
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Byggingenjör 180 hp

Effektivisering av byggprocessers logistikcykel

-Hinder och möjligheter med
uthyrningsverksamhet

Emelie Falk och Tina Gårdemark

Logistik 15 hp

Halmstad 2017-06-07



  



Abstract 
This report treats concrete information about how logistics- and rental processes can be 
developed and streamlined in the construction industry. A case study has been conducted to fulfil 
our purpose. Workplace visits with observations of the entire process, from interest of leasing to 
return deliveries, were made and data was collected through interviews with the employees at 
different departments at PERI Sverige AB. A literature study treating the focus area has also been 
conducted, to create a theoretical reference framework. Data collection limits are set to the 
Swedish market and analysis of material handling at construction sites are not done. 
 
The result stresses a need to develop communication routines and processes. Different processes 
can be interpreted differently for the suppliers and their customers. The 
construction industry needs to develop more standards for communication to become more 
unified when it comes to definition of terms and delivery processes. In order to improve 
communication, better integration between all parties involved and processes in a logistics cycle is 
needed, for example through common platforms with information exchange. Technologies also 
needs to be developed because of the increased planning requirements. 
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Sammanfattning 
Byggbranschen ses som komplex och konservativ på många vis, där det projektbaserade 
arbetssättet medför ytterligare utmaningar för utveckling. Att hyra utrustning är ett bra alternativ 
på grund av osäkerheten i hur ofta redskap behöver användas. Förbättring av logistikprocessen 
öppnar många möjligheter, men för att se dessa behövs en inblick i vad som är specifikt för 
byggbranschen. 
 
Denna rapport är skriven för att få fram konkret information om hur logistik och 
uthyrningsprocesser kan utvecklas och effektiviseras inom byggbranschen. Fokus ligger på att 
förbättra kommunikation mellan alla processer samt möjligheter av att använda logistikverktyg. 
För att uppfylla syftet har en fallstudie gjorts. Arbetsplatsbesök med observation av hela 
processen, från uthyrning till återleverans gjordes och data samlades in genom intervjuer med 
personer anställda på olika avdelningar på PERI Sverige AB. Det har även genomförts en 
litteraturstudie för att skapa den teoretiska referensramen. Avgränsningar för datainsamling är 
satta till den svenska marknaden och analysering av materialhantering på byggarbetsplatserna görs 
inte. 
 
Resultatet från studien visar på att det ofta brister i kommunikationen då olika processer kan 
tolkas olika för leverantörerna och deras kunder. Branschen behöver utveckla mer standarder för 
kommunikation så att det blir en enad definition vad uttryck och leveransprocesser innebär. För 
att få en bättre kommunikation i branschen krävs det även att tekniken utvecklas då 
planeringskraven i branschen har ökat. Digitaliserade logistiska verktyg kan implementeras för att 
förbättra informationsflöde och effektivisera logistikprocesser. 
 
 
 
Nyckelord 
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Förord 
Rapporten är ett examensarbete som ingår i Byggingenjörsprogrammets kursupplägg på 
Högskolan i Halmstad. Arbetet är byggt på en fallstudie av PERI Sverige AB’s logistikprocess 
och har utförts till stor del på deras huvudkontor i Halmstad under våren 2017. 
 
Vi vill ge vår tilldelade handledare på Högskolan i Halmstad, John Lindgren ett varmt och stort 
tack för all hjälp och stöttning han har givit oss under hela processen. Tack för all tid som lagts 
ner på oss och för alla frågor som besvarats så att detta arbete har möjliggjorts.  
 
Ett stort tack till alla anställda på PERI som tagit sig tiden att visa oss runt på de olika 
avdelningarna samt förklarat och svarat på frågor angående hur deras arbete och arbetsplats 
fungerar. Vi vill ge Cecilia Losvik ett särskilt tack som har tagit emot oss med värme och handlett 
oss genom fallstudien på PERI. 
 
Vi vill även tacka Judit Sári som lagt ner tid på att hjälpa oss skapa en bra presentation samt gett 
tips på hur man framstår som intressant på den obligatoriska mässan, UTEXPO, på Högskolan i 
Halmstad. 
 
Halmstad, maj 2017 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Byggbranschen är i ständig utveckling och förbättring. Dessutom ökar konkurrensen, kunderna 
begär högre kvalitet på slutprodukten samtidigt som de vill ha lägre priser och kortare 
projekterings- samt byggtid. Förbättringar av logistikprocessen ses som ett alternativt svar på att 
lyckas med detta (Sullivan, Barthorpe, & Robbins, 2010). Målsättningen med logistik är att få 
bättre insyn och kontroll på processer samt flöden av material och information. Företagen vill 
effektivisera processer och minimera resursutnyttjandet medan slutresultatet ska vara det samma 
eller förbättrat. Utveckling av logistik kan generera i både ekonomiska och miljömässiga vinster 
samt förbättra säkerhet och öka transportkvaliteten. Därmed är logistikförbättring ett bra 
tillvägagångssätt för att, som företag, hålla sig aktuell och konkurrenskraftig på marknaden samt 
för att spara tid och ekonomiska resurser (Mentzer & Ponsford Konrad, 1991). Utveckling av 
tekniska funktionslösningar och applikationer är även de en del i att effektivisera branschen 
(Sullivan, Barthorpe, & Robbins, 2010). 
 
Byggindustrin har tidigare varit motstridig till att implementera förbättringar med logistikverktyg, 
eftersom man ansett att varje projekt varit komplext och unikt, och branschen är därför inte i 
framkanten av logistikutveckling jämfört med andra branscher (Bengtsson & Gustad, 2008). Man 
har på senare tid insett vilken nytta det kan göra och eftersom byggbranschen ofta levererar 
slutprodukten senare än utsatt slutdatum och med ett pris över den satta budgeten så finns det 
stor utvecklingspotential. Det är inte alltid så att projekttider inte hålls, implementeras rätt 
resurser och hjälpmedel kan det bli tvärtom istället. Som tidigare nämnts har projekt i 
byggbranschen ofta unika förutsättningar (även om det i vissa fall finns återkommande 
egenskaper i olika projekt) och varje byggprojekt kan innebära en ny uppsättning av resurser i 
olika omfattningar. På grund av detta kan det vara svårt för företagen att veta om det är lönsamt 
att investera i en resurs som man inte har klarhet över om man kommer använda vid fler än ett 
tillfälle. Då är inhyrning av utrustning ett bra alternativ istället (Sullivan, Barthorpe, & Robbins, 
2010). 
 
Uthyrning av redskap, hjälpmedel och maskiner inom byggbranschen har blivit allt vanligare och 
utvecklingen för att skapa en så smidig process för både uthyrningsfirma och kund är konstant 
framåtgående. Därmed är det en fördel att kunna hyra in redskap när man behöver det istället för 
att binda stora kapital i till exempel en maskin som endast behövs vid enstaka tillfällen. Man 
slipper då även att lägga mycket resurser på lager och underhåll av maskiner som inte är i bruk  
(Lopes, Cavalcante, & Alencar, 2015). Ett exempel på uthyrningsföretag, Ramirent, betonar att 
om man hyr redskap istället för att köpa innebär det att du får tillgång till rätt resurser vid rätt 
tidpunkt och dessutom har man möjligheten att alltid välja de senaste tekniska lösningarna. Detta 
innebär att man kan spara tid genom att alltid använda rätt redskap. Att hyra redskap innebär mer 
än att man får tillgänglighet till en produkt. Man erbjuds en funktionslösning samt en 
servicetjänst (Ramirent). Det innebär att man blir ersatt med fullt brukbara resurser inom kort tid 
om något gått sönder eller inte fungerar. På så vis kan man minska tidsåtgången för driftstopp 
radikalt. Detta kan vara en stor fördel för entreprenören för att lyckas leverera ett färdigt 
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byggprojekt i tid till kunden. I sin tur innebär det att uthyrningsfirmor får tillbaka uthyrda redskap 
i tid och på så vis kan logistikcykeln förbättras (Swedish rental). 
 

1.2 Problembeskrivning 
Även om uthyrning löser många problem, så inkluderas inte allt. Om det uppstår förseningar 
någonstans i logistikflödet påverkar det andra processer. Konsekvenserna kan bli att hela 
byggprocessen försenas och skjuts upp. Två stora anledningar till att detta sker är att rätt 
information inte når fram eller att kommunikationen brister på annat vis någonstans på vägen. 
Det kan även bero på att logistiska verktyg implementeras i processen, men inte anpassas och 
därmed stjälper mer än vad de hjälper.  
 
Det går att inventera material som ligger på lager, men vid uthyrning då det är stor omsättning på 
produkterna kan det vara svårt att lokalisera det och få rätt antal. Om inräkning av materialet 
efter uthyrning inte stämmer är det svårt att veta var produkterna försvunnit, detta är något som 
skulle kunna förbättras med spårsökningsmetoder och tekniska hjälpmedel.  
 
1.3 Syfte och mål 
Målet med denna rapport är att få bättre förståelse för hur logistik och uthyrningsprocesser kan 
utvecklas och effektiviseras inom byggbranschen, framförallt med avseende på förbättrad 
användning av logistikverktyg och kommunikation mellan processerna. Vidare är syftet att hitta 
förutsättningar och hinder för utveckling och förbättring av logistikprocesser vid uthyrning och 
även diskutera förbättringsmöjligheter av dessa. 
 

1.4 Metod 
För att uppnå syfte och mål har litteraturstudier genomförts och presenterats i en teoretisk 
referensram. En fallstudie har även gjorts och i den har uthyrningscykeln hos Peri studerats, 
denna information har bidragit till resultatet i form av en inblick i hur det kan se ut i verkligheten. 
 

1.5 Avgränsningar 
• Vi har valt att avgränsa oss till den svenska marknaden och dess logistikcykel.  

 
• I analysen av logistikcykeln ingår inte materialhantering på byggarbetsplatserna utan 

endast mottagande, återlämnande och lagerhantering till och från byggarbetsplatsen. 
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2 Teoretisk referensram 
I följande avsnitt presenteras datainsamling från tidigare forskning av processer som ingår i en 
logistikcykel samt vilka verktyg som kan användas för att effektivisera den. Det inleds med allmän 
information som ska ge läsaren en god förståelse för vad logistik är, sedan riktas det mot 
byggbranschen och mer mot uthyrning som ingår i syftet av rapporten. 
 

2.1 Logistikbegreppet och dess innebörd 
Logistik är läran om effektiva materialflöden. Det handlar huvudsakligen om att se till att 
produkter befinner sig på rätt plats i rätt tid genom så lite lagringsplats, resurser och tid som 
möjligt. Företag har kommit på att detta kan vara ett konkurrensmedel eftersom man strävar efter 
att göra mer arbete med färre resurser samt med mindre tid och därmed blir summan av 
summarum ökade intäkter. För att det ska kunna användas som ett konkurrensmedel krävs det 
dock att den strategin man använder sig av fungerar med övriga strategier som tillämpas i 
processen (Jonsson & Mattsson, 2016). 
 
Det finns branschorganisationer inom logistik. Den som anses som ledande av dessa, Council of 
Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2017), definierar logistik såhär: 
 
“Logistics is that part of Supply Chain Management that plans, implements, and controls the efficient, effective 
forward and reverse flow and storage of goods, services, and related information between the point of origin and the 
point of consumption in order to meet customers requirements.” 
 
När man planerar logistikflöden behöver man ha en bred helhetssyn och ta hänsyn till allt som 
kan gå fel, men det är svårt att förutse det om det inte inträffat tidigare vid en liknande 
logistikcykel. Det är också svårt att veta hur en logistikprocess ska styras och struktureras. Att 
strukturera den innebär att tillverka rätt antal och köpa in rätt antal utan att det ska vara brist eller 
överflöd. Det handlar om vem som ska leverera och på vilket vis produkterna ska levereras samt 
hur företagets produktion är upplagd. En väl utformad strategi gör att det blir lättare att se vilka 
resurser man behöver och hur man ska utnyttja de man har på bästa sätt. Att styra logistikcykeln 
innefattar planering och effektivisering av de saker man sagt ska göras i strukturen (Jonsson & 
Mattsson, 2016). 
 
Målsättningen med logistik är att få bättre kontroll på processer och att minimera dem, men ändå 
fortsätta ha samma eller högre standard på service och produkt för att hålla sig aktuell och 
konkurrenskraftig på marknaden (Mentzer & Ponsford Konrad, 1991). Det kan uppnås genom 
att sätta upp realistiska mål och sedan kontinuerligt mäta och följa upp dem, samt se 
integrationen mellan de olika variabler som är inblandade i en process. De huvudsakliga 
variablerna som går att effektivisera, och hur de påverkar varandra, framgår av bilden nedan. 
Logistik kan identifieras som ett öppet system eftersom det påverkas av utomstående 
komponenter från omgivningen. Det kan variera vilka komponenter som ingår i ett 
logistiksystem beroende på vad för process som ska utföras, men några vanliga är 
materialförsörjning, produktion och distribution. Det menas på att det bästa sättet för 
effektivisering är att öka insikten och integrationen mellan de olika komponenterna i 
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processkedjan, istället för att försöka effektivisera varje enskild del för sig. (Jonsson & Mattsson, 
2016)  

	
Figur	1.	Logistiksystemets	effetivitetsvariabler.	Pilarna	visar	sambandet	mellan	variablerna	(Reviderad	från	Jonsson	och	
Mattsson,	2016) 

 

2.2 Logistikprocessen –Dess aktiviteter och verktyg  
Logistikprocessen sträcker sig från planering till leverans. I detta ingår delar som distribution, 
lagerhållning samt transportering. Dessa delar kommer behandlas mer utförligt i kommande 
stycken. 
 

2.2.1 Distribution 
Distribution handlar om att få produkter från produktionsplats eller lager ut till konsumenterna. 
Anpassade strategier och struktur i en distributionskedja bidrar till att lönsamheten och 
konkurrenskraften ökar. Det innebär att tid och plats ska nyttjas på bästa sätt (Jonsson & 
Mattsson, 2016). Distributionskedjan kan se olika ut beroende på vilken verksamhet som bedrivs 
och vad man har för målmässiga leveranstider gentemot sina kunder. Man kan välja att samla alla 
produkter på ett centrallager. Då utgår alla leveranser från samma position ut till konsumenterna. 
En av fördelarna med detta är att allt är samlat på ett och samma ställe och därmed minskas 
andelen processer i leveranskedjan. Det medför även att kostnaderna minskar då man inte 
behöver förflytta eller samla upp material från flera ställen och leveranssträckorna blir oftast 
kortare. Man kan utöver centrallagret utöka och ha ett eller flera regionala lager. Då har man ofta 
ett centrallager nära produktionsföretaget och sedan flera mindre lager belagda på olika 
strategiska geografiska områden så att man kan stå för en snabbare och mer pålitlig service mot 
kunder och därmed även minska transportsträckor och leveranstider. Om man levererar till ett 
större område eller ett helt land kan detta vara ett effektivt sätt för att snabbt få ut 
kompletterande material eller reservdelar. För att få ett effektivt logistiktänkande i denna metod 
att arbeta krävs det att man bygger upp en stabil distributionskanal. De senaste årtiondena har 
utvecklingen av centrala lager varit det mest populära alternativet då man sparar in på kostnader 
som kapitalbindning i form av varor, personal, hyror och administration. (Aronson, Ekdahl, & 
Oskarsson, 2004) 
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Utmaningar som man möter i utformning av distributionskedjan är att kunna fördela resurser och 
aktiviteter på ett så nyttjande vis som möjligt. Det blir ofta några processer som blir överbelastade 
medan andra är underbelastade och det påverkar den möjliga tidseffektiviseringen i 
distributionskedjan. Ett annat problem är det glapp som ofta uppkommer mellan produktion och 
konsumtion. För att få integration genom hela kedjan behövs det mellanhänder som till exempel 
återförsäljare eller distributörer som sköter informationsutbyte mellan processerna. Det gör att de 
huvudsakliga målen att skapa tidsnytta och platsnytta lättare uppnås (Jonsson & Mattsson, 2016). 
 

2.2.2 Lagerhållning  
Det är ofta någon form av lagring inblandad i en logistikcykel för att lätt få ut produkter till 
kunder vid behov. Det man måste tänka på vid lagerhållning är huvudsakligen att det är 
strategiskt uppbyggt med transportgångar och lättillgänglighet till produkterna samtidigt som 
utrymmen används på bästa sätt (Jonsson & Mattsson, 2016). På ett företag finns det ofta olika 
önskemål om hur stort lager som ska finnas. Då lagret binder en del av rörelsekapitalet vill oftast 
ekonomiansvariga hålla en lägre lagerhållning än försäljningsavdelning som vill ha större lager 
vilket ger möjligheten till att man kan leverera direkt till kunden. Här blir det produktions-, 
försäljnings- och ekonomifunktionen som får skapa en bra balans, alltså se till så det finns 
tillräckligt för kundernas efterfrågan men inte för mycket så att onödiga pengar läggs på icke 
nyttjade resurser (Aronson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004). 
 
För att hitta rätt balans av lagerstatus används olika system som hjälper en att ha ett jämnt flöde. 
Exempel på system kan vara att man har det automatiserat, att vid en viss lägsta mängd beställs 
det in nya produkter. Detta används vanligtvis i mataffärer där man även fört statistik över hur 
stor åtgången av produkter är. Ett annat system är periodbeställning. Då har man fasta tidpunkter 
för inventering av lager där man ser hur stor åtgången har varit och kan beräkna förväntad 
framtida åtgång. Det finns även leverantörsstyrda lager. Detta används om kunden i sig har ett 
eget lager. Här kan antingen leverantören få tillgång till kundens lager eller så fås väldigt god 
information om lagret. I det förstnämnda får leverantören själv åka ut och kontrollera lagret och 
se till att det håller en jämn nivå. I det andra får de information om lagernivåer, förbrukning och 
inkomna orders och ska utifrån det bedöma om lagret behöver fyllas på (Aronson, Ekdahl, & 
Oskarsson, 2004). Det finns även andra beställningsmetoder man kan använda sig av beroende 
på vad för företag och verksamhet man bedriver. Anpassningen av beställning sker genom att 
antingen ha fasta eller varierande beställningsmängder samt beställningstidpunkter (Josic & 
Järvitalo, 2012). 
 
Mycket angående lager handlar om kostnader och hur man ska minimera dem. Ofta delas 
kostnaderna in i två olika kategorier. Den första är lagerhållningskostnaderna där kostnaderna för 
att kunna driva ett lager inkluderas. Det är till exempel lokal, personal, uppdaterad information 
om produkter så som antal, utrustning i form av truckar och ordersystem för plockning och 
godsmottagning. Den andra kategorin är lagerförningskostnaderna där man beräknar risker som 
finns med att ha saker på lager. Då talar man till exempel om materialförstörelse vid hantering, 
svinn, inbrott eller att produkterna hinner bli obrukbara innan användning. Riskerna brukar man 
räkna ut med en så kallad lagerränta där man räknar med att kapitalbindningen och 
riskkostnaderna ökar med en jämn kostnad (Aronson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004).       
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Svårigheterna med att hålla en bra och jämn lagerstatus är att det är svårt att förutse marknaden 
och hur stor efterfrågan kommer vara. Gäller det produkter som endast kan användas vid vissa 
förutsättningar, till exempel att dem är väderberoende, är det svårt att få jämt resursflöde. Vid 
felberäkningar av uthyrningsandel måste man se till att ha lagerkapacitet för det materialet man 
har i omlopp och eventuellt möjlighet att ta in ökad kapacitet vid ökad konjunktur  (Aronson, 
Ekdahl, & Oskarsson, 2004). 
 

2.2.3 Leverans & transporter 
Transporter behöver planeras väl eftersom det är en kostnad och en aktivitet som kräver tid. Det 
ska planeras både strategiskt och taktiskt. Att planera strategiskt innebär att bestämma hur 
transporter ska ske och med vilka hjälpmedel samt hur man ska dela in områdena för att ha 
kontroll på transportprocesser. När det gäller taktisk planering är det möjligheten att få ut fulla 
laster, alltså att man inte skickar iväg till exempel halvfulla lastbilssläp från produktionsfabriken, 
och hur man på bästa sätt kan sammanslå leveranser som ska åt samma håll för att minimera 
antalet transporter. Taktisk planering handlar även om hur man ska kunna följa och spåra 
produkter under leveranssträckan (Jonsson & Mattsson, 2016). 
 
Det vanligaste transportflödet är att man försöker samordna transporter sinsemellan om 
leveranserna ska åt samma håll. Det är oftast inte företagen själv som koordinerar detta utan man 
har så kallade speditörer. De samordnar transporter, omlastning och lagring åt sina kunder. Att ha 
koordinerade transporter minskar flexibiliteten till kunden till viss del och det kräver mer 
transportplanering, men man minskar på transportresurserna och därmed på kostnaderna. Det 
sker att beställningar går var för sig direkt från leverantör till kund utan samordning mellan andra 
kunder eller leverantörer men detta är oftast vid transport av farligt gods eller andra 
specialleveranser. När detta görs behövs inte planeringen anpassas till andra transporter och 
därmed kan varje leverans påbörjas utifrån egen tidsönskning. Platsutnyttjandet av transporterna 
blir däremot ofta minimalt och onödigt många transportfordon skickas ut, vilket höjer kostnaden 
(Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

2.2.4 Flödeskartläggning  
För att göra förändringar i sin verksamhet måste man veta hur processen ser ut och hur den är 
uppbyggd. Det är först när man får en helhetsbild över hur systemet eller organisationen är 
uppbyggd som man kan göra effektiviseringar. För att göra det behöver man kartlägga de 
viktigaste aktiviteterna, se bilaga 1. Lättaste sättet att göra det på är genom bilder och olika 
symboler som förklarar vad de olika processerna är för kategori, men det går även att göra det i 
flytande text (Aronson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004). 
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Figur 2. Ett exempel på flödeskarta kan struktureras upp (Reviderad från EFFSO’s bildbeskrivning av ett processflöde) 

	
Det krävs en avvägning i detaljeringsgrad. Det kan räcka att göra en övergripande och ser man då 
var det kan finnas en flaskhals så kan man bryta ner den aktiviteten i en egen flödeskarta för att se 
var det finns onödig tidsåtgång eller varför det blir stopp. Här kan nyckeltal visa på var i 
produktionskedjan man tjänar pengar (Aronson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004). Man kan dela in 
produktionen i olika flöden, materialflöde och informationsflöde. I materialflödet undersöks 
tiden det tar från det att distributören tillhandahåller materialet tills det har nått slutkunden. Här 
finns det även ett visst returflöde bestående av reklamationer, återvinning och uthyrning (Jonsson 
& Mattsson, 2016). 
 
Materialflödet kan delas in i fyra olika element som avser all förflyttningen av material. Här 
inkluderas till exempel godstransporter mellan anläggningar, hantering av materialet vid 
godsmottagning och hur förpackningen av materialet är utformad. Förpackningen av materialet 
är viktig då utformning, volym och otymplighet påverkar både materialhantering, transporter 
samt lagring av material. Materialflödet går även att kartlägga med en skiss av produktionslokalen 
för att visa hur materialet rör sig i produktionen och var det finns lager. Detta kan vara lämpligt 
om det finns många steg inom produktionen och för att få ett effektivt flöde med så få stopp 
som möjligt. En förutsättning för att få effektiva materialflöden är informationsflödet fungerar. 
Informationsflödet är en viktig del som visar efterfrågan och innefattar försäljningsinformation, 
prognosinformation och kundorderinformation (Jonsson & Mattsson, 2016). 
 
Logistiksystemet är uppbyggt på flera olika informationsflöden som försäljningsprognoser, 
kundorders, försäljningsstatistik och leveransplaner. För att kunna hålla leveransservicen som 
kunden förväntar sig är det viktigt att ha bra information om leverantörens kapacitet att kunna 
leverera och även information om lagersaldo, orderbekräftelser och leveransbekräftelser. Det kan 
även göras ett funktionsflödesschema som inte bara visar vilken aktivitet det är som utförs utan 
även vem det är som utför den, kan även vara en hel avdelning. Detta är bra om man vill få en 
bild över hur många avdelningar eller personer det är som är inblandade och även se hur 
arbetsbelastningen ser ut. Det kan vara viktig information vid omfördelning av arbetssätt, om 
man vill kombinera aktiviteter mellan avdelningar eller för att förkorta ledtiden som påverkas av 
hur många som är inblandade i processen (Jonsson & Mattsson, 2016). 
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2.2.5 Nyckeltal 
För att veta vad som är relevant att ha med och vad man ska lägga fokus på i sin flödeskarta krävs 
det att man tar fram relevanta nyckeltal. I logistiken är det tid, kostnad och kvalitet som påverkar 
totalkostnaden och därför är det relevanta (Aronson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004). 
 
Kostnaden kan vara svår att mäta då det i början av en kartläggning är svårt att veta vilka 
kostnader det är som är betydelsefulla för totalkostnaden, men då man använder sig av lager är 
lagerförningskostnader och kapitalbindning något som alltid måste beaktas. Man kan börja med 
att räkna ut antingen medellagernivån, MLN, eller medellagervärdet, MLV. MLN kan vara svår 
att mäta om man har ett lager som är oregelbundet, men ju tätare kontroller som görs desto 
bättre siffror får man att röra sig med och som kan berätta hur mycket material som är i omlopp. 
Mycket beror på hur jämnt lager man har och om det ser likadant ut under hela årets gång, alltså 
om materialet är säsongspåverkat eller om det är slumpmässigt.  MLV står inte för penningvärde 
och det visar inte heller på hur mycket kapital som är bundet i lagret, det påvisar bara det 
genomsnittliga lagret. MLV går att multiplicera med ett produktvärde för att få fram en ungefärlig 
kostnad för lagret och det gör att man kan utläsa en genomsnittlig kapitalbindning. Produkter i 
arbete, PIA, är ett annat värde man kan mäta för att få fram kostnader för produkter även när de 
inte befinner sig i rörelse. Även i dessa uträkningar räknar man på både värde och lager i form av 
medel-PIA-nivå och medel-PIA-värde (Aronson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004). 
 
Tiden är en viktig aspekt i leveransprocessen och ett sätt att mäta tid är genom ledtid. Ledtiden 
kan mätas på olika nivåer, men hela processens tid från orderläggning till leverans är det som 
vanligtvis kallas ledtid. Där kan man mäta registrerade tidpunkter i flödet och då även kontrollera 
om den tiden som är utlovad motsvarar ledtiden. Om den inte skulle stämma eller man märker 
att visa delar av processen tar lång tid kan man bryta ner ledtiden för att se den mer ingående för 
olika avdelningar. Man kan även mäta tiden det tar för en produkt eller viss information att nå 
olika avdelningar eller processteg, detta kallas genomloppstid, GLT. Det är ett viktigt nyckeltal 
som är bra att ha insikt i eftersom mycket tid kan besparas. Fördelarna med att ha kontroll, samt 
försöka minska GLT är att servicen till kunder kan förbättras, leveranstiderna kan minskas och 
leveransprecisionen kan bli bättre (Aronson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004). 
 
Rörande leveransservice handlar det om nyckeltal som är mätbara, exempelvis lagertillgänglighet, 
leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. Lagertillgängligheten förmedlar om materialet som 
kunderna beställer finns i lager. Den beskriver sambandet mellan att kunna leverera önskad 
produkt och att denna produkt finns tillgänglig på lager. Man kan mäta både hela orderrader och 
fullständiga orders. Hur det ska mätas beror helt på hur produkterna ska levereras och om de går 
att använda även om vissa komponenter saknas i ordern. Leveranspålitligheten visar på om den 
utgivna leveranstiden stämmer. Leveranstiden bestäms mellan parterna och kan preciseras ner på 
klockslag då det inte finns plats för lagring. Att det kommit rätt antal varor av överenskommen 
standard kallas för leveranssäkerhet. Detta mått anger hur många procent av leveranserna som är 
korrekta. Leveransprecision är ett gemensamt namn på dessa leveransmått och visar en total av 
korrekta leveranser som kommer i tid (Aronson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004). 
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2.2.6 Ledtidsanalys 
En analysering görs av ledtider eller GLT för att beskriva hur tiden används av företagen där 
målet är att minska totaltiden. Analyseringen går ut på att hitta andra lösningar till att korta ner 
ledtiden med information som är baserad antingen på teoretiska metoder eller på praktiska 
exempel. Dessa kan man bland annat få av sina medarbetare som kommer med egna idéer och 
lösningar eller från andra företag (Aronson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004).  
 
Man kan mäta tiden i ett flöde med aktiv och passiv tid. Den aktiva tiden är om det sker någon 
form av montering, inmatning, plockning eller någon annan aktivitet. All annan tid klassas som 
passiv och är den tiden som ordern eller materialet ligger i väntan eller förvaras på lager. Man kan 
använda sig av flödet för att göra en ledtidsanalys i form av ett diagram där man kan rita in den 
tiden som varje avdelning eller moment kräver och därefter rita in den tiden som är aktiv och den 
tiden som är passiv. Från det kan man avgöra vilka passivtider det går att spara in på och vilka 
som finns där för en anledning (Aronson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004). 
 

	
Figur	3.	Visar	sambandet	mellan	lagerkostnader	och	leveransservice	(Reviderad	från	Aronson,	H.,	Ekdahl,	B.	&	Oskarsson,	B.,	
,	2004)	

	
2.2.7 Tidsreduktioner och fallgropar 
Då tidsbesparingar görs utifrån varje företags situation är det svårt med övergripande råd, men 
det finns några grundläggande initiativ som kan göras i form av olika åtgärder. Det som kan göras 
är att man eliminerar onödiga arbeten och aktiviteter som inte förser företaget med någon nytta. 
De aktiviteter som behövs genomföras bör förenklas så att de blir mer lättöverskådliga och inte 
lika komplicerade. Även försöka integrera avdelningar och hela verksamheten för att låta den som 
är mest lämpad för arbetet utföra det är viktigt. Arbeten som kan göras parallellt, till exempel 
måla ett hus fasad samtidigt som man tapetserar väggar inomhus, bör ses över så det inte görs i 
olika steg istället för att spara in onödig tidsåtgång. Att spara in på väntetiden, eller den så kallade 
passiva tiden, gör att aktiviteter kan starta med kortare varsel. Att arbeta med dessa stegen ovan 
är något som borde göras i den ordning som de är presenterade för att slippa dubbelarbete i 
processen och för att få kortare tider. Det finns även mer generella åtgärder att göra, till exempel 
förbättra vägarna för information och förbereda sig inför arbetet så flödet inte stoppas. Andra 
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åtgärder man kan göra för att åstadkomma tidsbesparingar är att minska osäkerheten, se över hur 
frekvent en aktivitet genomförs och även att skilja på olika orders, kunder och leverantörer för att 
anpassa tider till olika förhållanden (Aronson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004). 
 
Då man tittar på var det kan göras tidsbesparingar ska man även vara uppmärksam på var det kan 
finnas fallgropar som kan förlänga leveransprocessen. Det som exempelvis kan hända är att det 
finns olika mål inom olika avdelningar av processen eller via externa aktörer som gör att 
produktionsprocessen inte blir produktiv. Det kan också krocka om man inte bestämt sin 
kundservice fullständigt och vilken tillgänglighet man ska ha gentemot kunden. Att hålla 
leveranstider är väldigt viktigt, men om något skulle bli försenat är det viktigt att man inte 
glömmer att uppdatera kunden eller motsvarande part. Anledningen till att det är viktigt är för att 
undvika förvirring, missnöjdhet och för att inte få ett skadat förtroende. Förutsättningarna för 
detta kan försvåras av att ha informationssystem som är ofullständiga eller om man har olika 
datorsystem som inte är kompatibla med varandra och informationen måsta föras över manuellt. 
Detta kan göra att olika avdelningar har olika information vid beslutstagande.  
 
Ett annat problem i en process kan vara att man inte tar reda på anledningen till osäkerheter. Det 
är viktigt att hitta problemen och förstå innebörden annars kan man investera kostnader i fel 
process. Oftast sker byte av transport, från till exempel lastbil till tåg, på grund av ekonomiska 
skäl. Har man då inte analyserat hela leveransmetoden kan ett byte leda till ökade kostnader i 
andra delar av transportkedjan eftersom momenten kan öka, till exempel omlastning av material. 
Som beskrivet ovan är det viktigt att ha integrerade system eller bra kommunikation. Om en 
kund skulle beställa material från olika avdelningar så ska leveransen kunna sammanställas 
samtidigt på ett centralt lager och inte bli liggande eftersom det skulle påverkar ledtiden. Ett 
hinder för detta är att det finns barriärer i organisationen och att avdelningar har olika 
förutsättningar och mål vilket gör att det inte arbetar för att hjälpa varandra, vilket kan leda till 
meningsskiljaktigheter. Felaktigt uträknade nyckeltal i lagerkostnaden kan påverka beslut i 
processen. Ett hinder kan vara att man bara ser till den egna leveranskedjan, att inkludera externa 
aktörers del gör att man kan hitta nya möjligheter (Lee & Billington, 1992). 
 

2.2.8 Spårningssystem och tekniska hjälpmedel  
Det är mycket information såväl som fysiska redskap man ska hållas reda på i logistikprocesser. 
Det kan anses problematiskt och tidskrävande om det inte görs med rätt hjälpmedel. Förbättrade 
förutsättningar är därför alltid välkomnande. Identifieringssystem har sedan mitten på 1900-talet 
vuxit fram och de senaste årtiondena har det utvecklats i hög fart. Det används framförallt för att 
identifiera material och produkter, samla information och se till att materialet sparas organiserat i 
speciella datorsystem. Detta för att veta var materialet är, var de är på väg och även veta var det 
har varit. Det finns olika sorters identifieringssystem att använda sig av i logistik.  Automatiska 
identifieringssystem, auto-ID, har de senaste åren blivit mer och mer populärt. Inom industrier 
har det börjat användas vid inköp, distributionskedjor och för att ha materialflöden under tillsyn. 
På detta sätt kan man få information om gods och material som befinner sig i förflyttning. Detta 
för att få informationen automatiskt om materialet utan att någon behöver göra det för hand. 
Positiva effekter av det är att registrering går fort, fel blir färre och man kan spara in på personal. 
Det finns olika typer av identifieringssystem och omfattningen på hur mycket information de kan 
spara och förmedla samt hur automatiska de är varierar (Klaus, 2010). 
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Det vanligaste systemet är streckkoder, det innefattar en streckkod och en streckkodsavläsare. 
Streckkoderna är uppbyggda av lodräta linjer i form av streckkodssymbolik. EAN är den 
vanligaste scanningen av koder och utvecklandes på 70-talet inom dagligvarubranschen. Den 
består av 13 siffror som identifierar land, företag, artikelnummer och kontrollsiffra. Det finns två 
olika dimensioner på streckkoder och om det är mycket information som ska förmedlas är 
tvådimensionella koder lämpligast då dessa kan användas för att identifiera fraktsedlar och 
följesedlar i samband med transporter. PDF417 är den vanligaste koden för tvådimensioner och 
har både högre lagringskapacitet och säkerhetsnivå. Den är även självverifierande och 
självkorrigerande vilket gör att den kan rätta till vissa fel. Avläsningen kan bara ske i direkt 
kontakt eller på korta avstånd med hjälp av en streckkodsavläsare. Dessa kan användas vid 
registrering av material vid exempelvis ordermottagning, in- och uttag ur lager och för leveranser 
(Jonsson & Mattsson, 2016). Det som är positivt med streckkoder är att det är relativt billigt och 
är lätt att placera och byta ut om någon skulle vara trasig. Det som är negativt är att de inte går att 
programmeras om (Klaus, 2010). 
 
Radiofrekvensidentifikation, RFID är ett automatiskt identifieringssystem som använder sig av 
radiovågor (Jonsson & Mattsson, 2016). I RFID-brickorna lagras information i en enhet, så kallad 
transponder. Datautbytet mellan en transponder och en databärande enhet sker via magnetiska 
eller elektromagnetiska fält (Klaus, 2010). Då informationsutbytet sker via radiovågor gör det att 
materialet inte behöver läsas av en och en manuellt utan det möjliggör att allt läses av på en gång 
genom den databärande enheten. Det kan vara till exempel en båge man kör igenom eller en 
handscanner. Det krävs inte heller att det är fri sikt mellan avläsaren och taggen men både vatten 
och metall är element som kan påverka radiovågorna. Det finns aktiva och passiva taggar och de 
aktiva taggarna har kortare livslängd och högre räckvidd, det är tvärtom för de passiva. Just 
fördelarna med lagringskapaciteten och att det är ett enkelt identifieringssystem gör att RFID 
väntas öka i framtiden och börja massproduceras i takt med att kostnaderna för systemet minskar 
(Jonsson & Mattsson, 2016). 
 
Enligt Pedro, Suhong och John (2016) har det identifierats fyra hinder och fyra möjligheter till 
varför man kan argumentera för och emot att använda RFID i företaget. 
Hinder för att implementera RFID i sitt företag kan vara: 
 

1. Kostnad 
2. Teknikproblem 
3. Integritetsfrågor 
4. Bristande förståelse 

 
För att implementera RFID i ett företag och i dess material måste det göras en investering. För 
att ha ett fungerande system och komma igång behövs det köpas taggar och läsare. Det behöver 
även installeras och man måste även räkna med en budget till underhåll av taggarna. Vid tekniken 
är det viktigt att man ser vilka möjligheter det kan ge men även kontrollerar vilka system man har 
och om det går att integrera gamla och nya system med varandra. Det är även viktigt att veta var 
man ska placera taggarna då de kan vara känsliga för fukt och det ska vara möjligt att läsa av 
taggarna för att kontrollera materialet. Det är också viktigt att ha en kommunikation med 
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inblandade parter i uthyrningen och använda sig av säkra system så att informationen man 
använder sig av inte sprids om det skulle vara personliga uppgifter som sparas i taggarna.  
 
Möjligheterna ligger i: 
 

1. Kundservice 
2. Produktivitet 
3. Kapital förvaltning 
4. Kommunikation 

 
Företag som implementerat RFID i sina företag har visat på en förbättrad kundservice. Det får 
man genom att leveranser, leveranstider och lagerstatus blir mer korrekta. En av de största 
anledningarna till att använda RFID har varit den påvisade effekten att produktiviteten ökar. 
Genom mer korrekta siffror får man mer effektiv arbetskraft som slipper göra dubbelt arbete. Att 
veta vilket material som finns och på vilken plats, kan även öka lageromsättningen så att material 
inte bli liggandes på lager utan möjlighet att hyras ut. Man får även möjligheten att se var ett 
material har varit uthyrt och hur länge det varit uthyrt. Sånt kan man även påvisa för företag som 
hyr produkterna och man kan få en synlig leveranskedja. Detta kan leda till en förbättrad relation 
mellan leverantör och kund (Pedro, Suhong, & John, 2016). 
 

2.3 Logistikprocessen i byggbranschen – dess aktiviteter och verktyg 
Nästkommande stycken redovisar vad som är specifikt för byggbranschens logistikcykel samt 
vilka verktyg som kan implementeras. Det sker en genomgång av förutsättningarna för uthyrning 
och framtidens möjligheter. 
 

2.3.1 Logistik i byggprocessen 
Logistik handlar om att kunna få saker och ting att fungera i praktiken. Det är inte alltid så enkelt 
som att direktöverföra en plan på papper till verkligheten. Det är många olika planeringssteg som 
är med i logistikcykeln, men ändå kan man inte med säkerhet veta att det är på samma vis det 
kommer arta sig i verkligheten eftersom det finns så många faktorer som kan förändras och 
påverka efterkommande aktiviteter. En nyckel till att lyckas är god kommunikation och 
integrering mellan de inblandade aktörerna (Sullivan, Barthorpe, & Robbins, 2010). 
 
En allmän problematisk faktor, som kräver tid, är den mänskliga. Vissa saker räknar man med att 
vara uppenbara, lika så att man ska bete sig eller reagera på ett visst vis i en situation. Så är det 
inte. Man har olika tankesätt och etiker som vårt uppförande och agerande grundas i, vilket kan 
bli problematiskt om inblandade räknar med en viss reaktion. Kommunikation är därför en av de 
viktigaste pusselbitarna (Sullivan, Barthorpe, & Robbins, 2010). 
 
Logistik har inte alltid varit i fokus inom byggbranschen, det har kommit mer och mer under de 
senare åren. Det har varit lätt att vara bekväm och fortsätta i samma mönster som man gjort 
tidigare, men ju hårdare konkurrensen har blivit inom byggbranschen desto mer mån har man 
blivit om ett effektivt logistikflöde i produktionsprocessen. Detta eftersom stora mängder tid och 
pengar kan besparas i det området (Nyhlin). Kunder begär högre kvalitet på slutprodukten 
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samtidigt som de vill ha lägre priser och kortare byggtider. Man ser förbättring av logistik som en 
av nycklarna till att lyckas med detta. I byggindustrin i nutid levereras ofta slutprodukten efter 
utsatt slutdatum och med ett pris över den satta budgeten (Sullivan, Barthorpe, & Robbins, 
2010). 
 
Det finns stora förändringar att göra för att få högre produktivitet i byggbranschen. Nuvarande 
problem i praktiken gällande logistik är att många entreprenörer inte har något intresse av att få 
rutiner i sitt arbete, att hitta standardlösningar, koordinera momenten eller att lägga tid på att 
styra och strukturera produktionsprocessen vilket är grunden till funktionsduglig och effektiv 
logistik. Ytterligare en svårighet är att skapa standarder gällande logistik när det är en 
projektbaserad bransch och varje arbete skiljer sig åt. Det man skulle kunna göra för att 
implementera detta i byggbranschen är: 
 

• Maximera produktiviteten och effektivisera arbetet på plats 
• Maximera kvalitet och service genom hela produktionskedjan 
• Minimera dålig miljöpåverkan och negativ social inverkan 
• Säkerhetsställa bästa möjliga standard för att uppnå bästa möjliga hälsa och säkerhet. 

 
Att sträva efter dessa gör ett företag konkurrenskraftig, men en huvudnyckel är att skapa ett mer 
integrerat samarbete mellan alla parter som är inblandade i produktionskedjan för att få maximalt 
resultat. Det har visat sig vara ett problem i byggbranschen (Sullivan, Barthorpe, & Robbins, 
2010). 
 
Att effektivisera logistikprocesser i byggbranschen kräver mycket planering eftersom många olika 
aktörer är inblandade. Därför behövs standardiseringar samt hjälp från digitala lösningar där 
kommunikation och praktiskt arbete förenklas (Nyhlin). Det är svårt att hålla reda på allt utan ett 
datorprogram. Att kunna se alla olika fragment och detaljerad information gör att man lättare har 
möjlighet till att planera och effektivisera de stadier där man ser att onödig tidsåtgång, material 
eller pengaåtgång sker. Dessutom så är det lättare att planera transporter och lagring om man vet 
alla komponenter som ska fraktas och förvaras och därmed kan beräkna volymen (Sullivan, 
Barthorpe, & Robbins, 2010). 
 
Bygglogistik kan delas in i två delar; Leveranslogistik och ”På plats-logistik”. Den förstnämnda 
fokuserar främst på verksamheten i produktionen, transportering till och från 
användningsområdet samt lagring av utrusning och material. ”På plats-logistiken” handlar mer 
om det fysiska flödet, att styra aktiviteter eller processer ute på byggarbetsplatsen. Den stora 
skillnaden mellan byggbranschen och tillverkningsindustrin är att i tillverkningsindustrin satsar 
man på långvariga relationer mellan försäljare, leverantör och kund för att effektivisera processen. 
Det är svårt att ha det tankesättet inom byggindustrin eftersom varje projekt är komplext gällande 
material, placeringsförutsättningar, konstruktioner och tekniker. Man måste därför hitta andra 
metoder som effektiviserar logistikprocessen (Omar & Ballal, 2009). 
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2.3.2 Transport och leverans1 
I byggbranschen handlar det om väldigt många leveranser som ska samordnas och koordineras 
till och från en byggarbetsplats eller en lagerstation. Det behövs därför ansvariga för vad som ska 
levereras och när det ska ske samt få ett fungerande schema av alla leveranser. Även här är 
kommunikation en viktig del och det är viktigt att informationen om vad som händer och planer 
inte förvrids under vägen som den vidarebefordras till alla inblandade, vilket den lätt kan göras då 
många är inblandade.  
 
Ofta får man arbeta under speciella omständigheter, till exempel byggprojekt i tätort. Då har man 
bara ett visst antal timmar som leveranser kan ske under samt begränsat med plats och antal 
personer som kan lasta på och av material. Leverantören kan lätt bli sen på grund av oförutsedda 
händelser och därmed vill man gärna ha ett tidsspann man ska hålla sig inom för leverans istället 
för en exakt tid, men det innebär att andra delar av projektet kan bli lidande då. 
Avlastningsscheman måste hållas även om det inte är leverantörens fel att produkterna inte 
anländer i tid. Det kan verka hårt, men annars hade det blivit ännu mer kaotiskt än vad det är idag 
eftersom det inte kan befinna sig hur många transporter som helst på samma ställe samma 
tidpunkt och om man då accepterar en som kommer sent så blir de andra leverantörerna som 
kommer i tid drabbade. Det kan ofta bli dålig stämning och kastas glåpord när en leverantör 
måste avfärdas. 
 
Att kunna beräkna och manövrera trafiken är en viktig del av en logistikplan, det är på olika vägar 
de viktigaste bitarna till ett lyckat projekt förflyttas. Transport av människor och material 
förflyttas på de fysiska vägarna medan kommunikationsvägarna transporterar information och 
idéer. Planeringen av transporter baseras i princip endast på erfarenheter och statistik utgått ifrån 
det, men det behövs även så mycket insamlade data som möjligt för att hitta var det kan uppstå 
problem och svårigheter. En klar och tydlig planläggning för hur man tar sig till leveransplatsen 
och hur man ska köra på arbetsområdet ska anges för att inga osäkerheter ska uppkomma under 
transporteringens gång och för att det ska gå så fort som möjligt. På själva byggarbetsområdet 
kan man anordna enkelriktade vägar och specifika avlastningsområden för att minimera risker 
och komplikationer. Det är många inblandade parametrar samt utomstående variabler som kan 
påverka om leveranser blir lyckade. Därför är det viktigt att ha så god kontroll som möjligt men 
även räkna med att oförutsedda händelser kan uppkomma.  
 
2.3.3 Verktyg 
Byggbranschens intresse för att utveckla digitaliserat arbete är väldigt låg jämfört med andra 
branscher. Man anser att det inte är ett verktyg som kommer hjälpa till att förbättra 
verksamheten, alltså att det inte kommer ge kunden en bättre beställningsvara i slutänden. Det är 
något som gör att man kan effektivisera produktionen och göra samma arbete till lägre kostnader 
och det borde vara anledning nog för företag (Byggindustrin).  
 
Med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg (ICT-verktyg) blir byggföretag 
drivna till att utveckla sin hantering genom hela logistikkedjan och hitta nya lösningar. Man 
menar alltså på att de här databaserade systemen har stor potential till att förbättra och 
																																																								
1	Om	inget	annat	anges	är	det	Sullivan,	et	al.,	2010	som	är	referens	för	hela	stycket	
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effektivisera bygglogistikens process genom att göra information, tjänster och 
kommunikationsalternativ lättillgängliga. Verktygen ska underlätta kontroll av lagerstatus, 
bokningar, utleveranser, returleveranser och vart varor är utsända och befinner sig. En svaghet 
för ICT-verktyg är att det är svårt att anpassa dem för ett visst sammanhang, det är mer generella 
och tar inte med alla inblandade faktorer som kan påverka en process (Omar & Ballal, 2009). 
 
Mängden projektdata inom byggprojekt är enorm, men man praktiserar fortfarande manuellt 
vanligt pappersarbete på grund av de höga investeringskostnaderna när det gäller att 
implementera ICT-verktyg i ett företag och även för att det kan vara svårt att få det att vara 
lönsamt om personalen som ska använda sig av det inte är positivt inställda till det. Byggindustrin 
är en stor och komplex organisation eftersom det finns så många inblandade parter som tillhör 
olika avdelningar av byggprocessen. Man vill därför utveckla en standardisering gällande 
hantering av flödeskedjan inom byggprojekt. Detta handlar om en gemensam uppsättning av 
principer, strategier och riktlinjer inom branschen (Omar & Ballal, 2009). 
 
Som en del i det logistiska systemet finns försörjningskedjan. För just bygg har den några 
utmärkande drag som att kedjan alltid är provisorisk då varje projekt skiljer sig åt på en eller flera 
punkter och det tillverkas alltid ett nytt bygge. Detta gör att branschen har svårt att använda sig 
av erfarenhetsåterföring. Aktörerna i processen kan delas in i interna och externa, de senare 
klassas som kunden eller samhället. De interna aktörerna är materialtillverkare, 
leverantör/grossist eller byggentreprenör/byggarbetsplats. Materialtillverkaren är den som är 
först i kedjan och som anskaffar materialet, leverantören/grossisten kan ses som mellanhanden 
och är vanligtvis de som lagrar eller transporterar materialet. Byggentreprenör/byggarbetsplats är 
mottagaren och är den som skapar byggnaden. I hela försäljningsprocessen är det viktigt att alla 
aktörer ”talar samma språk” och är tydliga för att kommunikationsmissar inte ska förekomma. 
Det kan förbättras genom att arbeta med Supply Chain Management, SCM, där det är fokus på 
hela kedjan och inte enbart de enskilda aktörerna eller processerna. För att använda sig av SCM 
är det viktigt att hela försörjningskedjan blir en enhet, att man integrerar de interna och externa 
systemen samt att öka kundvärdet genom att ha kunden i blickfånget. För att vara ett företag att 
räkna med och för att behålla trovärdigheten mot kunden krävs det att man levererar rätt 
material, till rätt plats i rätt tid och att materialet håller rätt kvalitet. För att lyckas med detta kan 
man använda sig av SCM som ett logistiskt verktyg (Elmqvist & Hjertquist, 2006). 
 
Ett nytt verktyg som håller på att utvecklats heter Builders Supply Chain Operations Reference 
model, BSCOR. Det är ett verktyg för att hitta brister i leveranserna, den samlar upp data i form 
av processer. Enligt Micael Thunberg består systemet av mättal som redovisar leveransprecision, 
att materialet är på rätt plats vid rätt tid och har rätt kvalitet samt kvantitet. Den ska även påvisa 
hur materialet ska tas emot vid godsmottagning samt ge företaget förutsättningar att ta emot 
leveransen korrekt. Idag kan upp till 62 procent av materialet som anländer till en byggarbetsplats 
vara skadat eller anlända i fel tid. För att få förbättringar behöver hela branschen hitta mätbara tal 
som betyder samma sak för alla. Idag kan leveransprecision betyda olika för leverantören 
gentemot kunden, därför behövs det standardiserade tal som blir jämförbara och som tidigare 
nämnt är det viktigt att alla talar samma språk. Skulle detta ske och företagen får samma 
förutsättningar, kan man få en bättre koll på materialflödet (Persson & Thunberg, 2011). 
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– Identifierar man problemen tidigt i byggprocessen, redan i försörjningskedjans leveranser av 
material och utrustning till byggarbetsplatsen, kan man också åtgärda dem tidigt samt hålla ner 
kostnaderna och bygga effektivare. Detta säger Micael Thunberg som är doktorand i bygglogistik 
vid Avdelningen för kommunikations- och transportsystem, Linköpings universitet, campus 
Norrköping (Svenselius & Monica, 2013). 
 
RFID gör det möjligt att följa vart materialet är i försörjningskedjan och vart materialet planeras 
vara på väg. I nuläget används främst RFID i byggbranschen för att identifiera personal på 
byggarbetsplatsen och för maskiner. Det råder även en kunskapsbrist om hur RFID kan 
användas och vad de direkta fördelarna kan vara. Möjligheten ligger i att kunna skynda på 
inkommande leveranser, underlätta identifiering av ankommande material vid lastning och även 
få en mer korrekt order. För att göra detta möjligt krävs det att branschen utvecklas. Lagstiftning 
eller kontroller som drivs på av myndigheter är ett sätt att tvinga branschen framåt, men även 
kundens efterfrågan styr branschen mycket. Just nu är priset en aktuell fråga som påverkas bland 
annat av efterfrågan i branschen (Elmqvist & Hjertquist, 2006). 
 

2.4 Uthyrning inom bygg 
Inom byggbranschen skiljer sig projekt mycket från varandra och många olika verktyg, maskiner 
och redskap behövs beroende på förutsättningarna. I stället för att köpa in alla de olika redskapen 
så finns möjligheten att hyra dem. På så vis minskar risken för en stor ekonomisk finansiering av 
något som man eventuellt inte har användning för mer än vid ett tillfälle eller under ett projekt. 
Man slipper oftast stå för underhållet av redskapen, lagring och man får alltid tillgång till de 
senaste uppdateringarna samt tekniken. Detta är positivt eftersom byggbranschen utvecklas med 
stormsteg, såväl gällande material som utrustning och system (Lopes, Cavalcante, & Alencar, 
2015). 
 
Byggbranschen som är projektbaserad är tidspressad samtidigt som det ställs väldigt höga krav på 
slutprodukt. Därför gäller det att man har tillgång till rätt redskap i rätt tidpunkt, vilket innebär att 
logistiken är viktig. Att hyra istället för att köpa i byggbranschen gör att det blir lättare som kund 
eftersom man beställer en tjänst och därmed ingår oftast leverans och underhåll samt beskrivning 
eller hjälp om hur produkterna eller redskapen ska användas. Uthyrningsföretagen får desto mer 
ansvar. Ständig inventering och underhåll krävs för att gå med så mycket vinst som möjligt och 
för att kunna vara konkurrenskraftig. Transport, reparation, underhåll och lagring är stora 
kostnader för uthyrningsföretagen, därför gäller det att hitta en balans av uthyrningsgraden 
samtidigt som man ska kunna tillgodose sina kunder reservdelar om något skulle gå sönder. Om 
något går fel i processen hos uthyrningsföretaget så är det mycket som kan påverkas. Det 
kommer störa det totala flödet, förseningar uppstår och planeringen spricker. Planering och god 
kommunikation är en av huvudnycklarna för att nå framgång och även för att inte få ett stort 
bakslag ifall något skulle gå fel (Lopes, Cavalcante, & Alencar, 2015). 
 
Effektiv logistik handlar om att göra mer med mindre personal, mindre redskap, mindre tid och 
mindre plats. För att lyckas med det behövs implikation av system och struktur i byggbranschen. 
Att använda datorsystem ger ofta en positiv inverkan i en uthyrningsprocess eftersom det lätt 
överför information mellan olika avdelningar på ett företag eller mellan kund och leverantör. Det 
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finns däremot nackdelar. Om man använder sig av många olika datorsystem i en process så kan 
det vara problematiskt och tidskrävande att omformatera den vidarebefordrade informationen. 
En annan nackdel är den mänskliga faktorn. För att det inte ska bli överväldigande och för att 
personal ska hinna anpassa sig borde implementering ske stegvis, annars kan det skapas förvirring 
och osämja. Kort sagt behövs det god planering, tid och övervägning bakom införskaffande av 
system eftersom det blir förändringar sker i alla bitar av processen (Forslöf & Jazic, 2012). 
 
Swedish Rental som är en branschorganisation för uthyrning av maskiner och utrustning inom 
byggbranschen, anser att fördelarna är många med att hyra istället för att köpa. Ekonomiskt sett 
är det mer kostnadseffektivt att hyra utrustning då den ska användas, än att lägga mycket resurser 
på lager och underhåll under tiden produkterna inte används. Givetvis varierar den ekonomiska 
fördelen beroende på vad det är för maskin eller utrustning det handlar om. Tidigare har företag 
trott att det är en investering att köpa, men det har visat sig att det är en låst tillgång som tappar 
värde och kräver driftkostnader även när det inte är i bruk. Att hyra gör istället att man har 
tillgång då det ska användas och man har tillgång till de modernaste produkterna eftersom 
uthyrningsföretag håller sig uppdaterade för att vara konkurrenskraftiga samt att det ger god 
möjlighet till kunskapsutbyte då uthyrningsföretag är specialister på sin sak och även uppdaterade 
gällande lagar och regler (Swedish rental). 
 
Andra fördelar med att hyra är att om en maskin eller produkt går sönder så slipper 
byggarbetsplatsen onödig tidsåtgång på driftstopp eftersom uthyrningsföretag ser till att ersätta 
det obrukbara med fungerande direkt. Vid eget ägande innebär det istället stora utgifter för 
reparationer och driftstopptiden kan bli hög vilket också innebär stor penningförlust. Däremot 
behöver den som hyr också ta ansvar och vårda bygghjälpmedlen efter instruktioner. Att hyra 
sina redskap ger möjligheten att använda det som lämpar sig bäst för arbetet och håller hög 
standard gällande arbetsmiljökrav, säkerhetskrav och allmänna miljökrav vilket i slutänden leder 
till ett mer hållbart samhälle (Swedish rental). Ser man det istället från ett perspektiv där företag 
arbetar med försäljning av byggredskap, så anses priserna vara för höga när det gäller att hyra och 
detta på grund av bristande konkurrens bland uthyrningsföretagen. När det gäller lönsamhet 
beror mycket på hur stort byggprojektet är som man ska använda utrustningen till och under hur 
lång tid man kommer behöva ha tillgång till utrustningen, men man kommer inte ifrån problemet 
med förvaring, transportering och underhåll vid ägande av produkter (Bengtsson s. , 2016). 
 
I uthyrning är det viktigt att ha rutiner vid återlämning av material och att där finns en planering 
så att gamla och nya produkter inte blandas och även se till att allt material används. Ett effektivt 
system att använda sig av är tvåbingesystemet. Systemet går ut på att se till att alla produkter 
används, kommer i ruljangs och inte blir liggande. Detta gör man genom att ha två pallar med 
materialet och att man använder allt material på pall ett innan man flyttar fram pall två och 
placerar pall ett bakom där kontrollerat returmaterial placeras (Sullivan, Barthorpe, & Robbins, 
2010). Det är svårt att veta hur lång livslängden är för utrustning som man använder sig av inom 
byggindustrin och det är svårt att veta vad reparationskostnader kommer hamna på. Man har 
egentligen bara historiska data av tidigare användning av liknande komponenter att gå på. Att 
förlita sig på denna sorts data anses opålitligt eftersom mycket handlar om hur man som 
människa sköter och hanterar utrustningen vid användning och transportering. Att ha koll på 
underhåll och hantering är viktigt eftersom reparationskostnader är en stor procentuell del av hela 
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livscykelkostnaden för en komponent. Detta är en faktor som påverkar övervägandet om det är 
lönsammast att hyra eller äga material. Reparationskostnader hamnar oavsett på fakturan för den 
som använt utrustningen, men man slipper lägga tiden på det själv (Yip, Fan, & Chiang, 2014). 
 
Den bästa lösningen med leveranser är att de anländer då de behöver användas eftersom man då 
slipper problem med lagring. Det är inte riktigt samma sak när det gäller uthyrning eftersom man 
behöver tid på sig att räkna, reparera och rengöra produkterna innan de ska hyras ut på nytt och 
därmed behöver man möjligheten att lagra. När man planerar leveranser behöver man tänka på 
hur många leveranser som kan tas emot samtidigt och även hur lång tid avlastningen av varje 
leverans kommer ta, men det är svårt att beräkna på grund av att man kanske inte har tillgång till 
rätt utrustning och personal vid rätt tidpunkt. Man borde även tänka på att avlastningsplatsen är 
nära platsen där materialet ska lagras så man inte spiller tid på det (Sullivan, Barthorpe, & 
Robbins, 2010). 
 
I en uthyrningsprocess är informationsutbyte en viktig del, men kan tyckas vara tidskrävande. 
Dock är det bevisat att vid god kommunikation uppstår färre fel och därför sparar man tid i det 
långa loppet. Uppstår fel så påverkas oftast inte bara en del utan hela produktionskedjan i en 
uthyrningsprocess. Allt ska synka. Därför är det viktigt att ha tillgång till rätt resurser vid rätt 
tillfälle för att få ett bra flöde utan störningar (Forslöf & Jazic, 2012). 
 
Att använda sig av bokningssystem vid uthyrning av material är relevant eftersom man då har en 
standard av insamlad information som ska följas. Man minskar manuell hantering av beställningar 
och därmed risken att slarva bort information. Osäkra förråds- och lagersaldon minimeras och 
det är lättare att se vilka komponenter och produkter man har tillgång till. (Prevas) Det är mycket 
som kan variera däremot. Leveransdestination varierar och därför borde man se om det går att 
pussla ihop leveranser som ska åt samma håll och som inte uppnår full volym, det kräver tid men 
sparar resurser. Att plocka eller samla ihop leveranserna varierar beroende på antal komponenter. 
Tiden innan leveransen ska iväg är olika, vilket innebär att man behöver schemalägga vilken order 
som ska prioriteras. Eftersom det gäller uthyrning behövs ett angivet återlämningsdatum och hur 
leverans för det sker ska planeras. Inom byggbranschen händer det väldigt ofta att returdatumet 
skjuts fram på grund av förseningar i byggprojekt. Detta blir en nackdel för uthyrningsfirman 
eftersom de hela tiden planerar för nya uthyrningar. Trots användning av bokningssystem så är 
det svårt att förutse processflödet och få det jämnt eftersom det kan komma in nya bokningar 
hela tiden samt att om då returer blir försenade så är det svårt att få jämnt flöde på det. Däremot 
kan man sätta en gräns så att man som uthyrningsföretag bara tar emot ett visst antal ut- och 
returleveranser per dag (Forslöf & Jazic, 2012). 
 
Man bedömer att utvecklingsmöjligheterna för uthyrning inom byggbranschen ser bra ut. Detta 
eftersom många företag anser att fördelarna är stora med att hyra istället för att köpa. Det beror 
dels på att ny teknik av maskiner utvecklas snabbt och då får man lättare tillgänglighet till detta 
om man väljer att hyra (Lopes, Cavalcante, & Alencar, 2015). Eftersom uthyrning är så mycket 
mer än bara ett utlånande av en produkt anser man att framtidens förutsättningar är goda. 
Uthyrning innebär att man erbjuder en funktionslösning samt servicetjänst. Man tror att det kan 
ge en fördel, jämfört med försäljning, gällande kunder eftersom det kan skapa nära och långvariga 
relationer. Att hyra innebär att kunden inte behöver binda kapital eller införskaffa produkter som 
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endast behövs för enstaka situationer. En utmaning för uthyrningsföretag kan däremot vara att 
göra tjänsten och funktionen mer attraktiv än själva ägandet (Åström, 2011). 
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3 Metod 
I detta kapitel sker en genomgång av vilka metoder som har använts för att få fram så tillförlitlig 
information som möjligt. För att få bakomliggande fakta och tidigare forskning, om 
effektivisering av logistik och processen för uthyrning av redskap, inleddes en litteraturstudie. 
Denna litteraturstudie fortsatte under hela arbetets gång eftersom man konstant kände att saker 
kunde utvecklas. Samtidigt som det fortskreds så påbörjades insamling av information om hur 
processen fungerar på företaget för att kunna utveckla fallstudien. Data samlades in genom 
intervjuer, observationer av arbetsprocessen, studiebesök på lager och arbetsplats samt 
dokumentation av processer och flödeskartor. Detta förklaras mer ingående nedtill. 
 

3.1 Litteraturstudie 
Att göra litteraturstudier innebär att man samlar in data från tidigare skrivet och tryckt material. 
Då innefattas även artiklar som är publicerade på internet. Det gäller att lära sig vad för källor 
som är tillförlitliga och även vad för nyckelord man ska använda vid sökning för att hitta relevant 
information till det ämnet man har riktat in sig på. Det finns ofta väldigt mycket litteratur och 
vetenskapliga artiklar inom det ämnesområdet man skriver om och det är omöjligt att hinna läsa 
allt, så man behöver veta vad det är man vill ha information om och lära sig en bra metod att 
hitta detta, till exempel via nyckelord eller sakregister (Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2009). Det 
kan vara svårt att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till vad man läser, ofta är det svårt att hålla 
sig opartisk och tror blint på vad man läser (Hansson, 2007).  
 
I detta examensarbete har litteraturstudier till största del använts för att skapa referensramen, där 
bakomliggande fakta och utvecklingsmöjligheter är skriven angående logistikens effektivisering 
specifikt inriktat på uthyrning av byggnationsredskap. Det som har använts är vetenskapliga 
artiklar som hittats på Google Scholar samt högskolans biblioteks databas. Böcker och 
branschtidningar har lästs för att få en övergripande kunskap och för att se vad som är attraktivt i 
just byggbranschen. Anledningen till att litteraturstudier använts i denna del av rapporten är för 
att det man hittar lätt uppdaterad och tillförlitlig information samt att det är lättillgängligt.  
 

3.2 Kvalitativ metod 
Det finns två huvudsakliga metoder att samla in resultatdata. Det är kvalitativ metod samt 
kvantitativ metod. Att använda sig av kvalitativa undersökningar innebär att man sätter sig in i 
verkligheten och utforskar djupgående såväl människors uppfattning av handlingar, genom till 
exempel intervjuer, som handlingars betydelse (Nationalencyklopedin, 2017). Ofta innefattas 
endast ett fåtal personer när det gäller kvalitativ datainsamling, men man är desto mer djupgående 
i det arbetet som utförs då. Eftersom man intervjuar personer så kan verkligheten uppfattas olika 
och man får inte fram en helt objektiv sanning (Hedin, 2011). 
 
Den kvalitativa metoden har använts i fallstudien i denna rapport genom att intervjua personer i 
företagets olika avdelningar på Peri samt arbetsplatsbesök. Besöken har gjorts på alla olika 
avdelningar för att få en tydlig inblick i hur processens flöde går till och för att ha kunnat 
analysera eventuella flaskhalsar och onödig tidsåtgång. En mer ingående observation gjordes på 
lagret eftersom många aktiviteter sker där som påverkar logistiken. Anteckningar fördes av vad 
som sågs och även svar av de frågor som uppkom under besöken. 
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3.3 Fallstudie 
PERI Sverige AB hyr ut form- och ställningsmaterial och kommer vara en del av detta 
examensarbete. De har världens största lager av hyrutrustning och har kunden i fokus, därför vill 
de effektivisera sin uthyrningsprocess för att behålla sin konkurrenskraftiga nivå.  
 
Syftet med undersökningen för PERI är att se var tidseffektivisering kan göras och hur detta kan 
tillämpas i logistikcykeln vid uthyrning av material. Målet är även att se alternativa 
planeringsmetoder för att tid och resurser ska besparas, samt att hitta var det finns okända 
flaskhalsar och hur man kan minimera eller eliminera dessa genom förbättring i logistiken. 
 
Då de inte bara skickar ut material till företag utan även ska transportera tillbaka det till PERI´s 
lager, krävs effektivisering och god planering. Kunskap inom processen behöver erhållas från 
första kundkontakt till det att materialet är tillbaka hos PERI igen och färdigt att hyras ut på nytt. 
Fallstudien har undersökt var tidseffektivisering kan göras samt var risker för driftstopp eller 
negativa påverkningar i processen lätt kan uppstå.  
 
 
En fallstudie innebär att man gör en ordentlig inblick i ett fall av många existerande. På så vis kan 
man få en uppfattning av verkligheten utan att behöva studera en stor summa överensstämmande 
processer eller tillvägagångssätt. Däremot kan ett fall inte företräda hela verkligheten eftersom 
allting aldrig är exakt likadant. På grund av detta behövs övervägande av vilka slutsatser man drar. 
(Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2009) 
 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
När man gör kvalitativ datainsamling används ofta semistrukturerade intervjuer. Det gör man för 
att det är svårt att förbereda färdiga och kompletta intervjufrågor. I semistrukturerade intervjuer 
ställer man istället upp områden man vill ha fakta om och försöker få ett flytande samtal med 
följdfrågor som man kommer på efter hand (Hedin, 2011). De intervjuer som gjorts till denna 
rapport har byggts på den semistrukturerade metoden för att få en bredare helhetsbild över 
aktiviteter som utfördes. Dessutom gav det en fördel då man lättare förstod hur den intervjuade 
personen tolkat frågan då den fick svara öppet och inte hade förvalda alternativ. Sju längre 
intervjuer utfördes med tjänstemän på företaget, sedan genomfördes även kortare intervjuer med 
yrkesarbetare under tiden de fyra platsbesöken gjordes. 
 

3.4 Sammanställning  
De data som samlats in sammanställdes utifrån problembeskrivningen och dess innebörd. Av 
litteraturstudien samlades bakomliggande fakta för att kunna utföra och göra en rättvis 
bedömning av fallstudien. Då det finns otroligt mycket fakta och pågående utveckling i 
branschen har publicerad forskning jämförts med andra studier för att se om samma information 
finns att finna på mer än ett ställe eftersom det då känns mer tillförlitligt och det är endast detta 
som har använts i rapporten.  
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De kvalitativa intervjuerna valdes att göra i kombination med arbetsplatsbesök och observationer. 
Detta gjordes för att det kändes relevant att höra vad anställda hade att säga om den dagliga 
driften samt få en djupare inblick i deras arbetsroll och processer. På så vis fick man se att ord 
stämde överens med handling och den empiriska datainsamlingen blev mer tillförlitlig. 
Intervjuerna har sammanställts först med avseende på varje avdelning och vilka aktiviteter som 
utförs där. Därefter sammanställs processens tillvägagångssätt för att få en tydligare bild över 
flödet.  
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4 Studie av uthyrningsprocessen inom bygg 
Kommande kapitel presenterar en fallstudie av PERI Sverige AB´s nuvarande läge. Den tar upp 
samverkan mellan de avdelningarna som finns på företaget samt de logistiska aktiviteterna.  
	

4.1 Allmänt om PERI 
PERI startade 1969 i Weissenhorn, Tyskland av Artur Schwörer som var betongarbetare och ville 
hitta en lösning för att effektivisera arbetet. PERI är idag ett globalt företag som idag har 60 
dotterbolag och 120 logistikcenter strategiskt placerade runt om i världen. PERI Sverige AB 
grundades 1993 och har idag över 110 anställda. De har två lager, ett i Skogås utanför Stockholm 
och huvudkontoret i Halmstad. Lagret i Halmstad är 52,000 kvadratmeter och i Stockholm är 
19,000 kvadratmeter. Båda är strategiskt placerade för att distributionen ska kunna ske smidigt 
geografiskt. Företaget expanderar med jämn fart och de är därför i en investeringsprocess för att 
utöka och flytta sitt huvudkontor till Stockholm inom tre till fyra år. Halmstadkontoret kommer 
inte avta på grund av förflyttningen av huvudkontor. Det är mycket nyproduktion i 
Stockholmsregionen och därför är efterfrågan på PERI’s produkter stor, därmed görs 
förflyttningen också för att minska kostnader och tid på interna transporter av produkter mellan 
Halmstads och Stockholms lager. 
 
Företaget arbetar med uthyrning av form- och ställningsmaterial inom byggbranschen. PERI´s 
strategi är att vara med under hela processen. Det innebär att konstruktioner, beräkningar, 
kalkyleringar och leveranser är något PERI tillhandahåller. De olika momenten i processen ska 
integreras i största grad med varandra för att optimera arbete, informationsflöde och 
genomloppstider.    
 

4.2 Produkter 
PERI har ett brett sortiment där många av komponenterna går att kombinera på olika vis. Detta 
gör att vid brist av en del kan den ersättas med en likvärdig produkt. De äger 22 miljoner kilo 
material i Sverige. Anledningen till att de mäter i kilo är för att kunna föra statistik över hur 
mycket produkter som är i rörelse. Alla komponenter räknas även och det sker vid 
returleveranser och lagerinventeringar. Produkterna tillverkas med en hög hållbarhet och standard 
vilket gör det fördelaktigt att använda dem i det hårda klimat som byggbranschen utsätter dem 
för. Produkterna går att använda till byggnation av såväl bostadshus och skyskrapor som broar 
och tunnlar.  
 

4.3 Uthyrningsprocessens karakteristik  
PERI uppger att de har en uthyrningsgrad på 73 procent. Detta innebär att de i genomsnitt har 
73 procent av sina produkter uthyrda konstant. En normal uthyrningsgrad ligger på ca 65 procent 
och då PERI´s ligger över ökar det kraven på planeringen som måste göras. De omsätter hela sitt 
lager lite mer än tre gånger per år, vilket innebär att det blir hantering av 76 miljoner kilo material 
varje år. PERI räknar inte sina produkter som enskilda komponenter utan räknas i volym och 
kilo. På grund av den varierande marknaden använder sig PERI av varierande 
beställningsintervaller och inte periodbeställningar. Det innebär dels att antal 
beställningsleveranser ut till kunden varierar samt beställningar för att öka kvantiteten av 
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produkter på lagerna. Kort sagt så beställs det in påfyllning av komponenter till lagret vid behov 
och ökad efterfrågan. PERI använder sig inte av ledtidsanalyser i någon större utsträckning då 
förutsättningar och framförhållning av beställningar varierar väldigt mycket. De måste ha en viss 
säkerhetsmarginal på lagret vilket medför passiv tid av material i flödet. Däremot är det ett aktivt 
flöde i stor grad då de ständigt får in nya orders. PERI upplever inte konkurrens som ett stort 
problem då det är väldigt mycket nybyggnation inom byggbranschen och det är högkonjunktur. 
Däremot vill de alltid förbättra sina system till fördel för kunderna och sig själva för att ha en 
stressfri harmonisk miljö.  
 

4.4 Logistikcykeln hos PERI 
Logistikcykeln hos PERI startar alltid med att kunden tar kontakt med försäljningsavdelningen, 
helst i ett tidigt skede av byggprojektet från PERI’s sida, och sedan bokas ett möte med kunden 
där både teknikavdelningen och försäljningsavdelningen på PERI medverkar. Efter detta möte, 
om anbudet tas, så får teknikavdelningen den och kan utföra ritningarna och konstruktionerna. 
Det resulterar i att man vet vilka komponenter som ska användas och en mängdförteckning fås 
fram. När teknikavdelningen har utfört projekteringen ges förslaget över till säljavdelningen igen 
för att de ska kunna se så det stämmer överens med kundens önskemål. Sedan skickas 
mängdförteckningen, som skapats med ritningarna, till administrationen via mail och 
administrationen för in det i ett program som heter PSD, PERI Sales and Distribution. I detta 
program samlas och behandlas de största delar av PERI’s informationsflöde. Exempelvis orders, 
leveranser, fakturor, följesedlar samt material som köps in och material som hyrs ut. 
Fortsättningsvis skapas orders i PSD av administrationen genom att lägga in produkterna, som 
ska levereras, med artikelnummer. Om det är stora beställningar delas de in i olika orders med 
olika leveransdatum eftersom hela ordern oftast inte behövs samtidigt ute på byggarbetsplatsen. 
Efter detta går ordern ut till den leveransansvarige som kollar igenom den och kontrollerar att alla 
komponenter finns tillgängliga på lagret. Om inte undersöks möjligheterna att ersätta med andra 
komponenter utan större omständigheter, annars skickas det tillbaka till teknikavdelningen som 
får rita om de delar som innehåller bristvaror och ersätta med andra komponenter. När 
mängdförteckningen sedan överensstämmer med vad som finns på lager så går det ut som en 
manuell plocklista till en lagerarbetare. Ordningen på processen kan vara lite annorlunda 
beroende på om det är stora eller små projekt.  
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Figur	4.	Processkarta	över	integrationen	mellan	PERI´s	avdelningar	(Egenskapad,	2017) 

 

4.4.1 Sälj 
Kunderna ska alltid stå i fokus, men det kan bli problematiskt. Försäljningsavdelningen får 
angivna tider då kunderna vill ha produkterna levererade och ofta kan det hända att de vill ha det 
med kort varsel. Det kan bli svårt eftersom det är många processteg som ska genomgås innan en 
leverans är redo att transporteras. Det finns en risk för överbelastning på lagret där orderna ska 
plockas då det inte finns någon gräns för hur många plocklistor som kan gå ut under en period. 
Däremot finns det en ansvarig för listorna som är bra på att organisera och fördela detta. 
Problemet uppstår ofta på grund av att PERI kommer sent in i processen i stället för att bli 
kontaktad vid projektstarten då entreprenören bestämmer sig för att använda PERI’s produkter. 
Tidseffektivisering av processen på PERI har inte utvecklats så mycket de senaste åren och det är 
just tiden som är ett problem -att få nöjda kunder utan att de anställda på PERI ska stressa med 
att hinna få arbetet gjort i tid. För tillfället råder det gott arbetsklimat, men brister finns i 
arbetssättet att kunna prioritera, planera och strukturera projekt.  I det långa loppet kan detta leda 
till ett stressat arbetsklimat med en växande lista av saker som måste göras. 
Försäljningsavdelningen är med som kontaktperson mot kund under hela processen, från första 
kontakt till att faktureringen sker.  
 

4.4.2 Teknik 
Teknikavdelningen på PERI arbetar för att standardisera arbetsmetoder och för att utförligt 
planera resurser och processer. Det görs eftersom mycket tid kan sparas och det leder ofta till 
mindre stress och bättre kontroll för de anställda. Det hålls ”workshops” och interna utbildningar 
för personalen för att organisationen ska fungera grundligt. En viktig del är att det fungerar med 
kommunikation och informationsutbyte mellan de på teknikavdelningen, men även mellan de 
olika avdelningarna på hela kontoret. Följderna blir annars att det uppstår felaktiga orders och 
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förseningar lättare, vilket i sin tur leder till missnöjda kunder. För tillfället sker kommunikation 
via email på PERI, men det borde ske på ett annat vis för att förenkla det. 
 
De problem som uppstår på teknikavdelningen har ofta att göra med att de får väldigt begränsat 
med tid att utföra sina ritningar och beräkningar på grund av att det är en intensiv marknad och 
att kunder meddelar med kort varsel att de vill ha produkter till ett projekt. Det behövs mer tid 
och bättre framförhållning för att ritningar och planering ska kunna ske ordentligt. De som 
jobbar på teknikavdelningen anser att kommunikationen till kunden måste bli bättre. Då syftar 
man på att man kan ge kunden vissa standardförutsättningar för att minska arbetsbelastningen 
och stressen på PERI’s olika avdelningar samt för att ge bättre tidsförutsättningar för att planera, 
projektera och leverera. Det kan anses vara vinnande för stunden att ta på sig så många projekt 
som möjligt, men att istället ge förutsättningar för ett strukturerat arbete kommer i längden spara 
både tid och pengar.  
 

4.4.3 Administration 
Administrationen är den avdelningen som skapar alla orders efter att säljavdelningen fått ett 
projekt och teknikavdelningen har skapat mängdförteckning genom färdigkonstruerade ritningar.  
Allt som tillhör ett projekt kommer samlat till administrationsavdelningen, sedan kan de välja att 
lämpligt dela upp det i flera leveransorders. Administrationsavdelningen är även dem som har 
hand om alla returbokningar av produkter och måste organisera dem på ett smart vis för att det 
inte ska komma för många returleveranser tillbaka på samma dag.  Det sätts alltid ett 
utleveransdatum och ett returdatum på en order, men returdatumet blir ofta senarelagt på grund 
av förseningar på byggarbetsplatsen. Det är viktigt att entreprenörer meddelar förseningar och att 
det uppdateras i systemen på PERI för att det inte ska uppstå fel i processkedjan. 
Administrationsavdelningen har även hand om debiteringar för skadat eller försvunnet material. 
Det är dem som jobbar på lagret, i tvätteri- och reparationsavdelningarna som ansvarar för att 
meddela statusen på returnerade produkter genom ett dokument Care Cleaning and Repair, vilket 
gör att administrationsavdelningen kan räkna ut hur mycket det kostar. Sedan meddelas 
försäljningsavdelningen om detta som informerar kunden. 
 
Fakturering till kunder sker via administrationen två gånger i månaden och det är fakturor som 
har 30 dagars betalningsvillkor. Anledningen till att det är uppdelat på två gånger per månad är 
för att det handlar om ett stort antal fakturor och hade blivit för mycket att ta hand om endast i 
slutet av varje månad.  Faktureringen sker via ett program som finns i PSD-systemet och en 
faktura i PDF-format skickas till kunden direkt vid fakturatillfället. Från PSD görs en överföring 
till ett program som heter SAP, det är där kundreskontran hanteras. Vill kunder istället ha en e-
faktura eller få den via post så överförs de till ett företag som heter InExchange som tar hand om 
hela den processen. 
 

4.4.4 Leverans och transport 
Till största del är det levaranslogistik som PERI använder sig av då de främst arbetar med 
leveranser och lagring av material. I PERI´s logistikplanering ingår såväl interna transporter som 
externa till kunderna. Lagret i Halmstad samarbetar med ett företag som heter LBC-Ängstorp 
som är stationerade i Laholm. Transporterna bokas per sändning och sedan är det upp till 
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transportören om de vill samordna flera orders för att fylla sina lastbilar. PERI anger vart det ska, 
när det ska vara där samt hur många lastmeter och hur stor volym det rör sig om. Leveranserna 
körs alltid med lastbil eftersom produkterna inte håller pallmått och då är svåra att transportera 
effektivt på tåg. Det är även lättare att komma till på fler ställen med lastbil. Ett exempel är 
Stockholm där man dels måste transportera produkterna i mindre lastbilar för att tillgängligheten 
är svår samt att produkterna måste levereras enligt JIT-metoden, Just in time, eftersom det oftast 
inte finns tillgång till lagring på byggarbetsplatsen.  
 
Det händer ofta att många transporter för utleverans och returleverans anländer samtidigt till 
lagerplatsen och då blir det ofta tidsåtgång för leverantörerna på väntande eftersom alla inte kan 
assisteras samtidigt för på- eller avlastning av produkter. PERI hade totalt, sammanlagt av både 
Halmstads och Stockholms lager, cirka 7500 utleveranser under 2016. Det är ungefär 30 stycken 
per arbetsdag.  Då är utleveranser i alla storlekar inräknade. Det är en person på lagret i Halmstad 
och en i Stockholm som arbetar med att planera och analysera orderleveranser.  
 
Vid returleveranser av produkter får alla returer ett bokningsnummer samt datum på 
återleveransen. Sedan räknas komponenterna två gånger av olika personer samt 
funktionskontrolleras och sedan fotograferas skadade komponenterna för att ha bildbevis ifall 
problem med kunden skulle uppstå. Man har inget registreringssystem som man använder sig av 
vid kontrollräkningen utan man får flytta det från en hög till en annan. Om materialet är skadat 
och behöver svetsas händer det att det blir liggandes obrukbart under en period eftersom det är 
många produkter som ligger på kö och det är bara en som arbetar med svetsreparationer, men 
komponenterna prioriteras beroende av efterfrågan och därmed är det komponenter som annars 
ändå legat på lagret som ligger i kö till att repareras. Processkarta över returflödet ligger som 
bilaga 2.  
 
Det upptäcks vid rengöring om komponenter behöver repareras eller inte. Alla komponenter 
kontrolleras och där fylls i en lista där man numrerar graden av skada och vad som används vid 
lagningen samt om extra rengöring behöver göras. Detta protokoll som man använder sig av 
kallas för Care Cleaning and Repair och i det skriver man även upp hur lång tid arbetet har tagit 
för att återställa komponenten till brukbar igen. På så vis kan man räkna ut hur mycket kunden 
ska debiteras. Systemet är manuellt och utförs i pappersform. Fördelen med denna 
protokollföring är att kunderna kan se exakt vad de blir debiterade för. Reparationer och 
funktionskontrollerna är väldigt tidskrävande. Man märker skillnad från förr, att materialet inte 
hanteras korrekt eller med lika stor omsorg. Statistiska undersökningar visar på att större andel 
komponenter kommer tillbaka söndriga eller med förslitningsskador på grund av vårdslöshet. 
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Figur	5.	PERI´s	processbild	från	att	leveransansvarig	får	en	mängdförteckning	på	beställning	till	utleverans	(Reviderad	från	
PERI’s	planeringskartläggning,	2017)	

	
4.4.5 Lager 
PERI´s lagersystem är uppbyggt med två centrallager och alla deras varianter av produkter finns 
samlade på båda lager. Placeringen av lager är för att få en bra geografisk spridning, men då 
Stockholms lager inte är lika stort får Halmstads lager komplettera uppåt i landet. Det är städerna 
Linköping, Norrköping, Örebro och Karlstad det som Halmstad kompletterar leveranser till. 
PERI har datorprogram där de kan se vad för produkter de har och hur mycket som finns på 
lager. Produkterna är kategoriserade efter vilket status materialet har, det vill säga om de är 
färdiga för uthyrning omgående eller om de behöver tvättas samt repareras. De har även en 
kategori för övermängd som visar om det är vid plockningen eller retur det blivit fel. 
Lagerplatserna är väl organiserade med en viss area för varje produkt. De flesta produkter 
förvaras utomhus, men det finns vissa känsliga komponenter som förvaras torrt inomhus. 
Arbetet på lagret innefattar inventeringar och rengöring av produkter när de återfås efter en 
uthyrningsperiod och sedan har de en årlig inventering av allt material då de håller stängt under 
fyra dagar för att kunna utföra den.  
 
Det förs ingen statistik på hur mycket en viss komponent har använts eller hur många gånger den 
har hyrts ut eftersom mycket beror på hur det har hanterats ute på byggarbetsplatsen och därmed 
varierar livslängden. Träbalkarna som finns är däremot märkta med tillverkningsdatum. Eftersom 
uthyrningsgraden är så hög hos PERI så är det inga problem med lagerplats, men om de märker 
att uthyrningsgraden minskar så måste de sälja av material. Då säljs det oftast inom PERI, men 
till andra länder. Det finns något som kallas OPERIA där man kan lägga ut komponenter som 
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man har överflöd av eller inte längre använder. Det finns en materialplanerare på varje lager som 
för statistik över vad som används och därmed vad som inte behövs samt vad det behövs mer av. 
Ett problem som uppstår är att PERI ofta blir inblandad sent i byggprocessen och entreprenörer 
vill ha leverans inom cirka två dagar, då är det omöjligt att hinna köpa hem komponenter från 
andra länder om det skulle vara brist av något. Det är däremot positivt att man kan se om 
produkterna finns som överflöd någon annanstans innan man ber moderbolaget i Tyskland 
producera nya produkter. 
 
Lagerstatusen, alltså hur många produkter det finns på lager, avstäms via en enstegsmetod i 
dagsläget. Då räknas allt material och funktionskontrolleras och lämnas sedan in för stansning. 
När allt material är rengjort och stansat syns det i datorprogrammet som visar lagerstatus. Även 
det material som ska repareras syns, men med andra lagernummer. Man vill ändra denna process 
till en tvåstegsmetod. Det innebär att material räknas och stansas i ett system och syns som 
tillgängligt för användning fortare. Funktionskontroll och rengöring görs efter att det registreras i 
lagerstatus då. Det medför att man utöver statistiken på alla färdigbehandlade komponenter även 
kan se produkterna direkt när de har returnerats för då kan man göra en hypotetisk uträkning 
över när de kommer vara redo för ny uthyrning och därmed kan man eventuellt sätta dem som 
tillgängliga komponenter för konstruktionsprojekteringar som har senare utleveransdatum. Med 
alla steg som genomgås nu vid returer, det vill säga inventering av komponenterna samt 
reparation och rengöring, tar det cirka åtta dagar innan man ser att produkterna returneras och att 
det hamnar i datorsystemet. Man vill få ner det till cirka fyra dagar med hjälp av att använda sig av 
tvåstegsmetoden istället. Det är svårt att komma åt de innersta och understa komponenterna 
eftersom på många av lagerplatserna kan man bara ta saker från ett håll, detta gör att det blir svårt 
att få alla produkter att användas lika mycket. De största formarna kan tas från två håll, men inte 
annat.  
 
PERI använder sig inte av nyckeltal angående lagerkostnader. De faktorer de mäter i 
lagerprocessen är antal returdagar, alltså de dagar det tar för materialet från det att det lämnat 
lagret till dess att det kommer tillbaka. De mäter även hur många kilo i timmen en anställd 
hanterar per månad samt vikt på allt inkommande och ankommande gods delat på det totala antal 
arbetstimmar som läggs ner på en månad. 
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Figur	6.	PERI	produktlager	i	Halmstad	(Reviderad	från	PERI’s	planeringskartläggning,	2017) 

  

4.4.6 Framtida utveckling 
PERI´s framtidsplaner är att de ska datorisera sina processer. Ett steg i detta är att man vill införa 
användning av läsplattor vid inräkning av returleveranser för att kunna registrera skador redan i 
den processen. Planen är även att införa datorer på plocktruckarna, nu sker allt manuellt. Detta är 
något som kräver tid, omläggning av nuvarande system samt upplärning av personal.  
 
Sveriges byggbransch är lite bortskämd. Entreprenörerna förväntar sig ofta att materialet ska 
kunna anlända till byggarbetsplatsen redan dagen efter inringd beställning. Det ges en antydan på 
att de uppger en tidigare tid än vad som behövs för leveransen för att de hellre har produkterna 
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tillgängliga på byggarbetsplatsen. Detta gör att leveranser ofta får mindre planeringstid än behövt 
då entreprenörer inte har speciellt bra framförhållning och då blir konsekvensen att PERI får 
göra så kallade brandkårsutryckningar. Vilket i sin tur leder till att det blir för mycket att jobba 
med på lagret och även ofta för konstruktörerna med projektering. PERI vill utveckla detta 
genom att sätta upp krav och standarder gentemot kunder, både vid utleveranser och returer. 
Företaget tror det hade lönat sig att implementera datorprogram och nya system för att ha 
möjlighet att planera bättre samt förenkla kontrollen på komponenter.  
 
Moderbolaget i Tyskland har börjat titta på spårsökningsalternativ, men eftersom det finns så 
otroligt mycket produkter och små komponenter är det svårt att hitta en effektiv lösning som är 
enkel att implementera. RFID har diskuterats att implementera på nytillverkade produkter. 
Möjligheten finns inte att tillämpa det på alla nuvarande produkter på grund av det stora antalet. 
Lyftredskap är RFID-märkta, men ett problem är att chippen ofta går sönder på grund av den 
hårda byggmiljön och därför behövs de med jämnan bytas ut eftersom det är lagstiftning på att de 
ska fungera. Det behövs utvecklas ett tillförlitligt system av hantering och förvaring för att 
bespara både ekonomiska resurser och tid.  
 

4.5 Sammanfattning av problem och möjligheter 
PERI hyr ut 73 procent av sitt material vilket är en väldigt hög uthyrningsgrad, detta gör att de 
måste köpa in mycket extra material för att ha en säkerhetsmarginal på deras lager så de kan 
leverera produkter till kunderna utan att behöva vänta in ständiga returleveranser. Att behöva ha 
stor marginal byggs på av att kunderna ofta har dålig framförhållning på sina returleveranser och 
att PERI ibland kommer in sent i processen. Då PERI har kunden i fokus gör det att de försöker 
uppfylla deras behov i bästa möjliga mån ändå. 
 
Kommunikationen och informationsutbytet mellan avdelningarna kan förbättras för att 
tidseffektivisera processer samt för att kunna bemöta kunden med rätt upplysning. 
Arbetsprocesser i företaget kan behöva struktur för att inte riskera onödig stress för anställda. 
 
Då det händer att kunder inte håller sina returdatum på grund av försenade byggprojekt, samt att 
PERI inte har en gräns för hur många ut- och returleveranser som får anlända per dag, kan det 
anlända för många transporter samtidigt. Det i sin tur kan leda till bristande kontroll av 
inlevererat material samt att utleveranser får vänta på service. 
 
Spårningstekniker och identifieringssystem kan bidra med en tidseffektivisering vid returer och 
inventering av material. Det är däremot kostsamt och tidskrävande att implementera på alla 
tusentals produkter. Vad som även hade underlättat vid retur av obrukbara komponenter är att ha 
fler resurser vid svetsreparationer. 
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5 Analys 
Enligt vår bedömning har PERI, som har framkommit i uppsatsen, en mycket bra och utvecklad 
logistik, grundat på deras kompatibla datasystem samt goda kommunikation mellan de flesta 
avdelningarna. Till exempel benämns deras höga uthyrningsgrad och den goda arbetsmiljön. 
Dessa två delar hade tillsammans inte varit fungerande om logistikprocesserna inte varit väl 
utvecklade. Däremot finns det god potential att utveckla delar gällande kommunikation samt 
användning av logistiska och digitaliserade verktyg. Denna analys kommer att fokusera på de 
hinder och möjligheter till förbättring som har reflekterats över vid observationer av 
arbetsplatsen och intervjuer med anställda hos PERI. 
 
Det finns en del utvecklingsmöjligheter för PERI och en av dem är att de behöver standarder för 
hur säljarna ska agera mot kunderna. Detta är en viktig del för kommunikationen, att inte fråga 
när de vill ha produkterna utan istället måste säljarna säkra bakåt och sedan berätta när materialet 
kan levereras för att komma ifrån problemen som kan uppstå med brandkårsutryckningar. Det 
sker tidsmässiga prioriteringar av bokningar från kunder och det resulterar vissa fall i att material 
som går ut var menat till en annan kund vilket gör att konstruktionsavdelningen måste göra om 
hela eller delar av ritningarna med alternativa komponenter om det inte finns tillräckligt av 
förstavalet på lager. Ytterligare en process som kan beröras av detta är returflödet. Istället för att 
det ska bli långa väntetider vid återlämning av material kan man ställa krav på kunderna att de ska 
ringa och få en tid angiven för retur. Då tvingas även kunden att ha en viss framförhållning. 
Fördelen för båda parter blir en mer planerad och strukturerad process. 
 
För tillfället arbetar PERI mycket med fysiska papper vilket inte är optimalt, utan det finns 
potential i att digitalisera processen. Det är främst på lagret det reflekteras över att det hade 
kunnat förenklas. De som plockar får inte automatiska uppdateringar om en order ändrats. De 
kan inte heller fylla i direkt om någon produkt saknas eller är skadad utan måste lämna in detta 
manuellt. Det kan leda till längre ledtider och dubbelt arbete. Det PERI kan göra är att bryta ner 
informationsflödet för denna avdelning och se hur det går att effektivisera och skapa en mer 
moderniserad process.  
 
Fallet visar på potential i att använda till exempel tvåbingesystem så att alla deras produkter 
används och risken minskar för att vissa produkter ska bli liggandes oförbrukade. Livslängden på 
materialet kan bli svårare att räkna på om materialet på lager inte används med samma frekvens. 
Däremot har de inga specifika livslängder för materialet utan det funktionskontrolleras med 
jämna mellanrum och därmed ser man kvalitén.  
 
PERI har diskuterat att börja använda sig av identifieringssystem på deras större produkter. Detta 
skulle medföra att de får möjlighet att spåra sitt material och även kunna bevisa för kunderna 
vem som handhaft materialet om det skulle bli diskussion för att det är skadat eller dylikt. 
Problemen ligger i att materialet inte hanteras särskilt varsamt ute på byggarbetsplatserna. Det är 
svårt att veta var man ska placera RFID-brickorna utan att de ska gå sönder samt att metall kan 
påverka radiofrekvensen i dem, många av PERI’s produkter innehåller metall. De skulle kunna 
använda sig av streckkoder som är billigt och lätt att byta ut ifall de skadas, men nackdelen med 
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det är att dessa måste scannas av för hand och har inte samma lagringskapacitet av information 
som RFID-brickorna.  
 
För att utveckla företaget måste man investera både tid och pengar. Det är inte bara till att köpa 
nya system, det tillkommer alltid kringkostnader för bland annat upplärning av personal och för 
att få alla system kompatibla. Väljer man att byta eller förändra nuvarande system skulle det vara 
lämpligt att göra det vid den årliga inventeringen då PERI redan är stängt under en period och 
det skapar eventuellt inte merkostnader för att ha produktionen vilande.  
 
Ytterligare ett hinder för företaget är att det kan vara svårt att ställa krav på kunderna och därmed 
kan det vara svårt att skapa bättre förutsättningar för planering och konstruktionsritningar. Det 
finns en risk att kunderna inte är medgörliga vid förändringar av beställnings- och leveranssystem 
och då vänder de kanske sig till en konkurrent istället för att själva inte behöva införa bättre 
framförhållning. 
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6 Diskussion 
”Vi har nog skämt bort hantverkarkåren och överserverat hela branschen”  

Henrik Peitz, logistikdirektör på Dahl (Hultén, 2017 pp 28)  
 
Ett genomgående problem i byggbranschen är att leverantörer löser kunders krav, istället för att 
samverka och förbättra hela byggprocessen. Det som behöver förbättras är att byggföretagen 
måste bli bättre på att planera och skaffa sig framförhållning gentemot sina leverantörer. Detta är 
tydligt i vår studie genom statistiken på att projekt ofta blir försenade och information når inte 
fram korrekt. Kommunikationen i branschen måste bli bättre, både mellan avdelningar och 
mellan företag samt att leverantörerna måste börja sätta krav gentemot sina kunder och inte bara 
uppfylla allt. Bristen på planering och att branschen inte datoriserats i högre grad gör att den 
fortfarande ses som impulsiv och gammalmodig. För att förbättra möjligheterna i bygg bör 
logistiska verktyg för branschen tas fram och användas mer frekvent. Det hade varit lämpligt att 
ta fram olika branschstandarder för att få en mer unison bransch. Exempel på dessa är att 
leveransprecision ska ha samma innebörd för alla inblandade parter samt ta fram en 
standardprocess för vilken information som ska framföras och även hur. 
 
Då tiden är en viktig aspekt i logistiken är det angeläget att se den från olika perspektiv, det finns 
strategisk tid som påverkar långsiktigt och operativt tidsperspektiv som rymmer de kortsiktiga 
besluten. Studien visar att en förutsättning för att logistiken ska utvecklas är att branschen 
standardiseras och detta under ett längre tidsperspektiv eftersom ett material- och leveransflöde 
behöver tid för att anpassa sig i ett företag. Vissa operativa beslut är inte knutna till resten av 
avdelningarna men ibland kan även kortsiktiga beslut påverka det strategiska perspektivet. För att 
kunna implementera ett logistiskt verktyg, som till exempel BSCOR, krävs det att man tänker ur 
ett helhetsperspektiv likt en järntriangel med tid, kostnad och kvalitet som de tre huvudpunkterna 
eftersom alla dessa påverkar varandra i en process. 
 
Som studien påvisar kan mycket förbättringar göras av att implementera realistiska nyckeltal i sin 
process. Många fördelar kan komma med detta när det gäller tidsbesparingar samt service. Det 
känns som man får bättre kontroll på logistikprocessen och får information av vad som pågår 
genom att ha nyckeltal. Däremot påvisar fallstudien att ett företag kan klara sig väldigt bra och ha 
bra kontroll på sina aktiviteter genom att samla annan relevant information som är lämpligare för 
företaget. Så länge man inblickar i processen samt informerar inblandade aktörer om vad som 
försiggår känns det som att flödet inte får några större fallgropar. 
 
Litteraturstudien såväl som fallstudien visar på att uthyrning är en växande affärsidé inom 
byggbranschen. Fler och fler entreprenörer ser ekonomiska och servicemässiga fördelar med det. 
Det medför färre logistiska processer för entreprenören. Uthyrningsfirman får däremot desto fler 
processer att planera och det måste göras genomtänkt och noggrant för att inte skapa merarbete. 
Att bryta ner processer till mer detaljerade och ingående flödeskartor ger möjlighet till bättre 
kontroll av logistiken i ett företag. Detta borde göras oftare för att upptäcka dolda fel, få ett 
bättre flyt och hitta relevanta nyckeltal. 
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I rapportens teoretiska referensram benämns byggbranschens låga intresse för att digitalisera sig 
jämfört med andra branscher. Det borde vara relevant att skapa digitaliserade system och 
standarder eftersom byggprojekt är under ständig tidspress och många projekt i Sverige 
överlämnas till byggherren efter tidsplanens slutdatum. Genom att digitalisera processer är det 
lättare att göra utbyte av information eftersom allt då automatiskt dokumenteras och risken för 
felsteg hos den mänskliga faktorn minskar. 
 
Studien redovisar att lagerhållning samt distribution av material är stora kostnader för företag i 
byggbranschen och leveranserna måste ankomma till byggarbetsplatsen vid preciserade avsatta 
tider. Det är viktigt att ha en hög leveransprecision eftersom många byggprojekt, speciellt i tätort, 
använder sig av avlastningsscheman och hålls inte dessa blir det problematiskt och kaotiskt för 
både personerna på byggarbetsplatsen samt för leverantörerna. Rätt resurser måste vara på rätt 
plats i rätt tid. Det kan vara svårt att få denna process optimal då vissa inblandade faktorer inte 
alltid går att räkna på, men med mer standardiserade processer och bättre planering finns 
förbättringsmöjligheter. Vi anser att det är viktigt att våga bryta gamla mönster och implementera 
nya idéer samt ta till sig erfarenhet från andra branscher som har utvecklats mer gällande 
logistikprocesser. Ett exempel är biluthyrningsbranschen där det mesta sker digitalt och 
förutsättningar för kund är väldigt tydliggjorda. 
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6 Slutsatser	
Resultatet visar på att utvecklingspotential för logistikprocesser i byggbranschen är stor och har 
goda förutsättningar genom implementering av anpassade tekniska applikationer, systematisering 
och god kommunikation. Det är framförallt i de processer då flera olika avdelningar eller aktörer 
är inblandade som det finns många möjligheter till förbättring. 
 
Tolkningen av studien är att människan är det största hindret då det ofta brister i 
kommunikationen. Det är viktigt att alla avdelningar är integrerade med varandra och arbetar mot 
samma mål. Ett steg i detta är att man har ett gemensamt datorsystem som blir som en plattform 
så att viktig information når alla på företaget och även externa aktörer om sådana är inblandade. 
Det gäller att hitta kompatibla system och att sätta upp standarder för vad som ska göras i en 
process innan den genomförs. 
 
Flödet för information och material måste överensstämma för att få en effektiv process utan 
missförstånd. För att uppnå det behövs nedbrytning och mer ingående analysering av de 
inblandade faktorerna för att hitta dolda fel eller felplacerade resurser som hindrar 
tidseffektivisering. Vårt fall visar på att man kan satsa pengar i fel process och på fel verktyg, 
istället kan man bryta ner processen och hitta det egentliga felet. Detta kostar dock både tid och 
pengar samt kan leda till förvirring om man inte hittar felets orsak.  
 
Studien visar på att det är många fördelar med att hyra redskap i byggbranschen. Det är en tjänst 
man köper vilket innebär att man får service och därmed finns möjligheter för tidsbesparande då 
driftstopp kan minskas på byggarbetsplatser. Ett hinder för utvecklingen inom det är att det krävs 
stora lager och säkerhetsmarginaler för uthyrningsföretagen och blir ekonomiskt kostsamt. 
Ytterligare ett hinder är att leveranstiderna blir kortare och kortare i uthyrningsbranschen samt att 
implementeringen av nya system inte går lika fort. Detta bidrar till en stressad arbetsmiljö och 
ökad risk för brist i kommunikation.  
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7 Förslag till fortsatta studier 
Möjligheterna för utveckling och framgång inom detta forskningsområde är stort. Viktiga 
faktorer som bör undersökas vidare är till exempel  
 

• hur man får fram relevanta nyckeltal 
• vad för kanaler man ska använda sig av för att information ska komma fram korrekt 
• implementering av nya logistiska verktyg specificerade på byggbranschen och samverkan 

mellan dem 
• utveckling av lämpliga standarder för branschen 
• hur avlastningsscheman kan förenklas för både leverantör och kund 

 
Korrekta och relevanta nyckeltal är till stor hjälp och säger mycket om en leveransprocess 
totalkostnad. I en logistikprocess är det tid, kostnad och kvalitet som är betydande och utveckling 
kan ske genom vidare forskning av att påvisa sambandet mellan dem samt hur de kan förbättras 
och tydliggöras. 
 
Det som ständigt är på tal är förbättring av kommunikation genom hela processer. Den 
mänskliga faktorn påverkar mycket här och det är därför viktigt att information framförs tydligt 
och enhetligt. Det finns stor potential att utveckla standarder och digitaliserade 
informationskanaler inom byggbranschen. Forskning bör göras över hur man kan simplifiera 
dessa saker eftersom byggbranschen anses konservativ. Detta gäller även hur man på bästa sätt 
kan implementera nya logistiska verktyg och samverkan mellan dem. Att hitta passande system 
för att göra så stora besparingar såväl ekonomiskt, tidsmässigt och för att förenkla det för 
anställda på företag som väljer att omstrukturera är en idé till fortsatt forskning. 
 
Många leverantörer tycker det är en belastning att behöva vara extremt punktlig då trafiken är 
svår att beräkna. Byggarbetarnas problem är att det är svårt att tillgodose resurser för avlastning 
om inte en specifik tid ges samt att det lätt blir kaotiskt om flera leverantörer missar sin tid och 
sedan anländer samtidigt. Samma problem kan uppstå då det gäller uthyrning av material och 
både ut- och returleverans är inblandat. Forskning kan göras för att hitta ett fungerande 
avlastningssystem som gynnar båda parter, eller i alla fall förbättrar dagsläget. 
 
Denna rapports fallstudie hade kunnat utvecklas och sammanställts med annorlunda metoder. 
Exempelvis att samla in data genom ett flertal observationer av processer istället för via 
intervjuer. Då utesluts eventuella personliga åsikter och egna värderingar samt att mer tid hade 
kunnat ges åt att djupgående få en egen uppfattning om processdelarna. På så vis skulle 
forskningen kunnat utvecklas och fått en annan vinkel. Undersökningar av flera företag hade 
även kunnat göras för att få ett bredare resultat. 
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Appendix 
Bilaga 1 
 

 
Några av de vanligaste symbolerna man använder sig av i flödeskartläggningen är: 
 
Rektangeln – Den förklarar att en aktivitet är genomförd och visar något som utförs.  
  
Triangel – Visar var i processen det finns materialförråd, buffertar, färdigvarulager eller 
lagerplatser. 
 
Romb – Påvisar var i processen det kan ske ändringar och om det inte blir godkända vart 
processen går tillbaka eller om den avslutas.  
 
Pil, ifylld – Visar materialets väg i logistikprocessen. 
 
Pil, streckad – Visar hur informationen går i logistikprocessen.  
 
Dokument – Visar var i informationsflödet det krävs fysiska dokument.  
 
Cylinder – Kan kartlägga vilka datorsystem/program som används i informationsflödet. 
(Aronson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004) 
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Bilaga 2  
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