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Sammanfattning 
Byggbranschen har på senare tid kännetecknats av höga kostnader och ineffektivitet. Byggtiderna blir 
allt längre och produktivitetsutvecklingen har länge haft en låg utveckling jämfört med andra 
branscher. Problemen kopplas till en rad orsaker, en vanlig orsak som brukar anges är att 
byggbranschen består av många aktörer och att byggbranschen är unik med dess temporära 
organisationer. Problemen sträcker sig dock längre än så. Studier har visat att det finns stora problem 
som grundar sig i bristande hänsyn till resursers kapacitet. Statistik visar att upp till 33 % av den totala 
arbetstiden går åt till väntan och att endast 17 % av arbetstiden är direkt kopplat till producerande 
arbete. 

Problemen i byggbranschen är tydliga, många studier inom ämnet har gjorts för att driva utvecklingen 
framåt och lösa problemen. Denna studie syftar till att sammanställa studier inom bygglogistik som 
gjorts de senaste 10 åren. Studien riktar sig till examensarbeten som handlar om bygglogistik och att 
sammanställa dessa efter problem och lösningar inom byggbranschen. Genom att göra en teoretisk 
sammanställning av tidigare examensarbeten som har skrivits inom bygglogistik möjliggör detta att ge 
en helhetssyn över de vanligaste problem och lösningar som studierna kommit fram till. Målet med 
detta arbete är att det ska kunna användas som ett verktyg för att på ett överskådligt sätt se problem 
och lösningar inom byggbranschen. 

Studien är uppdelad i två delar, en bred och en djup undersökning. I den breda undersökningen gallras, 
kategoriseras och klassificeras examensarbetet. Denna del utgör sedan en grund till urvalet av 
examensarbeten i den djupa undersökningen. I den djupa undersökningen analyseras de specifikt 
utvalda examensarbetena och sammanställs i tabell efter problem och lösningar. Tre huvudkategorier 
används som grund i studien, försörjningskedja, byggarbetsplats, och gränssnittet dem emellan. 

Resultatet av denna studie visar vilka problem och lösningar som är vanligast förekommande inom 
byggbranschen. Det visar även vilka lösningar som är vanligast till ett specifikt problem som fastställts 
med hjälp av de sammanställda rapporterna. Baserat på resultatet listas rekommendationer som bör 
prioriteras inom byggbranschen. Dessa rekommendationer riktas åt företag, forskare eller andra 
personer med intresse för bygglogistik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
The construction industry has lately been characterized by high costs and inefficiency. Building 
projects are taking longer time to complete, and productivity has long had low performance compared 
to other industries. The problems are linked to a number of reasons, a common cause that is usually 
given is that the construction industry is composed of many actors and that the construction industry is 
unique with its temporary organizations. However the problems extend beyond that. Studies have 
shown that there are major problems which is based in lack of consideration for resource capacity. 
Statistics show that up to 33% of the total working time is spent on waiting and that only 17% of the 
work is directly related to production activities.  
 
The problems in the construction industry are clear, many studies about construction logistics have 
been done to promote development and solving problems. This study aims to compile thesis in 
construction logistics that have been written the last 10 years. The thesis are then compiled with 
problems and solutions in the construction industry. By making a theoretical summary of previous 
theses about construction logistics will give an overview of the most common problems and solutions. 
The goal of this work is that it can be used as a tool to clearly see the problems and solutions in the 
construction industry.  

The study is divided into two parts, a broad and a deep research. In the broad part theses are compiled 
and categorized. This part also form a basis for the deep research where the theses are selected and 
then analyzed into problems and solutions. The identified problems and solution are then summarized 
in two different tables. Three main categories are used as the basis of the study, the supply chain, the 
construction site and the interference between supply chain and construction site. 

The result of this study present the problems and solutions that are commonly used within the 
construction industry. It also present which solutions that are most common to a specific identified 
problem. Based on the solutions, recommendations are listed that should be prioritized within the 
construction industry. These recommendations are addressed to companies, scientists or other persons 
with an interest in construction logistics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
Denna studie har utförts under hösterterminen 2013 som en avslutande del av studier inom 
högskoleingenjörsprogrammet byggnadsteknik vid Linköpings universitet. Detta examensarbete har 
utförts av två studenter i uppdrag av bygglogistiksektionen vid ITN. Inriktningen för detta arbete är 
inom bygglogistik som är ett mycket intressant utvecklingsområde i byggbranschen. Examensarbetet 
vi har skrivit har varit lärorikt och gett oss goda kunskaper inom bygglogistik som vi kan ta med oss in 
på arbetsmarknaden. 

Stort tack riktas till handledaren Martin Rudberg, professor inom bygglogistik, som väglett oss under 
arbetets gång. 
 

Norrköping, december 2013 

Pasheu Jalal & Mohamad Majed 
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1 Inledning 
Följande rapport avser examensarbetet ” En studie om logistikens problem och lösningar inom 
byggbranschen”. Examensarbetet har utförts av två studenter vid Linköpings universitet, med 
inriktning inom byggnadsteknik och omfattar 16 högskolepoäng. Examensarbetet utförs åt ITN vid 
Linköpings universitet. Handledare för projektet är Martin Rudberg, professor inom bygglogistik. 

 

1.1 Bakgrund 
I Sverige har ungefär en halv miljon människor någon anknytning till byggbranschen vilket gör 
byggbranschen till Sveriges näst största bransch. En bransch som under en lång tid kännetecknats av 
många problem som kopplas till ineffektivitet, med stigande kostnader och en långsam 
produktivitetsutveckling. Mellan åren 1995 och 2009 uppskattas kostnaderna för byggnationer av 
småhus ökat med hela 130 procent per kvadratmeter. Produktiviteten inom byggbranschen mellan åren 
1965 till 1996 har i medel varit på 1,7 % per år vilket kan jämföras med den tillverkande industrin, där 
exempelvis bilindustrin uppgår till 2,9 % per år. (Hellner och Modig, 2011).  

Den låga produktiviteten och de höga byggkostnaderna har i en hel del studier kopplats till 
resursslöseri på byggarbetsplatsen, där det största resursslöseriet anses vara icke-värdeskapande tid 
som exempelvis väntan, onödiga förflyttningar och omarbete. Enligt Josephson och Saukkoriipis 
studie (2005) om slöseri har det visat sig att 23 procent av byggnadsarbetarens vardag går åt till väntan 
och slöseri, medan endast 17 procent är värdeskapande tid, alltså direkt arbete.   
 
En anledning till denna ineffektivitet är bristande planering inom byggbranschen som är en viktig 
faktor att ta hänsyn till för att materialförsörjningen ska fungera effektivt. Jämfört med andra industrier 
ligger byggindustrin efter när det kommer till planering. Dålig planering leder ofta till onödig väntan 
för byggnadsarbetarna och onödiga materialförflyttningar. Byggbranschens logistiklösningar handlar i 
större grad om att lösa problemen på plats, istället för att undersöka orsaken till problemet och lösa det 
därifrån.  

Anledningen till att byggbranschen inte utvecklats i samma takt som andra industrier beror även på 
dålig samordning och kommunikation. Många aktörer är inblandade i byggbranschen som alla drivs åt 
olika mål vilket ställer höga krav på god samordning och kommunikation för att arbetet på 
byggarbetsplatsen ska ha ett bra flöde.  
 
Varje byggprojekt är unikt och utspelas på nya geografiska områden, vilket leder till att det ena 
projektet aldrig är det andra likt. Byggindustrin har oftast kortsiktiga relationer, som i sin tur ger 
bristande förmåga att planera effektivt. Detta resulterar i att ”flaskhalsar” uppstår i försörjningskedjan 
som genererar bristande hänsyn till resursers kapacitet. Till följd av detta uppstår brist på tydlig 
kommunikation som gör det svårt att styra försörjningskedjorna.  

En hel del studier och examensarbeten har gjorts inom ämnet för att effektivisera logistiken inom 
byggbranschen. Många av dessa studier har även kommit fram till flera olika lösningar på vanliga 
problem som förekommer inom byggbranschen. Genom att göra en teoretisk sammanställning av 
tidigare examensarbeten som har skrivits inom bygglogistik möjliggör detta att ge en helhetssyn över 
de vanligaste problem och lösningar som studierna kommit fram till. Målet med detta arbete är att det 
ska kunna användas som ett verktyg för att på ett överskådligt sätt se problem och lösningar inom 
byggbranschen. Detta skulle kunna underlätta för andra personer som vill utföra studier inom 
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bygglogistik när denna sammanställning kan användas för att jämföra resultatet. Arbetet ska även lyfta 
fram vilka problemområden som merparten av de examensarbeten som skrivits inom bygglogistik 
handlar om.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att sammanställa examensarbeten som gjorts de senaste 10 åren som 
handlar om bygglogistik. Genom att sammanställa undersökningar ges en överblick över 
problemområden som lyfts fram inom bygglogistik. Syftet är även att sammanställa lösningar på olika 
problem som tagits fram ur ett visst antal av de sammanställda rapporterna. De sammanställda 
problemen och lösningar från examensarbetena används sedan som grund för att utföra en 
övergripande analys över centrala problem inom bygglogistik. 

Baserat på ovanstående syfte kommer följande frågeställning att hanteras under examensarbetet. 

 Hur kan alla sammanställda examensarbeten kategoriseras efter logistiska problemområden 
som finns inom byggbranschen? 

Då det visar sig att de flesta examensarbeten fokuserar på själva byggarbetsplatsen kommer också 
följande frågeställningar att belysas. 

 Vilka är de vanligast förekommande logistiska problem som finns på en byggarbetsplats? 
 

 Vilka lösningar tillämpas på vanligt förekommande problem på en byggarbetsplats? 
 

1.3 Avgränsningar 
Det finns många rapporter som undersöker problem inom bygglogistik idag. Men endast ett urval av 
dessa rapporter kan sammanställas. Rimliga avgränsningar måste göras för att uppfylla syftet med 
projektet på bästa möjliga sätt. 
 
De examensarbeten som sammanställts får inte vara äldre än 10 år.  Rapporterna ska hålla högskole- 
och universitetsnivå och ska handla om bygglogistik. De ska även vara svenskspråkiga och utgivna 
från ett svenskt universitet eller högskola. Examensarbeten kan vara examinationer från valfritt 
program med en omfattning på max 30 högskolepoäng. I den breda undersökningen av detta arbete, 
sammanställs endast vad varje examensarbete handlar om. I det djupa analyskapitlet sammanställs alla 
generella problem och lösningar som rapporterna belyser men endast för sådant som förekommer på 
en byggarbetsplats. 
 

1.4 Disposition 
Kapitel 1 – är en beskrivning av studiens förutsättningar. 
 
Kapitel 2 - ska ge en kort teoretisk inblick om logistiken i byggbranschen. Flera viktiga och centrala 
studier som handlar om bygglogistik tas upp i teoriavsnittet. 

Kapitel 3 - beskriver studiens upplägg och metod. Här redogörs vilka grunder som använts för att 
utföra denna studie. 
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Kapitel 4 – är den breda studien som beskriver vilka kriterier som användes när examensarbetena 
kategoriserades. I slutet av kapitlet ”val av fördjupningsområde” motiveras valet av de 
examensarbeten som analyseras i djupstudien i kapitel 5.  

Kapitel 5 - utgör djupstudien där varje examensarbete analyseras genom sammanställning av problem 
och lösningar.  

Kapitel 6 - är diskussionskapitlet, där en återkoppling och slutsats redogörs över resultatet.  
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2 Logistik i byggbranschen 

2.1 Vad är Logistik? 

 
För att förstå logistikens betydelse inom byggbranschen måste begreppet logistik klargöras.  
 
”Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och lagring av 
material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål som 
behövs för att materialflödet ska fungera” (Oskarsson m.fl. 2006) 
 
Totalkostnadsmodellen är ett generellt sätt att tänka ur ett logistikperspektiv. De vanligast 
förekommande kostnadsposter som dyker upp i logistiksammanhang kan ses till vänster i figur 2.1. 
Även leveransservice är en viktig påverkande faktor när det gäller logistik. Kunden förväntar sig bästa 
möjliga service, genom att exempelvis företaget som kunden vänder sig till är lättillgängliga eller 
anpassningsbara (se till höger i figur 2.1) 
 
Genom att kombinera totala logistikkostnader med leveransservice uppfylls definitionen av logistik. 
Alltså handlar logistik om att erhålla en hög leveransservice till en låg totalkostnad.  

 

 
 

 
 

Fig. 2.1. Kombination av logistikkostnader med leveransservice (Oskarsson m.fl. 2006) 
 

 

 

 

 



5 
 

 

2.2 Logistik inom bygg 
 
”Bygglogistik omfattar planering, organisering, koordinering och kontroll av materialflöden från 
råmaterial tills det att materialet byggts in i den färdiga byggnaden” (Larsson m.fl. 2008).  

Ibland påstår vissa att bygglogistik är traditionell logistik när det används i byggbranschen. Det som 
utmärker bygglogistik är bland annat att varje byggprojekt är unikt och oftast utförs på nya 
geografiska områden. Även långa ledtider, många inblandade mellanhänder och dåliga relationer är 
slöseri som definitivt kan räknas till bygglogistik. Just slöseri är något som ständigt återkommer inom 
bygglogistik. Enligt Josephsons & Saukkoriipi (2005) utgör 33 % av byggarbetarens arbetstid av 
väntan och outnyttjad tid. Det kan exempelvis handla om att byggföretaget inte ställer speciellt höga 
krav på leverantören, vilket i sin tur leder till att materialet anländer till byggarbetsplatsen senare än 
vad som var bestämt. Med rätt insatser inom bygglogistik som exempelvis projektering före byggstart 
eller att företaget värnar om sina relationer kan slöseri definitivt minskas.    

Bygglogistik kan anses omfatta försörjningskedjan, byggarbetsplatsen och gränssnittet dem emellan. 
Ett stort problem inom bygglogistik är otydligt gränssnitt mellan försörjningskedjan och 
byggarbetsplats. Det kan handla om att förändringar i bygget inte meddelas övriga aktörer i 
försörjningskedjan. Även dålig byggplatslogistik är ett annat typiskt problem inom bygglogistik, som 
bland annat handlar om oreda på byggarbetsplatsen.  

 

2.3 Slöseri i byggbranschen 
Slöseri brukar definieras som en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar något värde och 
brukar delas in i olika kategorier. Det finns slöseri som är nödvändigt för att värdeskapande arbete ska 
kunna genomföras. Denna typ av slöseri brukar benämnas som tvingat slöseri. En annan typ av slöseri 
är det som kallas ”rent” slöseri, sådant som helt saknar koppling till det arbete som skapar värde. Att 
tydligt kategorisera slöseriet ger en klarare bild över vilka typer av slöseri som ska prioriteras för att 
effektivisera produktionen, genom att då se skillnad mellan rent och tvingat slöseri. 
 

2.3.1 Vanligt slöseri på byggarbetsplatsen 

Här tas några exempel upp på slöseri som lämnar stora kostnader i byggbranschen. Det finns många 
olika typer av slöseri men endast de vanligaste med koppling till byggarbetsplatsen tas upp i detta 
avsnitt.  

 

7+1 slöseri  

Inom Lean-filosofin pratas ofta om ”7+1” slöseri (Blücher m.fl. 2012). Nedanstående punktlista 
beskriver dessa ur ett byggperspektiv: 

 Överproduktion – innebär att antalet arbeten som utförts är fler än vad som behövs. Det kan 
vara när ett arbete görs tidigare än förväntat. 

 Väntan – på att arbete som är beroende av andra aktiviteter kan påbörjas. Till exempel väntan 
på att material ska transporteras eller att andra yrkesgrupper ska bli färdiga.  

 Lager – lagring av mer material än vad som behövs på byggarbetsplatsen. 
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 Rörelse – avser medarbetarnas onödiga rörelser på arbetsplatsen, till exempel hämtning av 
material och verktyg.  

 Omarbete – korrigeringar och reparationer som inte är värdeskapande för kunden. 
 Överarbete – utförande av mer arbete än vad som förväntas av kunden. En viss nivå 

eftersträvas, att hålla en högre nivå är inte nödvändigt. 
 Transporter – transporter som inte fyller något värde, till exempel omförflyttningar av 

material. 
 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – en ny kategori för slöseri. Medarbetarnas fulla 

kompetens tillgodoses inte och resulterar outnyttjad resurs.  

Ett stort problem inom byggbranschen är att en stor del av arbetstiden inte tillför något värde. Studier 
har visat att det direkta värdeskapande arbetet utgör en liten del av den totala arbetstiden. Josephsons 
och Saukkoriipis (2005) studie om slöseri i byggbranschen kom fram till att 17,5 % av den totala 
arbetstiden utgör direkt värdeskapande arbete (se tabell 2.1). Indirekt arbete på byggarbetsplatsen 
uppskattades till ca 25 % av arbetstiden. Med indirekt arbete avses förberedande arbete inför de 
värdeskapande aktiviteterna som är nödvändiga för att kunna producera. Det kan exempelvis vara 
hantering av material och utrustning. Indirekt arbete klassas som tvingat slöseri. Vid rent slöseri ingår 
aktiviteter som inte tillför något värde alls. Studien visar att 33 % av den totala arbetstiden inte tillför 
något värde alls. Den vanligaste aktiviteten vid rent slöseri av arbetstiden är väntan. Andra aktiviteter 
som betraktas som rent slöseri är omarbete, outnyttjad tid, avbrott och onödiga förflyttningar. 
 
 
Tabell 2.1 Josephsons och Saukkoriipi(2005) sammanställning av arbetstidens användning för 
byggnadsarbetare 

Aktivitet Arbetstidens användning (%) 
Indirekt arbete 25 
Väntan 23 
Direkt arbete 17,5 
Materialhantering 14 
Outnyttjad tid 10,5 
Arbetsplanering 7 
Omarbete 2,5 
Övrigt 2 
Avbrott 0,5 

 
Material som inte används av olika orsaker utgör också en väsentlig del av det totala slöseriet på 
byggarbetsplatsen. Material står för cirka 25 % av produktionskostnaden (Josephsons och Saukkoriipi 
2005). Användningsgraden av material varierar för varje typ av material och byggarbetsplats. Den 
stora orsaken till slöseriet är spill. Spill sker vid materialhanteringen där material måste kasseras på 
grund av att det inte längre är användbart. Materialspillet sker även när det tillverkas i fabrik då 
material kasseras av olika anledningar, till exempel på grund av felproduktion. För de allra vanligaste 
materialen som används på en byggarbetsplats är användningsgraden mellan79% till 96 % (Lindén 
m.fl. 1996). 
 

2.3.2 Strategier för minskat slöseri 

Det finns en hel del svårigheter som måste tas itu med för att slöseri i byggbranschen ska minskas. En 
stor förbättringspotential finns och det gäller att bryta de mönster som leder till slöseri. Förbättringarna 
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grundar sig i konceptet Lean som går ut på att skapa värde för kunden genom att eliminera slöseri och 
sådant som inte tillför något värde i produktionen. 

Ett nyckelbegrepp för att få en bättre uppfattning om att skapa värde är det kundfokuserade tänket en 
viktig del. Att fråga sig ” vad skapar värde för kunden?”. Kostnader ska leda till ett ökat kundvärde. 
Att utgå från vad kunden betalar och att dessa pengar i så stor grad som möjligt ska skapa ett värde för 
kunden. Detta tankesätt förändrar inställningen till slöseri och ger kunskap om tidigare okända 
områden av slöseri. En tydlig kundfokus skapar en bättre konkurrenskraft och priserna kan sänkas när 
slöseri elimineras som leder till lägre kostnader. Kund är ett begrepp som definieras olika för olika 
sammanhang. En allmän definition av en kund är den som ”mottar en produkt eller tjänst” (Josephsons 
och Saukkoriipi, 2005). Inom byggbranschen är beställaren av ett byggprojekt en kund. Problemet är 
att det kundfokuserade tänket är dåligt applicerat inom byggbranschen. Orsaken är att byggbranschen 
är en intensiv bransch med stor tidspress, bestående av många aktörer som drivs åt olika mål. Varje 
byggprojekt är dessutom unikt vilket kräver en omställning i alla led för varje nytt projekt. 

 Lean är en filosofi som handlar om hur resurser ska hanteras för att uppfylla syftet med att identifiera 
och eliminera alla faktorer som inte skapar något värde för slutkunden. Inom bygg har begreppet 
introducerats i vad som kallas Lean construction för att anpassa bygg efter biltillverkaren Toyotas 
arbetsmetoder. Byggbranschen har dock ett helt annat arbetssätt och en annan kultur, vilket gör att 
Lean enligt Toyotas principer inte kan tillämpas fullt ut. Det gäller att se till att byggarbetarna kan 
arbeta efter Lean-tänket för att byggbranschen ska kunna utvecklas i rätt riktning. Fokus läggs då på 
att alla aktörer inom byggbranschen drivs åt att stärka och effektivisera den värdeökande processen. 
Det kan ske på flera olika sätt, genom exempelvis åtgärder för att förenkla kommunikationen och 
kunskapsöverföringen mellan aktörerna. Detta kan i sin tur leda till att stödprocesser som inte direkt 
tillför något värde och som inte efterfrågas, kan elimineras. En bra struktur förenklar samverkan 
mellan aktörerna. Detta kan ske genom att arbeta fram en bra struktur som tydligt delar in aktörerna i 
till exempel yrkesgrupper, branschorganisationer och fackliga grupper. Dessa grupper ska sedan kunna 
medverka i att ta fram gemensamma lösningar i syfte att förbättra för sina medlemmar, vilket gynnar 
utvecklingen mot en mer kundfokuserad byggbransch. (Josephson och Saukkoriipi, 2005) 

2.4 Studier inom bygg 
Flera studier inom bygglogistik har gjorts. I detta avsnitt beskrivs en del välkända studier som används 
i samband med bygglogistik. 
 

2.4.1 Supply Chain Management – de fyra rollerna 

Tidigt 1980-tal utvecklades termen Supply Chain Management, men slog först igenom på1990-talet 
(Lambert och Cooper, 2000). Definitionen av Supply Chain Management lyder; 
 
” Supply Chain Management är en integration av viktiga affärsprocesser från slutanvändare till 
råvaruleverantör vilka tillhandhåller varor, tjänster och information som ger värde för kunder och 
andra intressenter ” (Lambert och Cooper, 2000).  
 
Supply Chain Management har på senare tid fått ökad betydelse inom byggbranschen. Problemen i 
byggbranschen har inte bara visat sig kretsa kring byggarbetsplatsen utan även kring 
byggarbetsplatsens försörjningskedja. Försörjningskedjan i byggbranschen avser främst 
materialförsörjningen till byggarbetsplatsen, där material tillverkas, lagras och sedan transporteras till 
byggarbetsplatsen. Brister i försörjningskedjan med exempelvis sena leveranser eller bristfällig 
tillverkning av material eller byggkomponenter leder till att resursflödet på byggarbetsplatsen störs, 
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vilket då leder till onödiga kostnader. Detta har därför lett till ett behov av att utveckla nya metoder för 
att integrera aktiviteterna i försörjningskedjan med aktiviteterna på byggarbetsplatsen på ett effektivt 
sätt. En studie som gjorts av Vrijhoef och Koskela (2000) beskriver fyra roller som ett steg för att 
effektivisera flödet mellan försörjningskedja och byggarbetsplats. Dessa är de fyra rollerna (se också 
figur 2.2).  
 
1. Fokus på tydliga gränssnitt mellan försörjningskedja och byggarbetsplats 
2. Fokus på förbättring av försörjningskedja  
3. Förflytta aktiviteter från byggarbetsplats till försörjningskedja 
4. Fokus läggs på att integrera försörjningskedjan och byggarbetsplatsen till en enhet.  
 
Den första rollen handlar om att ta fram rutiner för att få en smidig överföring av gods från 
leverantörerna till byggarbetsplatsen. Förutom detta krävs en tydlig och snabb kommunikation mellan 
alla inblandade parter. En tydlig kommunikation är särskilt viktig vid förändringar av 
leveransplaneringen när alla berörda aktörer meddelas på ett rutinmässigt sätt, så att 
informationsspridningen kan gå snabbt. 
 
Den andra rollen handlar om att skapa ett bättre flöde i försörjningskedjan. Detta kan ske genom att 
exempelvis anlita ett tredjepartslogistikföretag som sköter alla leveranser till byggarbetsplatsen genom 
att mellanlagra i terminal. På så sätt blir det färre transporter till byggarbetsplatsen eftersom lastbilarna 
då kan fyllas mer.  
 
Den tredje rollen handlar om att flytta över aktiviteter från byggarbetsplats till försörjningskedja. Detta 
för att avlasta byggarbetsplatsen med arbetsmoment vilket då öppnar upp för en effektivare 
produktionsplanering. Sådana lösningar brukar kallas för industriellt byggande, då byggelement 
förtillverkas i fabrik för att sedan transporteras och monteras på byggarbetsplatsen. Detta kan ske i 
olika utsträckningar, i vissa fall byggs färdiga väggar med färdigmonterade fönster som sedan 
transporteras till byggarbetsplatsen för montage.  

Den sista och fjärde rollen avser att se till att försörjningskedjan fungerar som en enhet genom att 
anpassa planeringen. Till exempel ska hänsyn tas till hur material kan levereras när utformning av en 
APD-plan görs. Även att entreprenörer och leverantörer möts i tidiga skeden innan byggstarten och 
diskuterar logistiken.  

 

Fig. 2.2. Fyra roller av SCM på byggarbetsplatsen (Vrijhoef och Koskela, 2000) 
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 2.4.2  5S i Byggbranschen  

Toyotas 5S är ett system för skapa god effektivitet och bra organisation på arbetsplatsen. Med hjälp av 
detta system kan slöseri reduceras, förbättringar i produktion ske samt minimera risken för 
uppkomsten av person- och produktskador. De 5S:en kommer från japanskan och står för sortera, 
strukturera, städa, standardisera och skapa vana, vilka beskrivs i texten nedan. 

Sortera verktyg, material och liknande redskap på byggarbetsplatsen leder till att yrkesarbetarna inte 
behöver gå runt och leta efter material som annars hade varit utspridd på byggarbetsplatsen lite här och 
var. En bild eller ett fotografi som är uppsatt på en vägg, som visuellt visar hur arbetsplatsen ska se ut 
innan yrkesarbetarna lämnar området. Det innebär också att yrkesarbetarna inte behöver genomföra 
några onödiga förflyttningar om verktygen och materialen redan är på plats från första början, som 
fotografiet visar.  

Strukturera handlar om att identifiera väsentliga föremål som är betydelsefulla och nödvändiga där 
dessa föremål ska vara lättillgängliga på byggarbetsplatsen. Föremålen förvaras på de områdena efter 
störst behov av användning. Tydlig märkning för platser och föremål. Gärna en bild eller ett fotografi 
som visar vad för material som ska placeras i det området.  

 

Städning som ger ordning och reda på byggarbetsplatsen gynnar alla arbetande. Regelbundna 
städdagar lite varje dag och sedan större varje vecka, gör att byggarbetsplatsen ser anständig ut. Alla 
måste ta eget ansvar och rengöra efter sig. Utrymmen för avfallsbehållare och containers ska finnas 
inom byggarbetsplatsen. Tänk grönt och källsortera. Tydlig märkning ska finnas vad för typ av avfall 
som avfallsbehållaren avser.  

Standardisera fokuserar på att upprätthålla metoder och rutiner för de arbetande. Att använda sig av så 
kallade ”To do list”, där alla yrkesarbetarna vet vad som ska prioriteras och göras. Utbildad personal 
inom respektive område. 
 

För att skapa vana genomförs kontroller med jämna mellanrum för att se var projektet befinner sig i 
dagsläget, samt att eventuella förbättringar kan göras. Problem övervakas och sedan undersöks 
anledningen till varför problemet uppstod. Förbättringar av ”To do list” görs. (Starting with Toyota 
5S, 2009) 
 

2.4.3 Lean Production inom bygg 

Japanerna har flitigt applicerat Lean Production inom bygg, främst på bostadsbyggande. 
Byggföretagen i Japan använder sig av liknande teknik och processer som använts inom bilindustrin, 
exempelvis Just In Time (JIT) samt nya välutvecklade maskiner och bättre materialhantering med 
mera. Dessutom väljer dessa byggföretag att satsa på långsiktiga relationer med sina leverantörer, 
entreprenörer och kunder. På så sätt byggs en gemenskap och tillförlitlighet upp, vilket i sin tur 
genererar till effektiva flöden och hög kvalitet på materialen. Dotterbolaget Toyota Home som är ett 
byggföretag för bostadsbyggande har ett nära samarbete med moderföretaget Toyota. Företagen 
arbetar på ett sådant sätt att det förekommer utbyte av anställda mellan dem. Till följd av det, 
resulterar detta till erfarenhetsutbyte mellan personalen i de olika företagen, samtidigt som företaget 
blir mindre beroende av specifika individer. Exempelvis om en plötslig sjukskrivning skulle inträffa 
hos Toyota Home går det enkelt ersätta denna genom att plocka in någon från moderföretaget och vice 
versa. De flesta byggföretag är sina vanor trogna och har kortsiktiga relationer med 
underentreprenörerer och leverantörer. Byggföretag som använder Lean-tänket måste därför bryta 
vanan och göra raka motsatsen. Underentreprenörer ska inte behöva konkurrera inför varje nytt 
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kommande projekt, istället ska relationerna bygga på långsiktighet. Att applicera Lean Production 
inom bygg är olikt andra industrier och branscher. Byggföretag som är i produktion och som dessutom 
använder sig av Lean Production gör det genom att låta konstruktörer och underentreprenörer gå 
samman, vilket i sin tur resulterar i att byggföretaget får kontroll på hela byggprocessen (Crowley, 
1998). Till följd av detta kan byggföretaget vara flexibla och effektiva, exempelvis genom att möten 
enkelt kan samordnas mellan de inblandade parterna. Med Lean-tänket inom bygg erhålls hög kvalitet 
på arbetsplatsen, från projektering till slutmontage, eftersom att en gemenskap och ett nära samarbete 
byggts upp mellan de inblandade aktörerna.   

Lean Construction utgår mycket från grundläggande principer inom Lean Production, genom bland 
annat värdeskapande tid och minimering av slöseri. Lean Construction lägger främst stor vikt på det 
projektfokuserade byggandet. Det skapas metoder för att på ett bättre sätt möjliggöra och effektivisera 
byggprocessen som utmärker sig genom projektering, planering och kontroller av byggnader (Howell, 
1999).  

Lean Construction har två olika indelningar. Den ena är produktstrategin och den andra är 
processtrategin. Produktionsstrategin fungerar på så sätt att arbete förflyttas från byggarbetsplatsen 
och ersätts istället med industriellt byggande som i slutändan resulterar i att byggarbetsplatsen blir 
redo för slutmontage. Alltså innebär det att det mesta förtillverkas på fabrik innan det går vidare till 
byggarbetsplatsen. Denna strategi kan relateras till Vrijehoef och Koskelas roll 3 som innebär att 
aktiviter på byggarbetsplatsen flyttas till försörjningskedjan.  Den andra indelningen, processtrategin 
arbetar med utveckling på byggarbetsplatsen, genom att hitta nya lösningar för att effektivisera 
byggandet och utveckla beprövade metoder (Bertelsen, 2004). Denna strategi hänger ihop med 
Vrijehoef och Koskelas roll 4, med att integrera försörjningskedja med byggarbetsplats.  

Lean Construction har ingen direkt definition, men mycket bygger på Lean Production. Lean 
Construction kan enklast definieras med följande begrepp (Russell m.fl. 2005) 

 Lean Supply Chain Management 
 Produktutveckling 
 IT Support för Lean Construction 
 Stödjande ledarskap  
 Planering och kontroll 
 Prefabricering och slutmontage 
 Produktionsflöde 

 Säkerhet, kvalitet och miljö 
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3 Genomförande och Metod 

  
För att uppfylla syftet med att utföra en bra sammanställning av ett brett område som bygglogistik 
krävs en god och effektiv planering. Vid val av metod är det viktigt att ta hänsyn till tidsutrymmet och 
vilka arbetsresurser som finns. Detta projekt är ämnat att pågå i 10 veckor och valet av metod måste 
därför göras med hänsyn till tidsaspekten för att uppfylla syftet på effektivast möjliga sätt.  
 

3.1 Studiens upplägg 
Genomförandet av studien är uppdelad i tre delar, i en teoretisk datainsamling samt i en bred och djup 
undersökning. Datainsamlingen beskriver hur sökning och urvalet av examensarbetet har skett. Den 
breda undersökningen beskriver kategoriseringen av examensarbetet. Den sista delen avser 
djupstudien som är en fördjupande analys av specifikt utvalda examensarbeten. I detta avsnitt läggs 
inte stort fokus på vilka kriterier som avgjorde vilka examensarbeten som hamnade i en viss kategori 
och gruppering. En mer utförlig motivering kring detta finns att läsa i kapitel 4.  

 

3.1.1 Datainsamling 

Datainsamling är den del av litteraturstudien som innebär sökning av vetenskapliga publikationer och 
urvalet av dessa. Totalt samlades cirka 46 examensarbeten in från olika databaser, 9 av dessa kom 
sedan att utgöra urvalet i djupstudien.  
 
Det första steget i en teoretisk datainsamling är att ta reda på vilka databaser som kan användas. När 
det gäller datainsamling i form av examensarbeten, finns nationella databaser som länkar till 
universitetens databaser för examensarbete, vilket underlättar sökningen. Innan sökningen påbörjades 
specificerades sökord med flera kombinationer som alla hade en koppling till bygglogistik. Vid 
sökningen angavs även inklusionskreterier, och dessa var att rapporterna skulle vara på svenska och 
inte vara äldre än 10 år. När ett examensarbete ansågs relevant sparades det ner och sammanställdes i 
tabell. Relevansen för ett examensarbete baserades på sammanfattningen av varje examensarbete som 
finns att läsa i samband med nedladdning av dokumentet.  

Efter att sökningen genomförts fanns 46 examensarbeten sparade. En granskning av rapporterna 
behövde göras för att säkerhetsställa att varje examensarbete i tillräcklig stor utsträckning handlar om 
logistiska problem inom byggbranschen. De logistiska problemen innefattar då sådant som påverkar 
byggbranschens effektivitet. Effektiviteten kan definieras ur flera olika perspektiv, ur ett 
kostnadsperspektiv, arbetsmiljöperspektiv eller ur ett tidsperspektiv. Alla aspekter som kan påverka 
dessa uppfyller kriteriet som ”logistiska problem”. Vidare sträcker sig kriteriet inom alla områden som 
innefattar bygg, från effektiviteten av de aktiviteter som har med leveranser till byggarbetsplatsen, tills 
att byggnationen är färdig och slutbesiktigad. Detta urval gjordes genom att utgå från bakgrund, syfte 
och metod för varje examensarbete som hade en otydlig sammanfattning. Vid denna sortering visade 
sig att många examensarbeten, trots relevanta nyckelord inte passade in i undersökningen. Dessa 
examensarbeten fick sorteras bort. Efter denna sortering reducerades antalet examensarbeten till 30. 
Det är sedan utifrån detta antal som examensarbetena analyserats och kategoriserats i den breda 
undersökningen.   
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3.1.2 Bred undersökning 
Den breda undersökningen ska ge en övergripande sammanställning av de examensarbeten som 
skrivits inom bygglogistik de senaste tio åren. Denna del är indelad i tre olika kategorier, 
försörjningskedja, byggarbetsplats och gränssnittet dem emellan. Vidare är dessa kategorier indelade i 
ett antal grupper där varje examensarbete klassificerats. 
 
Denna kategorisering har skett utifrån en analysfas där varje examensarbete kvalitetsgranskats. Denna 
granskning har gjorts med hjälp av en matris. I denna matris finns varje examensarbete sammanställt 
med titel, numrering och en beskrivning av examensarbetets syfte och upplägg. Med hjälp av denna 
matris blir det sedan lättare att knyta ihop rätt examensarbete med rätt kategori. Efter att 
examensarbeten delats in i de 3 kategorierna skapades ännu en matris för varje enskild kategori. Denna 
indelning gjorde det lättare att hitta gemensamma grupperingar och avgöra vilka examensarbeten som 
belyser samma problemområde.  
 

3.1.3 Djup undersökning 

Djupstudien avser en analys av specifikt utvalda examensarbeten. Valet av dessa grundar sig utfallet 
av den breda undersökning, baserat på innehållet och vilka grupperingar som finns. De utvalda 
examensarbetena sammanställs sedan genom att identifiera problem och lösningar. 

Vid val av dessa examensarbeten har inte endast granskningen skett efter vad examensarbetet 
undersöker och vilken gruppering de klassificerats i. Examensarbetet har även granskats utifrån 
examensarbetets upplägg, om syftet är klart formulerat och om framförallt studiens design är den bästa 
för att uppnå syftet med denna sammanställning. Alla examensarbeten är inte anpassade för att kunna 
sammanställas i problem och lösningar. Om examensarbete gör en kostnadsundersökning blir det svårt 
att sammanställa problem och lösningar, eller om examensarbetet undersöker något specifikt genom 
noggranna mätningar. Examensarbeten som är kvalitativt inriktade och allt för teoretisk inriktade blir 
svåra att sammanställa. Därför har examensarbetena även sorterats efter olika kvalitetskriterier som 
avgör hur lättsammanställt examensarbetet är för att uppfylla syftet med denna studie på bästa möjliga 
sätt. 
 
De 9 examensarbeten som valdes ut för djupstudien sammanställdes separat i text. Endast sådant som 
är kopplat till problem och lösningar valdes ut från rapporterna och skrevs ner. Det gällde då att kunna 
avgöra vad som är relevant, om det som sammanställs är tillräckligt för att definieras som ett problem 
eller en lösning. En viktig aspekt är att granska källan till ett specifikt problem som anges i ett 
examensarbete, om det är författaren egna tankar eller om det hänvisats från exempelvis 
byggnadsarbetarnas upplevelser på en byggarbetsplats. Det som väger tyngst är sådant som omnämns 
flera gånger och som bekräftas av flera olika parter i en rapport, för då kan slutsatsen i rapporten anses 
vara grundlig. Vid ett första utkast av sammanställningen sammanfattades det mesta som kan anses 
definiera problem och lösningar i rapporterna. När sedan sammanställning skulle göras i tabellform 
fick urvalet ske mer noggrant och endast de mest omnämnda problem och lösningar togs upp. 

3.2 Metod 
Metoden som använts vid detta projekt är en litteraturstudie, där data samlats in genom vetenskaplig 
litteratur på internet och i böcker. En litteraturstudie innebär systematik sökning av data som sedan 
granskas och analyseras. Data som insamlas ska även kvalitetsgranskas baserat på källhänvisning. Vid 
datainsamling bör endast primärkällor användas, andra källor kan endast användas vid introduktion 
samt vid diskussion och analys. (Wernstoft, 2013)      
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3.3 Validitet och Reliabilitet 
Inom alla studier och undersökningar som genomförs måste det finnas någon typ av tillförlitlighet för 
läsarna. Begreppen validitet och reliabilitet skildrar noggrannheten i undersökningen. En studie som 
uppfyller hög validitet och reliabilitet innebär att andra personer kan ta del av resultaten och med 
användning av dem kunna utveckla nya studier.    

Validitet innebär att rätt mätningar i undersökningen genomförs. Validitet handlar mycket om att mäta 
rätt saker. Det vill säga att det som undersöks faktiskt beskriver det problem som ska studeras. 
Reliabilitet avser mer om hur studien genomförts och om detta är bevisat att en annan person kan följa 
studien och i viss mån erhålla liknande resultat med de tillvägagångssätt studien beskriver (Wikner, 
2013) 

Validitet 

I denna rapport avser validitet till stor del om vilka källor som används. Med andra ord resultaten från 
de utvalda examensarbetena och hur pass tillförlitliga dem är. De examensarbetena som blivit utvalda 
har godkänts av något universitet eller någon högskola. Vilket innebär att både en handledare och en 
examinator har läst genom respektive rapporter. I denna rapport avser validitet inte enbart vilka källor 
som används, utan även vad som har mätts och varför detta valdes att mätas. Identifiering av vilka 
problem och lösningar som finns från respektive rapporter som valts att mätas. Därför är denna studie 
inriktad på att mäta vilka problem och lösningar som finns, som senare redovisas i tabellform.   

 
Reliabilitet 

I denna rapport behandlar reliabilitet om hur studien genomförts. Alltså vilka kriterier som använts när 
examensarbetena kategoriserades från 46 till 30, vidare till 20 och slutligen till 9 stycken. Efter att 
examensarbetena granskats och uppfyllt kriteriet ”logistiska problem i byggbranschen”, återstod 
kategorisering av examensarbetena. Det finns 3 huvudkategorier som använts som bas i denna studie 
försörjningskedjan, byggarbetsplatsen och gränssnittet dem emellan. Dessa kategorier har bestämts 
utifrån teoretisk litteratur och har valts för att definiera så stor del av byggbranschen som möjligt.  

För att examensarbete ska definieras i försörjningskedja måste det uppfylla kriterier som avser 
logistiska problem, men som sker utanför byggarbetsplatsen. Dessa kriterier är tillverkning av 
byggmaterial och byggkomponenter samt transporter och lagring av dessa. Försörjningskedjan handlar 
i stor grad om dessa områden. Dessa kriterier utgjorde därför undergrupper till kategorin 
försörjningskedjan. Grupperingarna blev Tredjepartslogistik och lagerhållning samt industrialiserat 
byggande, som uppfyller kriterierna. Anledningen till att tredjepartslogistik och lagerhållning utgjorde 
en kategori, motiveras med att tredjepartslogistik handlar mycketet om transporter med lagerhållning.  
 
Gränssnittet mellan försörjningskedja och byggarbetsplats kan anses vara oklar. Denna kategori knyter 
ihop examensarbeten som handlar om förbindelsen mellan övriga två kategorier. Det gällde att 
bestämma vilka kriterier som avgör när försörjningskedjan går över till gränssnittet och när 
gränssnittet går över till byggarbetsplats. Ett av kriterierna var att examensarbeten skulle handla om 
leverantörernas transporter till byggarbetsplatsen. Detta för att ta reda på leverantörernas rutiner och 
för att ta reda på hur leverantörerna planerar leveranserna till byggarbetsplatsen. Ett annat kriterium 
var examensarbeten som handlar om hur byggarbetsplatsen tar emot leveranserna och hur rutinerna ser 
ut kring detta. Ett fåtal examensarbeten hamnade i denna kategori vilket medförde att endast en grupp 
fastställdes, som anpassades efter innehållet i examensarbetena. Gruppen var godsmottagning och 
ankomstkontroll. 
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Byggarbetsplatsen berör logistiska problem som förekommer i produktionen av byggnader. Det finns 
många olika delar som kännetecknar logistikproblem på byggarbetsplatsen. Det kan handla om 
förflyttningar, lagring, struktur, planering, kommunikation och mycket annat. Utgångspunkten när 
examensarbetena kategoriserades var att tydligt avgöra om examensarbetets centrala delar handlar om 
problem som sker efter godsmottagning. Aktiviteter som sker efter att leveranser tagits emot och 
lossats bedöms som byggarbetsplats. Det problematiska med detta var att endast ett fåtal 
examensarbeten visade sig undersöka problem som är så specifika. De flesta tar upp flera aspekter, 
både vad gäller godsmottagning och andra aktiviteter på en byggarbetsplats. Det gällde då att bedöma 
vilket område i rapporterna som utgjorde det mest centrala.  Bedömningen fick göras genom att 
granska examensarbetets avgränsningar mycket noga. När examensarbetena kategoriserats i 
byggarbetsplatsen, återstod att dela in dessa i undergrupper. Byggarbetsplatsens problem går som sagt 
att dela in på många olika sätt vilket försvårade användandet av ett fåtal kriterier som i kategorierna 
försörjningskedjan och gränssnittet. En viktig fråga att ställa sig var hur detaljerat problemen skulle 
grupperas. Eftersom de flesta examensarbetena även visade sig i stora drag undersöka många olika 
problem, hade det varit problematiskt att få till en tydlig gruppering, då de hade blivit väldigt många 
med ett fåtal i varje grupp. Att sedan knyta ihop examensarbetet med rätt grupp hade även varit 
problematiskt. Det största problemet med detta hade varit hur informationen i varje examensarbete 
som inte är relevant skulle bedömas. På grund av dessa komplikationer, delades grupperna in efter mer 
generella termer. Dessa var materialhantering, produktivitet och APD-plan. Tanken bakom 
grupperingarna var att en kategori specifikt ska handla om problem kopplat till materialhanteringen på 
en byggarbetsplats. Den andra kategorin produktivitet, grupperar logistiska problem som handlar om 
effektivitet kopplat till arbetstid och maskiner. De flesta examensarbeten i denna kategori visade sig 
handla om tidseffektivitet vilket stämmer bra med kategorin produktivitet.  Den tredje kategorin APD-
plan, behandlade endast studier som gjorts på strukturen på en byggarbetsplats. Materialhantering och 
APD-plan undersökte alltså mer specifika problemområden, medan produktivitet grupperades mer 
efter övriga logistiska problem. 

Val av fördjupningsområde handlade i stor grad om att bestämma vilka kriterier som styr valet av de 
examensarbeten som analyseras. Utgångspunkten var att uppnå en så bra sammanställning som möjligt 
och få fram en slutsats som kan komma väl till användning för att utveckla bygglogistiken. 
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4 Kategorisering av examensarbetet 
Denna del behandlar urvalet av de examensarbeten som sammanställts i rapporten och som utgör 
fördjupningsområdet till projektets arbete. Här beskrivs hela händelseförloppet från att 
examensarbetena sparades ner från olika databaser till urvalet av de 9 examensarbeten som utgjorde 
grunden till djupstudien. I denna del presenteras även de kategorier och grupperingar som 
examensarbetena delats in i och motivering till valet av dessa.  Dessa kategorier definieras teoretiskt, 
för att läsaren ska få en förståelse för de olika kategorierna och kunna särskilja dem åt. Vidare ges 
motiveringar kring hela kategoriseringen, vad som avgjorde vilka examensarbeten som gallrades bort 
eller vad som avgjorde varför examensarbetet klassificerades i respektive kategori. I slutet av denna 
del presenteras antalet examensarbeten som hamnat i varje kategori. Ett kapitel med en redogörelse 
kring valet av de examensarbeten som utgör fördjupningen av denna studie. 
    
 

4.1 Sökning, gallring och kategorisering 
Det första steget av kategoriseringen var att bestämma nyckelord för att nå ut till en bred bas med 
examensarbeten som handlar om bygglogistik. Viktigt vid detta steg var att få fram examensarbeten 
som berör bygglogistik även om de vid en senare granskning inte visade sig handla om bygglogistik i 
större grad. Denna metod, genom att kvantitativt samla in material ökar relevansen när resultatet 
presenteras. Ju fler relevanta examensarbeten som finns att utgå från vid gallringen ju lättare är det att 
uppnå en kvalitativ undersökning. Målet var att samla in majoriteten av de examensarbeten som 
skrivits de senaste 10 åren som finns publicerade och tillgängliga för nedladdning. Det är utifrån dessa 
examensarbeten gallringen sedan kom att ske.  
 
Totalt identifieras 46 examensarbeten inom ramen för den tidsmässiga begränsningen. Dessa behövde 
gallras efter rapporternas innehåll. Det gällde att ta reda på vad examensarbetena handlar om. Det enda 
krav som fanns för gallringen var att examensarbetet tydligt behandlar logistiska problem inom hela 
byggbranschen. För att ta reda på detta gällde då att läsa igenom varje examensarbetes 
sammanfattning, syfte och metod för att på ett tydligt sätt säkerhetsställa att examensarbetet handlar 
om bygglogistik. Denna gallring resulterade i att examensarbetena reducerades till 30 i antal.  

 

Efter gallringens slutskede var nu examensarbetena bestämda. Alla dessa 30 examensarbeten är klart 
och tydligt kopplade till logistiska problem inom byggbranschen. Många av dessa rapporter behandlar 
helt skilda ämnen och problem. En kategorisering behövde ske för att sortera arbetena efter ämnen så 
att de gemensamt belyser samma problemområde inom byggbranschen. För att kunna kategorisera 
examensarbetena var första steget att identifiera vilka kategorier som kan användas för att sortera 
examensarbetena. För att bestämma dessa kategorier var det viktigt att i första hand utgå från litteratur 
som belyser problem inom byggbranschen, att göra en litteraturstudie som ger tillräcklig kunskap för 
att få en förståelse för problemområden i byggbranschen. Vidare var det även viktigt att ta hänsyn till 
vad examensarbetena handlar om, för att kategorierna ska passa in i de 30 examensarbeten som är 
grunden till studien. Kategoriseringen sker i flera delar med huvudkategorier och underkategorier. En 
första kategorisering handlar om att övergripligt dela in byggbranschen i problemområden. Dessa 
kategorier var försörjningskedjan, byggarbetsplatsen och gränssnittet mellan försörjningskedja och 
byggarbetsplats, se figur 4.1. Dessa valda kategorier identifieras som huvudproblem inom en rad 
studier inom bygglogistik och dessa kategorier anses därför vara en bra grund som en första 
kategorisering. 
 
Utifrån dessa kategorier ska dessa 30 examensarbeten indelas. För att underlätta arbetet med detta 
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behövdes en sammanställning i tabellform göras av dessa examensarbeten. Varje examensarbete 
numrerades i en Excel-fil med titel och sammanfattande text. Denna text ska ge tillräcklig information 
om varje examensarbete för att bestämma vilken kategori och underkategori respektive examensarbete 
hamnar i.  

 

 

 

  
 
  

 

 

 
 

 

 
Fig. 4.1. Bilden visar kategoriseringen från insamlingen och antalet examensarbeten som hamnade i 
varje kategori.   
 

4.1.1 Försörjningskedjan 
Totalt 7 examensarbeten identifierades inom kategorin försörjningskedjan. Försörjningskedjan avser 
de processer som omfattar godsets rörelser från första leverantör tills slutkunden tillhandhåller varan 
(Lambert m.fl. 2000). Byggarbetsplatsen är i detta fall alltså slutkunden som tillhandhåller varan och 
alla mellanhänder från att varan tillverkats och transporterats till byggarbetsplatsen klassas som 
försörjningskedja. Dessa 7 examensarbeten kunde ytterligare kategoriseras i 2 grupper. Dessa är 
Industrialisering samt Tredjepartslogistik och Lagerhållning, se figur 4.2. Dessa grupperingar 
baserades på de logistikområden som identifierades inom byggbranschens försörjningskedja. Dessa 
logistikområden utgörs främst av prefabricering i fabrik, materialflöden mellan olika leverantörer och 
leveranser till byggarbetsplatsen. Grupperingarna har anpassats utifrån dessa kriterier. Industrialisering 
som avser både leverans och tillverkning, samt tredjepartslogistik och lagerhållning som avser 
leverans och lagerhållning med eventuell hjälp av tredje part.  

Inom gruppen industrialisering kategoriserades 5 examensarbeten. Med industrialisering avser 
användande av förtillverkade komponenter i fabrik som transporteras och monteras på 
byggarbetsplatsen. Viktigt vid industrialisering är att särskilja mellan industrialiserat och industriellt 
byggande. Vid industriellt byggande sker större delen av tillverkningsprocessen i fabrik där endast 
montering sker på byggarbetsplatsen. Industrialiserat byggande avser förtillverkning av byggelement i 
fabrik där en övervägande del av produktionen sker på byggarbetsplatsen. Industriellt byggande förs 
ofta fram som lösningen på många effektivitetsproblem i byggbranschen och anses vara lösningen till 
höga kostnader och låg kvalitet. Industriellt byggande som ännu är under stark utveckling är ett viktigt 

Sökning 
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Gallring 

Kategorisering  
30 exjobb 
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20 exjobb 

Försörjningskedjan 
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område för att driva utvecklingen framåt inom byggbranschen. En sammanställning inom detta 
område skulle kunna lyfta fram många problem och lösningar som ger en klarare bild över vilka 
utvecklingsområden som finns. Industriellt byggande utgör en central del av försörjningskedjan, 
eftersom större delen av processen vid industriellt byggande återfinns i försörjningskedjan. 
Examensarbeten som kopplar ihop industriellt byggande med aktiviteter på byggarbetsplats klassas 
därför som försörjningskedja.     

Två examensarbeten handlar om tredjepartslogistik och lagerhållning. Tredjepartslogistik, även 
förkortat som TPL innebär kort att byggföretaget lägger över ansvaret till ett externt företag som 
tillhandahåller transport till byggarbetsplatsen, lossning, lagerhållning och interna transporter till 
montageplats. Tredjepartslogistik i byggbranschen används i försörjningskedja och byggarbetsplats. 
Denna kategori är avgränsad till att endast inkludera TPL inom försörjningskedja, framförallt när det 
gäller aktiviteter från leverantör till byggarbetsplats. För att använda sig av benämningen 
tredjepartslogistik är förutsättningarna att byggföretaget har långsiktiga relationer(Landborn, 2007). I 
de flesta fall används tredjepartslogistik för produktionsanpassade leveranser som även transporteras 
internt på byggarbetsplatsen, till exempel montageplats. Denna kategori gäller även lagerhållning av 
material som sker externt från byggarbetsplatsen, via en terminal men utan systematisk användning av 
tredje part. Kategorin tredjepartslogistik och lagerhållning syftar till att ta upp aspekter inom 
lagerhållning. Ett stort problem inom byggbranschen är den platsbrist som råder på många 
byggarbetsplatser. En sammanställning inom detta område skulle kunna ge en bättre inblick på 
alternativa lagerlösningar utanför byggarbetsplatsen.   

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Bilden visar hur grupperingarna ser ut i försörjningskedjan. 

Industrialisering 

Ett examensarbete handlar om hur prefabricering och Lean Thinking kan påverka ett projekts totala 
kostnader (Ekström m.fl. 2011). Detta genom att ta reda på hur prefabricerat byggande kan 
effektiviseras kopplat till slöseri och kostnader. Ett annat examensarbete handlar om skillnaderna 
mellan industrialiserat och industriellt byggande samt vilka områden inom bygg som är mest behov av 
industrialiserade metoder (Danielsson m.fl. 2005).  
 
Två examensarbeten handlar i stort om utveckling av industrialiserade metoder inom bygg. En studie 
har gjorts om industriellt byggande kopplat till höghus, hur lång utveckling kommit och om 
utvecklingen går att driva framåt (Lukanovic m.fl. 2008). En annan studie tar upp vilka områden inom 
Prefab som utvecklats och vilka utvecklingsmöjligheter som finns (Mohammad m.fl. 2012). I många 
avseenden har det visat sig att industriellt byggande med prefabricerade moduler i fabrik inte alltid är 
lönsamt om det inte sker i storskalig produktion. Ett examensarbete undersöker detta genom att 
studera till vilken grad det är möjligt att förtillverka inom bygg utan att minska lönsamheten 
(Johansson m.fl. 2012).   
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Tredjepartslogistik och lagerhållning 

En undersökning handlar om en jämförelse mellan produktionsanpassat materialinköp med att köpa in 
stor kvantitet som lagerhålls i terminal. Studien undersöker även olika metoder att distribuera till 
byggarbetsplatsen (Stenberg, 2010). Ett annat examensarbete undersöker vilka byggprodukter som är 
mest lämpade att hanteras via terminal. Undersökningen fokuserar på planering, leverans och 
byggarbetsplats som underlag till arbetet (Danilson, 2007). 

 

4.1.2 Gränssnitt mellan försörjningskedja och byggarbetsplats 

Totalt 3 examensarbeten identifierades i denna kategori. Gränssnitt definieras som förbindelsen mellan 
försörjningskedjan och byggarbetsplatsen och innefattar alla de processer som sker vid övergången, 
från leverantörerna i försörjningskedjan till arbetarna på byggarbetsplatsen. Aspekter som är 
avgörande för ett bra gränssnitt är hur väl leveranserna kommer i tid, om leveranserna består av rätt 
varor och i rätt mängd samt hur bra kommunikationen är mellan leverantörerna och byggarbetsplatsen.  
De tre examensarbetena som identifierades inom kategorin gränssnittet handlade alla om 
godsmottagning och ankomstkontroll, se figur 4.3. 

Kategorin godsmottagning och ankomstkontroll har valts i syfte att knyta ihop alla examensarbete som 
definierar förbindelsen mellan försörjningskedja och byggarbetsplats på bästa möjliga sätt. Vid en 
godsmottagning på en byggarbetsplats lossas ankommande gods och material. Detta måste ske 
effektivt, med tydliga riktlinjer för hur godset tas om hand och lagerhålls. För att godsmottagningen 
ska ske effektivt är det samtidigt viktigt att varorna levereras i tid samt i rätt mängd och i oskadat 
skick. Detta kontrolleras vanligtvis i vad som kallas ankomstkontroll. Dagligen levereras material till 
en byggarbetsplats av flera olika leverantörer. Därför är det viktigt att lägga fokus på att få en smidig 
övergång från leverantörerna i försörjningskedjan till byggarbetsplatsen. Detta ställer då höga krav på 
en bra kommunikation och samordning av leveranserna. En sammanställning inom detta område med 
fokus på godsmottagning och ankomstkontroll skulle vara användbart för att belysa aspekter som 
underlättar förståelsen mellan leverantörerna i försörjningskedjan och arbetarna på byggarbetsplatsen. 

 

 

   

 

 

 

Fig 4.3. Illustration över hur indelning av grupperna sker med avseende på gränssnittet.  

 

Godsmottagning och ankomstkontroll   

Ett examensarbete undersöker om Just In Time logistik i byggbranschen är lönsamt jämfört med 
lagring av material på byggarbetsplats (Andersson m.fl. 2012). För att Just In Time ska vara lönsamt 
ställs höga krav på att varorna anländer i rätt tid och i rätt mängd. Ett andra examenarbete undersöker 
om leveranser kommer i tid och i rätt mängd samt om leveranserna är väl ordnade (Jakobsson m.fl. 
2012). Ett annat examensarbete undersöker också möjligheterna med att använda RFID-baserad 

Gränssnittet mellan Försörjningskedjan 
& Byggarbetsplatsen 

3 exjobb 

Godsmottagning och 
Ankomstkontroll 

 3 exjobb 



19 
 

teknologi i byggbranschens godsmottagning (Nowikowski m.fl.2010). RFID är ett 
kommunikationssystem som möjliggör spårbarhet av varor i försörjningskedjan. Genom RFID skulle 
det vara möjligt på ett lättare sätt behovsplanera och få exakt information om färdiga produkter och 
dess lokalisering i försörjningskedjan. 
 
 

4.1.3 Byggarbetsplatsen 

Totalt 20 examensarbeten valdes inom kategorin byggarbetsplatsen, se figur 4.4. Dessa 
examensarbeten berör alla de logistiska problem som direkt är bundna av aktiviteter på 
byggarbetsplatsen. Alla examensarbeten som huvudsakligen innefattar aktiviteter som sker efter att 
material tagits emot och lagrats på byggarbetsplatsen definieras inom kategorin byggarbetsplatsen. Tre 
grupper har valts för byggarbetsplatsen, produktivitet, materialhantering och APD-plan, se figur 4.4. 
 
Inom kategorin produktivitet identifierades 10 examensarbete till antalet. Produktivitet avser hur väl 
arbetstiden används till värdeskapande aktiviteter. Det som driver produktionen framåt på en 
byggarbetsplats är framförallt hur stor del av arbetstiden som är kopplad till värdeskapande aktiviteter. 
Allt för stor del av arbetstiden i en byggproduktion går åt till rent slöseri som exempelvis väntan, 
rörelser, omarbete och överproduktion. Denna kategori knyter ihop examensarbeten som undersöker 
sådana problem. Alla examensarbeten som tar upp problem som begränsar eller förhindrar utförandet 
av aktiviteter som driver produktionen framåt tas upp i denna kategori. De flesta examensarbeten inom 
byggarbetsplatsen handlar om sådana problem, vilket även har resulterat i att flest arbeten hamnat i 
denna grupp. 

Inom kategorin materialhantering finns examensarbeten som tar upp problem kopplat till material och 
verktyg. Totalt identifierades 8 examensarbeten i denna kategori. Materialhantering avser aktiviteter 
som berör alla logistikaspekter med fokus på hantering av material på byggarbetsplatsen.  Det 
innefattar materialflöden, spill av material och lagerhållningsvolymer, lossning, internhantering och 
spillkostnader. Dålig materialhantering på en byggarbetsplats har en hel del gemensamt med låg 
produktivitet. Många aspekter som kännetecknar låg produktivitet som väntan och onödiga 
förflyttningar påverkar materialhanteringen. Valet av materialhantering som en enskild kategori har 
gjorts för att lägga mer fokus på materialspecifika lösningar och problem. Detta med tanke på att 
materialkostnaderna utgör en väsentlig del av produktionskostnaden (Josephsons och Saukkoriipi, 
2005).  

Kategorin APD-plan, som står för arbetsplatsdispositionsplan, visar strukturen för hur en 
byggarbetsplats är uppbyggd. En APD-plan berör olika delar av byggarbetsplatsen som till exempel 
planering av transportvägar, hissar, kranplacering, lossningsplatser och lagring. Valet av denna 
kategori grundar sig i den bristande struktur på byggarbetsplatser som framförallt visar sig i dålig 
ordning med otydliga lossningsplatser och transportleder. Denna kategori ska lyfta fram 
sammanställningar om vanliga problem och lösningar på en dåligt strukturerad byggarbetsplats. 
Grundat på denna studie har inte många examensarbeten om APD-plan gjorts, ändå har APD-plan 
valts ut som enskild kategori. Anledningen är att en strukturerad byggarbetsplats med ordning och 
reda innebär en stor fördel för en bra materialhantering och hög produktivitet. Därför är det bra om 
studier kopplat till APD-plan lyfts fram. 
¨ 
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Fig 4.4. Fördelningen av examensarbeten under kategorin byggarbetsplats 

 

Produktivitet  

Totalt 10 examensarbeten handlade om produktivitet. Två av dessa berörde i princip samma sak, 
nämligen nyttjandegrad av grävmaskiner som innebär i vilken utsträckning maskinerna skapade värde 
på byggarbetsplatsen (Johansson m.fl. 2011; Kuronen m.fl. 2013). Vidare var det ett annat 
examensarbete som undersökte om direkt värdeskapande arbete kan öka på bekostnad av minskat 
slöseri (Dahlström m.fl. 2010). Examensarbetet Johansson m.fl. (2006) utvärderade om det går att öka 
effektiviteten genom att ta fram underlag för förbättringar i byggföretagen. Vidare undersöker ett 
examensarbete var i byggandet det går att effektivisera genom minskning av onödigt arbete (Jansson 
m.fl. 2009). Slutligen granskas i ett arbete vilka aktiviteter det ägnas mest tid åt (Sandström m.fl. 
2011).  
 
Resterande fyra examensarbeten berör olika områden under kategorin produktivitet. Ett examensarbete 
undersökte arbetsledarens roll på byggarbetsplatsen och vilken nytta denna gör (Alnervik m.fl. 2010). 
En annan studie utredde vilka produktionsförändringar som skett för en arbetsmetod i ett projekt 
(Liedberg, 2010). I en av de två sista studierna undersöktes hur ett Lean-perspektiv applicerat på 
byggkonstruktioner kan användas, samt vilka faktorer som leder till oönskade variationer i 
produktionen (Udroiu, 2011). Slutligen granskade det sista examensarbetet logistikkvot i byggkostnad 
mellan olika företag (Shadrooh, 2011). 
 

Materialhantering 

Åtta examensarbeten handlade om materialhantering, varav två examensarbeten undersökte 
resurssparande lösningar rörande materialhanteringen, samt förslag på förbättringar för att minska 
förluster på materialen (Jönsson, 2006; Salomonsson, 2013). Fyra andra examensarbeten undersökte 
olika aspekter för när ett tredjepartslogistikföretag sköter materialförsörjningen. Ett examensarbete har 
utfört en kostnadsjämförelse där anlitandet av ett TPL-företag jämförs med att byggföretaget sköter 
hela materialförsörjningen (Johansson m.fl. 2007). Två examensarbeten undersökte rollen samt 
lönsamheten med att ha en logistikansvarig som sköter materialförsörjningen (Schepis, 2007; Nicander 
2009). Ett examensarbete granskade materialförsörjningen i fyra projekt där logistiken på 
byggarbetsplatsen sköttes av ett tredjepartslogistikföretag (Ek, 2008). Övriga två examensarbeten 
behandlar avskilda områden under kategorin materialhantering. En av studierna granskar hur mycket 
material som egentligen används och hur mycket som går till spillo (Olsson m.fl. 2006). Slutligen 
försökte Isaksson, m.fl. (2011) mäta hur en hållbar utveckling fås med bland annat bättre 
materialanvändning. 

 

Byggarbetsplats 
20 exjobb 

Produktivitet 
10 exjobb 

Materialhantering 
8 exjobb 

APD - Plan 
2 exjobb 
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APD-plan 

Två examensarbeten berörde ämnet APD-plan. Det som var gemensamt för dessa två var bland annat 
hur framtagningen och användningen av en APD-plan sker i byggbranschen (Örnberg, 2013; 
Gustafsson m.fl. 2010)  

 

4.2 Val av fördjupningsområde 
Antalet examensarbeten som identifierats i kategorierna försörjningskedjan, byggarbetsplatsen och 
gränssnittet dem emellan är totalt 30 till antalet. Efter att ha kategoriserat examensarbeten i olika 
kategorier finns nu kännedom om vad varje examensarbete handlar om och vilka grupperingar de 
klassificerats i. Det återstående steget är att bestämma vilket problemområde och vilka 
examensarbeten som ska analyseras. För att bestämma vad som ska analyseras måste i första hand 
hänsyn tas till tidplanens förutsättningar. Eftersom tiden som är planerad till denna studie är 
begränsad, kan endast en kategori och endast ett specifikt antal examensarbeten väljas.  
 
Totalt 9 examensarbeten identifierandes för att analyseras och antalet bestämdes utifrån hur väl 
examensarbetena uppfyllde de kriterier som användes vid urvalet. Urvalet av dessa examensarbeten 
gjordes från kategorin byggarbetsplatsen, som i första hand baserades på att majoriteten av 
examensarbetena återfinns inom kategorin byggarbetsplatsen. Ju fler examensarbeten det finns att 
välja på ju större bas har undersökningen, vilket oftast leder till en mer kvalitativ undersökning. Det 
finns 3 grupper med 20 examensarbeten till antalet i kategorin byggarbetsplats, se figur 4.4. Det gäller 
att bestämma hur många examensarbeten som ska väljas ur respektive grupp. Detta måste göras utifrån 
vad examensarbetena handlar om och samtidigt välja ut de examensarbeten som kan leda till en 
kvalitativ undersökning. 
 
I kategorin materialhantering finns 8 examensarbeten, 3 av dessa valdes ut. Dessa 3 examensarbeten 
berör alla gemensamt kartläggning av materialförsörjningen på en byggarbetsplats, från att material 
levereras till att de lagerförs och transporteras till montageplats. Alla rapporter är baserade på 
undersökningar av olika byggprojekt där fallstudier gjorts. Dessa 3 examensarbeten skiljer sig även på 
hur materialförsörjningen skett. Vid en studie var ett bygglogistikföretag anlitat för att sköta hela 
materialförsörjningen medan de andra studierna hanterades materialförsörjningen av byggföretaget. 
Det har varit många diskussioner inom byggbranschen om anlitandet av ett bygglogistikföretag är mer 
lönsamt ur ett totalkostnadsperspektiv. Detta skulle därför kunna visa en konkret jämförelse mellan 
dessa olika sätt att sköta materialhanteringen. De rapporter som valts bort har varit sådana 
examensarbeten som lägger stor vikt på teoretisk studie samt examensarbeten vars enda syfte att göra 
en kostnadsberäkning.  
 
Ur kategorin produktivt återfinns 10 examensarbeten, 4 av dessa har valts ut för att analyseras. 
Produktivitet är den största kategorin med flest examensarbeten. När examensarbetena valdes ut 
baserades dessa efter de examensarbeten som undersöker de vanligaste slöseriproblemen på en 
byggarbetsplats, enligt 7+1 slöseri. Examensarbeten vars studier baserades på observationer, intervjuer 
och enkätundersökningar prioriterades i första hand. Sedan jämfördes rapporterna med varandra och 
de som var mest lika varandra valdes ut. Genom att ta upp undersökningar som är lika varandra kan 
sedan en sammanställning ge olika synvinklar på samma problem samt gör det enklare att se de olika 
examensarbetena i relation till varandra. 
 
I kategorin APD-plan klassificerades endast två examensarbeten och dessa två valdes även ut för att 
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sammanställas. Valet var inte en fråga om vilka examensarbeten som ska väljas ut utan om kategorin 
APD-plan skulle ingå i den djupa sammanställningen. Detta val gjordes eftersom strukturen på en 
byggarbetsplats påverkar i stor grad både materialhanteringen och produktiviteten. För att komma 
fram till en bra slutsats är det därför viktigt att kunna relatera till problem och lösningar som avser 
dispositionen på en byggarbetsplats. 

De 9 examensarbeten som valts ut finns grupperade efter respektive kategori i tabell 4.1. De kursiva 
anger titeln på respektive examensarbete.  
 

Tabell 4.1. Visar de 9 examensarbeten som grupperats efter respektive kategori 

 
 

Produktivitet 

Examensarbete 1 - ”Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri” 
(Dahlström m.fl. 2010).  

Examensarbete 2 - ”Identifiering av onödigt arbete” (Jansson m.fl. 
2009).  
 

Examensarbete 3 - ”Nyckelfaktorer för mer framgångsrika byggprojekt” 
(Johansson m.fl. 2006).   
 
Examensarbete 4 - ”Logistiklösningar för ökad effektivitet inom 
byggbranschen” (Sandström m.fl. 2011).  

 
 
 
Materialhantering 

Examensarbete 5 - ”Detaljplanerad materiallogistik för byggarbetsplats 
med hög upprepandegrad” (Salomonsson, 2013).   
 

Examensarbete 6 - ”Hur fungerar logistiken i produktionen på ett 
byggföretag?” (Jönsson, 2006). 
  
Examensarbete 7 - ”Effektivisering av arbetsplatslogistik” (Ek, 2008). 
  

 
APD-plan 

Examensarbete 8 - APD – plan för ett ökat logistikmedvetande” 
(Gustafsson m.fl. 2010).  

Examensarbete 9 - Effektivisering av byggservice, PEAB” (Örnberg, 
2013).  
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5 Analys av Byggarbetsplats 
Denna del utgör en fördjupning av de 9 examensarbetena som valdes i breddstudien. Här presenteras 
resultatet av en analys av de olika rapporterna som sedan sammanställts i problem och lösningar. 
Examensarbetena är uppdelade efter Byggarbetsplatsens grupperingar, där problem och lösningar 
presenteras i löpande text för varje examensarbete. I slutet av varje kategori redovisas problem och 
lösningar gemensamt för alla examensarbeten i tabellform. 

 

5.1 Produktivitet 
I denna grupp sammanställs 4 examensarbeten. En beskrivning finns för varje examensarbete och 
dessutom behandlas problem och lösningar var för sig. Resultatet presenteras sedan gemensamt för 
alla examensarbeten i tabellform med problem kopplat till varje examensarbete och en tabell med både 
problem och lösningar.  
 

5.1.1 Examensarbete 1 - Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri 

”Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri” (Dahlström m.fl. 2010) är ett examensarbete vars syfte 
är att undersöka om byggföretag Tuve Bygg AB kan göra besparingar genom minskning av slöseri. 
Observationer har gjorts av de inblandade i examensarbetet, genom att under tre veckors tid följa fyra 
byggnadsarbetare. Men även intervjuer, fallstudier och enkäter har utgjort en stor grund för arbetet. 
Byggprojektet handlade om uppförande av lägenheter i Göteborgsregionen. Företaget har i samband 
med denna studie förbättrat sin produktion genom att minska uppkomsten av slöseri. Tuve Bygg AB 
menar att detta logistiska synsätt som studien frambringar är framtiden för byggbranschen.  
 

Vilka problem finns? 

Studien som genomfördes visade att arbetstiden för byggnadsarbetarna på byggföretaget fördelas på 
följande sätt, se tabell 5.1.  

Tabell 5.1. Fördelning av olika poster för byggnadsarbetarnas arbetstid 

Direkt arbete 26,3 % 
Indirekt arbete 40,1 % 
Materialhantering 3,1 % 
Arbetsplanering 2,0 % 
Omarbete 0,4 % 
Väntan 2,4 % 
Outnyttjad tid  22,2 % 
Avbrott 3,5 % 
 
 
Studenterna som genomförde studien började redan på morgonen med noteringar klockan 06:45 och 
avslutade dagen på eftermiddagen klockan 16:15. Via studien som gjorts upptäcktes det att den post 
som har hög grad av slöseri är outnyttjad tid. Som det går att avläsa från tabellen ovan redovisas att 
hela 22,2 % av arbetstiden går åt till outnyttjad tid. Det visade sig att det tog cirka 25 minuter i veckan 
för en arbetare att starta dagen med direkt och indirekt arbete. Orsaken till detta berodde framförallt på 
att byggnadsarbetarna var tvungna att hämta verktyg och redskap till byggarbetsplatsen. Med andra 
ord ett indirekt arbete utfördes som innebär att detta måste göras för att arbetet ska kunna fortsätta, 
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men som inte tillför något värde. Verktygen och liknande redskap måste förvaras inomhus och kan 
därför inte ligga utomhus under natten, detta för att minimera svinnet.  

Andra bakomliggande faktorer till problematiken kring den outnyttjade tiden är långa raster. När den 
schemalagda rasten officiellt tagit slut, väljer en del byggnadsarbetare och hantverkare att dra ut på 
den genom att sitta kvar i fikarummet. Andra raster som inte fanns schemalagt, men som användes var 
rökpauser, toalettbesök och onödiga telefonsamtal hos arbetarna. Studien som gjorts visade att två 
timmar i veckan bestod av för långt tagna raster.   

Andra problem som fanns under denna post var bland annat för tidig hemgång för yrkesarbetarna. En 
normal arbetsvecka med ordinarie arbetstid för byggnadsarbetarna bestod av 40 timmar. Enligt avtal 
börjar dagen 06:45 och avslutas 16:00. Men redan när klockan slagit 15:45 valde en del 
byggnadsarbetare att ta sig friheten att packa ihop verktygen och göra sig redo för hemgång. 
Undersökningen som gjordes visade att en timme i veckan ägnades åt för tidig hemgång. En notering 
som är värd att nämna i detta sammanhang är att under studiens gång pågick det massvaccination mot 
svininfluensen i landet. Det medförde att byggnadsarbetarna blev tvungna att avbryta sitt arbete och 
vaccinera sig hos någon vårdcentral. Detta påverkar givetvis resultatet av den outnyttjade tiden. 
Fördelning av outnyttjad tid redovisas i tabell 5.2.  
 
Tabell 5.2. Fördelning av den outnyttjade tiden 

Sjukfrånvaro 12,7 % 
Vaccination 22 % 
Frånvaro (Rökning, telefonsamtal, WC – 
besök) 

28,2 % 

Tidig hemgång 10,2 % 
Långa raster 22,6 % 
Sena ankomster  4,2 %  
 
De fyra sista delarna i tabell 5.2 med start nerifrån, är delar som inte tillförde något värde alls på 
byggarbetsplatsen och kan absolut minskas. De två övriga delarna, alltså sjukfrånvaro och vaccination 
är något som inte går att påverka.   
 

Vilka lösningar finns? 

Poster som går att avläsa från tabell 5.1, som materialhantering, arbetsplanering, omarbete, väntan, och 
avbrott har låga procentsatser. Vilket är något som företaget har funnit lösningar på för att minimera 
dessa poster.   

Vad gäller materialhantering har företaget funnit en lösning vid upphandling av material. En inköpare 
brukar traditionellt pressa priset utan att hänsyn tas till den totala logistikkostnaden. Istället för att 
lägga stort fokus på priset, utan istället koncentrera sig på faktorer som val av leverantör som sköter 
ansvaret för all material. Det innebär att högre krav ställs på leverantören vid upphandling av material. 
Emballering, kvalitetskontroller, märkning, packning skulle per automatik skötas av leverantören. Det 
i sin tur underlättar framtida arbeten för byggföretaget. Företaget har använt sig av ett TPL-företag 
vilket också är en lösning på hur materialhantering kan skötas. Med hjälp av TPL-företaget har 
material placerats på väl utvalda områden för att i ett senare skede undvika onödiga förflyttningar. 
Kalkyler gällande rätt mängd inköpt material har också utförts på ett strategiskt sätt, för att undvika att 
slänga överblivet material. Det innebär att byggnadsarbetarna inte behöver kontrollera att rätt mängd 
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material finns när de anländer till jobbet på morgonen, utan kan istället direkt sätta igång med dagens 
arbete.    

Oplanerade leveranser som anländer lite hur som till byggarbetsplatsen är förekommande inom 
byggbranschen. Lösningen på bättre leveransplaneringar kan skötas genom så kallade Just In Time, 
även JIT-leveranser. Det innebär kort sagt att materialen ska ankomma till byggarbetsplatsen när de är 
avsedda att användas i produktionen.  

Ytterligare lösningar som rapporten nämner gäller arbetsmiljön. Personalen på byggarbetsplatsen 
håller alltid byggarbetsplatsen ren. Såväl byggnadsarbetare som hantverkare måste hålla ordning och 
reda. Inga verktyg får ligga utspridda lite här och var på byggarbetsplatsen. Uppkomsten av olyckor 
och sjukdom minskar sannolikt om personalen som arbetar där befinner sig på en ren byggarbetsplats. 
Andra lösningar som byggföretaget arbetar mot är bland annat att minska andelen tunga lyft. I 
samband med minskning av dessa lyft minimeras risken för skador.   

Vad gäller posten väntan har företaget upptäckt en lösning som kan minimera väntetiden. När 
transportören anländer ska transporten inte köras in i en parkeringsficka och sedan invänta order och 
då köra in på byggarbetsplatsen. Istället ska inkörningen av materialet ske direkt till 
byggarbetsplatsen.    

 

5.1.2 Examensarbete 2 - Identifiering av onödigt arbete 

Examensarbetet ”Identifiering av onödigt arbete” (Jansson m.fl. 2009) syftar till att undersöka det 
onödiga arbetet vid två av Peabs arbetsplatser. I studien kommer dagböcker användas som anonymt 
fylls i av deltagarna under sex veckor. Enkätundersökningar och intervjuer har varit en del av studien. 
Dagboken har lagt fokus på poster som omarbete, väntan, gångtid, saknad av maskiner och material 
samt förflyttning av material. Den ena byggarbetsplatsen där dessa undersökningar har gjorts avser 
stambyten och renovering av lägenheter. Den andra byggarbetsplatsen är nybyggnation av ett gjuteri, 
där en byggnation ska upprättas. Fyra hantverkare från renoveringen deltog i studien och fem 
hantverkare från nybyggnationen.  
 

Vilka problem finns? 

De problem som utmärkte sig mest i rapporten var omarbete och väntan. Mellan veckorna ett och sex 
var det en mängd olika problem som uppstod. Omarbete var det problem som var mest förekommande 
både vid renoveringen av lägenheterna och vid nybyggnationen av gjuteriet. Under en del veckor 
kunde det onödiga arbetet gällande omarbete, uppgå till en procentsats mellan 60-90 % av den totala 
arbetstiden. De problem som hänförs till omarbete i rapporten är sådant som orsakats av fel, 
reparationer eller förluster. Anledningen till att omarbete hade hög procenthalt berodde bland annat på 
problematiken kring skador på dörrar och köksinredning vid renoveringen av lägenheterna. Det ledde 
till att hantverkarna fick lägga ordinarie arbetstid på att reparera dessa skador. Under andra veckor 
fanns det problem med leveransen av köksinredning där luckor saknades. Det gjorde att hantverkarna 
fick utföra ett omarbete. Nya luckor levererades i efterhand som gav upphov till eftermontage för 
hantverkarna.  

Vid nybyggnationen fanns det problem som orsakades av omarbete i form av fel uppmätta mått och 
för tidigt utförda arbeten. Skyddsräcken demonterades för tidigt vilket ledde till att yrkesarbetarna 
utförde ett omarbete genom att montera skyddsräcken igen. Även smidesdelar var för tidigt utförda 
och konsekvensen blev att de fick demonteras för att plåtslagaren skulle kunna genomföra sitt arbete. 



26 
 

Andra problem som uppstod var brist i kommunikation och informationsöverföringar mellan 
arbetsledningen och kunden. Det största problemet som uppstod gällande omarbete och som utgjorde 
hela 93 % av den totala arbetstiden under ett par veckor, var utformningen av en vägg som utfördes i 
ett tidigare skede än vad som var schemalagt. Väggen som byggdes i fel skede, revs först och sedan 
återuppbyggdes orsakade en del omarbete för hantverkarna. Det genererade i sin tur mer problem, 
bland annat att ventilationsrör och liknande redskap som var framtagna för uppsättning blev stående 
och placerade på tillgängliga ytor.  
 
Ett annat problem som var vanligt förekommande var posten väntan. De problem som räknas till 
väntan är väntetid på andra yrkesarbetare som inte var färdiga med sina arbetsmoment i tid, innan det 
egna arbetet kan utföras på samma plats. Det gällde även väntetid på hissar och maskiner. Vid 
renoveringen av lägenheterna uppgick väntetiden till en fjärdedel av arbetstiden under en vecka som 
orsakats av att hantverkarna var tvungna att invänta andra yrkesarbetare som inte var färdiga med sitt 
arbetsmoment, innan de kunde utföra det egna arbetet. Andra problem som förekom var väntetiden 
som uppstod på grund av att underentreprenören inte höll tiden. 

Problem som avser väntan vid nybyggnationen, var den bakomliggande orsaken lång väntan på besked 
från arbetsledningen angående leveranser av material och maskiner. Under en vecka ägnade 
byggnadsarbetarna hälften av den totala arbetstiden åt väntan.  
 
 

Vilka lösningar finns? 

Fel och reparationer i såväl köksinredning som leveranser var vanligt i detta projekt. Problem som för 
tidigt utföra arbeten och eftermontage av köksluckor uppträdde med jämna mellanrum under 
veckornas gång. Val av köksleverantör är i synnerhet en nödvändighet, ett eventuellt byte av 
köksleverantör är ett förslag till lösningar för att minimera onödigt arbete. De inblandade i 
examensarbetet förde en dialog med hantverkarna, där det nämndes att detta problem har existerat i 
tidigare byggen.  

Andra problem som förekom var väntan på underentreprenörer. En lösning är regelbundna möten och 
uppföljningar av möten mellan underentreprenörer och hantverkare. Genom en bättre kommunikation 
och enighet kan dessa parter tillsammans undvika väntetider.  

Väntetid uppstod även vid nybyggnationen av gjuteriet. En lösning är att projekteringen ska vara helt 
klar innan byggstarten. Till följd av det kan omarbete och väntan undvikas. Genom ökad 
kommunikation kan informationsöverföringar enkelt förstås mellan parterna. Ett annat problem som 
förekom var att hantverkare och andra yrkesarbetare vistades samtidigt på byggarbetsplatsen. En 
lösning för att undvika kollision är att planera arbetet under dagen, exempelvis vilken yrkesgrupp som 
ska göra arbetet i rätt skede enligt schemat.   
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5.1.3 Examensarbete 3 - Nyckelfaktorer för mer framgångsrika byggprojekt 

Syftet med examensarbetet ”Nyckelfaktorer för mer framgångsrika byggprojekt” (Johansson m.fl. 
2006) är att skapa ett underlag för att effektivisera byggandet i landet. Undersökningen gjordes genom 
att enkäter fylldes i av personal från arbetsledningen och byggarbetsplatsen. Enkäten gav ett underlag 
för vilka 6 av 15 faktorer som senare ska undersökas i intervjun. Sedan intervjuades personerna för att 
svara på vilka faktorer de anser är mest lönsamma för att uppnå effektivitet i byggbranschen. De 6 
faktorer som studien undersökte är, samarbete med underentreprenören, planering, arbetsledning, 
logistik, kvalitetssystem, mätning av tid.  
 

Vilka problem finns? 

Ett nära samarbete mellan byggföretaget NCC och underentreprenörer är önskvärt hos båda parterna. I 
rapporten beskrivs det att inget vidare bra samarbete förekommer sinsemellan.  Långa väntetider, 
omarbeten, och arbeten som utförs i fel ordning är några problem som uppstår mellan dessa parter. 
Sådana faktorer kan sedan ge upphov till fler problem där stämningen både på byggarbetsplatsen och i 
arbetsledningen blir dålig. I en av intervjuerna framgick det att en tjänsteman menade att kraftiga 
prutningar på UE:s anbud resulterar i stora förluster och ännu värre problem. Pressat pris leder till 
sämre packning, märkning med mera.  Företaget behöver därför inte enbart fokusera på det billigaste 
alternativet.  

Dålig planering var ett problem som skapade irritation på byggarbetsplatsen. Det leder i sin tur till en 
rad andra problem, som försämrad effektivitet. Dålig planering försvårar situationen för yrkesarbetarna 
som menar att det inte kan ta egna initiativ om ingen information kommer från ledningen. Dålig 
planering beror på att projektet oftast startade upp tidigare än planerat eftersom tidsplanen är pressad. 
Ett annat problem som nämns i rapporten är det dåliga samarbetet mellan kalkylatorn och platschefen. 
Det dåliga samarbetet mellan dessa två beror på att kalkylatorn inte ser över arbetet innan 
överlämnandet.  

Vad gäller arbetsledningen fanns en del problem som yrkesarbetarna yttrade sig om. Närmare bestämt 
2 av 5 nämnde att om ett missnöje uppstår med arbetsledningen väljer en del att sjukskriva sig trots 
ingen sjukdom, alternativt minimera effektiviteten i produktionen eller att avsiktligt bestämma sig för 
att skapa fel. 

Vid intervjun var det 3 av 5 yrkesarbetare som undrade vad innebörden av logistik var. Vidare nämnde 
de att logistiken inte tillhörde deras arbetsuppgifter och inte berörde dem, utan att det var ledningens 
uppgift. Problemen uppstår enkelt om yrkesarbetarna inte anser att logistiken berör dem alls. 
Kollisioner och små ytor att arbeta på för respektive yrkesgrupp var ett problem som framgick.  

Problemen som fanns vid kvalitetssystem var bland annat att vissa, närmare bestämt 3 av 5 
yrkesarbetare och en tjänsteman, menade att systemet var en belastning och inte tillförde något. Vidare 
tycker de att kvalitetssystem försämrar effektiviteten.   

Den sista faktorn som studien undersökte var mätning av tid. Problemen som fanns under denna 
kategori var att tidmätningar kunde ge upphov till att arbetarna kände sig kontrollerade. Därmed kan 
en del känna sig distraherade och mindre uppmärksamma på arbetsuppgiften.  
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Vilka lösningar finns? 

Lösningarna som finns vad gäller samarbetet med underentreprenören är att ett möte måste hållas 
minst en gång i veckan. Underentreprenören ska delta aktivt i mötena. Underentreprenören ska bli 
välunderrättad i början av projekten, alla eventuella brister, utvecklingar och liknande förändringar ska 
meddelas till underentreprenören. En annan lösning som framgick var, ett bättre IT-system för att 
bättre kunna kommunicera mellan de inblandade parterna. Det vill säga att lagbasen för respektive 
yrkesgrupp har tillgång till en arbetstelefon, där arbetsledningen enkelt kan få tag i de personerna.   

Såväl yrkesarbetarna som tjänstemännen ansåg att bättre planering kan skapas genom möten, där 
yrkesarbetarna och underentreprenören kan delta i planeringsmötena. Företaget måste ägna god tid åt 
planeringen istället för att fokusera på byggstarten. Byggbranschen är känd för att lösa problem på 
plats. Lösningen som studien nämner är att lösa problemen innan det uppstår. Vad gäller samarbetet 
mellan platschefen och kalkylatorn nämndes en lösning om att kalkylatorn bör se över arbetet 
noggrant innan överlämnandet, samtidigt som platschefen ska följa upp och kontakta kalkylatorn vid 
oklarheter.  

Vid intervjun med platschefen upplystes vikten av ett väl fungerande samarbete med arbetsledningen 
och är ytterst viktigt. Om samma platschef får arbete med en arbetsledare från tidigare projekt 
utvecklas en gemenskap och en fungerande rollfördelning. Lösning är att platschef och arbetsledare 
ska få möjlighet att arbeta ihop i nästkommande framtida projekt för att uppnå en gemenskap som 
leder till öppnare dialoger. Fler lösningar som nämns under kategorin arbetsledning är bland annat att 
informationsöverföringar ska ske på alla plan. Alla delaktiga i projektet ska erhålla information från 
arbetsledningen. Dessutom påpekades i rapporten att lagbasen från respektive yrkesgrupp ska kunna 
hoppa in som arbetsledare vid behov.  

Som det nämndes tidigare var det 3 av 5 yrkesarbetare sin inte hade någon kännedom om logistik. 
Lösning är att arbetsledningen förklarar och visar att logistik faktiskt är viktigt och att ämnet berör 
deras arbetsuppgifter. Genom att införa JIT-leveranser kommer yrkesarbetarna inse vikten av logistik.  

Lösningen på de två sista faktorerna, kvalitetssystem och mätning av tid, var att alla inblandade i 
projektet måste ändra inställning gentemot dessa faktorer och acceptera dem.    

    

5.1.4 Examensarbete 4 - Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen 

Examensarbetet ”Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen” (Sandström m.fl. 
2011), är en studie vars syfte är att undersöka vilka aktiviteter som det ägnas mest tid åt under en 
arbetsdag. Undersökningen görs genom en frekvensstudie och en värdeflödsanalys. Med hjälp av 
frekvensstudien går det att upptäcka hur arbetsdagen är fördelad mellan aktiviteterna. 
Värdeflödsanalysen undersöker materialet från fabrik till byggarbetsplatsen och slutmontage. 
Frekvensstudien kombinerat med värdeflödesanalysen informerar om vilka insatser som krävs för 
effektivisering av projekt. De inblandade i examensarbetet har observerat ett arbetslag i form av två 
hantverkare under två veckors tid. Studien undersöker även hur användandet av ett TPL-företag till 
intransport gynnar det egna företaget.  
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Vilka problem finns? 

Studien som genomfördes visade att arbetstidens användning utnyttjades på följande sätt. 

Tabell 5.3. Redovisar arbetstidens användning 

Direkt arbete 49 % 
Indirekt arbete 19 % 
Materialhantering  6 % 
Arbetsplanering  6 % 
Slöseri 20 % 
 
Problematiken kring materialhanteringen var att hantverkarna fick ägna ordinarie arbetstid till att bära 
och flytta undan material som var felplacerat. Andra problem som fanns vid materialhanteringen var 
vid montering av väggar där gipsskivor skulle levereras. Vagnen som innehöll gipsskivor kunde inte 
färdas till innerväggarna eftersom vägen var blockerad av annat liggande material. Därmed fick 
hantverkarna hitta en ledig yta för att placera gipsskivorna på.  

Andra problem som uppstod vid materialhanteringen var lagerhållning. I studien visade sig att en typ 
av gipsskiva mellanlagrades i 6 arbetsdagar på byggarbetsplatsen innan den monterades. Samtidigt 
som en annan typ av gipsskiva mellanlagrades i 11 arbetsdagar på byggarbetsplatsen innan den 
slutligen monterades. Mellanlagring på byggarbetsplats ger upphov till en mängd problem. Skador på 
gipsskivorna på grund av lagringstiden som leder värdeminskning av produkten eller att den går 
förlorad. Andra problem som mellanlagringen medför är att gipsskivorna står i vägen för 
yrkesarbetarna. Det minimerar de fria och tillgängliga utrymmena.  

Vad gäller arbetsplaneringen fanns det problem som kunde hänföras till att hantverkarnas lagbas inte 
deltog i möten med personal från arbetsledningen. Som det går att avläsa från tabell 5.3, står 20 % för 
slöseri. Den bakomliggande orsaken var främst för långt tagna raster av yrkesarbetarna. Det handlade 
bland annat om raster i form av lunch, fika och rökpauser. Ett flertal problemen skapades i samband 
med att ett arbetslag gärna tog sig friheten att sluta tidigare på fredagar. Det resulterar till mindre 
värdeskapande arbete och enormt slöseri för företaget då dessa personer får fullt betalt, trots att de inte 
slutfört en normal arbetsvecka bestående av 40 timmar. 
 

Vilka lösningar finns? 

Som det nämndes tidigare mellanlagrades de två typerna av gipsskivor till största del på 
byggarbetsplatsen innan slutmontage. En lösning för att undvika mellanlagring på byggarbetsplatsen 
är att samordna leveranserna, genom att transporterna kommer med jämna mellanrum. En annan 
lösning är utnyttjandet av många och små leveranser istället för som i nuläget, stora och få sändningar. 

Lösningen kring arbetsplaneringen var att hantverkarnas lagbas måste delta i möten med 
arbetsledningen, för att bli informerad om diverse förändringar. Slöseri vars procentsats uppgick till 20 
%, var den post som i högsta grad utgjorde ineffektivitet. Lösningen för att minska slöseri är bland 
annat att låta hantverkarna få kännedom om tidplanen, för att få insikt om var projektet befinner sig i 
nuläget. Till följd av det minimeras stressen och hantverkarna känner sig trygga i arbetet.        

5.1.5 Sammanställning av problem 

Tabell 5.4 nedanför ger en överskådlig bild över vilka examensarbeten vars lösningar är 
sammankopplade med problem. De problemområden som framförs i tabellen har utgjort en majoritet i 
de olika examensarbetena. Övriga problem som inte redovisas i tabellen men som nämns i 
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examensarbetena har utgjort en minoritet och kommer därmed inte redovisas i tabellen.   
 

Tabell 5.4. Redovisar problem med koppling till varje examensarbete 

 

I det följande beskrivs i korthet de 8 problemområden som har identifierats. 

Problem 1: Materialhantering avser problem som uppstår genom att hantverkarna får ägna ordinarie 
arbetstid till att bära och flytta undan material som är fel placerat.  

Problem 2: Väntan syftar till de problem som räknas till väntetiden på att andra yrkesarbetare ska bli 
klara med sina arbetsmoment, innan det egna arbetet kan utföras på samma plats. Även väntetid på 
hissar, besked från arbetsledningen, materialleveranser och upptagna maskiner hör till under denna 
post.   

Problem 3: Outnyttjad tid avser i de här fallen tiden som uppstår då det sker ett byte av arbetsmoment 
hos hantverkarna, samt tiden det tar för en hantverkare att hämta verktyg och redskap. Outnyttjad tid 
handlar även om för långt tagna raster i form av rökpauser, toalettbesök och onödiga telefonsamtal hos 
arbetarna. Även för tidig hemgång är outnyttjad tid. 

Problem 4: Avbrott avser problem där hantverkaren blir tvungna att stanna upp i sitt arbete för att 
diskutera med kollegor om hur problemet ska lösas.  

Problem 5: Omarbete hänförs till problem som gjorts på grund av fel, reparationer eller förluster. Till 
exempel att hantverkare får lägga ordinarie arbetstid på att reparera skador.  

Nr Problem Examensarbeten 

  ”Logistiklösningar 
för ökad effektivitet 
inom 
byggbranschen” 
(Sandström m.fl. 
2011) 

”Nyckelfaktorer 
för mer 
framgångsrika 
byggprojekt” 
(Johansson m.fl. 
2006) 

”Byggnadslogistiskt 
arbete för minskat 
slöseri” (Dahlström 
m.fl. 2010) 

”Identifiering 
av onödigt 
arbete” 
(Jansson m.fl. 
2009) 

1 Materialhantering X  X X 

2 Väntan   X X 

3 Outnyttjad tid X  X X 

4 Avbrott   X  

5 Omarbete  X X X 

6 Kommunikation  X  X 

7 Arbetsplanering  X X X  

8 Brist på maskiner 
& material  

   X 
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Problem 6: Avser kommunikationsproblem mellan olika parter. Detta leder till ineffektivitet när 
viktig information inte når fram eller inte når fram tillräckligt snabbt. Problemen avser även skillnader 
i språk och kultur som försvårar kommunikationen mellan exempelvis underentreprenörer. 

Problem 7: Arbetsplanering ger upphov till problem där dålig planering försvårar situationen för 
yrkesarbetarna som menar att de inte kan ta egna initiativ om ingen information kommer från 
ledningen. Byggstart före projekteringen är färdigställd är ett annat problem som relateras till bristande 
arbetsplanering. Dålig arbetsplanering leder till ineffektivitet, samt att hantverkarna avsiktligt gör fel 
på grund av irritation på arbetsledningen.  

Problem 8: Brist på maskiner och material handlar i allra största grad om att material och maskiner 
inte finns tillgängliga på bygget. Det handlar även om att maskiner är upptagna av andra yrkesgrupper.  

 

5.1.6 Sammanställning av problem och lösningar 

 Tabell 5.5 visar en lättöverskådlig bild över problem och lösningar i de sammanställda 
examensarbetena. 5 av 8 problem identifierades som vanligt förekommande problem. Dessa var 
materialhantering, väntan, omarbete, arbetsplanering och kommunikation. Varje problem hade minst 
en identifierande lösning, vilket var kriteriet för att sammanställas i tabellen med ett lösningsförslag. 
De som gallrades bort var outnyttjad tid, avbrott samt brist på maskiner och material. Lösningarna 
som anges i tabellen kan vara lösningar på fler än ett problem, likaså kan flera lösningar identifierats 
på ett problem.  
 
Tabell 5.5. Sammanställning av problem och lösningar för kategorin produktivitet  

Nr Lösningar Problem 
  Materialhantering Väntan Omarbete Arbetsplanering Kommunikation 

1 Användning av 
ett TPL - företag 

X     

2 JIT - leveranser X     

3 Val av 
leverantör 

X X X   

4 Möten    X X 
5 Samordning av 

leveranser 
X X    

6 Utveckling av 
IT - system 

    X 
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I det följande beskrivs i korthet de 6 lösningar som har identifierats.  

Lösning 1: Användningen av ett TPL-företag underlättar upphandlingen av material för 
byggföretaget. Med hjälp av ett TPL-företag kan problemet med materialhanteringen lösas, genom att 
material lagras på specifika platser på byggarbetsplatsen, vilket minskar onödiga förflyttningar. TPL-
företaget sköter även transport av material på byggarbetsplatsen till montageplats. 

Lösning 2: Oplanerade leveranser är något som är förekommande i byggbranschen. Lösningen till 
bättre leveransplanering är användning av JIT-leveranser, eftersom större krav ställs då på planering 
vilket leder till mindre risk för oplanerade leveranser. Med användandet av JIT-leveranser minskas 
problemen med materialhanteringen genom att materialet anländer till byggarbetsplatsen i rätt tid och 
rätt mängd. 

Lösning 3: Val av leverantör avser i synnerhet att företagen bör se över sina leverantörer. Upprepade 
gånger var det fel och skador på material som anländer till byggarbetsplatsen, vilket orsaker problem 
som omarbete, väntan och materialhantering. Vad gäller materialhantering kan rätt val av leverantör 
undvika att fel, skador och dylikt uppstår på materialen. Rätt val av leverantör förebygger problem 
som väntan, genom att yrkesarbetarna då inte behöver vänta på att exempelvis material anländer i rätt 
tid. Med rätt leverantör undviks även omarbete. När leveranserna kommer i rätt mängd slipper 
arbetarna lägga tid på att justera felet genom att beställa nytt material. Detta gäller även om materialet 
är skadat vid ankomst. I vissa fall upptäcks inte fel på materialet och det används i produktionen, 
vilket senare upptäcks och leder till omarbete. 

Lösning 4: Dålig planering skapar oftast irritation bland yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen. 
Byggföretaget som inte samordnar möten innebär att en risk för att kommunikationsproblem uppstår 
mellan de inblandade parterna. Problemet grundar sig då i bristande arbetsplaneringen. Med 
användning av möten förbättras kommunikationen eftersom det då sker en informationsöverföring 
mellan alla parter som informeras om arbetsplaneringen. Lösningen är att möten ska samordnas oftare 
för bättre kommunikation och arbetsplanering.  

Lösning 5: Samordning av leveranser innebär att det finns god kännedom om när leveranserna 
anländer till byggarbetsplatsen. Det finns tillgång till leveransplaner som visar relevant information 
om de kommande leveranserna som till exempel leverantör, typ av material och mängd. När denna 
information finns väl tillgänglig blir det då lättare att planera och förbereda inför dessa leveranser 
vilket underlättar materialhanteringen. Samordning av leveranser handlar även om vilken kontroll som 
finns över materialets lagring på byggarbetsplatsen och var materialet är ämnat att monteras på 
byggarbetsplatsen. Detta skulle minska problemet väntan.  

Lösning 6: Användning av digitaliserade metoder möjliggör att informationsspridningen kan gå 
snabbare. Det blir mindre pappersarbete att handskas med vilket ger tid till annat. Användning av IT-
system gör informationen mer lättillgänglig. Utveckling av sådana metoder förbättrar helt klart 
kommunikationen. 
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5.2 Materialhantering 
I denna grupp klassades 3 examensarbeten. En beskrivning finns för varje examensarbete och två 
rubriker med problem och lösningar. Resultatet presenteras sedan gemensamt för alla examensarbeten 
i tabellform med problem kopplat till varje examensarbete och en tabell med både problem och 
lösningar.  

 

5.2.1 Examensarbete 5 - Detaljplanerad materiallogistik för byggarbetsplatser med 

hög upprepandegrad  

Examensarbetet (Salomonsson, 2013) handlar om en fallstudie på en byggarbetsplats för att kartlägga 
logistiken för materialhanteringen. Syftet var att göra en utvärdering och komma fram till logistiska 
lösningar som förbättrar materialhanteringen på byggarbetsplatsen. Projektet belyser var onödiga 
kostnader uppstår och vilka lösningar som kan användas för att undvika onödiga kostnader. Projektet 
som studerats är ett byggprojekt i Växjö där Skanska byggt 60 hyreslägenheter. Både yrkesarbetare 
och produktionsarbetare har intervjuats med frågor om logistiken på byggarbetsplatsen. Förutom 
intervjuer har även en del tidsstudier gjorts för bland annat montering av glespaneler. Tidsstudierna 
visar hur lång tid det tar från att glespanelerna börjar transporteras från lagringsplats på 
byggarbetsplatsen tills att de monterats på plats.  
 

Vilka problem finns? 

Innan bygget påbörjades fanns det problem med att alla ritningar inte var färdiga vid byggstart, 
framförallt gällde det revideringar. Detta störde byggnation till en början vilket gjorde att alla 
processer på byggarbetsplatsen inte kunde starta enligt planering. Under projektets gång fanns en del 
problem med att nya krav på badrum ändrades. Detta krävde en omfattande planering och 
nybeställning av material. Detta ledde till en oplanerad tidsförbrukning som framfördes av 
produktionsledningen i intervjun. 

I vissa fall skedde felbeställningar av material. Detta berodde nästan uteslutet på den mänskliga 
faktorn. Lagringen av det överflödiga materialet var inget problem eftersom stor tillgång till stora 
lagringsplatser fanns.  Trots detta omplacerades delar av det överflödiga materialet vid ett senare 
tillfälle för att göra plats åt annat material.  
 
Yrkesarbetarna anser att det är av stor betydelse om material anländer med lite extra mängd. 
Anledningen är att brist på material ofta uppstår och då måste yrkesarbetarna gå och hämta material 
från lagringsplats. I många fall har det enligt yrkesarbetarna visat sig att materialet är för få till antal 
eller att det är skadat redan innan det packas upp. Allra främst gällde det gipsskivor som hade knäckts 
i förpackningen.  
 
Fönster som levererades till byggarbetsplatsen placerades i fel våningar.  Detta berodde på att hänsyn 
inte hade tagits till att fönster med större brandtålighet var avsedda till specifika våningar.  Detta ledde 
till en onödig förflyttning av fönster till respektive våning. Vid leverans av material till 
byggarbetsplatsen skedde ingen mottagningskontroll. Tidsutrymmet finns inte för detta och 
byggnadsarbetarna räknar med att leveransen innehåller rätt mängd. Detta leder till stort tidsspill om 
materialbrist inte upptäcks i tid. Yrkesarbetarna upplevde det som ett problem att utföra sitt arbete när 
stämp fanns kvar i rummet. 
Tid gick åt att dagligen behöva transportera verktyg och fästdon till monteringsplats. Dessa var 
tvungna att förvaras på en specifik plats på grund av stöldrisk. 
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En tidsstudie utfördes för innertaket i en byggnad som skulle plastas och glesas. För detta moment 
behövs glespaneler som sorteras och transporteras till monteringsplats. Glespanelerna levererades i 
stor mängd vilket därför krävde sortering. Resultatet visade att 52.1 % av det totala arbetet från 
transport till slutmontering gick åt till värdeskapande tid, resterande tid gick åt till förberedande 
aktiviteter, planering och väntan. 
 

Vilka lösningar finns? 

Produktionsledningen ansåg att det vore bra om produktionschefen fick mer insyn i projekteringen för 
att delge sina synpunkter på arbetet. Problemet är att detta inte är så genomförbart vid 
utförandeentreprenad, vilket innebär att beställaren utför projektering genom att ta fram ritningar, 
bygghandlingar och beskrivningar. Angående byggstarten, bekräftar respondenten i 
produktionsledningen att byggstarten många gånger startas för tidigt. Trots att tillräcklig tid inte lagts 
på produktionsplaneringen. Anledningen är att pressen ofta är stor vid att byggprojekten kommer 
igång. 
 
För att kunna använda sig av förpackat material vid montageplats krävs oftast att detta är förbestämt i 
produktionsplaneringen. Det krävs en noggrann planering när stora leveranser ska ske i små volymer, 
samtidigt måste hänsyn tas till att leveranstiden för vissa materialtyper kan vara lång.  
Gällande gipsskivor som levereras i stora volymer som packas upp och sorteras är detta oftast 
tidskrävande. En bättre lösning vore om gipsskivorna levererades i mindre pallar som sedan lyfts upp 
via kran till varje våning. Leverans av denna typ är dyrare men samtidigt är leveransen tidssparande 
när arbetarna inte behöver packa upp och sortera gipsskivorna. Yrkesarbetarna är däremot negativa till 
att leveranser delas upp i flera och mindre leveranser eftersom risken är stor att fler förflyttningar 
måste göras när leveranserna blir fler och ifrågasätter om det i slutändan är tidseffektivt. 
 
När leveranser inte räcker till ligger det största problemet på att delar av materialet har skadats anser 
respondenterna. Enligt produktionsledningen planeras mängdning i större skala än vad som behövs. 
Detta för att undvika logistiska problem som skulle kunna ha stora konsekvenser när produktionen 
stannar upp på grund av materialbrist. Den intervjuade produktionschefen anser att mängdning trots 
detta borde ske efter exakta mått. Yrkesarbetarna yrkar tvärtom på att leveranser av material borde ske 
i övermått för att undvika komplikationer. 

För att öka den värdeskapande tiden vid montage och transport av glespaneler föreslår yrkesarbetarna 
att glespanelerna är sorterade med specifika mängder till varje lägenhet. Produktionsledningen anser 
detta onödigt eftersom glespanelerna har låg vikt och enkelt går att bära med sig till varje våning. 
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5.2.2 Examensarbete 6 - Hur fungerar logistiken i produktionen på ett byggföretag? 

Examensarbetet (Jönsson, 2006) handlar om att ge en bild av hur logistiken fungerar på ett 
byggföretag. Insamling av data i form av litteraturstudier, arbetsplatsbesök och enkätundersökningar 
har gjorts på ett av företagets byggprojekt för att ta reda på hur logistiken kan effektiveras. 
Arbetsplatsbesöken syftar till att ta reda på vilka kostnader och aktiviteter som sker i 
materialhanteringen. Detta för att ta reda på om materialet exempelvis hanteras dubbelt eller hur lång 
tid materialet lagrats på byggarbetsplatsen. Slutskedet av rapporten ska ge konkreta förslag på 
förbättringar för att effektivisera materialhanteringen och logistiken i allmänhet på byggarbetsplatsen. 
Nuvarande materialhantering har även jämförts med alternativa metoder för att hantera 
materiallogistiken, genom att exempelvis anlita externa logistikföretag som har hand om logistiken på 
byggarbetsplatsen.  

 
Vilka problem finns? 

Byggprojektet hade stora problem med att leveranser inte kom på utsatt tid. Mycket tid hade lagts ner 
på att lösa problem som uppstod på grund av att material inte levererats enligt planering.  Exempel på 
problem som uppstod var att finna lagringsplats för material som levererats för tidigt och förflyttningar 
av material mellan lagringsplatser. Enligt yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen läggs cirka två timmar 
per dag åt att bära, leta och vänta på material. Varje våning förbereddes med material i 4-7 veckor i 
förväg. Leveranserna till byggarbetsplatsen kom i stora kvantiteter.  En extra lastmaskin var inhyrd för 
att klara av att ta emot alla leveranser. Vid förseningar av leveranser upplever yrkesarbetarna det mest 
problematiska att vänta på att kunna använda lastmaskiner för att transportera materialet, framförallt 
gällande hjullastare där endast en förare var i tjänst. 
 
Många produktionsstörningar som berodde på den mänskliga faktorn uppkom på bygget. En del 
omarbete fick göras på olika delar av bygget, som till stor del berodde på slarv. I ett fall blev ett 
fönster oanvändbart efter att det lämnats lutande mot en nymålad vägg. 

Byggarbetsplatsen var ostädad. Det fanns kvarglömt material, emballage och verktyg som hade 
lämnats på flera ställen. När sedan andra byggarbetare skulle utföra sitt arbete på samma plats var 
skräpet i vägen och flyttades till annan plats. Byggnadsarbetarna var framförallt dåliga på att ta bort 
emballage efter sig. Detta var ett problem som skedde dagligen. 

Många underentreprenörer har utländsk härkomst och talar varken svenska eller engelska. Detta 
skapade en del kommunikationsproblem mellan arbetarna. Den bristfälliga kommunikationen ledde till 
missuppfattningar och oklarheter i underentreprenörernas leveranser.  Även bristande motivation 
upplevdes bland underentreprenörerna. 

 
Vilka lösningar finns? 

 I princip alla arbetare på byggarbetsplatsen tycker det var bra att material levererades i stora volymer. 
Detta motiverades med färre transporter, färre lossningstillfällen, färre aviseringar och mindre risker 
för förseningar.  Ståndpunkten bland yrkesarbetarna är klar, finns stora lagringsutrymmen på 
byggarbetsplatsen finns inget behov av att omorganisera materialtransporterna. Däremot föreslår 
författaren av examensarbetet att materialet istället bör lagras under kortare tid. Förslagsvis borde 
leveranserna efter att ha kommit till byggarbetsplatsen direkt transporteras till montageplats. Istället 
för att som i detta byggprojekt transporteras till parkeringsdäck där all material lagrats. Slutsatsen är 
att leveranser i rätt tid och i rätt mängd är tids- och kostnadseffektivt trots att det innebär fler 
leveranser och förflyttningar. 
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Användning av tredjepartslogistik som sköter materialhantering anses vara en bra lösning för att 
minska de dolda kostnaderna på byggarbetsplatsen. Detta skulle minska den höga kapitalbindningen 
som uppstår när stora volymer av material levereras på samma gång.  
 
För att lösa kommunikationsproblemen på byggarbetsplatsen som bland annat har med språkskillnader 
att göra, anser de flesta yrkesarbetarna att den bästa lösningen är att underentreprenörerna är få till 
antalet. Det blir då lättare att styra och samordna på byggarbetsplatsen. 
 

5.2.3 Examensarbete 7 - Effektivisering av arbetsplatslogistik 

Examensarbetet (Ek, 2008) syftar till att studera hur logistiken på en byggarbetsplats kan 
effektiviseras. Studien har genomförts med hjälp av intervjuer, arbetsplatsbesök och granskning av 
projekthandlingar. Med dessa förutsättningar ges förslag på hur resurserna på byggarbetsplatsen bäst 
kan utnyttjas till produktivt arbete. Förslagen ska sedan utgöra en grund till skapandet av ett 
gemensamt och standardiserat arbetssätt på alla byggarbetsplatser. Intervjuerna har riktats till 
byggnadsarbetare. Arbetsplatsbesöket har gjorts genom observationer av materialhantering på fyra 
olika projekt där NCC står som huvudentreprenör. Projekthandlingar av olika slag har använts som 
grund för beräkning av kostnader för materialhanteringen. NCC har anlitat ett externt 
bygglogistikföretag som har hand om materialhanteringen för att transportera materialet till 
montageplats på byggarbetsplatsen. Effekterna av att anlita ett bygglogistikföretag ingår även i 
studien.  
 

Vilka problem finns? 

Vid planering av materielleveranserna uppstod problem med att samordna all inköp av material till 
byggarbetsplatsen. Byggföretaget NCC vill kontrollera all inköp av material på byggarbetsplatsen, 
inklusive underentreprenörernas materielleveranser. Detta möts av ett starkt motstånd från 
underentreprenörerna och en konflikt uppstår. I vissa fall har det hänt att arbete har bojkottats av 
underentreprenörerna på grund av att de inte får kontrollera sina egna inköp av material. 
 
Material levererades inte alltid i tid. Detta innebär stora problem när ett externt bygglogistikföretag 
hade hand om materialhanteringen vars affärsidé bygger på precisa leveranser och ett bra 
informationsflöde från leverantörerna. Kraven som ställs av bygglogistikföretaget är att leveranserna 
anländer på ett klockslag med 2 timmars intervall. När förseningar sker ställer det till med problem för 
bygglogistikföretaget som inte kan fördela arbetsresurserna jämnt över dagen. I vissa fall kommer 
leveranserna efter 16.00 när bygglogistikföretaget slutat för dagen och då måste yrkesarbetarna på 
NCC ta emot materialet.  

Kommunikationsproblem uppstod mellan lastbilschaufförerna och arbetarna på byggarbetsplatsen. 
Flera chaufförer talar inte engelska vilket ökar risken för missförstånd.  I det här fallet berodde 
problemen på följesedlar med bristande information om adress till byggarbetsplatsen. Detta resulterade 
i att chauffören levererade godset till fel adress. Det hände att material som levererades var skadat vid 
ankomst. I ett fall hade inget skydd använts för spännbanden som sitter runt träpanelerna. Detta 
resulterade i oanvändbara träpaneler. Stölder inträffade på bygget. Det som stals var framförallt 
verktyg till ett värde av 100 000 kr. 
 
En tidsstudie utfördes för inbärning av fönster till varje våning. Kran användes främst för transport till 
de övre våningarna medan bygghissen användes för de lägre våningarna. För transport med bygghiss 
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visade studien väldigt varierande tider. Detta berodde på att problem som uppstår under transporten 
förlänger tiden. Det största problemet var att pallarna med material som transporterades i bygghissen 
var för stora för att få plats i hissen. Detta löstes genom att emballage skärs ut och materialet delas upp 
för att få plats i hissen. Ett annat vanligt problem var att hissen inte stannade i linje med varje 
våningsplan, en kant bildades. Detta innebär att materialet måste tas ut ur hissen på ett varsamt sätt för 
att undvika skador på materialet. Enligt intervjuer med yrkesarbetare bekräftar de att problem med 
bygghisstransporter oftast sker när bygghissen har ett djup som är mindre än 3 meter. Även en del 
effektivitetsproblem uppstod med inlyft med kran. Tiderna höll en jämn nivå och inga problem 
uppstod vid inlyft. Problemet var att en flaskhals uppstod, eftersom inte tillräckligt med gods kunde 
lyftas in i byggnaden samtidigt.  
 
Kostnaderna för anlitandet av Svensk Bygglogistik som sköter materiallogistiken var enligt författaren 
höga.  Mellan 20 till 60 % varierade de fasta kostnaderna, som beräknas fram ur det totala priset för 
material. Procentenheten varierar beroende på vad för typ av material och hur svårt materialet är att 
handskas med.  Med fasta kostnader menas den fasta avgift bygglogistikföretaget tar ut för att ta emot 
och transportera materialet till montageplats. 
 
Det fanns problem med blockerade transportleder på byggarbetsplatsen, som skedde flera gånger i 
bygget. En underentreprenör hade lagrat träreglar mitt på en transportled. Avlastningszonen belastades 
även av att bilar parkerats i lossningsområdet. Problem fanns med sopor och emballage som lämnats 
på plats. Smuts brukade sopas ihop till stora högar men plockas sällan upp. 

Vilka lösningar finns?  

För att byggföretaget ska få bättre ordning på inköp av material föreslås att företaget delar upp inköp 
och logistik i två helt olika stödprocesser. Logistiken fokuserar då mer på materialflöden och 
lagerhållning medan inköp fokuserar mer på leverantörsutveckling, val av leverantör och förhandling 
av priser.  Resurserna för logistiken utökas även med fler logistikansvariga som ser till att lossning och 
hantering av material på byggarbetsplatsen går smidigt till. När materialet är skadat vid ankomst 
fakturerar NCC för hanteringen och kostnaden för materialet. Istället för att det skadade godset lagras 
på byggarbetsplatsen borde godset omgående transporteras till ett annat extern lager. Detta för att inte 
försämra flödet på byggarbetsplatsen när onödigt mycket material finns lagrat. 

För att bygghissen ska kunna användas på effektivast möjliga sätt, krävs att hissen har ett tillräckligt 
djup. Byggnadsarbetarna hävdar att problem med inlastning av material i hissen uppstår främst när 
djupet är mindre än 3 meter. Passage in och ut från hissen måste även gå smidigt och därför måste en 
tillräcklig stor yta vara fri från föremål utanför hissdörrarna.   
 
Angående den ineffektiva byggkranen, berodde problemet på att byggkranen inte använde sig av en 
plattform vid inlyft. Materialet lyftes in i byggnaden pall för pall. Med en plattform kan flera pallar 
lyftas in samtidigt vilket sparar mycket tid. Anledningen till att kranen saknade plattform berodde på 
att byggarbetsplatsen inte var anpassad till detta och uppfyllde inte olika tekniska krav. 
 
Materialtransporterna kan effektiviseras om pallastare och pallvagn var automatiska som drivs på 
elektricitet. I denna byggarbetsplats användes manuella maskiner som kan vara påfrestande för 
byggnadsarbetarnas arbetsmiljö.   
 
I rapporten visades att de fasta kostnaderna för att bygglogistikföretaget ska sköta materialhanteringen 
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på byggarbetsplatsen är för hög. NCC lyckades förhandla bort kostnaderna för verktygen 
bygglogistikföretaget använder för materialtransporter på bygget. 

 

5.2.4 Sammanställning av problem 

Tabell 5.6 visar en sammanfattning av alla problem som identifierades ur de sammanställda 
examensarbetena för kategorin materialhantering.  
 

Tabell 5.6. Visar problem och lösningar inom kategorin materialhantering 

Nr Problem Examensarbeten 
  ”Detaljplanerad 

materiallogistik för 
byggarbetsplatser med hög 
upprepandegrad”(Salomonsson, 
2013) 

”Hur fungerar 
logistiken i 
produktionen på ett 
byggföretag?” 
(Jönsson, 2006)  

”Effektivisering av 
arbetsplatslogistik” 
(Ek, 2008) 

1 Produktionsplanering X  X 

2 Omarbete  X  

3 Problem med tidiga eller sena 
leveranser 

X X X 

4 Skadat material vid leverans 
till byggarbetsplats 

X  X 

5 Skadat material vid hantering 
på byggarbetsplats 

 X  

6 Onödiga förflyttningar av 
verktyg och material 

X   

7 Väntan på maskiner, verktyg 
och material 

 X  

8 Bristande samordning av 
material 

X X X 

9 Problem med inlyft av 
material via kran och bygghiss 

  X 

10 Stölder av verktyg och 
material 

  X 

11 kommunikationsproblem  X X 

12 Ostädad byggarbetsplats  X X 

13 Blockerade transportleder   X 
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I det följande beskrivs i korthet de 13 problemområden som har identifierats. 

Problem 1: Produktionsplaneringsproblem som beror på bristande produktionsplanering som 
exempelvis felbeställningar, försenad produktionsstart, nybeställning av material efter byggstart och 
bristfälliga byggritningar.  

Problem 2: Omarbete hänförs till problem som gjorts på grund av fel, reparationer eller förluster. Till 
exempel att hantverkare får lägga ordinarie arbetstid på att reparera skador.  

Problem 3: Tidiga eller sena leveranser av material till byggarbetsplats. 

Problem 4: Skada på material som skett under leverans till byggarbetsplats. 
 
Problem 5: Skada på material som sker under transport från lagringsplats till montageplats på 
byggarbetsplats. 

Problem 6: Onödiga förflyttningar kan handla om material, verktyg som måste hämtas till 
montageplats på grund av materialbrist. Det kan även vara förflyttningar av material från tillfälliga 
lagringsplatser. 

Problem 7: Väntan syftar till de problem som räknas till väntetiden på maskiner, verktyg och 
material.  

Problem 8: Bristande samordning av material, innebär att arbetarna på byggarbetsplatsen haft dålig 
vetskap om materielleveranserna på byggarbetsplatsen. På vissa byggarbetsplatser utförs ingen 
mottagningskontroll för att kontrollera om godset innehåller rätt mängd. Istället utgår arbetarna från att 
materialet håller rätt mängd, trots att materialet i många fall senare visat sig innehålla fel mängd eller 
att det är skadat.    

Problem 9: Problem med inlastning av material i hissen uppstår främst när djupet är mindre än 3 
meter. Passage in och ut från hissen måste även gå smidigt och därför måste en tillräcklig stor yta vara 
fri.   

Problem 10: Folk utifrån kommer in på byggarbetsplatsen under kvällen/natten och stjäl verktyg och 
material.  

Problem 11: Kommunikation avser sådana problem där det förekommer kommunikationsproblem 
mellan arbetsledningen, yrkesarbetarna och underentreprenörerna.  

Problem 12: Ostädade byggarbetsplatser räknas till sådant där emballage, verktyg, material och allt 
möjligt ligger utspritt på byggarbetsplatsen.  

Problem 13: Blockerade transporter syftar till problem där transportörens väg blir blockerad på grund 
av att exempelvis någon byggnadsarbetare parkerat sin bil i vägen.   
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5.2.5 Sammanställning av problem och lösningar 

Tabell 5.7 visar en lättöverskådlig bild över problem och lösningar i de sammanställda 
examensarbetena. 6 av 13 problem identifierades som problem med lösning. Dessa var tidiga eller 
sena leveranser, onödiga förflyttningar av verktyg och material, bristande samordning av material, 
väntan på maskiner, skadat material vid hantering på byggarbetsplats samt inlyft av material via kran 
och bygghiss. Varje problem har minst en identifierande lösning, vilket var kriteriet för att 
sammanställas i denna tabell. Lösningarna som anges i tabellen kan vara lösningar på fler än ett 
problem, likaså kan flera lösningar identifierats på ett problem.  
 

Tabell 5.7. Visar problem och lösningar för kategorin materialhantering

Nr Lösningar Problem 
  Tidiga 

eller 
sena 
levera
nser  
 

Onödiga 
förflyttningar av 
verktyg & 
material 
 

Bristande 
samordning 
av material 
 

Väntan på 
maskiner, 
verktyg & 
material  
 

Skadat material vid 
hantering på 
byggarbetsplats  

Inlyft av 
material via 
kran och 
bygghiss  

1 Förpaketerat 
material 

 X  X   

2 Mängdning sker 
efter exakta mått  

 X X    

3 Materiallagring 
sker under kortare 
perioder 

 X     

4 Direkttransport 
till montageplats 

 X     

5 JIT-leveranser X X X    

6 Användandet av 
ett TPL - företag 

X X X X X  X 

7 Användandet av 
en logistik-
ansvarig 

  X    

8 Rätt storlek på 
bygghiss, minst 3 
m djupt 

     X 
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I det följande beskrivs i korthet de 9 lösningar som har identifierats.  

Lösning 1: Förpaketerat material innebär förberedelser av material på montageplats. Materialet är då 
uppackat och sorterat efter rätt ordningsföljd. Detta innebär dock att mer arbete krävs vilket ökar 
kostnaderna. Detta skulle dock ur ett totalperspektiv innebära att kostnaderna minskar när arbetarna 
kan ägna mer tid åt direkt värdeskapande arbete, vilket leder till ett bättre flöde och mindre väntan. 
Detta kan även appliceras för verktyg, som även kan förberedas på montageplats och minskar onödiga 
förflyttningar. 

Lösning 2: Mängdning efter exakta mått innebär att materialet som levereras till byggarbetsplatsen är 
i den mängd som krävs i produktionen. I många fall beställs mer material än nödvändigt som en åtgärd 
för att minska risken för att material inte räcker som till exempel kan ske vid skador på material och 
vid felkalkyleringar. Beställning i exakta mått minskar kapitalbindningen och spill. Detta ställer dock 
höga krav på god planering där mängden är noga kalkylerad. Denna noggrannhet kan innebära att 
risken för onödiga förflyttningar minskar eftersom inget material behöver hämtas på grund av brist. 
Förutsatt att det inte råder brist på material av andra orsaker som till exempel skador. Noggrannheten 
kräver god kännedom om all information som berör materialet. En god kännedom om 
materialleveranserna innebär att samordning av materialet kan ske bättre. 

Lösning 3: Om materialet lagras under så kort tid som möjligt på byggarbetsplatsen kommer detta 
innebära att mer utrymme kommer att skapas. Vid trånga utrymmen händer ibland att material tillfället 
lagras på en plats i väntan på att en lagringsplats ska bli ledig. Risken för detta minimeras om 
materialleveranserna planeras på detta vis. 

Lösning 4: Direkttransport till montageplats innebär att materialet transporteras till montageplats 
direkt efter leverans. Denna lösning är liknande den i lösning 1, skillnaden är att ingen förpaketering 
sker. Genom direkttransport minskar risken för onödiga förflyttningar. Detta arbete sker förslagsvis av 
logistikarbetare på byggarbetsplatsen vilket frigör mer tid till snickaren att ägna åt värdeskapande 
aktiviteter. 

Lösning 5: Just In Time innebär att materialleveranserna ankommer till byggarbetsplatsen vid den 
tiden de är avsedda att användas. Detta innebär att mindre material kommer finnas i lager. 
Leveranserna är många och kommer i små laster. Detta skulle frigöra utrymme vilket i sin tur minskar 
onödiga förflyttningar av material, då arbetarna inte behöver flytta material mellan olika platser som 
ofta inträffar på grund av platsbrist. JIT-leveranser ställer höga krav på att materialleveranserna är väl 
samordnade och detta problem borde därför lösas. I annat fall hade detta haft stora konsekvenser på 
produktionen när leveranserna inte kommer i tid. Trots att leveranserna är fler kan JIT innebära att 
leveranserna kommer i tid oftare. Flödet är starkt påverkat av leveranserna och därför borde det finnas 
en naturlig vilja att se till att de kommer i tid. I många fall där JIT-leveranser används sker någon form 
av mellanlagring i terminal i närheten av byggarbetsplatsen, vilket därför också ökar chanserna för mer 
tidsprecisa leveranser. 

Lösning 6: Anlitandet av ett tredjepartslogistikföretag innebär att ett externt företag har hand om hela 
materialhanteringen. Arbetarna på byggföretaget har inte ansvaret över leveranserna och andra 
aktiviteter som följer som exempel lossning, lagring, sortering och transport. Det frigör mycket tid 
som minskar en rad logistikproblem som onödiga förflyttningar, samordning av material, minskar 
väntan och problem som kan uppstå vid inlyft till montageplats. Ansvaret ligger på TPL-företaget när 
skador sker på material vid hantering på byggarbetsplatsen.  Dessa lösningar som ett TPL-företag 
erbjuder påminner mycket om alla föregående lösningarna, skillnaden är att detta arbete inte sker av 
byggnadsarbetarna. Nackdelen med anlitandet av ett TPL-företag är att kostnaderna kan vara höga 
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vilket därför ställer höga krav på hög effektivitet av byggnadsarbetarna för att kostnaderna totalt sett 
ska bli mindre. 

Lösning 7: Användning av en logistikansvarig hänger mycket på i vilken utsträckning av logistiken 
som den ansvariga har hand om. Om den logistikansvariga har hand om leveranserna och dirigerar 
leveranserna till rätt plats och utför förberedande arbete inför leveranserna förbättrar detta 
samordningen av leveranserna.  

Lösning 8: Problem som sker med bygghiss är framförallt när material inte får plats i hissen. En hiss 
som är minst 3 meter djup löser oftast detta problem. 
 

5.3 APD-plan 
I denna grupp sammanställs 2 examensarbeten. En beskrivning finns för varje examensarbete och två 
rubriker med problem och lösningar var för sig. Resultatet presenteras sedan gemensamt för alla 
examensarbeten i tabellform med problem kopplat till varje examensarbete och en tabell med både 
problem och lösningar.  
 

5.3.1 Examensarbete 8 – APD-planen för ett ökat logistikmedvetande 

Examensarbetet ”APD-planen för ett ökat logistikmedvetande” (Gustafsson m.fl. 2010) är en studie 
som undersöker användandet av APD-plan i byggbranschen. Med hjälp av studien ska förståelsen öka 
kring APD-planens betydelse. Fallstudier, intervjuer och noggranna observationer är metoderna som 
används för undersökningen. Studien har gjorts på tre olika byggprojekt.  

 

Vilka problem finns? 

Under intervjun uttalade sig lagbasen om att framtagningen av APD-planen skedde mellan ett fåtal i 
arbetsledningen. Det leder till brist på kommunikation. Personalen i ledningen når inte ut med 
information till övriga arbetare. Sådana problem missgynnar det egna företaget i form av att ingen 
informationsöverföring sker mellan dem.  

Ett annat problem som framgick tydligt vid leveranserna var att transportören inte hittade till angiven 
plats. Transportören menade att det var svårt att hitta infarten till bygget. Vidare utvecklas det att 
problematiken uppstår genom att avgöra vad som är arbetsområde och inte. Transportören brukar 
snurra runt ett tag ute på gatan innan en hantverkare får avbryta sitt arbete för att vifta in trailern. I 
intervjun klargör platschefen att ingen skyltning är nödvändig eftersom transportören har en GPS till 
förfogandet. Dessutom anser platschefen att företaget blir tvungna att skylta ända ut till E 18 om en 
skyltning överhuvudtaget ska göra nytta.  

Fler problem som fanns var bland annat med arbetsmiljön. När betongelementen monterades fanns en 
tendens att det blev mörkt inne i rummen. Då placerades belysningen på marken, vilket gjorde att 
yrkesarbetarna ständigt fick flytta belysning som var i vägen. Elkablar dragna över byggarbetsplatsen 
skadades när tunga trailers eller arbetsfordon körde över dem. Dessutom ökar risken att någon 
snubblar över en elkabel och skadar sig. Andra problem som uppstod vid arbetsmiljön var sopsortering 
och avfallshantering. Yrkesarbetarna hade en del problem med att veta vilket typ av material som ska 
slängas i rätt container och sopkärl. En del ägnade bara inte en sekund åt att kika över containerkanten 
för att se innehållet och vad för typ av material som redan låg där. Andra problem som finns vid 
sopsorteringen är vid tömning av containrar. Det förekommer att avfallshanteraren skickar tillbaka 
containrar som är markerade med något annat än vad innehållet gäller vid återförande av containrar. 
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Det skapar problem som missleder yrkesarbetarna om vilket material containern är avsedd för. 
Arbetsledarna fick ständigt hantera problemen muntligt och upprepade sig ett flertal gånger med 
yrkesarbetarna om att städa och hålla det anständigt på byggarbetsplatsen. 

Under intervjun med platschefen framgick det att tidsbeställda och paketerade leveranser är inte något 
de kommer att satsa på. Det medför bara extra kostnader och funkade inte när företaget försökte med 
det konceptet en gång. Detta tankesätt leder till problem genom att leveranserna kommer helt 
oregelbundet. Problemet uppstår i samband med den mängdrabatt företaget erhåller vid inköp av stora 
kvantiteter. Det leder till att materialet mellanlagras på byggarbetsplatsen. Detta medför med största 
sannolikhet mer kostnader jämfört med om företaget hade köpt mindre mängder och undvikt 
mellanlagring. Dessutom medför mellanlagringen på byggarbetsplatsen onödiga förflyttningar samt att 
materialet är i vägen för andra yrkesarbetare.  

 

Vilka lösningar finns? 

Framtagningen av APD-planen utfördes av ett fåtal personer från ledningen. Lösningen till problemet 
är att respektive lagbas från en yrkesgrupp aktivt ska delta vid framtagning av en APD-plan och 
involvera sig i möten. Det genererar vidare att kommunikationen blir bättre i företaget. APD-planen 
ska vara uppsatt i matsalen, på dörrar till omklädningsrummen och liknande utrymmen där 
yrkesarbetarna vistas. Det innebär att yrkesarbetarna, tjänstemännen, besökarna och annat folk 
påträffar APD-planen gång på gång och enkelt kan stanna upp och få en överskådlig illustration.       

Skyltning är en lösning till problemet med transportörerna som snurrade runt ute på gatan, eftersom 
infarten till bygget var svårt att identifiera. Ytterligare lösning är att dela med sig av APD-planen till 
leverantören vid beställning. Det underlättar arbetet som gör att leverantören i förväg kan förbereda 
och planera. När leverantören erhållit APD-planen vid beställningen går det enkelt urskilja var infarten 
till bygget håller till.  

Hantverkarna fick flytta belysningen lite här och var för att utföra det egna arbetet. Det problemet kan 
enkelt lösas om tid avsätts för elektrikern. Elektrikern ska i förväg ordna med belysningen innan 
hantverkarna sätter igång med arbetet. Istället för att ha belysningen på marken skulle den kunna 
hänga i taket. Arbetsledarna ägnade en del av tiden till upprepningar om att hantverkarna måste sköta 
städningen och sorteringen av avfall i rätt container. En alternativ lösning som företaget hade försökt 
med var att skylta vad för typ av avfall containern avser. Skyltningen uppfyllde emellertid ingen 
funktion. Lösningen är att utgå ifrån ett mer standardiserat arbete för städningen och 
avfallshanteringen. Lean Thinking förespråkar vikten av standardiserat arbete. Blanda annat genom 
den japanska metoden för att skapa ordning på byggarbetsplatsen, 5S. Sortera verktyg och redskap 
som disponeras. Systematisera genom exempelvis en bild hur byggarbetsplatsen ska se ut efter 
användandet. Städa med jämna mellanrum. Sköta ordning och reda.  

Under intervjun ansåg platschefen att en satsning på tidsbeställda och paketerade leveranser bara är en 
extra kostnad. Platschefen måste helt enkelt börja ändra inställning och se helhetsperspektivet, istället 
för att fokusera på priset. All extra hantering som företaget blir tvungna att göra i form av lossning, 
förflyttningar och liknande osynliga kostnader, kan enkelt elimineras genom bättre kunskap och 
medvetenhet kring helhetsperspektivet. Om företaget betalar en extra kostnad för paketeringen och 
tidsprecisionen, undviks att hantverkarna ägnar ordinarie arbetstid åt att sortera och lyfta. Vilket 
innebär mindre kostnader, eftersom pengar mäts i tid. En lösning för att undvika mellanlagringen är att 
materialet beställs i små mängder. Företaget måste börja ställa krav på leverantören att förbättra 
tidprecisionen, alternativ lösning se över val av leverantör.   
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Vid gjutningar när betongbilen anländer sköts leveranser helt felfria. Byggarbetarna är förbereda på att 
en betongbil är på väg samtidigt som transportören är punktlig. En lösning är att använda sig av 
samma kunskap vid andra leveranser.  
 

5.3.2 Examensarbete 9 - Effektivisering av byggservice 

Examensarbetet ”Effektivisering av byggservice” (Örnberg, 2013) syftar till att finna 
utvecklingsmöjligheter för ett byggföretag som på sikt kan vara konkurrenskraftiga jämfört med andra 
inom byggbranschen. Mycket av lösningarna avspeglar sig i dagen samhälle med utveckling av 
elektronik och digitalisering. Under tre veckors tid genomfördes studien med observation och 
intervjuer av hantverkare och arbetsledare. En APD-plan upprättades över ett område som företaget 
hade en del problem med. Examensarbetet har lagt stor fokus på att få fram hjälpmedel som kan 
underlätta materialhantering, lagring, hyrning av maskiner, genomförda mantimmar och hantering av 
släpvagnar.  

 

Vilka problem finns? 

Företaget använder sig mycket av hyrmaskiner istället för att köpa egna. När hantverkarna är i behov 
av maskiner åker de och hyr, istället för att göra ett kort besök i förrådet och säkerställa att maskinen 
inte finns tillgänglig. Problemet som uppstår är att det förekommer dubbletter av vissa maskiner när 
det egentligen inte är nödvändigt. Till följd av det uppkommer fler problem som gör det svårt för 
arbetsledarna att få kännedom om vilka maskiner som hyrs, parallellt med att en del transporter görs 
endast för hyrmaskiner. Enormt slöseri i form av avbrott och icke värdeskapande arbete. Arbetsledarna 
får ständigt tampas med problem då fakturor kommer osorterade i en enda röra, eftersom det blir svårt 
att hålla ordning på vilken maskin som tillhör respektive arbetsplats.  

Snickarna i företaget brukar inte skriva upp antalet timmar de arbetat på ett projekt. Det skapar 
problem som försvårar det totala arbetstimmarna som hantverkarna utfört. I och med det finns det 
inget underlag på slutsumman för hur mycket kunden ska betala.  

Företaget har nio släpvagnar till förfogande varav sju stycken har kåpa. Problemet som uppstår med 
dessa släpvagnar är att ingen har någon koll på vem som använder dem för tillfället. Det förekommer 
även att annat material har blivit kvar i släpvagnen av tidigare användare som inte tagit bort efter sig. 
Det skapar irritation när en annan kollega eller yrkesgrupp ska använda släpvagnen och kommer 
underfund med att det ligger material i den. Det ger upphov till problem som förseningar och onödiga 
förflyttningar. Personen i fråga blir antingen tvungen att ägna tid åt att leta upp en släpvagn eller att 
tömma en till eget bruk, om och endast om tidigare användare åsidosätt att ta bort efter sig. Företaget 
har nu satt lås på släpvagnarna som en lösning, men effekten genererar till mer problem. Nycklarna 
försvinner eller så väljer en del hantverkare att hålla inne med nyckeln för att garantera sig om en 
släpvagn till morgondagen.  

Företaget har ett område som benämns ”förrådet”. Det är en stor tomt som till största del består av 
obrukbart material, slitna redskap och verktyg, oanvändbara släpvagnar med mera. Problemet som 
finns är att ingen organisation och struktur finns på det området. Allt är ostädat i en enda röra. 
Materialhanteringen är ett annat problem som finns. Material och redskap har placerats på områden 
som varit fria och tillgängliga.  

Företaget håller på med flera projekt samtidigt, vilket innebär att arbetsledarna kan vara verksamma i 
flera projekt samtidigt. Problemet som uppstår är att arbetsledarna anser att det kan vara svårt att veta 
vilket projekt som hör till vad och vilka utvecklingar som skett i projektet. Dessutom måste 
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arbetsledarna åka mellan projekten för att hämta något litet papper på deras kontor.             
 

Vilka lösningar finns?    

Lösningen till problemet kring hantverkarnas hyrning av maskiner gjordes genom skapandet av ett 
”kryssystem”. Hantverkarna ska kryssa i de material och maskiner som används under projektet. I 
dokumentet stod det bland annat vem som beställer eller hyr.  

Arbetsledarna var verksamma i flera projekt samtidigt. Det blev svårt för dem att hålla ordningen. 
Eftersom alla i arbetsledningen ägde en smartphone kom lösningen om att skapa en applikation, även 
mer känt som appar. Denna app skulle sköta all informationshantering digitalt. Arbetsledarna kan 
enkelt följa eventuella förändringar och utvecklingar i varje projekt var de än befinner sig, eftersom 
smartphonen är portabel. Appen löser även andra problem som informationsspridning. Alla inblandade 
aktörer i projektet får uppdateringar direkt i telefonen.   

Det fanns ett antal lösningar till problemet med släpvagnarna. Den första lösningen grundades i 
samband med att hantverkarna skulle använda sig av ett bokningssystem. Varje släpvagn ska då bokas 
in tillsammans med vilket datum och vem det är som bokar. Den andra lösningen var att bokningarna 
skulle göras via en smartphone. Någon typ av app, skulle då utvecklas. Den tredje lösningen var att en 
scanner skulle skanna av en nyckel med streckkod. Precis på samma sätt som en produkt i en 
matvarubutik. När hantverkaren är färdig med släpvagnen ska den scannas igen för att nyckeln ska bli 
ledig. En annan lösning till problemet kring släpvagnarna är en traditionell bokningsblankett. Även 
regler och ordningar bestämdes för hur släpvagnarna ska användas och i vilket skick de ska vara i vid 
återlämning.    

Om det området som benämns ”förrådet” organiseras bättre kan problemen där elimineras. Bättre 
struktur ger mer inköp av material. Större inköp ger mängdrabatt, vilket gynnar företaget. Framtagning 
av en APD-plan är lösningen till problemet för området förrådet. Med hjälp av APD-planen kan 
företaget få en överskådlig illustration hur området kan utnyttjas bättre. APD-planen löser bland annat 
problemen för materialhanteringen, lagringen och hanteringen av containrar.  
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5.3.3 Sammanställning av problem  

Tabell 5.8 visar vilka examensarbeten för APD-planer kombinerat med vilka problem som finns. En 
förklarande text finns för alla de angivna problemen. 

Tabell 5.8. Visar problem kopplat till varje examensarbete för kategorin APD-plan 

 

I de följande beskrivs i korthet de 6 problemområden som har identifierats. 

Problem 1: Kommunikation avser problem där personalen i ledningen inte delar med sig kunskapen 
till övriga, utan istället sitter inne med den. Dålig kommunikation hänförs också till sådant där 
arbetsledarna anser att det kan vara svårt att veta vilket projekt som hör till vad och vilka utvecklingar 
som skett i projektet. Särskilt när vissa arbetsledare är insatta i fler olika projekt samtidigt.  

Problem 2: Onödiga förflyttningar handlar i största mån om material, verktyg eller liknande redskap 
som är i vägen för yrkesarbetarna. Det kan även röra sig om material som måste förflyttas från 
släpvagnarna för att yrkesarbetaren ska kunna använda den.  

Problem 3: Mellanlagring hörs i princip på namnet vad det innebär. Problemet uppstår i samband med 
den mängdrabatt företaget erhåller vid inköp av stora kvantiteter. Det leder till att materialet 
mellanlagras på byggarbetsplatsen.  

Problem 4: Transporter avser problematiken kring leveransprecisionen. Alltså hur väl transportören 
anländer på angiven tidpunkt.  

Problem 5: Arbetsmiljön räknas till problem som försämrar omgivningen på byggarbetsplatsen. Det 
kan bland annat syfta på hur belysningen är i de mörka rummen, risken för personskador, hur sop- och 
avfallshanteringen sker och om byggarbetsplatsen är välskött.  

Problem 6: Motivation syftar till yrkesarbetarnas inställning gentemot arbetet. Vid användning av en 
släpvagn förekommer det att material blivit kvar i släpvagnen av tidigare användare som inte tagit bort 
efter sig. Även att snickarna inte skriver upp antalet arbetstimmar de genomfört är ett tecken på dålig 
motivation. Det gäller vid hyrning av maskiner också då hantverkarna inte gör en säkerhetskoll att 
maskinen de behöver redan inte finns i förrådet.     

Nr Problem Examensarbeten 
  ”APD-plan för ett ökat 

logistikmedvetande” (Gustafsson 
m.fl. 2010)  

”Effektivisering av 
byggservice” (Örnberg, 
2013) 

1 Kommunikation X X 

2 Onödiga förflyttningar X X 

3 Mellanlagring X  

4 Transporter X  

5 Arbetsmiljön X X 

6 Motivation  X 
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5.3.4 Sammanställning av problem och lösningar 
 Tabell 5.9 visar en lättöverskådlig bild över problem och lösningar i de sammanställda 
examensarbetena. 3 av 6 problem identifierades som ett problem med lösning. Dessa var onödiga 
förflyttningar, arbetsmiljö och kommunikation. Varje problem har minst en identifierande lösning, 
vilket var kriteriet för att sammanställas i denna tabell. De problemområden som gallrades bort var 
mellanlagring, transporter och motivation. Dessa problem kunde inte relateras till någon tydlig 
lösning. Lösningarna som anges i tabellen kan vara lösningar på fler än ett problem, likaså kan flera 
lösningar identifierats på ett problem.  
 

Tabell 5.9. Visar lösningar och problem för kategorin APD-plan 

   

I de följande beskrivs i korthet de 3 lösningar som har identifierats. 

Lösning 1: Problemen som uppstod var att yrkesarbetarna hade svårt att sortera avfall i rätt sopkärl 
och att sköta städningen på byggarbetsplatsen. Detta försämrade arbetsmiljö. Med användning av Lean 
Thinking går det att standardisera arbetet. Denna japanska metoden som utgår från Lean Thinking för 
att skapa ordning och reda på byggarbetsplatsen, följer 5 principer, sortera, strukturera, städa, 
standardisera och skapa vana. Med hjälp av dessa principer löser det problemet med arbetsmiljön. Till 
exempel kan yrkesarbetarna efter varje arbetsmoment städa efter sig och utföra en större städning en 
gång i veckan. Alla som är delaktiga måste ta eget ansvar för en fungerande arbetsmiljö.     

Lösning 2: Utveckling av IT-system bygger på skapande av applikationer. Flertalet av arbetsledarna 
medverkade i olika projekt vilket skapade problem med informationshanteringen, eftersom det var 
svårt att hålla ordningen på de olika projekten. Med användning av en applikation hanteras 
informationen digitalt. Det underlättar all spridning av information, då varje arbetare snabbt och enkelt 
kan ladda upp exempelvis en ritning eller dokument till respektive entreprenör. Det löser problemet  
med kommunikation mellan arbetsledningen och inblandade parter.   

Lösning 3: Upprättandet av en APD-plan skedde mellan ett fåtal i arbetsledningen. Varje person kan 
enkelt få en överskådlig bild på byggarbetsplatsen genom att följa APD-planen. Arbetsmiljön blir 
säkrare och minskar risken för personskador då APD-planen visar exempelvis kranplacering. Vilket 
innebär att människor kan undvika det området som det sker kranlyft av tunga betongelement över. 
Upprättandet av en bra APD-plan löser även problem som onödiga förflyttningar. APD-planen visar 
var materialet ska lagras från första början och sedan vidare var det ska monteras. På så sätt undviks 
onödiga förflyttningar om material redan från början lagras på rätt ställe. Dessutom är inte materialet i 
vägen för andra yrkesarbetare.   

Nr Lösningar Problem 

  Onödiga förflyttningar  Arbetsmiljö  Kommunikation  

1 Lean-Thinking & 5S  X  

2 Utveckling av IT-
system  

  X 

3 Framtagning av en 
APD-plan 

X X  
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6 Analys och resultat  
Detta kapitel avser analys av de problem och lösningar som identifierats ur de sammanställda 
rapporterna. Här presenteras resonemang med teoretisk utgångspunkt kring resultatet av varje 
sammanställd kategori. Resonemangen har främst relaterats till tidigare forskning inom bygglogistik. I 
slutet av detta kapitel framförs slutsats, där resultatet av alla sammanställda kategorier relateras till 
varandra och där rekommendationer listas. 
  

6.1 Resultatanalys av varje kategori 
Nedan presenteras en analys av resultatet för varje sammanställd kategori och vilka problem som var 
mest tydliga.  

6.1.1 Produktivitet 

I denna kategori har det visat sig att slöseri i alla dess former är ett stort problem för produktiviteten på 
byggarbetsplatsen. De olika examensarbetena som noggrant granskats har påvisat liknande problem i 
förhållande till varandra. Ur tabell 5.4  går det att avläsa att 3 av 4 examensarbeten berör problem som 
materialhantering, omarbete och arbetsplanering. Två examensarbeten belyser även problem som 
väntan, outnyttjad tid och kommunikationsproblem. 

Examensarbetena har studerat hur yrkesarbetarna utnyttjar arbetstiden. Flera examensarbeten tar upp 
hur arbetare använder för långa raster, använder rökpauser under arbetstid och telefonsamtal utöver 
den schemalagda rasten. För långa raster och rökpauser under arbetstid kan bero på flera orsaker, dels 
kan det vara ett tecken på dålig arbetsmiljö och långa arbetstider eller så kan det vara tecken på 
bristande motivation. I skuggan av denna typ av slöseri finns de mer kostnadsdrivande slöseri som inte 
syns lika väl. Istället för att lägga fokus på hur rasterna utnyttjas och allt slöseri som det medför, borde 
fokus ligga på slöseri som beror på dålig planering och struktur på en byggarbetsplats. Sådant som 
bromsar upp flödet på byggarbetsplatsen. Slöseri kan vara svårt att eliminera helt och hållet, särskilt i 
en så komplex miljö som byggarbetsplatsen men det går dock att aktivt jobba åt att minska det så 
mycket som möjligt. För att göra detta krävs rätt insatser, bra planering och innovativt tänkande så kan 
slöseri definitivt minskas avsevärt. Det gäller att applicera Lean-tänket, att sträva efter att eliminera 
alla de faktorer som inte skapar något värde för kunden. 
 

6.1.2 Materialhantering 

De problem som identifierats inom materialhantering har inte varit helt oväntade. Många av de 
problem som tas upp i rapporterna så som sena leveranser, skadat material och onödiga förflyttningar 
omnämns flitigt i litteratur som beskriver problematiken med bygglogistik. Detta tyder på att 
problemen är tydliga och att det inte bör finnas meningsskiljaktigheter om vad som definierar ett 
problem när det gäller materialhanteringen på en byggarbetsplats. Fokus kan istället läggas på att hitta 
lösningarna på de vanligaste problemen.  

Alla rapporter kommer fram till att anlitandet av ett tredjepartslogistikföretag är en lösning på en dålig 
materialhantering. TPL-företag är dock inte en lösning alla byggbolag kan använda sig av. Idag är det 
vanligtvis stora byggbolag med stora projekt som anlitar TPL som hanterar lossning och transport till 
montageplats. Bland små byggbolag är det mindre vanligt och en trolig orsak är att det inte anses 
lönsamt vid mindre projekt, särskilt med hänsyn till att dagens TPL-företag tar höga fasta avgifter. 
TPL-företag kan därför inte anses vara någon banbrytande lösning, möjligtvis i framtiden då 
branschen utvecklats.  
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Andra alternativa lösningar som anges är att mängdning bör ske efter exakta mått och Just In Time 
leveranser. Detta är några lösningar som skulle kunna effektivera materialhanteringen avsevärt på 
grund av dess resurssparande effekt. Dessa lösningar kan dock leda till motsatt effekt om inte en 
tillräcklig noggrann produktionsplanering har gjorts. Just In Time leveranser innebär ständiga 
leveranser och mindre material lagrat på byggarbetsplatsen, vilket därför ställer höga krav på 
leveransprecision. Leveransprecision är i sin tur ett annat problem som innebär att leveranser inte 
kommer i tid. För att lösa detta problem krävs att nya lösningar implementeras i försörjningskedjan för 
att leveranserna kan ske effektivt till byggarbetsplatsen. Detta visar hur byggbranschens olika problem 
är kopplade till varandra och att det krävs lösningar inom flera olika områden, från försörjningskedja 
till byggarbetsplats.  
 

6.1.3 APD-plan 

De två examensarbetena som handlar om APD-plan belyser identiska problem. Problemen yttrar sig 
framförallt i onödiga förflyttningar, transporter och kommunikation. Ett stort problem gällande 
kommunikation är att ledande arbetare brister i sin informationsöverföring till övriga arbetare på 
byggarbetsplatsen. Detta är ett problem som beror på dålig samordning vilken kan lösas med 
upprättande av en APD-plan eller ett IT-system som möjliggör snabb informationsspridning. 
 
Många av problemen i rapporterna fokuserade även på hur en dålig strukturerad byggarbetsplats 
påverkar arbetsmiljön, vilket leder till onödiga förflyttningar för många arbetare.  Problemet är helt 
enkelt att byggarbetsplatsen saknar en tydlig disposition och detta är det första steget till lösningen 
utifrån ett APD-plansperspektiv. För att en APD-plan ska ge någon effekt är det viktigt att alla 
arbetare i produktionen har rätt inställning. Varje arbetare måste sträva efter att skapa en så trivsam 
arbetsplats som möjligt som underlättar arbetet för andra. Det kan exempelvis ske genom att arbetare 
ser till att inga objekt blockerar transportleder och att sop- och avfallshanteringen sker regelbundet. 
5S-teorin kan användas som utgångspunkt, som består av 5 olika steg för att skapa ordning och reda på 
arbetsplatsen. Teorin handlar bland annat om att sortera, systematisera och standardisera på en 
arbetsplats och har i många fall varit ett framgångsrikt koncept för att skapa ordning på en 
byggarbetsplats.  
 

6.1.4 Identifiering av vanligt förekommande problem 

Många av byggbranschens problem är relaterade till varandra, där ett problem skapar nya problem. 
Många av de vanligaste problemen som identifierats i denna studie hänger även ihop med varandra. 
Här nedan listas de 5 vanligaste problemen som identifierades i denna studie. 

 Arbetsplanering 
 Omarbete 
 Onödiga förflyttningar 
 Sena eller tidiga leveranser 

 Kommunikation 

Problemen omarbete, onödiga förflyttningar och kommunikation påverkas starkt av en bristande 
arbetsplanering. Detsamma gäller kommunikation som påverkar resterande 4 problem. Dessa problem 
kan ses som en indikation på vilka punkter ett byggföretag kan lägga fokus på att förbättra. Förslagsvis 
kan två planeringsenheter skapas, en för leveranser och en för arbetet på byggarbetsplatsen. Se över 
kommunikationsmöjligheterna för en snabbare informationsspridning samt sätta press på att 
leverantörerna håller tiderna. 
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6.2 Slutsats 
Inom kategorin produktivitet listades materialhantering som ett vanligt problem. De lösningar som 
angavs för en bättre materialhantering var anlitandet av tredjepartslogistikföretag, Just-In-Time 
leveranser samt bättre samordning av material. Alla dessa lösningar har även angetts i de 
examensarbeten som sammanställdes inom kategorin materialhantering. Detta visar alltså att det finns 
en klar syn på hur materialhanteringen ska förbättras på en byggarbetsplats. 
 
Ett annat stort problem som spelade en central roll i alla tre kategorierna var dålig kommunikation. 
Dock skiljde sig kommunikationsproblemen åt mellan kategorierna. Inom kategorin materialhantering, 
handlade problemen i större grad om språkskillnader mellan leverantörer och byggnadsarbetarna. 
Detta utspelades framförallt vid godsmottagningen. Vad gäller kategorin APD-plan fanns en 
kommunikationsbrist mellan ledande arbetare och hantverkare på byggarbetsplatsen. Det gällde dålig 
informationsspridning både från produktionsplanerare och arbetsledare. Inom produktivitet låg det 
största problemet mellan utländska underentreprenörer och de ordinarie byggnadsarbetare. Det 
utmärkte sig genom dels språkskillnader, samt olika synsätt på hur saker och ting sköts vilket 
försvårade samordning på bygget. Lösningen till den dåliga kommunikationen anses vara fler möten 
mellan berörda parter med användning av tekniska system, samt att hantverkare och andra 
byggarbetare får mer insyn i produktionsplaneringen. 

En annan lösning som är en slutsats av alla tre kategorier är bättre planering. Ur ett examensarbete 
fanns problem med byggstart eftersom produktionsplaneringen inte var komplett. Dessutom ansågs 
produktionsplaneringen vara bristfällig i flera examensarbeten. Inom APD-plan som i princip innebär 
planering listades en rad problem. Detta bekräftar det som brukar anges som huvudproblem inom 
byggbranschen, nämligen, bristfällig planering. 
 
De vanligaste lösningarna som identifierades i denna studie listas nedan. Dessa lösningar grundar sig 
en rad problem som påträffats i de examensarbeten som sammanställts. Problemen handlar främst om 
dålig planering och outnyttjad tid. Dessa lösningar är även något företag kan förbättra för att ta ett steg 
i rätt riktning och lösa logistikproblem i byggbranschen. 
 

 Bättre val av leverantörer 
 Fler gemensamma möten mellan alla berörda parter  
 Samordna leveranserna bättre 
 Anlitandet av tredjepartslogistik 

 Upprättande av en APD-plan 
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7 Diskussion 
Resultatet av denna studie visar att det finns många olika problem inom byggbranschen. Dessa 
problem har även visat sig stämma väl överens med de problem som tas upp i forskningsstudier inom 
bygglogistik. Problemen är tydliga och de vanligaste problemen stämde generellt sett väl överens 
mellan de sammanställda rapporterna. Detta visar alltså att problemen är tydliga och att det inte finns 
meningsskiljaktigheter om vad som ska definieras som ett problem inom byggbranschen. När en 
enighet finns över vilka problemen är, underlättar detta arbetet för att lösa problemen. Alla parter kan 
då sträva åt samma mål och arbeta tillsammans för att hitta innovativa lösningar.  

Resultatet visar dock att det råder skilda meningar om vilka lösningar som ska tillämpas för vissa av 
problemen. Medan för andra problem rådde det eniga åsikter om vilka lösningar som ska tillämpas. De 
lösningar som föreslogs i rapporten visade sig heller inte alltid vara väl motiverade. Flera lösningar 
presenterades i rapporterna, men hur själva problemet ska lösas i praktiken var inte alltid så tydligt. 
Lösningarna kanske inte heller kan appliceras fullt ut i byggbranschen på grund av att lösningarna kan 
ha varit anpassade efter speciella omständigheter.  

Metoden för denna studie har inverkat en hel del på resultatet eftersom en stor del av arbetet handlar 
om tolkningar. Andra personer som hade utfört denna studie hade kanske valt att tolka problem och 
lösningar på ett annat sätt. Studien var även avgränsad till examensarbeten som utförts i Sverige, vilket 
innebär att de problem och lösningar som identifierats är anpassade efter svenska förhållanden. En 
sammanställning av examensarbeten som utförts i ett annat land hade möjligtvis inverkat på resultatet. 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är tolkning av problem och lösningar ur författarnas synvinkel. 
Det kan illustreras med hur författarna för två examensarbete tolkat problemet väntan. Ett 
examensarbete hävdar att väntan är ett problem som beror på upptagna maskiner eller att andra 
yrkesarbetare måste bli färdiga med sitt arbetsmoment innan en annan yrkeskategori kan fortsätta med 
arbetet på samma plats. Medan i ett annat examensarbete har författarna valt att tolka problemet som 
att väntan är en konsekvens av dålig arbetsplanering och att problemet då ligger i själva 
produktionsplaneringen. 

Det som även är viktigt att påpeka är att examensarbetena sträckte sig inom olika tidsintervall. Vissa 
examensarbeten pågick under tio veckor medan andra examensarbeten sträckte sig till tjugo veckor. 
Tidsperioden för en studie påverkar noggrannheten av resultatet, beroende på de avgränsningar som 
måste göras.  
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