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Abstract 

The importance of logistics is increasing in the construction industry. More and 
more construction companies are beginning to realise the potential in developing 
their logistics. Time and resources are wasted everyday at construction sites due to 
poor logistics. Typical examples of waste are internal transports of material and 
construction workers waiting for materials. The literature shows that most of the 
waste is related to the management and handling of materials, which are core 
elements of logistics. However, the literature also indicates a current trend towards 
better construction logistics where examples of drivers are the working 
environment, international procurement, and primarily the need of improved 
planning and production. 

In this final thesis a study of the housing company Hökerum Bygg AB is reported. 
Hökerum Bygg AB utilises prefabrication of multi-storey dwellings and has 
developed and refined a building system they are satisfied with. However, they are 
interested to investigate if their logistics can be improved. In the study, the 
company’s present logistics solution is examined focusing on which areas that can 
be relatively easily improved and which areas that are functioning relatively well. 

The study comprises literature studies, direct observations at several construction 
sites, and one survey among production management at Hökerum Bygg AB. 

The results show that typical areas towards improved logistics for the company are 
to synchronise purchasing, deliveries, and production and to improve the 
communication between the actors in the construction process. One possible 
solution is to outsource parts of the logistics activities where specialised logistic 
companies manage and handle material flows while Hökerum Bygg AB focuses on 
the construction activities. 
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Sammanfattning 

Logistik börjar bli högaktuellt i byggbranschen, det är ett område som det inte har 
satsats särskilt mycket på tidigare. Allt fler byggföretag har insett att det finns stora 
vinster att hämta genom att utveckla logistiken. Det försvinner mycket tid och 
pengar varje dag på våra byggarbetsplatser genom att produktionspersonal letar, 
väntar, flyttar och bär byggmaterial på grund av dålig planering och leveranser som 
inte kommer i exakt tid. Det som driver logistiken framåt i byggbranschen är 
arbetsmiljön, internationella inköp och nya tjänster för leverans av byggmaterial. 

Detta examensarbete ska ge en bild av hur logistiken fungerar i produktionen på 
Hökerum Bygg AB. Detta examensarbete handlar om att ta reda på vad det är som 
kan orsaka extra kostnader i materialhanteringen, saker som rent allmänt inte 
fungerar bra samt att ta tempen på Hökerum Bygg AB: s logistiklösning. Arbetet 
ska ge en bild av hur logistiken fungerar i produktionen. Hökerum Bygg AB 
bygger fristående bostadshus enligt ett eget koncept. Konceptet är de nöjda med, 
men de är intresserade av att utveckla logistiken för att stärka sin konkurrenskraft. 

För att få en bild av hur logistiken fungerar och ser ut så har jag genomfört 
litteraturstudier, gjort arbetsplatsbesök och enkätundersökningar. 

I mina studier så har jag funnit vad som kan orsaka stora kostnader för företaget 
som till exempel dubbel hantering av byggmaterial och att material lagras under 
lång tid. Hökerum Bygg AB borde satsa mer på att ta reda på vad det verkligen 
kostar att hantera byggmaterialet med deras nuvarande lösning i egen regi för att 
kunna jämföra med andra lösningar som till exempel att anlita ett modernt 
logistikföretag.  

 

Nyckelord 

Logistik, Materialadministration, Materialstyrning, Totalkostnad, Dolda 
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1 Inledning 
Det pågår stora förändringar i svensk byggindustri. Förändringarna gör att det blir 
allt viktigare för företagen att ha förmågan att kunna planera, styra och kontrollera 
sina materialflöden för att få en lönsam verksamhet. Stora resurser läggs ner på att 
skapa nya system för att få fram byggmaterial till inbyggnadsplatsen vid 
inbyggnadstillfället, vilket gör att produktionssystem nu skapas för effektivare 
byggande.  Fastän byggproduktionsmiljön med sina komplexa och ständigt 
varierande flöden är en mycket utmanande logistikmiljö så har det tidigare inte 
satsats motsvarande resurser för att klara av situationen på ett bra sätt. [1] 
Kostnader för att få byggmaterialet från lossningsplatsen till inbyggnadsplatsen har 
varit okända i produktionsmiljön, och omkostnaderna överstiger ofta inköpspriset 
för de flesta byggmaterial. Skador, produktionsstörningar, interntransporter och 
hantering är några av de största kostnadsposterna i byggproduktionen, men då 
dessa kostnader inte har mätts eller följts upp har mål för åtgärder inte satts upp. I 
byggbranschen är det vanligt att logistikproblemen löses efter hand som de 
uppstår. Dessa problem upplevs sällan som logistikproblem, då det egentligen inte 
är någon som ansvarar för att kontrollera och styra produktionsflöden. 
Företagsledarna ser stora möjligheter att sänka kostnaderna genom att effektivisera 
byggproduktionen och det finns inte utrymme att strunta i materialförsörjningen. 
Har man inte rätt material vid rätt tillfälle, då är det omöjligt att skapa goda 
produktionsförutsättningar. [2]     

Hökerum Bygg AB är intresserade av att få veta hur det står till med logistiken i 
produktionen. De är intresserade av att få reda på om det går att utveckla 
produktionen så att arbetet flyter på bättre. Det gäller då främst 
materialhanteringen på byggarbetsplatsen och kommunikationen mellan de olika 
yrkesgrupperna samt att ta reda på vad som är bra och dåligt i produktionen. De 
bygger fristående bostadshus i flera våningar med 4-6 lägenheter per våning efter 
ett eget koncept med prefabricerad betongstomme där resten av materialen byggs 
in på plats. Konceptet är de nöjda med och de anser att det fungerar bra, de vill 
egentligen inte ändra på konceptet utan är intresserade av att utveckla logistiken i 
produktionen så att det flyter på bättre.  

Hökerum Bygg AB använder sig mycket av underentreprenörer till allt utom tak 
och mindre rumskompletteringar och övriga jobb.  Just nu har de stora projekt på 
gång på många platser i södra Sverige. De är intresserade av att veta hur det står till 
på arbetsplatserna. När det blir stora projekt så blir det mer materialhantering 
samtidigt som det är ont om plats att ställa materialet, det finns ofta ingenstans att 
göra av materialet och ofta ingenstans att lossa materialet vilket blir krångligt när 
det kommer flera lastbilar på samma gång. Det förekommer att materialet flyttas 
flera gånger fram och tillbaka, vilket tar tid och risken för att skada materialet 
ökar. De är intresserade av att få reda på hur man kan leverera material till 
byggarbetsplatsen på ett smidigare sätt så att det passar bättre med produktionen.  
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1.1 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att få en bild av hur logistiken fungerar hos 
Hökerum Bygg AB ute i produktionen. Att försöka komma med vettiga idéer och 
förslag på förbättringar för att minska produktionsstörningar och onödig 
hantering av byggmaterial så att produktionen flyter på bättre. 

Målen med examensarbetet är att:  

• Ta reda på vad det är som kan orsaka extra kostnader i materialhanteringen 
på en byggarbetsplats. 

• Ta reda på saker som inte fungerar bra rent allmänt i produktionen. 

• Ta tempen på Hökerum Bygg AB logistiklösning. 

1.2 Avgränsningar 

Datainsamling i form av observationer och enkätundersökning är avgränsad till att 
omfatta ett byggföretag. Jag kommer inte att gå in på den logistik som har med 
beställning av byggmaterial och informationsflöden att göra. Produktionsteknik 
och logistik hör ihop en del men jag kommer att försöka att inte gå in för mycket 
på produktionsteknik. Jag kommer inte att titta på material till 
underentreprenörer som elektriker, vvs, och målare. Jag kommer inte att göra 
några beräkningar.  

1.3 Disposition 

Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund (kapitel 2) där en sammanfattande 
beskrivning om vad ämnesområdet logistik rent allmänt handlar om bl.a. historik, 
utveckling och vad det är för olika kostnader som logistiken tar hänsyn till. I den 
teoretiska bakgrunden beskrivs även hur logistiken fungerar i byggbranschen och 
vad som är på gång i framtiden. I resultatdelen (kapitel 4) så är det resultat från 
mina observationer och från enkätundersökningen som redovisas. Resultaten 
analyseras sedan i resultatdiskussionen (kapitel 5), slutsats och förslag på vad man 
kan göra annorlunda kommer i slutsatsen (kapitel 6) i slutet. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Utvecklingen och rationaliseringen har pågått ständigt sen industrialismens början 
för att förbättra industri- och affärsmässiga verksamheter. Fram till början av 
1900-talet så var företagen mest koncentrerade på funktion i teknisk/mekanisk 
mening. Det ansågs att det alltid gick att sälja en bra och billig produkt för 
efterfrågan var större än tillgången. Att utveckla och förbättra 
tillverkningsprocesserna var det som det ägnades mest intresse åt för att öka 
lönsamheten. [3] 

Ett produktionsöverskott uppstod när företagen blev bättre och bättre på att 
tillverka och producera produkter, företagen insåg att de måste satsa på att sälja 
sina produkter aktivt. Utvecklingen ledde till att utgå efter vilka behov kunden har 
och anpassa produkterna efter det. På så vis har en svängning skett från att tidigare 
ha satsat mest på att utveckla företagens inre effektivitet så satsas det numera lika 
mycket på att ta hänsyn till den yttre effektiviteten. Utvecklingen har många 
positiva effekter men också många negativa, det ställer högre krav på företagen att 
samordna och det leder till större kostnader för transport, hantering och lagring. 
Många fler inser att en intressant möjlighet för sådana förbättringar och 
rationaliseringar ligger i administration av material- och produktflödet från 
råvaruleverantör till slutlig förbrukare. [4]   

2.1 Ämnesområdet logistik 
Logistik är ett begrepp som de flesta sammankopplar med transporter och lagring. 
Då dessa aktiviteter representerar kärnan i ämnesområdet kan vi säga att logistik är 
läran om effektiva materialflöden innan, under och efter produktionen. [5] 

Människor har alltid haft ett behov av transporter och lagring, men den moderna 
förståelsen för logistik är av nyare ursprung. Det var under andra världskriget som 
utvecklingen och användningen av matematiska optimeringsmetoder för transport 
och försörjningsproblem efter kriget överfördes till företags transport- och 
lagringsproblem och blev efterhand samlade under namnet logistik. I militära 
sammanhang har logistik varit sammankopplat med en effektiv förflyttning och 
försörjning av trupper, något som har avgörande betydelse för utvecklingen och 
utgången av ett krig. Bl.a. Napoleon och Karl den XII fick erfara detta under sina 
fälttåg österut, det var emellertid kriget i Persiska viken 1991 som utan motstycke 
visade hur viktigt det är med logistik. Gulfkriget har senare blivit kallat för ”the 
logistics war”. Det som gör detta krig så märkvärdigt och speciellt är att allt 
logistikansvar för FN-alliansens alla vapenslag var samlat under en person, general 
William Pagonis, han hade ansvaret för att föra in en halv miljon man i området, 
all försörjning och förflytning under krigstiden samt för hemsändning av trupper 
och material. Detta gjordes på kortare tid än i något annat krig. [5] 
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När man talar om logistik i den civila versionen så brukar ”de sju R-en” användas, 
nämligen att det gäller att säkra tillgängligheten av rätt produkt, i rätt antal, rätt 
kvalitet, på rätt sätt, i rätt tid, till rätt kund och till rätt kostnad. En sådan 
beskrivning visar att målet med logistiken är att skapa tids- och platsnytta, dvs. att 
nyttan för kunden är att produkten befinner sig på rätt plats vid rätt tillfälle. [5] 

2.1.1 Begreppsdefinitioner 

I Skandinavien är definitionen av materialadministration (MA) att ”MA är det 
synsätt och de principer som ligger till grund för planering, utveckling 
samordning, organisation, styrning, och kontroll av materialflödet från 
råvaruleverantör till slutlig förbrukare” (Ericsson, 1976). Under de sista åren har 
definitionen fått en allt mer tydligare innebörd, och idag upplevs den mer relevant 
än någon gång tidigare. Tidigare fans det lösningar som sågs som orealistiska eller 
för teoretiska som idag har blivit praktiskt möjliga. [5] 

I Skandinavien har vi använt oss mer av uttrycket materialadministration istället 
för begreppet logistik som har använts mer internationellt. Det beror på att den 
Skandinaviska definitionen tidigt tog starkt intryck av systemteorin och det 
helhetstänkande som systemteorin presenterar. Därför skiljer sig den 
Skandinaviska uppfattningen om vad som är logistik från den som utvecklades i 
andra delar av världen. MA-begreppet markerade därmed ett visst annorlunda 
innehåll än det som var vanligt i utlandet. För en del av Skandinaviens mest 
betydelsefulla företag gav den Skandinaviska uppfattningen ett logistiskt försprång 
jämfört med utländska konkurrenter. Istället för att finna optimala lösningar på 
delproblem så flyttades fokus istället mot att finna optimala helhetslösningar. För 
att finna effektiva system för försörjning av varor och tjänster till en marknad, så 
uppmuntrar MA-definitionen till att se utanför områdets gränser, mot kunder och 
leverantörer. Det har lett till att fokuseringen flyttades från optimeringstekniker 
som används på avgränsade delar av verksamheten, till att istället fokusera på 
samspel och samordning mellan materialflödets olika delar och aktörer. 
Koordinering och integrering blev nyckelord. Logistiken har fått ny 
genomslagskraft de senaste åren och accepterats som en ledningsfråga snarare än en 
matematisk- teknisk disciplin. Logistikområdet är ett ämnesområde i förändring. 
Hela tiden växer det fram nya idéer och lösningar, och det växer fram nya begrepp, 
metoder och tekniker. Tidigare praktiska erfarenheter har gett upphov till nya 
problemställningar, som har ställt nya krav på ny insikt. [6] 

De företag som idag har valt att konkurrera med priset på en vara kommer att 
uppleva att deras konkurrenssituation är tätt knuten till logistikområdet. Kraven 
på produkt- och leveranskvalitet ökar när konkurrensen ökar. Detta gör att 
företagen drivs till att tänka i andra banor samt att de kommer att öka kontrollen 
på deras materialflöden. Idag ser vi att de företag som är mest lönsamma inom sin 
bransch är de företag som mer än sina konkurrenter satsar på att skapa och 
effektivisera materialflödena. Logistik betonar ett behov av en samordnad styrning 
av materialflödet in till, genom och ut från företagen. [5] 
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2.1.2 Logistiska aktiviteter och ansvarsområden 

Nedanstående lista baserad på [5], visar vilka aktiviteter och ansvarsområden som 
associeras med MA och logistik. Detta är bara en vägledning inom ämnesområdet 
så listan är inte fullständig.  

1 Transport 

Transporter av olika slag är kanske den mest typiska logistikaktiviteten som man 
tänker på i första hand. Logistiska beslut har att göra med planering, 
genomförande och uppföljning av transporterna. Transportplanering omfattar 
t.ex. val av transportmedel, ruttplanering och planering av omlastningar etc.  

2 Lagring och lagerstyrning 

Detta område omfattar både lagerstyrning och lagerstruktur. Lagerstyrning 
inkluderar styrning av de totala lagerinvesteringarna, modeller och metoder för att 
bestämma orderkvantiteter och säkerhetslager. Lagerstruktur omfattar 
lagerdimension, lagerlokalisering och lagerindelning.  

3 Materialhantering och förpackningar 

Detta område omfattar aktiviteter i driften av lagret som vilken typ av hjälpmedel 
och metoder för interna transporter, layouten på lagret och utformningen av 
emballage mm.  

4 Orderbehandling och kundservice 

Beställning, ordermottagning, orderbehandling och leverans är några typiska 
logistikaktiviteter. Leveranstid och tillgänglighet i lager är viktiga faktorer i 
konkurrensen om kunderna.  

5 Prognoser 

Prognoser är centrala i logistiken för att kunna planera lagerstorlek och 
lagerstyrning.  

 

6 Produktionsplanering 

Produktionsplanering har flera olika ändamål. Hur företaget hanterar 
partistorlekar, prioriteringsregler, skillnader i produktionsbehov och kapacitet är 
avgörande för leveranstider och leveranssäkerhet. Det är mycket viktigt att se till så 
att kapaciteten blir utnyttjad rationellt. 
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7 Inköp och materialförsörjning 

Inköp och försörjning av varor, komponenter och färdigvaror, val av leverantörer, 
beställning och leveransmottagning är typiska logistikaktiviteter. Korta 
leveranstider från viktiga leverantörer med leverans vid rätt tid för rätt pris är 
avgörande för företagets egen leveransprecision, kvalitet och pris. Man ska komma 
ihåg att kvaliteten på leverantörens logistikprocess är avgörande för kvaliteten på 
den egna.  

8 Andra aktiviteter 

Det finns andra aktiviteter som service- och underhållsverksamhet och returgods 
mm som räknas in i företagets logistikaktiviteter. Det finns många områden där 
planering och samordning måste genomföras mellan flera olika funktioner. Ett av 
de viktigaste områdena är produktutveckling och konstruktion, en stor del av en 
produkts logistikkostnader bestäms redan vid designstadiet.   

2.1.3 Logistikens totalkostnad 

Totalkostnad inom logistiksammanhang är ett viktigt begrepp, vilket innebär att 
man ska fånga upp alla kostnader som påverkas av ett visst beslut i ett visst 
sammanhang. Anledningen till det är att om vissa kostnader stiger så kan det 
medföra att andra kostnader minskar beroende på vilka beslut som fattas eller vilka 
förändringar som genomdrivs. Har man flera alternativ att välja mellan så gäller 
det att fånga upp den totala kostnadsförändringen som de olika alternativen 
medför. I praktiken innebär det att olika kostnader vägs mot varandra. [3]  
 
Ett företag som blir erbjudet att köpa från en annan leverantör till ett lägre pris än 
hos nuvarande leverantör, vad behöver företaget veta för att bedöma om 
totalkostnaden blir högre eller lägre med den nya leverantören? Att köpa från en 
leverantör som erbjuder ett lägre pris är naturligtvis lockande, men vad får 
företaget för priset? Kommer produkterna att hålla tillräckligt hög kvalitet? 
Kommer den nya leverantören att förpacka produkterna så att företagets hantering 
blir effektivare, eller måste företaget märka och packa om allting själva? Kan 
företaget lita på att leveranserna kommer i tid eller måste företaget gardera sig med 
ett säkerhetslager för att inte helt plötsligt bli utan produkter. Det är lätt att falla i 
fällan bara för att en kostnad sjunker. Det är viktigt att ta hänsyn till hur den 
totala kostnaden påverkas. [3] 
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Det varierar i fall till fall vilka kostnadsposter som ingår i den totala kostnaden. I 
figur 2.1 presenteras en modell som visar vilka kostnader som är aktuella i de flesta 
fall. [3] 

 
Figur 2.1 Exempel på kostnader i totalkostnadsmodellen. [3] 
 
Lagerföringskostnader 
Lagerföringskostnader är de kostnader som produkterna för med sig när de lagras, 
kostnader för kapitalbindning och för den risk det innebär att ha varor i lager. Till 
riskkostnaderna räknas kostnader för svinn, kassaktioner och försäkringspremier. 
Riskkostnaden ökar med storleken på lagret, ju mer produkter som lagras desto 
större risk är det att det händer något. Kapitalbindning är en kostnad som kan ses 
som att kapitalet inte kan användas på ett bättre sätt. Om man ser varorna på 
lagerhyllorna som sedelbuntar, så gäller det att minska sedelbuntarna på hyllorna 
för att göra kapitalet tillgängligt för nya investeringar, betala skulder eller bedriva 
den dagliga verksamheten. Pengarna kan istället användas till att tjäna nya pengar 
istället för att ligga still på en hylla. 
 
Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader 
Kostnaderna för att driva ett lager kallas för 
lagerhållningskostnader/hanteringskostnader. Det är kostnader man har för att äga 
och driva lagerbyggnaden, för personalen som arbetar i lagret och för den lagrings- 
hanteringsutrustning man använder, samt transporter inom anläggning.  
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Transportkostnader 
Transportkostnader innefattar alla kostnader för administration och utförande av 
transporter. Det är viktigt att tänka på kostnaderna för transporterna i ett 
totalkostnadstänkande, en låg transportkostnad kan ibland uppnås på bekostnad 
av sämre leveransservice, vilket i sin tur kan orsaka kostnader för förseningar och 
produktionsstopp. 
 
Administrativa kostnader 
Administrativa kostnader är kostnader som hänför sig till administrationen av 
logistik. Det kan vara ordermottagning, fakturering och ekonomisk uppföljning.  
 
Övriga logistikkostnader 
Övriga logistikkostnader kan omfatta många saker som kostnader för emballage 
hantering, kostnader för informationssystem som stödjer och driver flödet mm. 
 

2.2 Logistik i byggbranschen 
I svensk byggindustri pågår det stora förändringar. Förändringarna gör att det blir 
allt viktigare för företagen att skaffa sig förmågan att kunna planera, styra och 
kontrollera sina materialflöden för att få en lönsam verksamhet. Det satsas på att 
utveckla företagens logistikkompetens bland det största företagen men också hos 
mindre. Stora resurser satsas på att få fram nya system för att få fram byggmaterial 
till inbyggnadsplatsen vid inbyggnadstillfället, vilket gör att byggandet blir 
effektivare genom att nya produktionssystem skapas. De materialleverantörer som 
erbjuder produkter som inte klarar dessa krav kommer inte att få leverera. Det är 
inte bara leverantörer och byggare som kommer att påverkas, utan det kommer att 
påverka hela produktutformningen och tänkandet i projektens tidiga skeden. [1] 
 
Trots att byggproduktionsmiljön har komplexa och ständigt varierande flöden 
med en mycket utmanande logistikmiljö så satsades tidigare inte motsvarande 
resurser för att ha kontroll på situationen. Kostnader för att få byggmaterialet från 
lossningsplatsen till inbyggnadsplatsen har tidigare varit okända ute i 
produktionen, vilket leder till att omkostnaderna för de flesta byggmaterial 
överstiger inköpspriset. Några av de största kostnadsposterna i byggproduktionen 
är skador, produktionsstörningar, interntransporter och hantering. Mål för dessa 
kostnader har inte satts upp eftersom de inte har mätts eller följts upp. [2] 
 
Logistikfrågor i byggbranschen har belysts med en del intressanta tankar och idéer 
bl.a. under 60-talet med inriktning på storskaliga byggprojekt och under början på 
90-talet med beteckningen MA. Efter tider av olika utvecklingsaktiviteter inom 
byggbranschen så är det ändå väldigt vanligt att logistikproblemen löses efter hand 
som de uppstår. Dessa problem upplevs sällan som logistikproblem, då det 
egentligen inte är någon som ansvarar [2]  



Teoretisk bakgrund 

9 

för att kontrollera och styra produktionens flöden. Ofta ingår det tjänster som 
exempelvis transporter i köpet av en vara. Det innebär att inköpare och 
produktionsledning uppfattar tjänsten som gratis vilket gör att man inte ställer 
krav på utförandet så att det stämmer överens med kravet på projektens utförande. 
[2] 
 
Samtidigt som byggandet alltid varit logistikintensivt så har den aktiva synen på 
att styra och planera materialflöden aldrig slagit igenom ute i byggproduktionen. 
Logistiken har däremot haft en stark ställning vid tillverkningen av byggmaterial 
och komponenter. Men i produktionen så har inga större resurser satsats på att 
planera, kontrollera och styra materialflöden så att rätt material kommer till 
inbyggnadsplatsen vid inbyggnadstillfället se bild 2.1. I byggproduktionen har 
Just-in-time (JIT) utvecklats till ett begrepp utan innebörd. Fönster som lagras ute 
i regn ansågs vara levererade i JIT och de gipsskivor som var försenade sades 
komma JIT dagen efter, det är många som ser logistiken som synonymt med de 
lastbilar som leverantörerna oftast kontrollerade och ses av många byggare som 
något utanför deras ansvarsområde. Materialförsörjningen är ett område som 
huvudsakligen saknade ansvar i produktionen. Att lösa problemen då de uppstod 
är en del av byggkulturen istället för att satsa resurser på att undvika problemen. 
[2] 
 

 

Bild 2.1 Byggarbetsplatsen som lager är problematisk [2] 
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Det är många företagsledare som försöker angripa de höga byggkostnaderna för att 
säkra en god lönsamhet. En bidragande orsak till varför logistik i 
byggproduktionen börjar bli intressant är för att företagsledarna ser stora 
möjligheter att sänka kostnaderna för byggprojekten. De är ute efter att 
effektivisera byggproduktionen och det finns inte utrymme att strunta i 
materialförsörjningen. Det är näst intill omöjligt att skapa goda 
produktionsförutsättningar om man inte har rätt material vid rätt tillfälle. [2] 

2.2.1 Saker som driver logistikutvecklingen framåt i byggproduktionen 

Just nu är det tre viktiga områden som driver logistikutvecklingen i svensk 
byggindustri och de är kopplade till att få ner kostnaderna. 

Internationella inköp beror på att många byggmaterial som utgör en stor del av den 
färdiga produkten haft en stor kostnadsutveckling och blivit mycket dyrare i 
Norden. Då entreprenörer och byggherrar väljer att hoppa över leden med 
grossister och bygghandlare, så måste nya logistiklösningar skapas. I de 
traditionella systemen har vanligtvis leverantörerna ansvarat för logistiken, men 
nya lösningar måste komma fram. Risken är att byggföretagen jämför priserna på 
byggmaterialet och inte totalkostnaden. Vi utgår från att det är jämförbara 
kvaliteter så är det kostnaden för materialet inbyggt i konstruktionen som är det 
viktiga för slutkunden. Denna utveckling leder till att det kommer att dyka upp 
nya aktörer som sköter logistiktjänsterna i form av lagring och leverans. Och det 
innebär att de som tidigare skött dessa tjänster nu måste kämpa för sin existens. [2] 

Material och tjänst är ett annat område som leder till förändringar av logistiken i 
byggandet då företagen vill dela upp köp av material och tjänst. Ett tydligt 
exempel är då byggentreprenörer inte handlar upp underentreprenörer inklusive 
material utan bara vill köpa arbetet. Material har traditionellt tillhandahållits av 
underentreprenören men då kostnaderna på vissa material som el-material skjutit i 
höjden så väljer de som köper material själva att finna material till bättre priser. 
Denna utveckling innebär att det ställs större krav på att rätt material dyker upp 
på rätt sätt vid rätt tillfälle och att totalkostnaden verkligen blir lägre för 
slutkunden. Bland byggherrar blir det vanligare att köpa material och arbete för 
sig, materialet tillhandahålls åt byggaren med målet att få minst samma kvalitet 
med lägre kostnad för slutkunden. [2] 
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Arbetsmiljön är ett område som driver logistikutvecklingen i byggandet. Det 
händer många olyckor och tillbud i byggproduktionen, trots att företagen arbetat 
mycket med dessa frågor. Nu framträder det nya logistiksynsättet som ett 
framgångsrikt sätt att förebygga olycksriskerna i byggproduktionen. I 
arbetsmiljöarbetet är ett vanligt synsätt att risker identifieras och förebyggs för att 
förebygga olyckor. Detta synsätt fungerar inte i dagens byggproduktion eftersom 
en stor del av det som utförs ändå improviseras. Man löser en stor del av 
problemen på plats. Eftersom byggmaterial sällan levereras till inbyggnadsplatsen 
vid inbyggnadstillfället så utförs inte arbete som lossning av last, interntransporter, 
lyft och montage på bästa sätt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Detta leder till 
aktiviteter för att få materialet från lossningsplatsen via eventuella lagringsplatser 
till inbyggnadsstället. Att fall, klämskador och andra olyckor inträffar vid dessa 
arbetsmoment är väldigt vanligt. Det förebyggande miljöarbetet slås ut eftersom 
det inte har planerats för aktiviteter som har att göra med interntransporter i 
byggproduktionen. Om materialet levereras då det ska byggas in kan dessa risker 
undvikas. JIT har nu även blivit ett begrepp genom att minimera lager ute i den 
svåra byggmiljön och leverera endast det som ska byggas in direkt. På 
byggarbetsplatserna försvinner de kostsamma och skadedrabbade lagren. 
Effektiviteten på arbetsplatsen ökar då hanteringen av material minskar. För att få 
detta att fungera behövs det en väl utvecklad leveransservice, viket kan leda till fler 
och mindre leveranser med hög leveransprecision. [2]  

  

2.2.2 Byggmaterial som levereras exakt i tid sparar pengar 

JIT är ett begrepp som är centralt i modern produktionsteknik och har varit 
avgörande för den starka produktivitetsutvecklingen i industrin de senaste 30 åren. 
Toyota har varit ett av de företag som mest använt den bakomvarande filosofin till 
ett koncept, verktyg och resultat. [7] 

I byggindustrin har JIT använts alldeles för generöst vilket gjort att begreppet 
saknat innebörd, men en spännande utveckling är på gång inom byggindustrin för 
att ändra på detta. Insatserna för att kontrollera och styra materialflödena i 
produktionen har varit begränsade trots att byggandet är väldigt komplicerat. De 
produktionsansvariga har varit oförmögna att kommunicera exakt var och när 
olika byggmaterial ska byggas in i produktionen trots att byggföretagens 
produktionsledning är skickliga. [7] 
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Byggplatsen har utvecklats till  lager som används som buffert och är svåra att styra 
genom att flera av dem som arbetat med inköp av byggmaterial till produktionen 
har saknat kunskap om exakt var och när vanligt byggmaterial ska byggas in. 
Många duktiga inköpare har under lång tid ägnat sig åt att förhandla fram låga 
priser på standardmaterial  i stora volymer med lång framförhållning. De har 
egentligen inte vetat om det enskilda byggprojektets verkliga behov. Det verkliga 
behovet har ofta varit mindre leveranser fler gånger med kortare framförhållning 
som kommer i takt med produktionens verkliga behov. De stora 
entreprenadföretagen i Sverige är i full gång med att utveckla nya 
produktionssystem med hög teknisk standardisering. De effektiva 
produktionssystemen som håller på att presenteras förutsätter snabb montering där 
leveranserna är behovsstyrda efter det som verkligen monteras. Ska det inte 
monteras då ska det inte levereras. Det innebär att då en byggdel eller komponent 
ska byggas in det är först då den ska levereras.  För att få det att fungera krävs en 
noggrann planering av materialflöden, leveranserna blir en strategisk del av 
produktionen där JIT är viktigt. De nya produktionssystemen blir 
störningskänsliga och mer sårbara vilket kan verka obehagligt för de byggare som 
lyckats framgångsrikt med det traditionella byggandet. [8] 

Många byggherrar och entreprenörer planerar att köpa eller köper redan material 
direkt från materialtillverkare i Kina och Östeuropa i stora mängder för att sänka 
sina kostnader. Byggmaterialet köps i stora mängder till svensk byggverksamhet 
och ännu mer är på gång. Materialet köps i stora volymer för att det ska löna sig, 
ofta köps mer material än vad man gör åt med för stunden. Därför har det börjat 
växa fram nya logistiklösningar som möjliggör mellanlagerhållning av dessa 
volymer för att sedan portionera ut så mycket material som behövs till montage 
platserna i takt med förbrukningen. Det finns många företag som är villiga att 
sköta sådana lager och transporter. För att skapa den rätta leveransservicen som är 
lönsam så skapas det nya företag som ger sig in på marknaden med nya tankar och 
idéer. [8] 

Produktionsledare ska inte använda sin tid till att hantera problem i flödet av 
byggmaterial, istället ska de planera och kommunicera vad som är 
inbyggnadsstället och när inbyggnadstillfället inträffar. Logistikföretag kan 
utveckla sin verksamhet och koncentrera sig på att leverera rätt material vid rätt 
tidpunkt för rätt pris och byggföretagen kan koncentrera och utveckla sig på sin 
kärnverksamhet. Om nu exempelvis kablar kan köpas för 10 % av det svenska 
priset i Asien, då kan ett logistikföretag ändå ta 20-40 % av varuvärdet i ersättning 
för sin leveransservice och det är fortfarande en god affär. Det kan bli en dyr affär 
att köpa billigt material i stora mängder om man inte har ett effektivt 
logistiksystem som styr och stödjer inköpen. [9] 
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Då nya inköp görs är det viktigt att göra totalkostnadsanalyser för att se vilket 
alternativ som är mest lönsamt, det gör att det bereder plats för nya företag i 
byggindustrins materialförsörjning. JIT kan uppnås om byggmaterialet 
kompletteras med rätt leveransservice. Detta har tidigare varit svårt då felaktig 
leveransservice från leverantören har uppfattats som gratis för att den ofta har 
ingått i priset för byggmaterialet, det har gjort det svårt att ställa krav och påverka 
servicen. Det kostar att erbjuda en hög leveransservice, är den dessutom dold då 
försvåras utvecklingen av JIT. Är tjänsten värd pengar för kunden då ska den också 
kunna prissättas. [7] 

 

 

Bild 2.2 Kostnaderna för att få materialet till inbyggnadsplatsen från lossningsplatsen 
varierar från 30-150 procent av inköpspriset. [7] 

Det innebär en massa extra kostnader för att få materialet till inbyggnadsplatsen 
efter materialet är lossat på byggarbetsplatsen med normal hantering se bild 2.2. 
Exempel på sådana kostnader är interntransporter, lyft, förflyttningar, hantering, 
spill, stölder, väderskydd och skador av olika slag. Dessa kostnader kallas för dolda 
kostnader, dvs. sådana kostnader som inte tillför något värde för slutprodukten. 
Att det finns problem förknippade med att flytta och leta material är välkänt i 
byggproduktionen. Duktiga yrkesarbetare använder mellan en halv till två dagar 
per vecka åt att leta efter, vänta på och hämta material. Om de flesta leveranser 
kommer till inbyggnadsplatsen vid inbyggnadstillfället då kan yrkesarbetarna ägna 
sig åt det som de är bra på och får betalt för samt det de är motiverade för att göra. 
[9] 
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2.2.3 En ny typ av logistikföretag 

En ny typ av logistikföretag börjar växa fram som inriktar sig på att leverera 
byggmaterial på inbyggnadsplatsen vid inbyggnadstillfället på kvällstid. 
Byggentreprenören måste då ha klart för sig vilket/vilka material som ska levereras 
och när det ska levereras och hur mycket av materialet som ska levereras. Den 
ansvarige för materialhanteringen på byggarbetsplatsen kan tex. sätta ett kryss på 
ritningen där materialet skall levereras så sköter logistikföretaget resten. De har 
tillgång till egna maskiner som truckar, kranar, vagnar och bockar för en så effektiv 
transport som möjligt inom bygget, se bilder 2.3. De har en egen specialutbildad 
inlyftningspatrull som vet hur byggarbetsplatserna fungerar. Detta gör att 
materialet alltid står placerat på krysset när yrkesarbetarna kommer och ska bygga 
in materialet. Det går även att ordna så att logistikföretaget tar hand om 
emballaget så det inte blir liggande på byggarbetsplatsen. Detta leder till att 
yrkesarbetarna gör det de är bra på och logistikföretaget det dom är bra på för att 
öka effektiviteten. [10] 

 

Bilder 2.3 Så här kan det gå till vid en leverans av gipsskivor från lastbil in till 
inbyggnadsplatsen. [10] 
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Byggaren får bättre totalekonomi och snickaren som istället för att leta, lossa och 
lasta material kan ägna sig åt att producera exempelvis hus. Med allt material 
under tak blir det heller inga fuktskador. Byggentreprenören som anlitar den här 
typen av logistikföretag får en faktura på något som de aldrig har fått tidigare, 
nämligen på vad materialhanteringen kostar. Om man räknar på vad det kostar för 
entreprenören att själv ombesörja materialhanteringen med egna kostnader för 
truckar, kranar, gubbar, väntetider och alla övriga störningsmoment som 
intransport av material på dagtid medför, så är det så att den här typen av 
logistikföretag gör detta billigare, säkrare och effektivare på kvällstid. På dagtid blir 
då hissar och kranar lediga för andra uppgifter vilket gör att de används effektivare. 
Alla byggarbetsplatser är olika så det görs alltid en upphandling till varje bygge 
med respektive platschef både vad gäller logistiktjänster och 
inlyftningsförutsättningar. För de flesta entreprenörer som anlitar den här typen av 
företag är det i början svårt psykologiskt att tänka sig att få en faktura på 
materialhanteringen, men erfarenheterna visar att entreprenörerna tjänar pengar 
och logistikföretagen tjänar pengar på detta så det är bra för båda parter. [10] 

2.2.4 Ny husfabrik halverar byggtiden 

NCC halverar byggtiden för flerfamiljshus med metoder från fordonsindustrin och 
Ikea. De har medvetet försökt att hålla det traditionella byggandet utanför och 
istället hämtat kunskap och experter från olika industriföretag som Scania och 
ABB samt från några tekniska högskolor. NCC går längre än den traditionella 
småhusindustrin och har byggt upp olika moduler som går att kombinera till olika 
husvarianter från en teknisk plattform på samma sätt som fordonsindustrin gör. 
Med ett och samma byggsystem klarar NCC av att bygga hus på mellan tre och 
åtta våningar med olika planlösningar och skilda utseenden. [11] 

I byggindustrin är det ett stort problem med bristen på standardiserade 
arbetsmetoder, tidigare erfarenheter utnyttjas inte utan varje nybygge blir ett 
projekt där man börjar konstruera från noll. NCC levererar modulerna i platta 
paket på Ikeavis, det är en stor skillnad mot hur småhusindustrin och den övriga 
byggindustrin levererar sina byggdelar idag. Med platta paket blir det effektivare 
och billigare lastbilstransporter och smidigare hantering ute på byggarbetsplatsen. 
[11]   
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2.2.5 Vad gör byggnadsarbetaren på sin arbetstid? 

 

Figur 2.2 Arbetstidens användning för byggnadsarbetare (andel av arbetstid i, %). 
[12] 

Användningen av yrkesarbetarnas arbetstid är särskilt intressant eftersom den kan 
ses som en spegling av hur effektiv organisationen är som driver byggarbetsplatsen, 
hur väl projektet är planerat, se figur 2.2. En byggarbetares arbetstid kan delas in i 
tre delar beroende på vilket värde arbetet ger för slutkunden. [12] 

Direkt värdeökande arbete är sådant arbete som tillför ett värde till produkten och 
motsvarar 17,5 % av arbetstiden. [12] 

Förberedelser är arbete som behövs för att kunna producera, men som i sig inte är 
värdeökande. De förberedande arbetena utförs under 45,4 % av arbetstiden. 
Hanteringen av material ingår i de förberedande arbetena med 14 % av 
arbetstiden och det motsvarar 5-6 timmar i veckan som går åt för en yrkesarbetare 
att transportera fram material till inbyggnadsplatsen. [12] 

Rent slöseri innefattar aktiviteter som inte behövs och som kan elimineras utan att 
ge någon som helst inverkan på produkten. 33,4 % av arbetstiden är rent slöseri 
som omarbete, väntan, outnyttjad tid och avbrott. Ca 23 % av arbetstiden är 
väntan. [12] 
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3 Genomförande 
För att få en bättre förståelse för hur det går till med logistiken i verkligheten så var 
jag med en vecka i Stockholm där Hökerum Bygg AB har tre projekt i 
Hammarbysjöstad och ett projekt i Huddinge. Jag gick runt på byggena och 
observerade och intervjuade de olika yrkesgrupperna, både underentreprenörer och 
Hökerum Bygg folk, för att på så sätt få reda på vad som inte fungerar så bra och 
vad som fungerar bra. Samma sak gjorde jag med platscheferna för att få deras syn 
på saker och ting. Jag tog foton och var med och tittade på hur materialet lossades 
och hur det transporterades omkring på byggarbetsplatsen. Tanken med att jag var 
med ute i produktionen var att jag också skulle få idéer och uppslag för att göra ett 
frågeformulär som täcker in området bättre. Från början tänkte jag mig ca 15-20 
st frågor som jag skickade ut till varje platschef och arbetsledare via mail. 
 
 När jag fortsatte arbetet med frågorna så bestämde jag mig för 19st frågor i 
samråd med Hökerum Bygg AB som jag tycker täcker in området bra. När jag 
gjorde frågorna så skrev jag upp viktiga ord i min mening utifrån 
arbetsplatsbesöket i Stockholm och modifierade frågorna efter orden. Frågorna är 
ganska öppna och ger stort utrymme för den som ska svara. Jag skickade frågorna 
till sju personer med befattningar som platschef och arbetsledare på Hökerum 
Bygg AB, de fick ca två veckor på sig att svara. Enkäten visas i kapitel 4.2 
tillsammans med en sammanfattning av svaren.  
 
Jag gjorde en sammanställning av det som jag hade sett på arbetsplatsbesöken samt 
en sammanställning av frågeformulären, vilket redovisas i kapitel 4. Jag gjorde 
också en resultatdiskussion där jag diskuterar resultaten mer utifrån mina egna 
reflektioner.    
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4 Resultat 
Arbetet leder fram till resultat baserade på besök på fyra byggarbetsplatser och 
resultat från enkätundersökningen.  
 

4.1 Resultat från arbetsplatsbesök 
De resultat som kommit fram genom arbetsplatsbesök är saker som jag har sett 
och hört från personer som jobbar på respektive arbetsplats. 
Resultaten redovisas punkt för punkt.  
 

• Det händer ofta att leveranserna med byggmaterial inte kommer på utsatt 
tid även om de är beställda med angiven tidpunkt. Om en platschef t.ex. 
beställt en leverans med byggmaterial och angett att det skall levereras kl 
14:00 så kommer leveransen kl 10:00 istället och det händer ganska ofta. 
Detta innebär att leveransen ofta krockar med andra aktiviteter vilket leder 
till att man blir tvungen att hyra in en lastmaskin som transporterar 
materialet till ett annat ställe, men det innebär även att man måste hyra in 
en lastmaskin som transporterar materialet tillbaka där det var tänkt från 
början. I värsta fall händer det att man måste hyra plats för tillfällig 
förvaring av leveransen med byggmaterial när transporterna inte kommer 
som de är beställda på grund av att det ofta är väldigt trångt och ont om 
plats på en byggarbetsplats. De ansvariga för bygget måste lägga mycket tid 
på att lösa sådana här typer av problem, vilket gör att de inte alltid hinner 
med det de egentligen skall göra.  

 
• Jag gick runt och frågade några yrkesarbetare om de kunde uppskatta hur 

mycket tid som gick åt till att bära fram material, leta efter material, vänta 
mm. De uppskattade tiden till ca 2 timmar per dag.  

 
• En lastmaskin är inhyrd på heltid för att ta hand om leveranser och flytta 

runt material på byggarbetsplatserna. Lastmaskinen delas av fyra byggen 
som Hökerum Bygg AB har i Stockholm. Man har löst problemen med att 
hyra in en lastmaskin på heltid istället för att titta på varför den behövs 
överhuvudtaget. Eftersom det finns ett behov av en lastmaskin på heltid 
mellan fyra byggen så verkar det som om man inte har tittat på hur man 
kan planera och styra material för att inte behöva en lastmaskin på heltid. 
En stor del av lastmaskinens uppgift är att köra fram och tillbaka med 
material som är lagrat på parkeringsdäck.  
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• Som bild 4.1 nedan visar är det ett clips som sitter i vägen i ett badrum och 
håller ut kopparrören från väggen som har glömts kvar av plattsättarna. 
Rörmokaren är tvungen att vänta tills detta är åtgärdat för att kunna 
fortsätta. För att åtgärda detta så måste några plattor tas bort och dit med 
nya. Monteringen tog dessutom längre tid med clipsen kvar för att 
plattorna måste skäras och delas för att ge plats åt clipsen, och det arbetet är 
helt i onödan eftersom det ändå blev fel. Enligt rörmokaren så är detta ett 
ganska vanligt fel trots att plattsättarna vet om att clipsen skall bort, ca en 
lägenhet per våning uppskattar rörmokaren att det händer så här. Jag gick 
själv runt och kollade i badrummen som var kvar för att se om detta kunde 
stämma och det kan vara rimligt att det är ca ett badrum per våning som 
detta händer i snitt. På detta bygge är det grovt räknat ca 50 lägenheter 
med kvarglömda clips i badrummen som måste ha åtgärdats. Det kostar en 
del tid och pengar när det händer sådana här saker, men varför händer 
detta?  

 
  

 
 

Bild 4.1 Ett clips som sitter i vägen i ett badrum som glömts kvar av plattsättarna.  
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Bild 4.2 Visar ett fönster som sitter fast i flytspacklet. 
 

• Bild 4.2 ovan visar ett fönster som stod kvar när flytspacklet lades ut och 
det stod även kvar när golvläggaren kom och skulle försöka lägga ut sitt 
golv. De personer som lade ut flytspacklet lät helt enkelt fönstret stå kvar 
och torka fast. Varför gör man en sån här sak? Undra vad det kostade att få 
undan detta fönster, men undra hur mycket det har kostat att ha folk som 
måste flytta på en massa saker innan de kan börja med det de egentligen 
ska göra?    

 
 
 
 
 
 
 
 

• Bilder 4.3 på nästa sida visar att så här ser det ut nästan jämt när 
golvläggaren kommer och ska lägga ut golven, de som har varit och arbetat 
har inte städat efter sig och det går igen i alla yrkesgrupper som har varit på 
bygget, nästa som kommer får alltså börja med att städa undan andras skit. 
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Bilder 4.3 Så här ser det ut nästan jämt när golvläggaren skall börja lägga golv. 
 

• Bilder 4.4 under visar att så här ser det ut på många ställen på 
byggarbetsplatserna som jag har besökt. Det är stökigt med material som 
ligger kvar här och där. Materialet kanske inte bara slängs omkring en gång 
utan fem gånger utan att någon egentligen tar hand om det.  

 

 

Bilder 4.4 Visar att det är stökigt på många ställen på byggarbetsplatserna. 
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Bild 4.5 Visar ett hörn som det varit en del problem med. 

• Bild 4.5 ovan visar ett hörn som det har varit en del problem med. De som 
har satt gipsen har inte gjort det riktigt i vinkel vilket har gjort att det tagit 
ca 1 timme extra att montera köken. I början så var det en 
underentreprenör som satte gips och en annan som monterade köken, men 
nu är det samma firma som gör båda sakerna och då har problemen 
försvunnit. Hantverkarna gör bättre ifrån sig om dom vet att det är några 
från samma firma som kommer efter dem och gör ett jobb, för de vill inte 
göra ett dåligt jobb som gör att deras arbetskamrater som kommer efter får 
det jobbigare för då för dem verkligen höra det. När det är olika firmor 
som gör de olika jobben så ser de bara till sitt, så att det går bra för dem.   

 

Bild 4.6 Ett fönster som har en krossad ruta. 

• Bild 4.6 ovan, material som går sönder av olika orsaker är nog omöjligt att 
helt komma undan. 
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Bild 4.7 Gips och plåtreglar lagras på byggarbetsplatsen. 

• Bild 4.7 ovan visar hur gipsskivor och plåtreglar har ställts upp precis 
utanför det blivande huset. Samtidigt som den prefabricerade 
betongstommen monteras ihop våning för våning så lyfter de in gipsskivor, 
plåtreglar och radiatorer så mycket som behövs till varje lägenhet. Bilder 
4.8 på nästa sida visar hur materialet är uppställt i en lägenhet, ungefär så 
här ser det ut i varje lägenhet. Det tar ungefär 3-5 veckor att resa den 
prefabricerade betongstommen beroende på storleken på huset, detta 
innebär att det måste finnas gipsskivor, plåtreglar och radiatorer tillgängligt 
hela tiden som betongstommen reses för att få med materialet in i varje 
lägenhet. Gipsen och stålreglarna blir sen stående i ca 4-7 veckor innan 
materialet byggs in, materialet blir alltså stående några veckor innan det 
används. Hanteringen av dessa material blir dubbel, först lastas materialet 
av från lastbilen med lastmaskin för att ställas upp bredvid den mobilkran 
som reser betongstommen. Sedan ska mobilkranen lyfta in materialet 
samtidigt som stommen reses. Det blir även väldigt trångt, eftersom 
leveranserna av betongstommen kräver mycket plats. Det blir mycket 
spring fram och tillbaka för att göra i ordning en pall med material till varje 
lägenhet, många pressningar som måste lyftas på. 
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Bilder 4.8 Visar hur material ställs upp i lägenheterna. 

• Bild 4.9 nedan visar att emballaget är kvar till bl.a. fönster och radiatorer. 
Risken är stor att nästa yrkesarbetare som kommer lyfter ut emballaget ur 
rummet och ställer det i nästa rum, så kan det säkert hålla på några gånger 
innan emballaget slutligen hamnar i en container. 

 

Bild 4.9 Emballage som ligger kvar i lägenheterna. 

• Bilder 4.10 på nästa sida visar att parkeringsdäcken utnyttjas flitigt för 
lagring av material, här är det en del kök, garderober, isolering och fönster. 
Eftersom leveranserna är så stora så är det svårt att få in alla t ex kök på en 
gång i lägenheterna, så parkeringsdäcken fungerar som mellanlager. Detta 
innebär att det blir en mer än dubbel hanteringskostnad för de saker som 
man lagrar i parkeringsdäcken. 
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Bilder 4.10 Ett parkeringsdäck utnyttjas som lager. 

4.2 Resultat från enkätundersökning 

Enkäten innehöll 19 st frågor som redovisas nedan i nummerordning. Efter varje 
fråga redovisas en sammanfattning av svaren till varje fråga, samt hur många som 
har svarat. Det var fem personer som svarade på enkäterna som skickades till sju 
platschefer/arbetsledare vilket ger en svarsfrekvens på 71 %. 

 
1. Hur tycker ni att lagringen av material på arbetsplatsen fungerar, är materialet 

i vägen, får ni flytta på materialet många gånger innan ni använder det m.m? 
(På denna fråga har 100 % svarat av de fem som svarade på enkäterna) 
De flesta tycker att det fungerar bra bara om man har gott om plats och att de 

i god tid vet att leveranserna kommer på utsatt tid.  Ett par har svarat att de 

utnyttjar p-däck flitigt till att lagra material för att sedan köra fram så mycket 

material som behövs. En har svarat att de försöker få materialet när de 

behöver det.   

 
2. Vad anser ni att det finns för fördelar och nackdelar med små leveranser av 

material fler gånger än stora leveranser av material färre gånger? 
(100 % har svarat) 
Fördelar: En tyckte det är bra för att inte materialet blir stående för länge. 

Nackdelar: Alla tycker att det blir mer jobb med etableringar av lastmaskin, 

måste avsätta mer gubbar till lossning, fler lossningstillfällen, mer 

mottagningstid och mer tid går åt till aviseringar och ringa telefonsamtal. De 

flesta tycker att det är bättre med stora leveranser.  

 
3. När leveranser av byggmaterial inte kommer på exakt utsatt tid, vad får det för 

konsekvenser för er och bygget och hur ofta förekommer det att leveranser 
inte kommer på utsatt tid? 
(100 % har svarat) 
Konsekvenserna blir omdirigering av arbete till något annat, det blir en del 

omställningstid. Många har svarat att det beror på hur de ligger till i 

tidplanen, men att de försöker ha en reservplan när det händer. De har svarat 

att det händer då och då, en del leverantörer händer det väldigt ofta med en 

del inte så ofta. Någon har svarat att det går åt mer tid till att boka om 

lastmaskiner.   
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4. Hur mycket material uppskattar ni blir skadat på grund av att ni flyttar 
omkring det flera gånger på byggarbetsplatsen, vilket material och typ av 
skada i så fall?  
(80 % har svarat) 
Många har svarat att det flesta skador är kross  skador. Några har svarat att 

gips, spackel, fog och inredningar ca5-10 %, det är saker som är känsliga för 

fukt och hård hantering. 

 
5. Hur ofta händer det när gubbarna ska börja med ett arbetsmoment att 

byggmaterialet inte är på plats, utan att de istället måste leta reda på det 
material som de behöver och få det på plats? 
(80 % har svarat) 
De flesta har svarat att det händer sällan. Ett par har svarat att det ingår i 

ackordet att leta efter material och att det är deras ansvar att materialet 

kommer till rätt plats. Någon undrar om det skall vara sherpas överallt och 

hantverkarna står med händerna i fickorna och väntar på material.  

 
6. Förekommer det svinn eller spill av material och vad beror det på? 

(100 % har svarat) 
De flesta har svarat att det förekommer svinn och spill på grund av fel 

handhavande, dålig täckning och att den mänskliga faktorn spelar in.  

 
7. Hur mycket tid går det uppskattningsvis åt för gubbarna att avtäcka och täcka 

material med presenningar m.m per dag? 
(100 % har svarat) 
Här har respektive svarat att det tar ca 0, 5, 10, 30 och 60 minuter på ett 

normalbygge. 

 
8. Hur stor del av arbetsdagen uppskattar ni går åt för gubbarna att springa och 

leta saker, leta material? 
(100 % har svarat) 
Här har alla svarat att det tar ca 10 minuter och att de inte upplever det som 

ett stort problem. 

 
9. Vad fungerar bra på er byggarbetsplats när det gäller materialhanteringen, 

leveranser och rent allmänt vad fungerar bra? 
(100 % har svarat) 
Nästan alla har svarat att systemet med att lagra byggmaterial i p-däcket 

fungerar bra för att det minskar skador på material och att det är lätt att lagra 

på p-däcket. Att de har duktiga hjullastarförare som vet var sakerna finns. 

Någon har svarat att om de får reda på när leveranserna kommer i tid så 

brukar det fungera bra.  
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10. Vad tycker ni fungerar dåligt med de interna transporterna och hanteringen av 
material på byggarbetsplatsen, vad skulle ni vilja förbättra? 
(100 % har svarat) 
Många tycker att svårigheter med språk ställer till det ibland, många 

underentreprenörer talar inte svenska. Någon tycker att om man inte får tid 

till att planera transporterna och samtidigt kan avsätta några man till att ta 

emot leveranserna så kan det bli jobbigt och struligt ibland. Någon har svarat 

att platsbristen ställer till det ibland speciellt på vintern. Bygghissarna har 

krånglat för någon. 

 
11. Förekommer det väntetider för att kunna jobba vidare och i så fall vad är det ni 

väntar på och hur länge brukar ni vänta? 
(80 % har svarat) 
De flesta har svarat att de har väntat på underentreprenörer som inte har 

kommit i tid eller inte är färdiga i tid, då har man fått lämna och komma 

tillbaka senare vilket har skapat en del omställningstid. Det är en som inte har 

haft någon väntetid alls. 

 
12. Fungerar lossning av material bra vid leverans eller är det något som kan 

förbättras?  
(80 % har svarat) 
Alla har svarat att det fungerar bra men priset på hjullastare kan vara högt 

och det är svårt att få tag på bra förare. Ett par har svarat att de har 

hjullastare på heltid som de delar med andra byggen. 

 

 
13. Till vilka leveranser måste det vara någon typ av lastmaskin som hjälper till 

vid lossningen av materialet och hur lång tid tar det per leverans? 
(100 % har svarat) 
De har svarat att nästan alla leveranser krävs det någon typ av lastmaskin för 

att få materialet direkt till huset eller p-däcket. 

 
14. Till vilka leveranser måste det vara någon eller några gubbar som hjälper till 

vid lossningen av materialet, hur många gubbar går det åt och hur lång tid tar 
det för att hjälpa till vid lossning av material vid leverans? 
(100 % har svarat) 
Alla har svarat att det behövs en eller två gubbar som hjälper till vid 

lossningen och att det inte tar så lång tid, ibland kan chauffören hjälpa til. 

Någon har svarat att det går åt 6-8 st för att lossa cellplast, då är det den 

underentreprenören som hjälper till vid lossningen och ser till så att 

materialet kommer på rätt plats.  

 
15. Nämn några typer av emballage som ni anser inte behövs, men ändå 

transporteras till byggarbetsplatsen där ni lägger ner mycket tid på hantering 
av emballaget? 
(60 % har svarat) 
De som har svarat tycker att plastpåsar runt dörrarna och engångspallarna 

tar en del tid att ta hand om.  
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16. Varför är det så mycket onödigt plock med emballage fram och tillbaka på 
byggarbetsplatsen, alltså att någon flyttar det några meter och sen kommer 
nästa och flyttar det någon annanstans tills det slutligen kommer någon och 
slänger emballaget i containern? 
(80 % har svarat) 
Många har svarat att det inte finns tid till det och kan man smitta undan så 

gör många det, fast man tjänar på att få bort det direkt. En tycker inte att det 

är så utan att det fungerar bra. 

 

17. Hur fungerar kommunikationen och samarbetet mellan underentreprenörerna, 
vad skulle kunna bli bättre? 
(100 % har svarat) 
Någon tycker inte att det fungerar bra. Några tycker språksvårigheterna är ett 

problem, de tycker att det är bättre att ha samma underentreprenör för då vet 

alla vad som gäller. Någon tycker att samarbetet går att förbättra om man 

samtidigt handlar upp underentreprenörer på något annat sätt.   

 
18. Vem beställer och planerar leveranser av material åt underentreprenörerna? 

(100 % har svarat) 
Alla har svarat att de gör det själva utifrån platschefens tidplan och i samråd 

med platschefen. 

 
19. Vem samordnar underentreprenörernas material på byggarbetsplatsen så att de 

får sitt material på rätt plats vid rätt tid vid inbyggnadstillfället? 
(100 % har svarat) 
Alla har svarat att det gör det själva i samråd med platschef och på 

byggmöten. 

 

4.3 Resultatdiskussion 
I kapitel 4.1 och 4.2 så redovisades det jag såg från arbetsplatsbesök och resultat 
från enkäterna medan i resultatdiskussionen redovisas det som är mer subjektivt, 
alltså mina egna reflektioner och intryck. De resultat som har kommit fram från 
arbetsplatsbesöken och enkätundersökningen anser jag är användbara och kan 
underlätta ett fortsatt arbete med att utveckla logistiken på Hökerum Bygg AB. 
 
Själv tycker jag att arbetsplatsbesöken var givande, jag fick se saker som är väldigt 
intressanta. Det görs en del onödiga fel som kostar mycket pengar, de beror ofta 
på kommunikationsproblem mellan platschef och underentreprenörer. 
Kommunikationen mellan platschefer och Hökerum Bygg AB eget folk upplevdes 
som att den fungerade bra. Jag upplevde utifrån mina besök att det var en ganska 
irriterad stämning hos många av underentreprenörerna, de var inte nöjda med 
arbetsmiljön och tyckte att det var dålig ordning på bygget. Det var några som 
aldrig hade varit med om något liknande och det är klart att det bidrar till att 
skapa bristande motivation hos många vilket leder till ett sämre resultat. Det 
fönster som stod fastgjutet i flytspacklet är ett tydligt exempel på att det är något 
som inte är som det borde vara. Jag tror att det förekommer väldigt ofta att det 
står fönster kvar i rummen när de ska lägga ut sitt flytspackel och även andra 
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grejor och material står säkert kvar. Detta är säkert en protest mot att det ofta är 
saker kvar i rummen när de ska börja med flytspacklet, dessa personer har säkert 
flyttat ett antal fönster och andra grejor för att kunna göra sitt jobb ordentligt. De 
har säkert nämnt detta för ansvarig personal men antagligen så har ingenting hänt 
och då gör man så här till slut. Det visar på att materialstyrningen inte fungerar 
hundraprocentigt Vad de tyska plattsättarna som glömde ett clips i ett antal 
badrum tänkte på det fattar jag inte, det är rent slarv. Det är många olika språk på 
byggarbetsplatserna vilket gör att risken för missförstånd ökar. En sak som jag 
märkte av var att en del underentreprenörer har svårt att ta till sig vad 
platscheferna sa till dom, de gör faktiskt lite som de vill.  
 
När det gäller leveranserna så upplevde jag att alla var helt inne på att försöka få så 
stora leveranser av byggmaterial som möjligt. Många var inne på att försöka få 
material till så lågt pris som möjligt utan att se till vad materialet kostar när det är 
inbyggt. Jag anser att det blir dubbel hantering av materialet när det lagras i p-
däcken, ju fler gånger man måste ta i materialet ju dyrare blir det. Samma sak med 
de material som lyfts in samtidigt som betongstommen reses, det blir 
dubbelhantering och det går åt extra plats samt att byggmaterialen binder kapital 
eftersom de lagras i upp till ca 9-10 veckor.  
 
Det verkar som om det läggs mer tid åt att lösa problem som uppstår efter hand 
med leveranser istället för att planera och förebygga att problem uppstår över 
huvudtaget. Jag tror inte att det är så många som är medvetna om att man kan 
spara mycket pengar genom att förbättra logistiken. Det är en speciell attityd i 
byggbranschen, många anser att så här har vi alltid gjort och det fungerar bra. Det 
är lite som om det är macho att lösa en massa problem som dyker upp hela tiden, 
helst ska man ha flera problem att lösa samtidigt för det har alltid varit så, istället 
för att planera så man slipper en massa uppkomna problem med exempelvis 
leveranser. Denna attityd finns i de flesta byggföretag och är inte något som är 
unikt för Hökerum Bygg AB.  
 
De resultat som jag fick från enkätundersökningen är jag inte nöjd med. Jag tycker 
att de har svarat kort på många frågor, jag tror att det hade gått att svara lite till på 
frågorna, det finns väldigt mycket mer att berätta om hur det verkligen ligger till. 
Frågorna är i och för sig väldigt öppna och ger stort utrymme för vad man kan 
svara, kanske att frågorna skulle ha varit mer styrda och inte så öppna.  
 
Jag tycker ändå att enkätundersökningarna har gett en del svar på vissa saker. De 
har visat att platscheferna inte är medvetna om hur mycket av yrkesarbetarnas 
arbetstid som går åt till att hantera material, vänta, täcka material och leta efter 
material. Svaren visar också att de försöker få så stora leveranser som möjligt och 
inte efter vad det verkliga behovet är. 
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5 Slutsats 
Det pågår stora förändringar i byggbranschen som gör att det blir allt viktigare att 
kunna styra, planera och kontrollera sina materialflöden. Fastän 
byggproduktionsmiljön med sina komplexa och ständigt varierande flöden är en 
mycket utmanande logistikmiljö så satsades tidigare inte motsvarande resurser för 
att klara av situationen. Kostnader för att få byggmaterialet från lossningsplatsen 
till inbyggnadsplatsen vid inbyggnadstillfället har varit okända i 
produktionsmiljön, och omkostnaderna överstiger ofta inköpspriset för de flesta 
byggmaterial. Skador, produktionsstörningar, interntransporter och hantering är 
några av de största kostnadsposterna i byggproduktionen. 
Företagsledarna ser stora möjligheter att sänka kostnaderna genom att effektivisera 
byggproduktionen och det finns inte utrymme att strunta i materialförsörjningen. 
Det är omöjligt att skapa goda produktionsförutsättningar om man inte har rätt 
material vid rätt tillfälle.  
 
De saker som orsakar dolda kostnader är störningar på grund av för mycket 
material som är i vägen, personal som får vänta, leta och hämta material. Det 
förekommer onödiga kostnader i form av maskiner som flyttar och hanterar 
material. Det förekommer också onödiga kostnader orsakade av lagring, material 
som ligger på lager och binder kapital onödigt länge samt att risken för skador 
ökar på materialet. 
 
Lagringen av byggmaterialet är en komplicerad sak att göra på en byggarbetsplats, 
det är därför viktigt att se till att lagra det material som verkligen behövs inom den 
allra närmaste tiden. Eftersom de försöker få så stora leveranser som möjligt så 
lagras det material i P-däcken, vilket gör att det blir mer än dubbel hantering av 
det material som lagras i P-däcken. En lastmaskin med förare hyrs in på heltid och 
delas mellan fyra byggarbetsplatser, ofta hyrs det in någon extra lastmaskin för att 
hinna med. En stor del av lastmaskinens uppgifter är att transportera material ner 
till P-däcken för att sedan transportera materialet till inbyggnadsplatsen när det 
behövs. Denna hantering skapar kostnader i form av hyra av lastmaskin, ökade 
skador på material, tid som går åt för att leta efter material och väntetid för 
yrkesarbetarna. Denna hantering kan man inte kalla för JIT, det är precis så här 
man inte ska göra enligt kapitel 2.2.2. Byggnadsmaterial som levereras exakt i tid 
när det behövs vid inbyggnadstillfället vid inbyggnadsplatsen i rätt mängd sparar 
pengar, även om det leder till att det blir fler leveranser med mindre material åt 
gången. Det material som lagras i P-däcken skulle alltså inte ha levererats, utan 
levererats vid ett senare tillfälle när det behövdes.  
 
Varje yrkesarbetare lägger ner ca 2 timmar om dagen för att leta, hantera material, 
vänta på material och förflytta material. Detta är väl underbyggt se kapitel 2.2.5 
och figur 2.2. De yrkesarbetare som jag pratade med under mina arbetsplatsbesök 
uppskattade också tiden till ca 2 timmar om dagen se punkt två i kapitel 4.1. I 
enkätundersökningen så är det några frågor som handlar om detta, enligt vad 
platscheferna har svarat så är det inget stort problem för yrkesarbetarna att leta 
efter material, hantera material, vänta på material och förflytta material se kapitel 
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4.2 fråga nr: 5, 7, 8. Platscheferna och arbetsledarna svarade att det förekommer 
väldigt sällan och att det tar från 0 till 60 minuter per dag. De är inte medvetna 
om hur mycket tid som yrkesarbetarna lägger ner på hantering, väntan, flyttning 
och letande av material.    
 
När betongstommen reses med mobilkran så lyfts det in gips, stålreglar och 
radiatorer och ibland även fönster till varje lägenhet. Detta gör att det dessa 
material måste finnas på plats samtidigt som resningen av betong stommen börjar. 
Ofta är det väldigt trångt på byggarbetsplatsen med mobilkran, leveranser av 
betong stommen och gips, stålreglar och radiatorer samtidigt. Varje gång en pall 
med gips och plåtreglar skall lyftas in så måste någon gå och göra i ordning pallen, 
plocka med materialet samt täcka och avtäcka materialet vilket tar en del tid. När 
pallen med gips och plåtreglar har lyfts in i lägenheten så ligger det där i upp till ca 
9-10 veckor och binder kapital innan det är någon som börjar använda det. Det är 
en ganska omfattande hantering innan pallarna med gips, plåtreglar och radiatorer 
är på plats vilket orsakar dolda kostnader genom väntan för yrkesarbetare, 
kapitalbindning och att det blir dubbelhantering av materialet man får plocka i det 
flera gånger. Om man räknar med den som utförde leveransen också har hanterat 
materialet på plats så kostar det mycket pengar att göra så här. Ju fler gånger man 
måste ta i materialet ju dyrare blir det. Den nya typen av logistikföretag som 
beskrivs i kapitel 2.2.3 visar att det finns andra sätt att lösa den här typen av 
problem. Nämligen att anlita ett sådant företag som kommer med leveransen på 
kvällen och lyfter in materialet direkt utan någon mellanlagring dagen innan 
materialet skall byggas in. Då slipper man att lagra en massa material som tar plats 
samtidigt som betongstommen reses. Man behöver inte tänka på att avsätta en 
yrkesarbetare som måste göra i ordning en gipspall med plåtreglar och det blir inte 
så stor kapitalbindning för materialet.   
 
Om man skulle anlita den nya typen av logistikföretag och samtidigt försöker få 
mindre leveranser så skulle yrkesarbetarna spara tid och skulle kunna syssla med 
det de är bra på. Arbetsmiljön skulle bli bättre genom mindre lyft och 
förflyttningar av material, olycksrisken skulle minska eftersom det är när material 
hanteras som många skador uppkommer.   
 
Saker som inte fungerar så bra rent allmänt i produktionen är kommunikationen 
mellan underentreprenörer och platschefer. Det görs en del onödiga fel som kostar 
mycket pengar, de beror ofta på kommunikationsproblem och bristande 
motivation hos en del underentreprenörer. 
 
När det gäller tempen på Hökerum Bygg AB logistiklösning så finns det mycket 
att göra för att utveckla logistiken i produktionen. De resultat som jag har fått 
fram är inga exakta svar som det blir när man dimensionerar en balk. Mina 
resultat är väl underbyggda och visar att som det är nu, så är inte det bästa sätt att 
lösa logistiken i produktionen.    
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För att komma till rätta med de problem som finns så tycker jag att man borde få 
alla i Hökerum bygg AB medvetna om vad logistik handlar om och vad som är på 
gång i framtiden och visa i vilken riktning utvecklingen går. En möjlig fortsättning 
på examensarbetet vore att satsa mer på att ta reda på vad det verkligen kostar att 
hantera byggmaterialet på en byggarbetsplats. Det är en stor och mödosam uppgift 
att ta reda på vad det kostar att hantera byggmaterial samt att det tar lång tid, men 
det är absolut värt det i långa loppet speciellt ett för ett företag som bygger nästan 
likadana hus varje gång. Jag skulle föreslå att man skickar ut en person som 
kartlägger exakt hur lång tid varje yrkesarbetare lägger ned på att leta, vänta, flytta 
och bära material. Att man även kollar upp hur många maskiner, hissar och 
hjälpmedel som används och hur lång tid de används. Hur lång tid som materialet 
ligger och binder kapital är också intressant att ta reda på. Det skulle behövas en 
person som följer med under hela byggets gång för att få en helhetsbild över alla 
kostnader. Då skulle man kunna jämföra vad det kostar att hantera byggmaterialet 
själv jämfört med ett modernt logistikföretag samt att få mindre leveranser. Det 
kostar naturligtvis en slant att anlita ett modernt logistikföretag som är 
specialiserat på att leverera byggmaterial, men det är snabbt intjänade pengar. 
Hökerum Bygg borde satsa på att skaffa sig kompetens inom företaget som kan 
styra och planera materialet på ett bra sätt.  
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