostnaden man har för att hantera material på byggarbetsplatsen, från lossningsplats till 
inbyggnadsplats. Skador, produktionstörningar, interntransporter och materialhantering är 
några av de största kostnadsposterna i byggproduktionen. Den fasta industrin har i många år 
arbetat med att förbättra sin logistik vilket har gett resultat i form av ökad lönsamhet. 
Byggindustrin har även de arbetat med dessa frågor, man har dock inte kommit lika långt i 
utvecklingen. 
 
Vi har i vårt arbete undersökt olika alternativ till det traditionella sättet att hantera material på 
byggarbetsplatsen. Alla de lösningar vi funnit bygger på att materialet inte ska lagras på 
byggarbetsplatsen utan det ska levereras när det ska användas. Detta är viktigt för att minska 
kostnaderna för, kapitalbindning, hantering, skador och stöld.  
 
Anlitandet av externa företag som sköter logistiken och materialhanteringen på 
byggarbetsplatsen blir en allt vanligare lösning på logistikproblemen. Fördelen med dessa 
företag är att de är specialiserade på bygglogistik. Olika företag erbjuder olika lösningar. 
Antingen erbjuds helhetslösningar eller bara hjälp med vissa delar av materialhanteringen.  
 
Det alternativa lösningar vi har studerat är anlitandet av bygglogistikföretag, 
tredjepartslogistikföretag och samlastning, bärföretag samt användandet av just in time. Vilket 
alternativ som är bäst att använda beror på byggarbetsplatsens förutsättningar. 
 
Bygglogistikföretaget erbjuder helhetslösningar med logistikanalys, leveranssamordning och 
intransport av byggmaterial. Genom att anlita ett bygglogistikföretag slipper man tänka på hur 
materialet på bästa sätt lyfts in. För att det ska vara ekonomiska lönsamt att anlita 
bygglogistikföretag krävs intransport av en större mängd material vid varje leveranstillfälle. 
Hittills har detta upplägg ofta används vid komplicerade och trånga byggen och renoveringar, 
vi tror dock att det kan vara en bra lösning vid de flesta byggarbetsplatser. Att slippa hantera 
och lagra material även om man har utrymme för det på bygget minskar kapitalbindningen 
och risken för skador. Effektiviteten kommer även att öka då arbetsplatsens personal inte 
behöver hantera material utan kan göra det man är bra på, det vill säga bygga hus. Vi tror 
detta är en bra logistiklösning för enskilda byggprojekt. Användandet kräver inte ett längre 
samarbete utan kan användas för enstaka intransporter. Dessa företag fungerar som 
underentreprenörer och ett samarbete är lätt att både inleda men också avsluta. Detta borde 
underlätta för arbetsledningen på enskilda projekt att våga pröva detta nya logistikupplägg. 
Ingen av dem vi har talat med som köpt bygglogistiktjänster kan säga hur lönsamt det är att 
anlita ett bygglogistikföretag. Man ser direkt den ökade kostnaden för materialhanteringen vid 
anlitandet av ett bygglogistikföretag. Det kan vara svårare att se de besparingar som man kan 
göra då de sker på många olika områden. Tänker man anlita bygglogistikföretag i en större 
utsträckning bör man göra en omfattande totalkostnadsanalys för att se att det ger den 
besparing man önskar. En nackdel för NCC Construction region Öst är att vi inte funnit något 
bygglogistikföretag som arbetar i Östergötland. Det kan bero på att tjänsten inte efterfrågats i 
tillräckligt stor utsträckning.  
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Ett annat alternativ som förenklar materialhanteringen på byggarbetsplatsen är 
tredjepartslogistik. Här anlitas en utomstående part som sköter transporter och mellanlagring 
av material. Detta tycker vi är ett bra alternativ, men det krävs ett mer omfattande samarbete 
mellan byggföretaget och tredjepartsföretaget och lämpar sig därför inte vid alltför små 
byggprojekt. Vi tror detta alternativ passar bäst om byggföretaget använder tjänsten vid flera 
byggen samtidigt. Det kan kanske vara svårt att finna en bra samarbetsform och få en bra 
ekonomi om samarbetet inkluderar för små materialvolymer. Alternativet att använda sig av 
tredjepartslogistik kan användas både lokalt men även i ett större geografiskt område. Det 
avgörande här kan vara vilket tredjepartslogistikföretag man anlitar och var deras mellanlager 
är placerat. 
 
Samlastning kan vara en del i tredjepartslogistiken och är ett mycket bra sätt att minska 
antalet leveranser och hantering av material på byggarbetsplatsen. Vi tror att det underlättar 
för alla på byggarbetsplatsen om material som skall användas tillsammans levereras vid en 
och samma tidpunkt och att det sker då det är dags att använda materialet. Vi tror att 
samlastning är ett alternativ som passar alltifrån små byggen till omfattande byggprojekt. 
Samlastningen kräver dock en form av mellanlager där samlastning av materialet kan ske.  
 
Att anlita bärföretag kan underlätta materialhanteringen på byggarbetsplatsen, men 
användandet av tjänsten betyder inte att mängden lagrat material minskar på arbetsplatsen. 
Användandet av bärtjänster innebär att den producerande personalen kan fokusera på sina 
huvuduppgifter vilket vi tror kan leda till ökad effektivitet. Vid utnyttjandet av dessa tjänster 
minskar inte kapitalbindningen eller risken för skador på materialet. Till skillnad från 
anlitandet av bygglogistikföretag får man inte vid användandet av bärtjänster hjälp med 
logistikanalys och leveransplanering. De erbjuder endast tjänsten att transportera in 
specificerat material till inbyggnadsplats. Detta kan vara en nackdel vid projekt med 
komplicerade logistiska förhållanden. Tjänsten kan vara tillräcklig på projekt där 
arbetsledningen själva klarar av att sköta logistiken. Bärtjänster kan utföras av de flesta 
bemanningsföretag och det är därför lätt att inleda ett samarbete på de enskilda 
byggprojekten.  
 
JIT är ett bra sätt att slippa lagra material på byggarbetsplatsen. Materialet levereras vid den 
tidpunkt det behövs för inmontering. Man slipper på så sätt lagring med de problem det 
innebär, det vill säga kapitalbindning och risk för skador. Minimering av sådana problem kan 
innebära ekonomiska besparingar. Bygget blir med just in time-leveranser mer 
störningskänsligt. Om en leverans uteblir eller kommer senare än planerat finns risk att arbetet 
på byggarbetsplatsen avstannar vilket kostar pengar. JIT-leveranser är små och frekventa 
vilket kräver en god leveransplanering vilket i sin tur kan vara svårt och tidskrävande för 
arbetsledningen att ta fram. 
 
Alla alternativ som behandlats i rapporten kan utföras efter ordinarie arbetstid (07:00-16:00) 
något vi tror är en bra idé. Man utnyttjar på så sätt utrustningen mer effektivt och arbetar fler 
timmar per dygn vilket kan leda till kortare projekttider. Detta är något som vi tror att man 
kommer att tillämpa mer i framtiden. Många industrier arbetar idag skift för att utnyttja sin 
utrustning fullt ut, så varför skulle inte byggindustrin också kunna göra detta?   
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Diskussion av arbetet  
Bygglogistik är ett relativt nytt begrepp. Det gör att det inte finns mycket litteratur som 
inriktar sig direkt mot logistik i byggindustrin. Det har gjort att vår teoretiska referensram 
innehåller en del generella logistiska begrepp hämtade från tillverkningsindustrin. Bristen på 
litteratur som inriktar sig mot bygglogistik har gjort att vi har använt oss av siffror och resultat 
som redovisats av företag som levererar bygglogistiktjänster. Detta kan göra att vissa siffror 
och resultat kan vara till fördel för dessa företag. Vi har dock bedömt siffrorna och resultaten 
som rimliga.   
 
Att genomföra personliga intervjuer har visat sig vara svårare än vi tänkt oss. Det har varit 
svårt att komma i kontakt med dem vi velat intervjua. Många har föredragit att bli intervjuade 
per telefon. Av praktiska skäl har vi också valt att genomföra telefonintervjuer med dem som 
arbetar på andra orter. Vi tror dock inte att avsaknandet av personliga intervjuer har påverkat 
resultatet negativt. De personliga intervjuer vi har genomfört har utöver de direkta svaren gett 
oss värdefull kringfakta.  
 
Vi har tagit fram några alternativ som vi tycker NCC Construction region Öst skulle kunna 
arbeta vidare med. Det finns med all säkerhet fler alternativa lösningar men vi har valt att 
begränsa oss till dessa. Vi hoppas att NCC kan använda detta examensarbete som 
inspirationskälla för fortsatt utveckling av sitt logistikarbete.    
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Frågor till platschefer, NCC: 

 
Vad fungerar bra på byggarbetsplatsen när det gäller materialhantering, leveranser? 

 
Finns det några specifika logistiska problem (interna eller med leverantörer)? 

 
Sköter du dina egna inköp? 

 
Hur stor påverkan har priset på varje inköp? 

 
Hur sker planeringen av leveranserna, redan vid inköp eller efterhand? 

 
Vad anser ni att det finns för fördelar och nackdelar med små leveranser av material flera 
gånger än stora leveranser färre gånger? 

 
Om leveranserna av byggmaterial inte kommer på utsatt tid, vad får det för konsekvenser 
för er och bygget? Hur ofta förekommer det att leveranser inte kommer på utsatt tid? 

 
Förekommer det att ni får planera om arbetet på grund av leveransförseningar? 

 
Fungerar lossning av material bra vid leverans eller är det något som kan förbättras? 

 
Hur levereras material, vad krävs av NCC vid olika leveranser? 

 
Till vilka leveranser måste det vara någon typ av maskin som hjälper till vid lossning av 
materialet och hur lång tid tar varje leverans? 

 
Till vilka leveranser måste det vara någon eller flera yrkesarbetare som hjälper till vid 
lossningen av materialet, hur många YA går det åt och hur lång tid tar det för att hjälpa till 
vid lossning av material vid leverans? 

 
Hur mycket arbetstid åtgår till att ta emot leveranser och att hantera material?  

 
Förekommer det någon köbildning vid leveranserna? 

 
Har ni något schema över när leveranser sker till byggarbetsplatsen? 

 
Upplevs leveranstiderna som ett problem? 

 
Hur lagras material? På bygget? Ute? Bärs det in på plats direkt vid leverans? 

 
Hur tycker du att lagringen av material på arbetsplatsen fungerar, är materialet i vägen, får 
ni flytta det många gånger innan ni använder det m.m.? 
 
Hur mycket material uppskattar du blir skadat på grund av att man måste flytta omkring 
det flera gånger på byggarbetsplatsen, vilket material och typ av skada i så fall? 
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Hur ofta händer det att när yrkesarbetarna ska börja ett arbetsmoment så är inte 
byggmaterialet på plats, så att de måste leta efter det material de behöver och få det på 
plats? 

 
Vad fungerar dåligt med de interna transporterna och hanteringen av material på 
byggarbetsplatsen, vad skulle du vilja förbättra? 

 
Vem beställer och planerar leveranser av materialet åt underentreprenörerna? 

 
Vem samordnar underentreprenörernas material på byggarbetsplatsen så att de får sitt 
material på rätt plats vid rätt tid vid inbyggnadstillfälle? 
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Frågor till projekteringsledare, NCC:
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Vad har ni för leverantörer idag (för större mängder standardmaterial)? 
 
Hur långa leveranstider är det på större mängder ”standardmaterial”? 
 
Upplevs leveranstiderna som ett problem? 
 
Vilka volymer av material skulle kunna lagras (standardmaterial t.ex. gips)? 
 
Hur stor påverkan har priset på varje inköp? 
 
Hur sker planeringen av leveranserna, redan vid inköp eller efterhand? 
 
Vad är det för aktiviteter runt leveranser man behöver genomföra, import, förtullning? 
 
Vad fungerar bra på byggarbetsplatsen angående materialhantering och leveranser? 
 
Till vilka leveranser måste det vara någon typ av maskin som hjälper till vid lossning av 
materialet och hur lång tid tar varje leverans? 
 
Vad anser ni att det finns för fördelar och nackdelar med små leveranser av material flera 
gånger än stora leveranser färre gånger? 
 
Finns det några specifika logistiska problem (interna eller med leverantörer)? 
 
Hur lagras material? På bygget? Ute? Bärs det in på plats direkt vid leverans? 
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Frågor till bygglogistikföretag: 
 
Vilken befattning har du? 
 
Hur fungerar er tjänst? 
 
Hur vanligt är det att man anlitar er?  
 
Varför tror du att ni blir anlitade/inte anlitade? 
 
Kan du nämna några för- och nackdel med ert sätt att arbeta? 
 
Krävs det något speciellt av byggföretaget innan de kan anlita er? 
 
På vilket sätt får byggföretagen en bättre totalekonomi?  
 
Vilka material levererar ni? 
 
Hur långt bär ni in materialet? Till varje rum, lägenhet eller till varje våning? 
 
Vem beställer materialet?, hur beställs det? 
 
Vilken framförhållning krävs vid beställning av material? T.ex. väntetid på isolering? 
 
När betalar man för materialet resp. tjänsten? Står ni för materialkostnaden till dess det är 
levrat och inburet? 
 
Har ni någon samarbetspartner i Östergötland? 
 
Har ni något projekt som ni kan hänvisa till som vi skulle kunna få ta del av (NCC)? 
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Frågor till köpare av tjänster från bygglogistikföretag: 
 
Vem är du, vilken befattning har du?  
 
Varför har ni valt att anlita Bygglogistik? 
 
Vad förväntar ni er av ett samarbete? 
 
Uppfyller deras tjänster era förväntningar? 
 
Har samarbetet fungera som det är tänkt? 
 
Vad ser du att det finns för fördelar med ett samarbete med Bygglogistik? 
 
Vad ser du för nackdelar med ett samarbete med Bygglogistik? 
 
Har ni märkt att ni har gjort en besparing vid användandet av Bygglogistiks tjänster? 
 
Var har besparingarna skett? Vid inköp, skador, YA? 
 
Har ni använt er av Bygglogistiks tjänster mer än en gång? Varför? 
 
Känner du till om det finns fler företag liknande Bygglogistik? 
 
Vet du något mer byggföretag/projekt som anlitat Bygglogistik? 
 
Har ni anlitat andra företag för enklare ”bärtjänster”? I så fall, Fördelar/nackdelar jämfört med 
bygglogistik? 
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Frågor till transport- och lagerföretag: 
 

Vilken befattning har du?  
 
Vad erbjuder ni för tjänster?  
 
Har ni något samarbete med byggbranschen?  
 
Har ni tidigare arbetat med ”bär” uppdrag åt byggföretag?  
I så fall: Hur fungerade det? 
Vilka var era arbetsuppgifter? 
Vilket byggföretag?  
 
Fördelar/Nackdelar? 
 
Skulle ni ha möjlighet kunna erbjuda tjänsten att sköta kundens godsmottagning (ankomst 
kontroll, samlastning, lagernivå, utkörning, installering)? 
 
Krävs det något speciellt av det köpande företaget vid ett samarbete med er? 
 
Arbetar ni med Just In Time konceptet? 
 
Anser ni att det går att utveckla JIT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


