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Förord 

Det här är ett examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design 180hp vid 

Kungliga Tekniska Högskolan. Rapporten omfattar 15hp och har utförts under våren 2012.   

 Målet med rapporten är att ta reda på om det är lönsamt att använda sig av Just In Time-logistik 

istället för det mer traditionella sättet att hantera material, alltså lagerföring där förtagen köper in 

större mängder material i tidigt skede i byggproduktionen.  

 

Vi vill rikta ett varmt tack till Q-gruppen för deras stöd och den hjälp de bidragit med, de projekt och den 

information som de har låtit oss ta del av. Särskilt riktas ett tack till vår handledare Björn Wahlström.  

 

Vi vill också tacka vår handledare från KTH, Thomas Johansson. 

 

Stockholm, juni 2012 

Robert Andersson och Albin Hultberg  
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Sammanfattning 

Denna rapport är resultatet av ett 10 veckor långt examensarbete om logistik i byggbranschen. 

Rapporten ska redovisa för- och nackdelar med Just In Time-logistik jämfört med lagerföring av material 

på byggarbetsplatsen. I arbetet ingår även att redovisa vissa extra kostnader som tillkommer i samband 

med respektive alternativ. Rapporten jämför de olika logistikmetoderna och utgår ifrån tre olika 

byggprojekt i stockholmsregionen som har helt olika förutsättningar. Målet med rapporten är att ta reda 

på om byggbranschen kan effektiviseras med Just In Time-logistik. Som hjälp för att nå målet har bland 

annat intervjuer gjorts och en enkät delats ut till de berörda på varje projekt. 

 Vad som kostar mest är inte helt enkelt att bestämma då vissa osäkra parametrar ingår i 

resultatet. Osäkerhet kring eventuella administrativa kostnader och kostnader till följd av förseningar av 

materialleveranser gör att resultatet inte är helt entydigt. Kostnaderna för att lagerföra material på 

arbetsplatsen har dock visat sig vara av betydande storlek och Just In Time-logistiken kan då vara ett 

alternativ att använda sig av istället. Risken för att material skadas minimeras, samt att material måste 

flyttas mellan olika upplagsplatser och onödiga kapitalkostnader elimineras då Just In Time-leveranser 

används.  

 Rekommendationen blir slutligen att alternativ till att lagerföra material på arbetsplatsen bör 

ses över, exempelvis Just In Time-logistiken som åtminstone i teorin är en värdig ersättare.  
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Abstract 

This report is the result of a thesis about logistics in the construction industry that has been going on for 

10 weeks. The report shall present the advantages and disadvantages of Just In Time logistics and 

warehousing of materials at the construction site, as well as present some additional costs to be 

associated with each method. The report compares the different logistics methods and is based on three 

different projects with very different conditions in the region of Stockholm. The goal is to find out if the 

construction industry can be improved with Just In Time Logistics. To reach the goal, interviews and a 

questionnaire was made for all concerned at each project. 

 Which method that is most profitable is not easy to determine because of some unsettled 

parameters that the results include. Uncertainty about administrative costs and costs due to delays in 

material deliveries makes the result less clear. However, the costs related to warehousing of materials 

have proven to be significant, which could make the Just In Time method an alternative to warehousing. 

The Just In Time logistics minimizes the damage of stored materials, eliminates the unnecessary capital 

expenses and the fact that stored materials often need to be moved between storage sites. 

 The recommendation is ultimately to look for an alternative to warehousing of materials, such 

as Just In Time logistics, that at least in theory is a worthy substitute.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Logistiken i byggbranschen idag är en underprioriterad del i byggproduktionen. Det är vanligt idag att 

byggföretag upphandlar stora volymer av material i början av byggskedet och lagrar allt på 

upplagsplatser inom byggområdet. Detta kan medföra skador på materialet och ökad risk för stölder. 

Det medför transporter från upplagsplats till inbyggnadsplats samt att det ofta innebär mer arbete för 

att förflytta materialet då det ibland är i vägen för arbetet. Förutom de direkta kostnaderna tillkommer 

även indirekta kapitalkostnader då det binds upp kapital i material helt i onödan eftersom allt material 

inte används direkt efter leverans.  

 Detta är problemet som det här arbetet grundar sig i och som kanske kan lösas med så kallad 

Just In Time-logistik. Just In Time fungerar i huvudsak som så att produkten ska levereras i rätt tid och till 

rätt plats. Vid användning av Just In Time-logistik minskas slöseriet med tid och pengar för att flytta runt 

materialet och inga onödiga kapitalbindningskostnader uppstår, dessutom behövs det troligen inte lika 

stor upplagsplats.  

Med hjälp av tre pågående byggprojekt, som tillhandahålls av byggentreprenadsföretaget  

Q-gruppen, ska målen nedan uppnås. 

1.2 Målformulering 

Går det att förbättra byggbranschens materialhantering med hjälp av Just In Time-logistik? 

1.2.1 Syfte och huvudmål 

Målet med rapporten är att komma fram till om bygglogistiken och materialhanteringen kan förbättras 

och effektiviseras med hjälp av Just In Time-logistik. Att ta fram en universallösning på problemet är 

troligen en omöjlighet men målet är att uppnå ett resultat som ändå kan ligga till grund för framtida 

beslut angående sättet att planera logistiken. Om ännu fler projekt togs i beaktning skulle resultatet ge 

ett något mer statistiskt korrekt resultat men då bedömningen gjorts att resultatet ändå inte skulle 

kunna följas blint till punkt och pricka i varje fall så bör tre projekt ge en tillräckligt bra bild av en möjlig 

lösning. 

1.2.2 Delmål 

Delmålen är att för varje projekt ta fram kostnader för det platsspecifika upplägget för 

materialhantering, det vill säga: 

 Hur mycket tid och pengar som läggs ned på förflyttning av material mellan upplagsplatser och 

flytt på grund av att materialet är i vägen för andra moment. 

 Kostnader för eventuella stölder och skador på materialet vid upplagsplats. 

 Hur stora kapitalkostnader som tillkommer på grund av lagerföring av material. 

 Uppskatta kostnader för Just In Time-logistik på byggprojekt. 
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1.3 Avgränsningar 

Arbetet tar inte hänsyn till arbetsmiljön eller eventuella hälsoaspekter för respektive val av 

logistikhantering.  

 Spill tas inte i beaktande då mängden spill bedöms vara den samma vid Just In Time-logistik och 

lagerföring av material. Däremot bedöms skillnader i skador och stölder som relevant och tas därför 

hänsyn till. Av de skador som sker på materialet räknas inte de in som sker vid eller efter montering och 

inte heller leveransskador. Detta valdes att bortses från eftersom dessa skador inte påverkas av hur 

länge material lagras på arbetsplatsen.  

 Endast de materialposter av störst relevans kommer att undersökas, det vill säga material som 

upptar stor lagringsyta på byggarbetsplatsen och som har en betydande kostnad. Dessutom tas endast 

det material som Q-gruppen själva hanterar hänsyn till, underentreprenörers sätt att sköta sin 

materialhantering ingår därmed inte.  

 Arbetet är begränsat till tre byggnadsprojekt som tillhandahålls av Q-gruppen och består av ett 

projekt i västra Stockholm och två i centrala Stockholm. 

1.4 Lösningsmetoder 

Arbetet har bestått av ett antal olika moment som lett fram till det slutgiltiga resultatet. Till att börja 

med krävdes en litteraturstudie bestående av ett antal olika böcker och rapporter för att kunna fördjupa 

kunskaper och skapa grund för arbetet. Samtidigt som litteraturstudien påbörjades genomfördes 

diskussioner med de båda handledarna vilket var de inledande momenten för arbetet. Därefter krävdes 

någon form av information om hur länge material lagras och kostnader för leveranser för att kunna 

särskilja kostnaderna för de olika typerna av logistik. De alternativ som valdes mellan var att antingen 

följa materialets resa steg för steg genom byggprocessen, att göra en enkät som de ansvariga för 

projekten och de som dagligen hanterar materialet får svara på eller att genomföra intervjuer med de 

ansvariga för projekten. Det som passade tidsramen för arbetet bäst var att hålla intervjuer och 

genomföra en enkätundersökning och valdes därför som metod för att få fram resultat i detta arbete.  

Genom att utgå från tre olika byggprojekt kommer resultatet variera utefter hur 

förutsättningarna ser ut t.ex. nyproduktion eller ROT-projekt och att de olika platscheferna valt att 

planera logistiken olika etc. Då det är tre olika projekt med olika förutsättningar och omfattning kommer 

resultatet ge en bra spridning på de olika typer av arbeten som kan uppkomma även i framtiden.   
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2 Nulägesbeskrivning 

Arbetet kommer genomföras i sammarbete företaget Q-gruppen. Q-gruppen är en mindre 

byggnadsentreprenör med cirka 90 anställda räknat tjänstmän och trä- och mureriarbetare.  

 Q-gruppen lämpar sig väl för det här examensarbetet eftersom de emellanåt upphandlar större 

mängder material som de förvarar på byggarbetsplatsen. Det här arbetssättet har sina risker, till 

exempel kan det bli onödiga förflyttningar av materialet, både från upplagsplats till ny upplagsplats och 

från upplagsplats till inbyggnadplats. Det ökar även risken för att skador uppstår på materialet till följd 

av lagerföringen. 

 Det framgår av diskussion med Q-gruppen att de inte har kunskap om detta är ett 

kostnadseffektivt sätt att hantera sina inköp och material på. Det är av den anledningen som detta 

arbete görs.  

2.1 Kvarteret Mattisborgen, Annedal 

Kvarteret Mattisborgen är en totalentreprenad där Q-gruppen i sammarbete med Folkhem bygger 

flerbostadshus, området ligger i Annedal i västra Stockholm. Q-gruppen bygger bostadsrätter med 2-5 

rum och kök på 53-134 m2, flera av lägenheterna är 2-3 plans etagevåningar. Projektet påbörjades 

sommaren 2011 och planeras vara klart hösten 2012. Byggarbetsplatsen har goda möjligheter till 

upplagsplatser. Figur 1 nedan visar hur projektet Annedal kommer se ut när det är färdigställt. 

 

Figur 1 - Projektet Annedal. 
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2.2 Kvarteret Väduren 

Väduren är en generalentreprenad i form av ett ROT-projekt i centrala Stockholm där Q-gruppen bygger 

63 lägenheter på ca 50-106 m2 som ska bli trygghetsboende för äldre samt ett vård- och omsorgsboende 

på 54 lägenheter. Ovanpå den befintliga byggnaden bygger Q-gruppen till en våning som byggs i 

passivhusteknik. Projektet som totalt är på ca 16 000 m2 och 8 plan inkl. passivvåningen, påbörjades i 

oktober 2010 och är i nuläget på väg att avslutas. Fastigheten ligger på Roslagsgatan, ett område med 

många andra byggnader, därmed är alltså möjligheterna till containeruppställning och upplagsplatser 

begränsad. Figur 2 nedan visar projektet Väduren under byggskedet. 

 

 
Figur 2 - Projektet Väduren 
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2.3 Hotell Birger Jarl 

Hotell Birger Jarl är ett lite mindre projekt på ca 1 000 m2 och är beläget inne i centrala Stockholm längs 

med Birger Jarlsgatan. Projektet är en generalentreprenad som består av att renovera olika delar av 

hotellet och är uppdelat i tre etapper. Den första och andra etappen är avklarade och är de etapper som 

behandlas i arbetet, etapp 3 som för närvarande pågår utesluts ur arbetet. Renoveringen innefattar 

bland annat reception, lokaler och kök. I samma byggnad ligger en kyrka och under ombyggnationen har 

både hotellet och kyrkan haft öppet. Projektet påbörjades juni 2011 och etapp två avslutades i april 

2012. Figur 3 nedan visar utsidan på Hotell Birger Jarl. 

 

  
Figur 3 - Projektet Hotell Birger Jarl 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Lean 

Lean är ett förhållningssätt till produktion som biltillverkaren Toyota skapat och format sedan andra 

världskrigets slut. Toyota var länge ett företag med låga produktionstal i jämförelse med de stora 

amerikanska biltillverkarna. För att förbättra sin verksamhet tog Toyota inspiration ifrån Henry Fords 

principer om att tillverka bilar på ett löpande band. Vad Toyota gjorde var att de tog till sig 

löpandebandsprincipen men ville dessutom förfina och förbättra processen runt om kring. Under 40- 

och 50-talet började de ett aktivt arbete för att minska slöseri med tid och material vid varje delmoment 

i processen, för att på så sätt effektivisera och optimera processen. Deras arbete mot en bättre 

tillverkningsprocess har lett till ett antal olika arbetsmetoder som bland annat ”5S” och ”Just In Time” 

som är en del i deras ”Lean production” eller ”The Toyota Production System” (TPS) som de också kallar 

det. De olika arbetsmetoderna eller förhållningssätten har spridit sig snabbt och företag över hela 

världen har anammat Toyotas Lean production med öppna armar (K. LIKER 2009). 

 Även om industriverksamheten i Toyotas fabriker och byggbranschen skiljer sig åt på många sätt 

när det gäller logistik eller generellt hur produktionen går till i det stora hela, så finns det viktiga likheter 

att ta fasta på. Om nedanstående punkter inte uppfylls på ett tillfredställande sätt kan det sätta käppar i 

hjulen för produktionen. 

 

 Rätt produkt  

 Rätt antal  

 På rätt plats/till rätt kund 

 Rätt kvalitet  

 Till rätt kostnad   

 På rätt sätt  

 I rätt tid  

 

Dessa punkter kallas de sju R-en, (Enligt utbildningsmaterial från Prolog Bygglogistik AB) de har stor 

betydelse för båda branscherna och med Toyotas 5S- och Just In Time-tänk kan delmål uppnås för en 

säker och lönsam logistik och produktion. Just In Time innebär först och främst som tidigare nämnt att 

den levererade varan skall vara i tid, medan 5S snarare är en metod för skapa ordning och reda. De fem 

S:en står för Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Sköta om.  

 Förutom att ta fram de olika arbetsmetoderna har Toyota även fokuserat mycket på att 

identifiera olika icke värdehöjande moment och slöserier. Toyota har lyckats att identifiera 7 stycken 

huvudtyper och K. Liker har i sin bok "The toyota way" adderat en 8:e huvudtyp av slöseri. Se nedan: 

 

1. Överproduktion – Är produktion av material och andra komponenter som ingen har beställt. 

Detta leder till att produkterna måste tas hand om och lagras, vilket i sin tur resulterar i 

överbemanning och kostnader i form av lagerföring, transport och kapitalbindning. 
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2. Väntan - Är den tid då inget arbete utförs, till exempel en tekniker som övervakar en automatisk 

process, väntan på hjälpmedel eller verktyg. Väntan innefattar även att arbetare inte har något 

att göra beroende på till exempel förseningar, materialbrist eller flaskhalsar i produktionsledet.  

 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar - Att flytta material onödiga sträckor, till exempel 

mellan olika upplagsplatser eller från lager till produktionsplats eller inbyggnadsplats. Ineffektiva 

transporter som tar upp onödig tid för arbetare kostar resurser.  

 

4. Överbelastning eller felaktig bearbetning - Att arbeta på felaktiga och ineffektiva sätt som 

orsakar onödiga arbetsmoment, till exempel dåliga verktyg och produkter med felaktig eller 

dålig utformning. Att ta fram produkter med högre kvalitet än nödvändigt skapar också slöseri. 

 

5. Överlager - Att inneha onödigt stora mängder material, råvaror eller produkter orsakar längre 

flödestider, skadat gods, extra transport och förseningar samt lagerkostnader och 

kapitalbindning. Överlagring kan vara ett tecken på dålig produktionsplanering och kan dölja 

problem som sena leveranser från leverantörer. 

 

6. Onödiga arbetsmoment - Att utföra onödiga rörelser eller moment under produktion som till 

exempel att gå, sträcka sig efter verktyg och komponenter och så vidare räknas till onödiga 

arbetsmoment.  

 

7. Defekter - Produktion av defekta komponenter, material och produkter eller reparationer och 

justeringar. Dessa är exempel på slöseri med hantering, tid och energi. Andra exempel kan vara 

omarbetning, skrotning och kontroll. 

 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda - En arbetsgivare som inte lyssnar på eller engagerar sig 

i sina anställda går miste om kreativitet och idéer, kompetens och förbättringar. 

 

Dessa icke värdehöjande moment är av högsta grad viktiga att identifiera för att förbättra ett företags 

egna arbetsmoment. Ett byggföretag har på sina byggarbetsplatser ofta dessa icke 

värdehöjandemoment. Exempel är väntan, onödiga transporter, defekter i form av omarbetning, 

onödiga arbetsmoment i form av hämtning och lämning av verktyg. För att motverka dessa moment är 

planeringsfasen väldigt viktig, en god planering kan förhindra att långa väntetider och onödiga 

transporter uppstår. Det är även viktigt att utföra en bra och eftertänksam projektering och undvika 

revideringar av handlingarna så långt som möjligt redan från start så att omarbete inte behöver göras.  

Lean är dock inte bara en verktygslåda som kan plockas fram vid kortsiktiga behov utan bör 

enligt K. Liker genomsyra hela organisationen för att ge bästa resultat. För att Lean ska fungera optimalt 

bör det bli ett genomgående, bestående sätt att tänka och arbeta efter (K. Liker 2009), kanske räcker det 

därför inte enbart att ta fasta på Just In Time men det är kanske ett steg i rätt riktning.  
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3.1.1 Lean konstruktion 

Lean konstruktion är baserad på The Toyota production system (TPS) och har anpassats till 

byggnadsindustrin av Lean Construction Institute (LCI). Lean konstruktion är en filosofi som bland annat 

syftar till att ha pålitlig logistik och snabba leveranser. Målet är att höja värdet och minska slöseriet och 

försöka nå en felfri process. Precis som i TPS så finns de tidigare nämnda 7 huvudkategorierna av slöseri 

och definieras på likvärdigt sätt för byggnadsindustrin.  

 Genom att titta närmare på och förbättra arbetsflödet kan åtskilliga problem lösas inom 

områden som, planering, ingenjörsteknik, utformning, konstruktion, produktion och logistik. Pinch 

skriver i sin artikel, att även om det verkar som en allt för simpel lösning så krävs det en fundamental 

förändring i hur de som planerar, utformar och inte minst hur entreprenören tänker kring och hanterar 

sina projekt (Pinch 2005). Planeras projektet väl redan från början resulterar det i en bättre beredskap 

mot störningar. Genom att planera och informera arbetarna om hur de skall gå till väga och varför, så 

kan motivationen hos arbetarna påverkas positivt, på så sätt kan också fel på grund av den mänskliga 

faktorn påverkas till stor del (Nordstrand & Révai 2011). 

Med Lean konstruktion har företag inte bara kunnat minska kostnader med upp till 25 % utan 

också halverat antalet skador jämfört med de normala värdena. I sin artikel skriver Pinch också att detta 

ofta avfärdas av branschen och att det är svårt att få folk att tro på idéerna. Att det kommer att ta tid 

innan en större förändring sker. Ett argument att inte använda sig av Lean konstruktion kan vara att 

konkurrenterna inte använder sig av det och därför inte själv behöver göra det heller. LCI tycker att 

företagen ska våga testa sig fram, lära sig och inte vara rädd för att göra misstag längs vägen (Pinch 

2005). 

3.2 Logistik i allmänhet 

Logistik är en viktig del för alla företag oavsett vilken verksamhet de sysslar med. Logistik syftar till att 

planera, koordinera och kontrollera materialhantering utifrån ett kostnadseffektivt synsätt. Viktiga 

faktorer är transport av material samt lagring av materialet. Ledet från råvara till färdig produkt kan vara 

långt och då är det viktigt att logistiken är väl planerad. Ledet inkluderar ofta flera företag innan 

produkten är levererad till beställaren (Oskarsson m fl, 2011). 

Enligt Modern Logiskt, Oskarsson m fl. 2011 har logistik fyra utgångspunkter som lyder:  

Den första utgångspunkten: 

”Logistik är en viktig faktor då det gäller att skapa konkurrenskraft och 

 lönsamhet för många företag” (Oskarsson m fl, 2011) 

Ett företag med väl fungerande logistik är ofta mer lönsamt och mer konkurrenskraftigt jämfört med 

konkurrenter på marknaden. Ett e-handelsföretag som har problem med sin logistik, till exempel att 

leverera produkter till kunden i rätt tid, blir ofta lämnade av konsumenterna som köper av konkurrenter 

istället.   
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Den andra utgångspunkten är: 

”Logistik i första hand handlar om att få företagets flöden att fungera på 

 ett kostnadseffektivitet och kundanpassat sätt” (Oskarsson m fl, 2011) 

Det handlar om att ett företag måste kunna uppfylla kundens krav om till exempel leverans inom 3 

dagar, det hänger då mycket på att företagets leveranskedja fungerar korrekt. Från att ta emot orden till 

att varan är skickad till kund är det viktigt att samverkan mellan händelserna fungerar bra för att det inte 

ska krävas extra resurser. Den tredje utgångspunkten är: 

”Logistik är något som berör hela företaget, inte bara en del av det” (Oskarsson m fl, 2011) 

Detta syftar till att se på det stora hela istället för att se på till exempel den lilla delen av ett pris såsom 

transportkostnad och vilka följder ett inköp kan få som till exempel lagerkostnader. Ett företag bör alltid 

försöka finna logistiklösningar som fungerar för hela sin verksamhet. Den fjärde utgångspunkten är: 

”Logistik till stor del handlar om förändring” (Oskarsson m fl, 2011) 

Ett företag ska alltid sikta på att driva sin verksamhet framåt och göra den bättre. Därför är det viktigt 

att kunna förstå sin verksamhet och kunna analysera den och ta fram verktyg och metoder för att 

förenkla arbetet och jämföra olika system och tillvägagångssätt med varandra. (Oskarsson et al, 2011) 

Distributionen av material och produkter består av många parter: tillverkare, transportföretag, 

grossisthandlare och allmänna varuhandlare. Det finns en mängd olika alternativ för leverering och 

leveransvägar, figur 4 nedan visar hur det kan se ut inom byggvaruhandeln (Nordstrand 2009).

 

   Figur 4 - Distributionsvägar i handeln 
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Ett sätt att effektivisera sin logistikverksamhet är att använda sig av en lagerterminal som mellanlager 

för transporter. Det fungerar så att terminalen tar emot leveranserna från leverantörerna och fördelar 

sedan ut produkterna till de transporter som kör dit varan ska.  Genom att arbeta så här reduceras till 

exempel transportarbetet, det blir färre mottagningstillfällen hos kund och minskad miljöbelastning. Det 

gör också att förarna kommer ha bra lokalkännedom vilket ökar effektiviteten på leveransen. 

Förutsättningarna för att detta ska fungera är att terminalen har en god och effektiv godsmottagning 

och att terminalen ligger bra geografiskt till. I figur 5 och figur 6 nedan illustreras hur distribution mellan 

leverantör och kund fungerar utan mellanterminal respektive med mellanterminal (Enligt 

utbildningsmaterial från Prolog Bygglogistik AB). 

 

    Figur 5 Visar distribution utan mellanterminal 

 

    Figur 6 Visar distribution med mellanterminal 
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3.2.1 Materialhantering i byggbranschen 

Enligt Uno Nordstrand fungerar bygglogistik traditionellt så att platschefer tillsammans med 

projektledningen planerar logistikarbetet utefter gällande tidplan och handlingar (Nordstrand 2009). 

Nordstrand säger även att det normalt sett är platschefen som beställer materialet och sedan 

kontrollerar leveranserna. Ofta beställs materialet och levereras till byggarbetsplatsen en tid innan det 

ska monteras, men byggmaterialet kan även köpas in till den stund det ska monteras. Enligt intervjuer 

med branschen har en del företag personal anställd till att hantera och planera inköpen. En så kallad 

inköpare hanterar dessa frågor angående materialinköp, avtal med leverantörer och kostnader m.m. 

Den inköpsansvarige är också med i planeringsstadiet och utformar logistikarbetet. 

Ytterligare under intervjuerna framkom det att ett av de vanligare sätten att upphandla material 

på är att företaget gör ett avtal med en leverantör som sedan kör ut planerade mängder på bestämda 

datum som företaget och leverantören kommit överens om. Oftast levereras materialet och lagras på 

byggplatsen innan det ska monteras, hur länge det lagras är väldigt beroende på projektets 

förutsättningar och är varierande från projekt till projekt, exempelvis nyproduktion och ROT-projekt.  

Problem som kan uppstå med att lagrat material på plats är att arbetarna kan komma behöva 

flytta lagrat materialet som är i vägen för andra arbetsmoment. Q-gruppen förklarar i intervjuer att de 

förlorar tid och pengar på det, och detta medför även missnöjda anställda som anser att för mycket tid 

går åt till förflyttning istället för det egentliga arbetet.  Att lagra material på byggplatsen kan även 

medföra skador på materialet, exempelvis fuktskador, dessutom kan olyckan vara framme och 

materialet på något sätt blir skadat. Även stölder förekommer på vissa byggarbetsplatser vilket också 

resulterar i förluster. Materiallagring medför även kostnader i form av förlorade ränteintäkter till följd av 

kapitalbindningen som orsakas av för tidigt inköpt material.  

3.2.2 Slöseri i branschen 

Slöseri definieras som en aktivitet som kostar pengar eller förbrukar material men som inte ökar värdet 

på slutprodukten. Enligt tidigare studier har det visat sig att en byggnadsarbetares arbetstid spenderas 

på ett väldigt slösaktigt sätt (Josephson, Saukkoriipi 2005), endast 17,5% av arbetarnas tid användes åt 

direkt värdehöjande aktiviteter under en arbetsdag. Detta kan jämföras med att 33,4% av tiden går åt till 

rent slöseri. Josephsons och Saukkoriipis rapport visar att hela 14 % av arbetstiden går åt till 

materialhantering. Materialhanteringen innefattar först och främst förflyttning av byggmaterial till den 

plats där arbetet skall utföras (Josephson, Saukkoriipi 2005). 

3.2.3 Totalpris för ett material 

När en inköpare för ett byggföretag ska köpa in nytt material är det viktigt att se på det totala priset på 

en vara. Att enbart se på pris per löpmeter eller styckpris, det vill säga den direkta kostnaden, är 

missledande och bör undvikas på grund av de extra kostnader som tillkommer vid ett köp till exempel 

transport, leverantörslöner, kapitalbindning och så vidare. Vissa leverantörer erbjuder till exempel fri 

transport vid köp, dessvärre måste transportkostnaderna täckas på något sätt och istället höjs 

materialpriset. Det är därför viktigt att se på dessa poster och fråga sin leverantör vad transporten 

kostar och om det går att förhandla om.  
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Andra indirekta kostnader från leverantör är till exempel personallöner, förpackningskostnader, lossning 

och lokalhyra. Det är inte bara leverantören som bidrar med indirekta kostnader, även en 

byggarbetsplats har flera bidragande faktorer som till exempel administration på byggarbetsplatsen, 

förrådskostnader, hanteringshjälpmedel såsom truck eller kran, förflyttning mellan upplagsplatser och 

förflyttning till inbyggnadsplats. 

 Totalkostnaden för ett material kan beskrivas som den sammanlagda kostnaden för ett material, 
där inkluderas omkostnaderna för bland annat transportkostnader, hanteringskostnader, 
administrationskostnader, kostnader för förflyttningar på materialet, förpackning- och förrådskostnader, 
kapitalkostnader med mera. Figur 7 nedan som illustrerar de direkta och indirekta kostnaderna för ett 
material. 
 

 
Figur 7 - Totalkostnaden för ett material 

  
Sammanfattningsvis bör ett byggföretag se på totalkostnaden istället för varans pris och alltid söka den 

lägsta totalkostnaden. De bör också försöka minska lagringstiden på bygget och istället mellanlagra 

materialet i en lagerterminal om möjligheten finns. Om den möjligheten inte finns bör de sträva efter 

materialleveranser till inbyggnadsplatsen och vid inbyggnadstillfället (Enligt utbildningsmaterial från 

Prolog Bygglogistik AB). 

3.3 Just In Time 

Enligt avsnitt 3.1 Lean är Just In Time är en filosofi som har kommit ur Toyotas lean-produktion, den 

syftar till att på ett enkelt och effektivt sätt hantera ett företags logistik så att det blir kostnadseffektivt. 

Filosofin bygger på att leveranser ska leveraras enligt de sju R-en. Detta sätt att jobba ökar ett företags 

produktionseffektivitet eftersom ingen tid kommer gå till att ta hand om material eller produkter som 

blivit över vid produktionen. I och med att leveranserna kommer med rätt kvantitet varje gång resulterar 

det i att inte onödigt mycket kapital binds upp och att företaget kan öka sina ränteintäkter (Enligt 

utbildningsmaterial från Prolog Bygglogistik AB).  
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För att detta ska fungera bra krävs det att planeringen över verksamheten är väl utförd. Det 

rekommenderas att företag tar reda på vilka flaskhalsar de har i sina logistikled och försöka eliminera de 

för öka effektiviteten. Att alltid sträva efter enkelhet ska vara något som ett företag ska inrikta sig och 

sina anställda mot, därför är det att föredra att företaget tar fram enkla rutiner för beställning av 

material. Små beställningskvantiteter och hög beställningsfrekvens med krav på korta leveranstider 

kommer resultera i att logistiken kommer bli en viktig och effektiv del av företaget. För att göra arbetet 

enklare för arbetarna kan leverantörerna produktionsanpassa emballagen så inte onödig tid går åt till att 

flytta om varorna eller materialet när det har leverarats (Lumsden 2006). 

Just In Time-logistik gör att det inte behövs stora upplagsplatser på byggarbetsplatsen eftersom 

materialet levereras i tid till inbyggnadstillfället. Detta gör att byggarbetsplatsen blir mer öppen och 

lättare att jobba på. Figur 8 nedan visar en stor upplagsplats där mycket material lagras vid projektet 

Annedal. 

 

 
Figur 8 - Upplagsplats vid projektet Annedal 

 

Dessvärre finns det flera problem med filosofin, om oturen är framme kan det vara så att leverantören 

har svårt att leverara på den utsatta tiden, eftersom det flesta leveranser sker med lastbilstransport så 

kan trafiken vara ett problem. Dessutom kan leveranser försenas på grund av att en leverantör inte har 

tillräckliga mängder material i lager vilket kan orsaka att hela projektet blir försenat. Detta kan bli ett 

stort problem, exempelvis om det är inskrivet i avtalet om vite kan det bli aktuellt att ersättning måste 

betalas ut om projektet försenas (AMA AF 07). 
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Det som kan vara det största problemet är att det kan vara svårt att tillämpa Just In Time på varje 

byggprojekt på grund av de varierande förutsättningarna. Ett exempel på detta är projektet i Annedal, 

som är ett flerbostadsbygge där materialet placeras på varje våning och i varje lägenhet innan de gjuter 

på nästa bjälklag. Valet att i ett sådant projekt lyfta in materialet med kran redan i början är bättre 

jämfört med att leverara materialet precis innan det skall användas. Att bära in materialet i efterhand är 

extremt otympligt och leder till att arbetarna blir trötta och på dåligt humör, det tar även upp tid som 

istället kunnat gå till värdehöjande moment, säger tjänstemännen på Annedalsprojektet.  
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4 Faktainsamling 

Faktainsamlingen har bestått av ett antal olika delar: 

 Litteraturstudie 

 Enkät 

 Intervjuer 

 Granskning av kostnadskalkyler och fakturor 

4.1 Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie av facklitteratur och rapporter som tidigare utförts på området. 

Med målformuleringen som utgångspunkt analyserades litteraturen och rapporterna med avsikten att 

samla viktig och betydande information. Informationen användes som hjälp för att skriva den teoretiska 

referensramen. Litteraturen handlade bland annat om logistik inom byggsektorn, slöseri inom 

byggprojekt och facklitteratur om lean-produktion.  

Litteraturen som behandlats redovisas i redovisas i avsnitt Referenser. 

4.2 Enkät 

Litteraturstudien besvarade dock inte alla de mål som fanns i målformuleringen. Anledningen till detta 

är att många mål är specifika för Q-gruppens verksamhet. Som lösning på problemet gjordes en enkät 

som skulle besvara frågorna. Enkäten utformades utefter målformuleringen och de obesvarade frågorna 

som fanns kvar och riktades mot de som hanterar byggmaterialet varje dag, alltså byggarbetarna. 

Enkäten delades ut till byggarbetarna, arbetsledarna, projektingenjörerna och platscheferna på de tre 

olika projekten. Resultatet av enkäten sammanställdes sedan i ett dokument och användes bland annat 

till att beräkna diverse kostnader för kapitalbindning med mera. Besöken på arbetsplatserna gav totalt 

35 stycken ifyllda enkäter varav 6 stycken från tjänstemännen. 

Enkät och sammanställt resultat redovisas i redovisas i Bilaga 3, Sammanställd enkät. 

4.3 Intervjuer 

För att få en djupare inblick i Q-gruppens verksamhet gjordes 35 intervjuer med tjänstemän och 

byggnadsarbetare. Innan genomförandet av intervjuerna klargjordes vad som var väsentligt att ta upp, 

vilket ledde till de frågor som ställdes till arbetsledaren respektive produktionsledaren och 

platscheferna, se Bilaga 4, Intervjuer. Frågorna kretsade alla kring materialhantering och logistik på 

byggarbetsplatsen. De tillfrågade tilläts tala fritt kring varje fråga som ställdes, fördelen med det är att 

svaren kan variera i karaktär från projekt till projekt. Nackdelen med så kallade öppna frågor är att 

svaren kan sväva ut från ämnet och att det kan bli svårt att urskilja det relevanta i svaret. Förutom de 

frågor som förberetts till intervjuerna ombads även de intervjuade att prata lite kring enkätens frågor 

för att på så sätt ge en bättre bild över situationen på byggarbetsplatsen. Intervjuerna ägde alla rum på 

byggarbetsplatsen där platschefen och arbetarna befann sig.  



16 

4.4 Kostnadskalkyler och fakturor 

Vid besök på Q-gruppens huvudkontor har relevanta uppgifter rörande varje objekt erhållits, exempelvis 

kostnadsprognoser. Dessa är en viktig del av informationen som behövs vid beräkningar på eventuella 

kapitalbindningar och skillnader i jämförelsen mellan lagerföring av material och Just In Time-logistik. 

Även olika delar av bygghandlingarna för varje projekt har tillhandahållits. 
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5 Genomförandet 

Projekten som tillhandahölls av Q-gruppen bestod från början av Kvarteret Mattisborgen i Annedal, 

Väduren i centrala Stockholm och ett tredje projekt på Lidingö nordost om Stockholm. Projektet på 

Lidingö bedömdes under arbetets inledande veckor inte vara av värde för arbetet då rivning av befintlig 

byggnad fortfarande pågick. Eftersom den nya konstruktionen inte hunnit påbörjas gjordes 

bedömningen att ett annat projekt behövdes för arbetet. I samråd med de ansvariga på Q-gruppen 

beslutades att Hotell Birger Jarl skulle ersätta projektet på Lidingö.  

De olika moment som arbetet bestått i beskrivs enligt nedan: 

5.1 Projektskiss och förstudie 

Arbetet inleddes med en diskussion om vad arbetet ingående skulle handla om och vilken riktning det 

skulle ha. Det beslutades att arbetet skulle handla om logistik inom byggbranschen med inriktning på 

Just In Time, eftersom logistiken inom branschen är ett område där det kan finnas pengar att spara.  

Ett inledande möte hölls på Q-gruppens huvudkontor där affärschef och VD närvarade. Mötet 

hölls för att komma överens om hur arbetet skulle fungera och vilka projekt som var aktuella att 

undersöka under arbetet. Innan förstudien kunde påbörjas var en projektskiss tvungen att bli godkänd, 

denna arbetades fram utifrån det som framkom under mötet.  

 Efter att projektskissen godkänts krävdes en förstudie, för att komma fram till huvudmål och 

delmål för projektet användes en tankekarta. Huvudmålet speglade den målformulering som tidigare 

bestämts. Huvudmålet var dock svårt att ta fram konkreta mätresultat på, därför utformades delmålen 

som mer mätbara och precisa delmål som tillsammans kommer svara på huvudmålet. 

Avgränsningarna var det nästa att bestämma, resultatet på det finns att läsa i avsnitt 1.3 

Avgränsningar. Det var svårt att bestämma avgränsningarna i det tidiga skedet, vilket gjorde att det 

återkom under resten av arbetet när mer förståelse för problemet och hur branschen fungerar erhållits. 

Därefter togs förslag fram på rimliga lösningsmetoder för att få svar på frågeställningen. 

5.1.1 Litteraturstudie 

Efter att projektskissen blivit godkänd påbörjades litteraturstudien med sökningar på internet efter 

facklitteratur och tidigare examensarbeten på samma område, dock utan resultat. Det fanns däremot 

ett antal rapporter om logistik i byggbranschen som bidrog med inspiration till faktainsamlingen och 

vilken facklitteratur som kunde vara aktuell. Den litteratur som kom fram ur de tidigare rapporter 

handlade om grundläggande logistik. 

Den svårighet som varit att hitta renodlad litteratur inom arbetets område, har resulterat i att 

litteraturstudien bestått av studerande av logistik i allmänhet bland annat ur böckerna ”Modern 

Logistik” och ”Toyotas Lean production”.  

Litteraturstudien fortsatte under skrivandet av det teoretiska ramverket. 

 

Referenslista på all litteratur finns i avsnitt Referenser. 
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5.2 Rapportskrivning 

När förstudien var klar fortsatte arbetet med att skriva det teoretiska ramverket. Eftersom Just In Time 

kommer ur Toyotas Lean production var det naturligt att inleda avsnittet med att beskriva den filisofin 

och den effektivisering av produktion som Toyota lyckats åstadkomma. Därefter fortsatte 

rapportskrivningen med en redogörelse för logistik i allmänhet och en beskrivning av Just In Time för att 

knyta ihop mot Lean och ge en större förståelse för målformuleringen. 

Rapportskrivningen har pågått under hela arbetet och har varvats med besök på 

byggarbetsplatser, Q-gruppens huvudkontor och möten med handledare på skolan. 

5.3 Enkät och intervjuer 

Den information som krävdes för att besvara de frågor som arbetet bygger på togs bland annat fram 

med hjälp av en enkätundersökning och intervjuer av berörda tjänstemän på varje projekt samt 

företagets huvudkontor. Dessa moment är beskrivna enligt nedan: 

5.3.1 Enkät 

Vid förfrågningar på Q-gruppens huvudkontor berörande hur mycket material som går till spillo på grund 

av skador vid lagerföring kunde inget svar ges, anledningen var att de inte hade någon uppföljning. För 

att få uppfattning om hur mycket material det handlade om gjordes valet att göra en enkät.  

Frågorna var riktade till både träarbetare och tjänstemän för Q-gruppen med anledningen att 

det var väsentligt att få stor spridning på personerna som svarade, eftersom det enbart var tre projekt i 

undersökningen. 

Frågorna som ställdes var utformade med ett antal svarsalternativ som kändes relevanta. 

Frågorna skulle relatera till arbetets målformulering och det frågetecken som uppstått vid diskussioner 

med Q-gruppen. Vissa frågor var mer allmänna och syftade till att få en överblick om hur mycket skador 

som uppkom och uppfattning om det var mycket lagrat material som var i vägen för arbetarna. Frågor 

om leveransrutiner var viktiga eftersom en eventuell anpassning till Just In Time-system skulle öka 

frekvensen av leveranser på byggarbetsplatsen. Uppfattningar om hur länge material lagras är viktigt att 

veta för att ta reda på en genomsnittlig tid på hur lång tid innan montering ett material köps in och 

kapital binds upp. 

Samtidigt som enkäten delades ut förklarades frågorna och om de tillfrågade inte förstod allt var 

det fritt att fråga igen. För att öka arbetarnas förståelse angående frågornas innebörd gavs verkliga 

exempel. Sammanlagt erhölls 35 besvarade enkäter, varav 6 stycken från tjänstemännen på 

byggarbetsplatserna och 29 stycken från byggnadsarbetarna. Dessa delades upp på och sammanställdes 

i separata diagram och därefter beräknades genomsnittstid för bland annat lagringen av material och 

leveranstider, samt antalet arbetare som krävs vid varje tillfälle när material behöver flyttas. Detta 

gjordes för att få en uppfattning om hur de olika arbetsgrupperna uppskattar mängderna och de olika 

tiderna som enkäten frågade om, se Bilaga 1 Enkät. Enligt diskussion med företaget borde rimligtvis 

platscheferna ha en bredare och bättre översikt av den totala materialhanteringen jämfört med 

byggnadsarbetarna.  



19 

Byggnadsarbetarna kan däremot ha en bättre bild av skador på material och hur ofta material är i vägen 

då det är de som utför det faktiska arbetet. Därför var det intressant att se vad båda kategorierna har 

för tankar kring logistiken.  

De enkäter som erhölls är sammanställda i Bilaga 3, Sammanställd enkät och på resultatet 

gjordes cirkeldiagram som redovisas i Bilaga 2, Diagram. 

5.3.2 Intervjuer 

Under besöken på projekten gjordes intervjuer med varje platschef och arbetsledare alternativt 

produktionsledare. De intervjuade tilläts att tala fritt om varje fråga som ställdes (frågorna finns 

sammanställda i Bilaga 4, Intervjufrågor), vilket gjorde att svararen var varierande. Varierade svar är att 

föredra eftersom platschef och arbetsledare associerar frågorna med olika händelser och situationer 

som uppstått och svarar därför olika. De olika svaren bidrog till en bredare bild av projekten och dess 

rutiner. 

 Frågorna kretsade kring rutinerna vid materialhantering och eventuella problem som funnits 

under byggtiden, även leveransrutiner belystes. Bland annat ställdes frågan om platschef och 

arbetsledare skulle föredra Just In Time-logistik på deras projekt. De fick dessutom ut enkäten i samband 

med intervjun och fick då resonera över vad de tänkte kring frågorna och ämnet logistik i övrigt. 

 Utöver de intervjuer som genomfördes på varje projekt med platschefer och arbetsledare 

respektive produktionsledare genomfördes en intervju av den inköpsansvarige på Q-gruppen. Detta för 

att ge en bättre uppfattning om hur inköpsarbetet sköts på företaget. 

5.4 Kalkyler och fakturor  

Då fråga 8 i enkäten utgick ifrån specifika material, vilka var gips, isolering, virke, fönster- och dörrpartier 

och takmaterial, behövdes också specifika kostnader för just dessa material. För att ta reda på dessa 

kostnader behövdes en genomgång av kostnadsprognoserna för varje enskilt projekt. Då prognoserna, 

som erhållits från Q-gruppen, inte hade materialen uppdelat på samma vis som alternativen i enkäterna, 

krävdes en genomgång av fakturorna under posten ”Gipsskivor, reglar m.m.”, en genomgång av ca 100 

fakturor krävdes. Kostnaderna för gipsskivor och uppenbara kostnader som kunde länkas till just 

gipsskivorna räknades in, exempelvis kostnader som emballage, och inplastning av gipsskivorna, 

fraktkostnader vid leveranser av endast gipsskivor och kostnader för delning av gipsskivor. För 

takmaterial kunde dock inte kostnaden fastställas på grund av att underentreprenörer utfört takarbetet 

på projekten. Resterande material tilldelades passande materialkategorier utan problem och 

kostnaderna för dessa kunde då utläsas. Kostnaderna från fakturorna och de övriga posterna i 

prognoserna delades upp per projekt och sammanställdes sedan. 
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5.5 Beräkningar 

Beräkningsmetod redovisas i Bilaga 5, Redovisning av beräkningar. 

 

Beräkningar har utförts i Excel utifrån de data som samlats in i form av enkäter samt fakturor och 

prognoser. Informationen har sammanställts i bland annat cirkeldiagram som redovisas i 

Bilaga 2, Diagram. Enkäterna gav procentsatser på skador, frekvensdata på hur ofta material är i vägen, 

antal arbetare och tidsåtgång vid olika logistiska moment samt genomsnittstider för hur länge material 

lagras på arbetsplatsen. Procentsatserna multiplicerades med kostnaderna för olika materialposter från 

fakturorna och prognoserna. Detta gav en uppskattad kostnad av de skador som sker till följd av 

lagerföringen. Antalet arbetare och tidsåtgång vid leveranser och förflyttning av material mellan 

upplagsplatser multiplicerades med arbetarnas löner för att på så sätt få en genomsnittlig kostnad för 

dessa moment.  

För att ta fram kapitalbindningskostnaderna för respektive materialgrupp behövdes 

lagringstiderna som erhållits med hjälp av enkäten. Tiden materialet lagrats multiplicerades med 

kostnaderna för de olika materialen och belastades med en kapitalränta med årsbasis på 4 %. Syftet är 

att spegla den ränta som kunnat erhållas om pengarna istället funnits på banken. 

Den totala materialkostnad som används vid beräkningarna, är endast Q-gruppens summerade 

inköpskostnader. Underentreprenadernas material och kostnader ingår ej i arbetet och är därmed av 

inget för resultatet och arbetet.  

För att kunna uppskatta det antalet materialförflyttningar mellan upplagsplatser under 

projektens gång fick informationen från intervjuerna ligga som grund. Platschefen från projektet 

Väduren berättade att det under en 30 veckor lång period flyttats material ca 8-16 timmar per vecka, 

medan platschefen för Hotell Birger Jarl berättade att de inte haft några större problem alls med att 

behöva flytta material. För att beräkna kostnaderna på de extra leveranser och omförflyttningar krävdes 

antalet produktionsveckor för alla projekten. Med hjälp av tidplan beräknades produktionstiden för de 

tre projekten. Antalet extra leveranser, omförflyttningar och produktionsveckor är en del av de 

beräkningar som redovisas i avsnitt 6.1 resultat. 

Då enkätsvaren delats upp i två kategorier, tjänstemän och byggnadsarbetare, har det bidragit 

till att resultatet redovisas i form av ett spann mellan två svar. För att på så sätt spegla båda 

kategorierna på ett rättvist sätt då byggnadsarbetarnas svar, om det inte redovisats separerat, annars 

hade tagit överhand över tjänstemännens åsikter eftersom byggnadsarbetarna står för majoriteten av 

enkätsvaren. 
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5.5.1 Beräkning av enkätsvar 

Då vissa av enkätens svarsalternativ varit i formen av ”mer än” och ”mindre än” har en bedömning av de 

faktiska medeltalen för dessa svarsalternativ behövts göras. Svaren har bedömts enligt följande:  

På fråga 1 och 2 (se Bilaga 1, Enkät) valdes vid svarsalternativet ”Mer än 25 %” en procentsats på 50 % 

för att på så sätt både spegla att allt gick som spill på grund av skador, och det bedömt mer troliga 

resultatet av en lägre procentsats. 

På frågorna 3 och 4 (se Bilaga 1, Enkät) valdes vid svarsalternativet ”Fler än 10 gånger i veckan” ett antal 

på 10-20 gånger i veckan. Anledningen till detta är att svaret i bästa möjliga mån skulle fortsätta med en 

liknande skala som de tidigare svarsalternativen gjort och samtidigt spegla ett rimligt fall i verkligheten 

av hur ofta material är i vägen för byggnadsarbetarna. 

På delfrågorna under fråga 5 och 6(se Bilaga 1, Enkät) behövde alternativen ”Fler än 6” och ”Mer än 90 

minuter” aldrig tas hänsyn till då ingen valt detta alternativ. 

På fråga 7 och alla delfrågor under fråga 8 (se Bilaga 1, Enkät) valdes vid alternativet ”Mer än 4 

månader” en lagringstid på 6 månader då det enligt intervjuer med platscheferna uppkommit fall med 

en lagringstid på upp till 6 månader. 

För att ta fram kostnaden för de extra leveranser som uppkommer i samband med Just In Time-

logistiken och de materialtransporter mellan upplagsplatser som uppkommer i samband med 

lagerföringsmetoden, användes resultatet från enkäterna tillsammans med antagandet om frekvensen 

av dessa moment. Enkäterna visade hur många byggnadsarbetare och tid som går åt vid ett specifikt 

tillfälle vid dessa aktiviteter. Samtidigt krävdes byggnadsarbetarnas timkostnad och medellängden på ett 

byggprojekt för Q-gruppen som erhölls med hjälp av de tre projekt som undersökts.  

För delfråga 5 under fråga 8 angående takmaterial har endast de beräkningar gjorts som krävdes 

för att ta fram diagram på enkätsvaren. Detta på grund av att den inköpta mängden takmaterial var 

utifrån prognoserna odefinierbara och har därför utelämnats ur beräkningen av räntekostnader för 

takmaterial.  

Fråga 7 var angående hur länge generellt material lagras, det material som räknas till generellt 

är: skivmaterial, gips, virke, isolering, lister, foder, socklar, skåpsnickerier, fönster och dörrar. 

5.6 Resultat 

Det resultat som framställts genom beräkningar och intervjuer har sammanställts under avsnitt 6 

Resultat. 

5.7 Analys 

Analysen har gjorts på det resultat som sammanställts i avsnitt 6 Resultat. Analysen har utgått ifrån 

resultatet och de förväntningar som fanns från förstudien och litteraturstudien genomförts. Analysen 

har delats in i 3 delar och innefattar lagerförings-logistiken, Just In Time-logistiken och arbetet runt 

enkäten.  
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5.8 Slutsats och rekommendationer 

Slutsatser drogs efter att analysen färdigställts och redovisas i avsnitt 9 Slutsatser. Efter slutsatserna togs 

rekommendationer fram till fortsatt arbete kring området. Rekommendationerna redovisas i avsnitt 10 

Rekommendationer.  
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6 Resultat 

Resultatet presenteras genom två tabeller och en sammanställning av de intervjuer som gjorts med 

platschefer och arbetsledare respektive produktionsledare på de tre projekten som ingått i arbetet. 

Tabell 1 redovisar resultatet av enkätundersökningen och Tabell 2 visar de resultat som beräknats 

utifrån enkätsvaren och de prognoser som behandlats. 

En uppskattning av antalet extra leveranser och omflyttningar av material som uppkommer i 

samband med Just In Time-logistiken respektive lagerföring av material på byggarbetsplatsen krävdes 

för att få ut kostnader för respektive logistikmetod. Uppskattningen baseras på intervjuerna av 

tjänstemännen och uppskattades till en extra leverans i veckan för Just In Time-logistiken och en flytt av 

material mellan upplagsplatser per vecka vid lagerföringsmetoden. Detta har beräknats för de tre 

projektens totala byggtid som är 172 veckor. 

6.1 Resultat av enkät och beräkningar 

Tabell 1 - Resultatet över de sammanställda enkätsvaren av tjänstemän och byggarbetare 

Frågor Tjänstemännen Byggarbetarna 

1. Hur mycket material blir oanvändbart på grund av 

skador för just det här projektet? 
2,2 % 10,1 % 

2. Hur mycket material blir oanvänt på grund av skador för 

Q-gruppens projekt generellt? 
3,0 % 10,2 % 

3. Hur ofta är material i vägen för er på byggarbetsplatsen 
till så pass hög grad att det måste flyttas på? 

3,4 gånger 5,7 gånger 

4. Hur ofta är material i vägen för er på byggarbetsplatsen 

så att det stör ert arbete, utan att ni behöver flytta på 

materialet? 

4,2 gånger 5,6 gånger 

5. Hur mycket tid uppskattningsvis går åt att flytta 

materialet mellan olika upplagsplatser? 

a) Antal arbetare som samtidigt behövs: 

b) Tid som går åt per person: 
1,5 arbetare 
20,1 minuter 

2,3 arbetare 
34,1 minuter 

6. Hur många arbetare går åt vid en leverans i genomsnitt? 

a) Antal arbetare som samtidigt behövs: 

b) Tid som går åt per person: 
2,2 arbetare 
24,1 minuter 

1,5 arbetare 
25,6 minuter 

7. Hur länge lagras material i genomsnitt före montage 

upplever du? 
12,8 dagar 14,1 dagar 

8. Hur länge lagras varje specifikt material innan montage i 

genomsnitt upplever du? 
  

Gips 40,0 dagar 24,3 dagar 

Isolering 16,4 dagar 22,0 dagar 

Virke 9,3 dagar 14,2 dagar 

Fönster- och dörrpartier 35,1 dagar 49,9 dagar 

Takmaterial 8,2 dagar 30,9 dagar 
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Tabell 2 - Resultatet av beräkningarna enkätensvaren och prognoserna 

Sammanställning av kostnader     

 Tjänstemännen Byggarbetarna Differens 

Kostnader pga skador på mtrl generellt (Det här proj): 498 000 kr 2 313 000 kr 1 815 000 kr 

Kostnader pga skador på mtrl generellt (generellt för 

Q-gruppen): 

687 000 kr 2 338 000 kr 1 650 000 kr 

Kostnader vid flytt av mtrl mellan upplagsplatser 

(arbetskostnad): 

165 kr 434 kr 269 kr 

Kostnader per leverans (arbetskostnad):  286 kr 211 kr 75 kr 

Kostnader för lagrat material generellt För de 3 

projekten: 

32 000 kr 35 000 kr 3 000 kr 

Kostnader för lagrat gips: 11 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 

Kostnader för lagrat isolering: 1 063 1 425 362 kr 

Kostnader för lagrat virke: 1 156 1 769 613 kr 

Kostnader för lagrat fönster- och dörrpartier: 37 000 kr 53 000 kr 16 000 kr 

    

Kostnader för lagerföring* 587 000 kr 2 499 000 kr 1 912 000 kr 

    Kostnader för Just In Time** 135 000 kr 122 000 kr 13 000 kr 

    Summerad materialkostnad 43 079 000 kr 

  

    Kostnad för lagerföring för alla projekt [%]* 

Kostnad för Just In Time för alla projekt [%]** 

1,36 % 

0,31 % 

5,80 % 

0,28 % 

 * Kostnaderna är för materialflytt är svåra att bestämma eftersom antalet omförflyttningar antogs vid 

beräkning. 

** Kostnaderna är svåra att bestämma pga. den exakta frekvensen av extra leveranser och materialflytt 

samt de eventuella extra administrations- och projekteringskostnaderna. 
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6.2 Resultat av intervjuer 

Resultatet av de intervjuer som genomfördes för varje projekt är redovisat per projekt enligt nedan: 

6.2.1 Väduren 

Runt kvarteret Väduren är det trånga gator och det har varit mycket material som behövt transporteras 

in i lokalerna, därför har det krävts mycket planering kring logistiken. Lösningen på logistiken har varit 

bygghiss och mobilkran. Trots att de använt bygghiss har problem uppstått med materialleveranser. Alla 

kan inte använda hissen samtidigt och hissen klarar heller inte av för stora vikter, så leveranserna har 

varit ett stressande moment även om det gått bra sammanfattningsvis. 

 Gipsskivor har köpts in i större mängder relativt tidigt i projektet och till följd av detta har en del 

problem uppstått. Gipset lagrades ca en månad innan det användes och mycket tid har gått åt till att 

flytta runt på gipsbuntar då de stått i vägen. Enligt platschefen på Väduren har de under en 30 veckor 

lång period spenderat 8-16 timmar per vecka bara på att flytta på gipsbuntarna för att de stått i vägen 

för olika arbetsmoment. Platschefen säger att om han kunde gå bakåt i tiden och göra om samma 

projekt hade han valt att beställa mer av gipset så att det kom Just In Time och skulle då bara beställt för 

en våning i taget. I övrigt ska nämnas att inga andra större problem uppstått och platschefen är nöjd 

med arbetet på Väduren. 

6.2.2 Annedal 

Projektet fick en oturlig start då underentreprenören blev en vecka försenad med stomarbetet på grund 

av att leveranserna av den prefabricerade stommen inte kom fram i tid. Detta berodde i sin tur på att 

stommen tillverkades i Polen och när stommen skulle skeppas över Östersjön var det storm och fartyget 

fick vänta tills stormen lagt sig. Det medförde extra kostnader för kranhyra som i detta fall inneburit ett 

slöseri med resurser.  

När frågan ställdes om vad platschefen och produktionsledaren tyckte om att lagra material 

visade det sig att de hade olika sätt att se på saken. Platschefen sa att han inte såg något positivt i att 

lagra material långt innan om materialet levereras i tid medan produktionsledaren tyckte att det kändes 

tryggt att ha materialet på plats. Även om de förtydligade att det naturligtvis spelar stor roll vilken typ av 

situation det handlar om visar det trots allt en tydlig skillnad i hur de upplever materialhanteringen. Som 

alternativ till att använda sig av Just In Time-logistik diskuterades ett förslag som inte är vanligt men som 

skulle kunna gynna företaget. Förslaget på hur logistiken skulle skötas går ut på att lagra material en tid 

före montage men först när materialet är monterat betalas leverantören. Leverantören får som resultat 

av det stå för kapitalbindningskostnaden och kostnaderna för byggnadsentreprenören minskar. 

Platschefen anser dock att chansen att leverantören skulle vilja ta den kostnaden är liten och möjligen 

bara genomförbar i mycket specifika fall. 

 Vid ett tillfälle under projektets gång behövde ca 20 gipsbuntar flyttas från den plats där de först 

lagrades till en annan på grund av att de var i vägen för andra arbetsmoment. Enligt platschefen kunde 

inte gipset ha placerats bättre då stag för väggar och annat material var i vägen.  

Detta är något som även platschefen för Hotell Birger Jarl säger sig haft problem då han tidigare varit 

inblandad i byggprojekt från Folkhem.  
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Projekteringen har inneburit att gipsbuntar och reglar redan under uppbyggnaden av stommen tvingats 

läggas in varje lägenhet allt eftersom. Detta har medfört att gipsbuntarna lagrats länge innan 

användning och då samtidigt varit ett problem när de varit i vägen för de på arbetsplatsen, samtidigt har 

materialet funnits på plats vid behov till skillnad från exempelvis stommen. Figur 9 nedan illustrerar 

svårigheten att lagra material på grund av stagens placering. 

 

 

Figur 9 - Material som lagras vid projektet Annedal 

6.2.3 Hotell Birger Jarl 

Projektet beskrivs av platschefen och arbetsledaren som ett relativt problemfritt projekt, där det mesta 

gått enligt planerna. Det som är lite utmärkande för projektet är att det är väldigt trångt. Hotell Birger 

Jarl har inte haft några förråd att lagra möbler i och annan utrustning som tillhör hotellet under 

projektets gång, vilket har lett till en del bärande för Q-gruppens del och då också att det blivit trängre. 

Samtidigt har de varit tvungen att hålla nere ljudnivåerna för att inte störa hotellets gäster eller den 

intilliggande kyrkans ceremonier. 

 Angående leveranserna till projektet så har det varit enkelt då hotellet är beläget precis intill 

vägen. Att det funnits ramper i byggnaden redan från början har också underlättat för intransporten av 

material. Då det varit små ytor att tillgå har bara de mängder av material anskaffats som hafts behov av 

för tillfället. Detta har lett till mycket Just In Time-leveranser och de har oftast inte lagrat materialet mer 

än någon enstaka dag innan montage.  
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Som resultat har det blivit lite dyrare leveranser på grund av täta leveranser med små mängder material, 

samtidigt har det varit mycket lite skador och enkelt att hantera. De små ytorna och den korta 

lagringstiden har gjort att det varit nödvändigt att planera vart materialet ska placeras, dock har det 

oftast inte funnits så många alternativ. Det enda nämnvärda problemet med leveranserna har enligt 

arbetsledaren varit armaturleveranserna som gång på gång blivit försenade. Leverantören har inte 

kunnat hålla sitt löfte om leveransdatum och leveransen har då blivit framskjuten någon vecka.   
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7 Analys 

7.1 Lagrat material 

7.1.1 Lagringstider för material 

Utifrån de intervjuer och diskussioner som gjorts under projektets gång var resultatet oväntat. Bilden 

som givits under intervjuerna beskriver en bransch som lagrar material långa perioder under 

byggskedet. Resultatet visar dock att materialet lagras under en betydligt kortare period än vad som då 

tidigare antagits. Detta skulle kunna bero på att den bild som givits av logistiken i företaget har varit 

överdriven och att extremvärdena är lättare att minnas. Exempelvis att det snarare påpekats att gipset 

ibland lagrats i 6 månader jämfört med att det inte sagts så mycket om resultatets medellagringstid för 

gipset på 40 dagar. Det kan också ha varit svårt utifrån enkätens frågor att uppskatta antalet dagar som 

materialet lagrats då det inte är något platscheferna eller byggarbetarna funderar över varje dag.  

7.1.2 Lagrat material stör arbetet 

I resultatet för enkäten utläses att lagrat material stör arbetet ca 3 - 6 gånger i veckan utan att 

omplacering krävs och ytterligare 4-6 gånger i veckan stör materialet så mycket att det måste 

omplaceras med egen arbetskraft. Dessa moment är klassiska icke värdehöjande moment som både är 

onödiga med tanke på tid och pengar, dessutom stör det arbetarnas arbetsgång och ju fler avbrott det 

blir desto mer irriterande blir arbetarna. Figur 10 nedan illustrerar hur det kan se ut när material lagras i 

trånga utrymmen.  

 

Figur 10 - Material som kan störa montagearbetet 
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7.1.3 Skador på lagrat material 

Resultatet på de två första frågorna i enkäten (se Bilaga 1, Enkät) angående skador på lagrat material 

visar en tydlig skillnad på tjänstemännens och byggarbetarnas svar. Tjänstemännen svarade att ca 

2,2-3% material skadas till obrukbart tillstånd medan byggnadsarbetarna svarade ca 10 %. 

Byggnadsarbetarna jobbar med materialen varje dag, därför borde deras svar vara rimligt. Däremot har 

tjänstemännen en bättre överblick av projektet generellt sett. Då dessa fakta tagits i beaktning kan 

resultatet sammanfattas till att sanningen troligtvis ligger mitt emellan dessa två svar, vilket gör att ca 

6-7% kan vara ett troligt scenario för hur verkligheten ser ut. I resultatet ligger stor osäkerhet i hur vida 

vilken yrkesgrupp som har mest insikt i frågan men resultatet visar att det är en kostnad på ca 

600 000-2 500 000 kr för de tre projekten. Detta är en stor anledning till att se över alternativet för att 

införa ett Just In Time-system i Q-gruppens arbetsgång. 

7.1.4 Kostnader för lagerföring 

Vad resultatet visar är att om Just In Time-logistik inte utgör ett större hinder, såsom att en längre väg 

att bära materialet krävs, bör det tillämpas. Dessutom kan det i många fall lösas med bättre planering 

från tidigt stadie och kan då innebära en besparing och att störande moment för de anställda undviks. 

Även om besparingen inte är större än 1,36 % – 5,80 % av Q-gruppens totala materialkostnader, är det 

ändå ett slöseri och därför bör problemet tas i beaktning. 

7.1.5 För- och nackdelar för lagerföring 

Fördelar 

Fördelar med lagerföring av material på byggarbetsplatsen är bland annat tryggheten i att materialet 

alltid finns på plats och är tillgängligt. Det blir inga förseningar i tidplan på grund av sena leveranser eller 

avbrott i arbete på grund av täta leveranser.  

Nackdelar 

Nackdelar med lagerföring av material på byggarbetsplatsen är bland annat att det innebär 

kapitalbindning och räntekostnader som följd. Vid lagerföring av material är risken för skador på 

materialet större och som resultatet visar är kostnader för skadat material stora, dock är det svårt att 

bestämma exakt hur stora på grund av den stora skillnaden i svaren från enkäten. Risk för stölder finns 

även, dock har inte de tre projekt drabbats av det. Vid flera tillfällen under projektens gång ligger lagrat 

material i vägen för byggarbetarna både som störande moment men också i så pass utsträckning att 

materialet måste flyttas. Dessutom kan det krävas en större upplagsplats till följd av användning av 

detta logistikallternativ eftersom material lagras en längre tid innan montage. 
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7.2 Just In Time-logistik 

7.2.1 Kostnader för Just In Time 

De kostnader för Just In Time-logistik som går att utläsa från resultatet är de kostnader som avser 

leveranser. De är beräknade med hänsyn till antagandet om att Just In Time-logistik att kommer öka 

antalet leveranser med en extra leverans i veckan jämfört med lagerföringsmetoden. Detta visade sig 

vara en totalkostnad på ca 122 00 – 135 000 kr för de tre projekten. Den här kostnaden är lite 

missvisande eftersom antagandet eventuellt kan vara fel, det kan vara så att det blir fler eller färre 

leveranser i veckan. Dessutom blir kostnaden inte helt korrekt eftersom Just In Time-systemet kräver lite 

mer projektering och planering vilket inte är gratis, alltså tillkommer det fler kostnader. Kostnaderna för 

ökade leveranser och utökat projektering- och planeringsarbete gör att det bör vara intressant för Q-

gruppen att ta reda på, mer i detalj, om det är värt att byta logistik-system till Just In Time. Något som 

kan kräva att de prövar metoden fullt ut och jämför med tidigare projekt. 

7.2.2 Logistik kring Just In Time-system 

Det är viktigt att redan i tidigt skede börja planera in leveranserna och hur logistiken ska lösas runt dem. 

På projektet Annedal lagrades material till varje lägenhet redan innan stommarbetet var klart, eftersom 

de annars skulle haft problem att få in materialet i lägenheterna. Ett exempel på hur problemet skulle 

kunnat lösas är att det lämnas en öppning på varje våning för att enklare kunna lyfta in materialet i 

efterhand. Då kan materialet levereras i tid till montage och på så sätt undviks eventuella skador under 

lagringstiden, kapitalbindning och onödigt flyttande på material.  

Med Just In Time-logistiken tillkommer även risker, exempelvis kan projektet försenas om 

leveranser inte anländer vid angiven tid. Detta går att lösa genom att planera in leveranserna i 

projekteringsfasen, genom diskussioner och planering med sin leverantör går det att bestämma datum 

och klockslag som materialet skall vara levererat. Skulle det istället vara så att projektet blir försenat av 

andra skäl kan leverantören kontaktas för att skjuta upp den planerade leveransen. Detta kräver därför 

att företaget har en pålitlig leverantör som kan garantera att leveranserna sker i tid. 

7.2.3 För- och nackdelar med Just In Time 

Fördelar 

Fördelar med Just In Time är bland annat att skador på material kan undvikas eftersom det inte lagras 

lika stora mängder material på arbetsplatsen. Samtidigt som mindre mängder material upphandlas i 

taget binds inte onödigt kapital upp som medför kapitalkostnader.  

Med användning av klockslagsleveranser undviks att material är i vägen för andra 

arbetsmoment och att arbetarna inte stör sig på att material är i vägen för deras arbete. Dessutom blir 

arbetsplatsen inte bunden till en stor upplagsplats eftersom material lagras kortare tid och endast i 

mindre mängder. 
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Nackdelar 

Nackdelar med Just In Time-logistik är bland annat att risken för att projektet fördröjs om en leverans är 

försenad jämfört med om materialet hade köpts in i ett tidigt skede. Den risken gör att projekteringen 

blir mer omfattande med andra lösningar för att ta in material på annat sätt. Alla olika discipliner måste 

dessutom vara väl samordnade för att bygget inte ska försenas.  

Om fler företag börjar använda sig av Just In Time-logistik kommer den antagna ökningen av 

leveranser göra att trafiken ökar, vilket i sin tur kan öka risken för förseningar. 

7.3 Enkäten 

7.3.1 Utformning 

Enkätens frågor och svarsalternativ, utformades utefter det resultat som från början förväntades i 

början av arbetet. Svårigheterna i att göra en enkät i första början var bestämma vilka frågor och hur 

många alternativ enkäten skulle innehålla. Eftersom enkäten togs fram i ett tidigt skede under arbetet, 

var den ej optimalt utformad. Exempelvis var fråga 8, delfråga 5 angående takmaterial inte användbar 

eftersom takmaterial var en underentreprenad och materilakostnaden var odefinierbar. Det saknades 

även en fråga angående hur ofta material flyttas mellan upplagsplatser, den frågan hade varit till hjälp 

när kostnaden för förflyttningen beräknats. Det hade givit en bättre kostnadsbild då antagandet om 

antalet förflyttningar hade undvikits.  

 Frågorna med alternativen ”mer än” och ”fler än” förmodades inte vara rimliga alternativ men 

togs ändå med för att säkerställa att inget svarsalternativ utesluts. Då det ändå blev svar på dessa 

alternativ resulterade det i att en bedömning av varje enskilt alternativ behövdes för att specificera vad 

”mer än” och ”fler än” innebar. Se beskrivning i avsnitt 6.5.1 Beräkningar av enkätsvar. Bedömningen 

gör resultatet mindre exakt, dock var det inte många som valde dessa alternativ vilket gör att resultatet 

inte påverkas nämnvärt. 

 Fråga 3 i enkäten angående hur många gånger material förflyttas på grund av att det står i vägen 

för arbetarna, saknades en följdfråga om hur ofta detta sker. Frågan hade varit till stor hjälp vid 

framtagandet av resultatet, dock fanns det ingen tid att följa upp det när felet upptäcktes. Lösningen 

blev att bedöma antalet förflyttningar utefter vad platscheferna sagt i intervjuer om sina 

byggarbetsplatser, lösningen beskrivs i avsnitt 6.5 Beräkningar. 

Fråga 7 angående de generella materialens lagringstid, var dessa material ej definierade i 

enkäten och kan ha tolkats som andra material av arbetarna. 

7.3.2 De olika projekten 

Antalet byggnadsarbetare på varje projekt varierade mycket, vilket bidrog till att Annedalsprojektet 

vägde tyngre eftersom det fanns mer än dubbelt så många arbetare som det gjorde på Hotell Birger Jarl 

och Väduren tillsammans. Alltså påverkar Annedals svar resultatet mer än de övriga projekten på den 

del som sammanställts över byggnadsarbetarnas svar. Däremot påverkas inte sammanställningen över 

tjänstemännens svar eftersom de är två stycken per projekt. 
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8 Slutsatser 

Kostnaderna för att lagerföra material på arbetsplatsen har visat sig vara av betydande storlek och Just 

In Time-logistiken kan då användas som ett alternativ till att effektivisera ett byggföretags 

materialhantering. 

Skador som uppkommer till följd av lagerföring står för större delen av kostnaderna som kan belasta 

lagerföringslogistiken. Om Just In Time-logistik istället används minimeras kostnaderna för skador på 

materialet på grund av att det levereras precis innan montage. 

Genom att använda Just In Time-logistik går det att undvika att onödigt kapital binds upp. De valda 

materialens summerade kapitalkostnader för de tre projekten visar att det finns möjligheter att spara in 

på detta i framtida projekt. 

Lagring av material på en byggarbetsplats innebär att upplagsplatser måste användas, dessa går i viss 

omfattning att undvika med användning av Just In Time-logistik. Dessutom blir byggarbetsplatsen mer 

öppen och flexibel, samtidigt som förflyttning av material mellan olika upplagsplatser kan undvikas. 

Dessa förflyttningar är icke värdehöjande moment som kan undgås men hjälp av Just In Time-logistik. 

Många kostnader för Just In Time-logistik är svåra att bestämma på förhand då förutsättningarna för 

varje enskilt projekt skiljer sig så pass mycket. Även om de redovisade kostnaderna för Just In Time-

logistiken är lägre än kostnaderna för lagerföring av material på arbetsplatsen kan kostnader för 

administration och planering tillkomma genom hela projektet. Dessutom kan materialleveranser bli 

försenade och det medför i sin tur en kostnad som kan variera från fall till fall. Relevansen av pålitliga 

leverantörer blir av större värde än vid lagerföring och därför kan det vara en risk att välja Just In Time-

logistik. I vissa fall då mycket redan är förutbestämt, exempelvis vid vissa ROT-projekt, lämpar sig inte 

alltid logistikalternativet och bör därför tas i beaktande inför varje enskilt projekt.   

Just In Time-logistik tycks vara bättre ur ett ekonomiskt perspektiv än alternativet att lagerföra material. 

Eftersom fördelarna med Just In Time är att kapitalbindning minimeras, onödiga transporter av material 

mellan upplagsplatser undviks och att skador och stölder lättare kan undvikas. Varje del står för en liten 

besparing men som ordspråket lyder: Många bäckar små gör en stor å. Tillsammans utgör de en 

betydande besparing.   



33 

9 Rekommendationer 

Utifrån det resultatet visar, rekommenderas Q-gruppen att undersöka om Just In Time-logistik vore ett 

alternativ för deras verksamhet.  De bör även se över sina planeringsrutiner för varje projekt för att 

undvika slöseri, samt uppföljning av materialhanteringen. 

Ett alternativ på materialuppföljning vore att följa materialet från leverans till montage för att på så sätt 

få en korrekt uppfattning om materialets lagringstid.  

För att ytterligare effektivisera materialhanteringen kan en materialansvarig anställas. Den personen 

skulle ansvara för planering av leveranser och samordning på upplagsplatser m.m.  
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