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Sammanfattning 

Det finns en utmaning med att ha effektiva processer vid hantering av förbrukningsvaror, verktyg 

och säkerhetsutrustning. Denna utmaning är välkänd inom byggbranschen. Detta problem har 

gett upphov till att leverantörer uppfunnit tjänster som ska förbättra logistiken till att göra det 

effektivare och ge bättre arbetsmiljö inom byggprocessen. Den tidigare forskning som gjorts 

kring ämnet har belyst att det finns problem i hela processen kring dessa såsom inköp, leverans, 

användning och påfyllnad. Genom att undersöka var utmaningarna ligger inom området så ger 

det möjlighet till förståelse för hur förbättringar kan effektivisera arbetet. Detta kan medföra att 

byggprocessen verkligen blir effektivare samt får en bättre arbetsmiljö för alla involverade.  

Syftet med denna studie är att kunna visa hur logistiktjänster kan bidra till ökad effektivitet och 

utöver detta förbättra arbetsmiljön i byggprocessen. Detta genom att undersöka hur 

byggprocessen ser ut vid traditionell förnödenhetshantering, därefter undersöka vilka 

förbättringar leverantörer menar på att deras tjänster erbjuder för att sedan validera detta i projekt 

där leverantörsbaserade logistiktjänster används.  

Författaren har valt att utföra studien med kvalitativ metod. Den litteratur som används har varit 

nödvändig för att identifiera de olika problemkategorierna som studien kommit att utgå efter. 

Dessutom så har intervjuer hållits med leverantörer och semistrukturerade intervjuer vid 

platsbesök på PH Bygg AB och YLAB utförts för att undersöka de olika problemområden utan 

logistiktjänster och effekterna vid användning av logistiktjänster. Analysen och diskussionen av 

resultatet har använts för att undersöka och bekräfta de effektiviseringsmöjligheter som finns vid 

användning av leverantörsbaserade logistiktjänster.  

Det som har framkommit av studien är att användningen av de logistiska tjänster som 

leverantörer erbjuder byggsektorn ger upphov till att byggprojekten får effektivare byggprocesser. 

Detta genom att olika processer antingen elimineras eller förflyttas till leverantörer och detta 

leder till att det blir mindre delmoment för byggentreprenören. Därutöver så har dessa tjänster 

gett upphov till att de respondenter som använder dessa tjänster upplever att arbetsmiljön har 

förbättrats markant. Detta eftersom mer tid kan läggas till aktiva moment och mindre 

arbetsbelastning underlättar för alla. Vidare så har författaren dragit slutsatsen att användningen 

av dessa tjänster ger möjligheten för byggentreprenörer till en konkurrenskraftig fördel i deras 

förnödenhetshantering. 

Nyckelord: Förnödenhetshantering, leverantörsbaserade logistiktjänster, byggbranschen, 

effektivare processer. 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

The challenge of managing necessities is something that is well known in the construction 

industry. This has given rise to suppliers inventing different logistical services that will improve 

the efficiency and working environment in the construction process. The earlier research shows 

problems concerning purchasing, delivery, usage and replenishment regarding necessity 

management.  

The purpose of this study is to show how supplier-based logistic services can contribute to 

increased efficiency and in addition to this improve the working environment in the construction 

process.  

The author has chosen to carry out the study through qualitative methodology. The literature used 

has been necessary in order to identify the different problem categories. In addition, interviews 

have been held with suppliers and semi-structured interviews at site visits to PH Bygg AB and 

YLAB were conducted to investigate the various problem areas without logistics services and the 

effects of using logistics services. 

The analysis and discussion of the results has been used to investigate and confirm the efficiency 

opportunities that exist when using supplier-based logistics services. The conclusion of the study 

is that the use of supplier-based services gives rise to a more efficient construction process. This is 

possible because different processes are either eliminated or transferred to suppliers, and this leads 

to shorter processes for the construction contractor. In addition, this has given rise to the fact that 

the respondents who use these services feel that the working environment has improved. 

Keywords: Necessity management, supplier-based logistics services, construction industry, 

efficient processes. 
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Begrepp/definitioner 

Förnödenheter 
 

Förbrukningsvaror, verktyg och säkerhetsutrustning 

Förnödenhetshantering 
 

Hanteringen av förnödenheter från inköp till leverans men också 
användningen och påfyllnaden.   

Leverantör 
 

Ett företag som regelbundet tillhandahåller en typ av vara till en viss 
kund.  
 

Tjänst En kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund interagerar 
med ett tjänsteföretag i syfte att tillgodose vissa behov. 
 

Logistiktjänst 
 

En form av tjänst som är specificerad för att också tillgodose de 
logistiska behoven.  
 

Leverantörsbaserad 
Logistiktjänst 
 

En form av logistiktjänst som leverantörer erbjuder för att tillgodose 
vissa behov. 

Mobil byggvaruhandel 
 

Denna typ av tjänster är i form av en byggcontainer av olika storlek 
som är en sorts miniatyr av en byggvaruhandel som har 
förnödenheter specificerat för ett specifikt byggprojekt. 
 

Förnödenhetsutrymmen De utrymmen på en byggarbetsplats som används för att förvara 
förnödenheter. 
 

Transportföretag Företag som har som syfte att flytta gods från en plats till en annan. 
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Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Det har diskuterats i Sverige att det råder ineffektivitet i byggindustrin speciellt med logistiken inom 

de olika projekten, där problemet ligger i att endast en liten del av yrkesarbetarnas tid är aktiva 

moment kopplade till byggprojektet. Enligt en studie som gjordes specifikt mot yrkesarbetare på 

en byggarbetsplats så kom man fram till att mindre än 20 % (Strandberg & Josephsson, 2005) av 

deras tid kunde direkt kopplas till värdeskapande moment till byggprojekten. Dessutom kunde man 

konstatera att 20 % av deras tid var direkt slöseri med tid. Dessa 20 % skulle t.o.m. öka ifall man 

började räkna med de indirekta arbeten som yrkesarbetarna utförde, detta slöseri var direkt 

påverkande på arbetsmiljön på arbetsplatsen. Alltså kunde studien visa på att det finns en stor 

utvecklingspotential för att minska slöseriet i byggprocessen och förbättra arbetsmiljön. 

För att man ska få bättre förståelse till hur det kommer sig att det ser ut såhär så kan man 

kategorisera logistiken. I ett byggprojekt kan man dela upp dessa i tre olika kategorier (Wegelius-

Lehtonen & Pahkala, 1998) och en av dessa är, logistikhantering av små föremål som vanligtvis är 

beställningsbara eller som köps direkt från affären vid akutbehov, såsom förnödenheter som skruv, 

spik, verktyg eller säkerhetsutrustning. Detta område var enligt Tanskanen (2008) något som 

yrkesarbetarna upplevde osäkerhet kring det och de var inte överens om de problem som fanns 

kring detta. Denna frustration leder till att det blir en sämre arbetsmiljö på arbetsplatsen eftersom 

det inte finns tydliga riktlinjer kring hur hanteringen av förnödenheter ska ske.  (Tanskanen, et al., 

2008) Vi återkommer till detta senare i teorikapitlet. De problemen och osäkerheten som i alla fall 

kunde tolkas var:  

• Ingen tid att planera och beställa dessa material i god tid vilket leder till att man blev tvungen 

som yrkesarbetare att köra in till närmsta affär för att akutbehov uppkom på arbetsplatsen. 

• Varje arbetsplats och yrkesarbetare har olika preferenser när det gäller vilka förnödenheter 

de föredrar och vilken leverantör som är bäst. Detta försvårar möjligheten att standardisera 

produkter och tjänster som erbjuds. 

• Eftersom byggindustrin inte använder sig av fasta metoder så beror logistikprestandan helt 

på platspersonalens förmåga och tillgänglighet. Detta leder till att det blir stora variationer 

i materialtillgänglighet som påverkar prestanda och kostnader. 

(Tanskanen, et al., 2008) 

Övergripande i studien så var det överenskommet att detta område är något som de flesta ser 

lovande på. Detta är ett område som erbjuder en bra start för byggindustrin i möjlighet att erbjuda 

horisontell integrerad företagslösning.  
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1.2 Problembeskrivning 
Vanligt idag är att man har olika förvaringsutrymmen där man förvarar förnödenheter såsom skruv, 

spik, verktyg och säkerhetsutrustning tillsammans. Hanteringen av dessa förvaringsutrymme är 

något som har effektiviseringspotential. Detta kan kopplas till hur mycket av yrkesarbetarnas 

värdefulla tid som används för att utföra värdeskapande moment i ett projekt. Deras tid ska inte gå 

åt att leta efter rätt material, verktyg, hålla ordning och reda eller köra till närmsta byggvaruhandel 

och köpa förnödenheter. Dessa extra arbetsmoment ökar yrkesarbetarna arbetsbelastning, kan ge 

upphov till skador och får dålig inverkan på arbetsmiljön. Vid ineffektiva processer så påverkas 

också arbetsmiljön på arbetsplatser då frustrationer kring extra moment eller bristande inventering 

blir vanligare. Det här problemet kan tacklas genom att låta leverantörer få större påverkan och 

med deras hjälp ökar möjligheten till effektivisering som gynnar alla parter för en bättre produktion 

och bättre arbetsplats. Med effektivare processer så blir också arbetsmiljön bättre då tydligare 

riktlinjer och mindre arbetsbelastning underlättar för alla. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att undersöka ifall leverantörsbaserade logistiktjänster bidrar till ökad 

effektivitet och förbättringar inom arbetsmiljön i byggprocessen. Målet med detta examensarbete 

är att ta rekommendationer vid tillämpning av de presenterade logistiktjänsterna.  

1.4 Avgränsning 
Studien är avgränsad till endast husbyggnadsprojekt. 

1.5 Metodbeskrivning 
Denna studie har genomförts genom att se över befintlig litteratur och utifrån detta så har de 

problem som finns inom området identifierats. Med bakgrund till det har intervjufrågor utformats 

med indelning efter fyra kategorier som studien valt att undersöka. Vidare har semistrukturerade 

intervjuer utförts med leverantörer, YLAB AB och PH Bygg AB. Dessa resultaten har använts för 

att kunna komma fram till analys, diskussion, slutsats och förbättringsåtgärder.  
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2 Logistiska aspekten av byggbranschen 
Eftersom det finns en del forskning och resultat kring detta ämne så har dessa teorier och tidigare 

forskning inom området tagits upp i detta kapitel. Forskning kring den logistiska hanteringen av 

förbrukningsvaror, verktyg och säkerhetsutrustning har varit extra givande. Detta kapitel är 

utformat så att logistiken och arbetsmiljöaspekten av förnödenhetshantering tacklas genom att 

fokusera på de fyra kategorierna inköp, leverans, användning, påfyllnad. 

2.1 Logistiska möjligheter 
Logistik står för läran om att skapa effektiva materialflöden. Det handlar alltså om att genom ha 

effektiva processer så att man ska kunna ha produkter på rätt plats i rätt tid genom att använda så 

lite tid och resurser som möjligt. (Falk & Gårdemark, 2017) Det finns idag mycket forskning kring 

huruvida man ska gå tillväga för att förbättra arbetsplatser och logistikplaner i produktionen för 

aktörer aktiva i byggbranschen. Problemen ligger i att planeringen av logistiken görs av ett flertal 

personer inom produktionen som inte samverkar effektivt med de som utför logistikplanering i 

planeringsfasen. Dessa problem kan leda till att projekten blir försenade på grund av bristande 

planering och kvaliteten påverkas. (Song, et al., 2017) Inom logistikhantering finns det ett aktuellt 

diskussionsområde där det diskuteras huruvida satsningar inom området kan generera vinster i 

form av ekonomiska vinster, effektivare processer, bättre arbetsmiljö och i slutändan nöjdare 

kunder. (Sundelin & Edén, 2012) 

2.2 Leverantörshanterad logistiktjänst 
Inom byggsektorn så har en rad olika sorters leverantörsbaserade tjänster kommit att träda fram. 

Dessa tjänster betyder att en leverantör erbjuder en byggentreprenör möjligheten att förbättra dess 

förnödenhetshantering på en byggarbetsplats genom att minska arbetsbördan hos en 

byggentreprenör. Alltså ett visst samarbete mellan leverantör och byggentreprenör. Tjänster skiljer 

sig i den mängd ansvar de har och den mängd kontroll leverantören har kan skilja sig åt väldigt 

mycket. Dessa är innovationstjänster som har utvecklats ifrån att leverantörer har velat ha större 

inverkan på byggprocessen. Då de har märkt att en viss effektivisering kan göras med den kunskap 

de innehar med möjligheten att förbättra processerna på en byggarbetsplats. (Tanskanen, et al., 

2008; Tanskanen, et al., 2015; Yu, 2010) 

En studie kunde visa på att införandet av innovationer såsom leverantörsbaserad hantering av 

förnödenheter inom byggindustrin kan visa sig ha positiv inverkan i byggbranschen. Dessutom att 

användandet av en tjänst har kommit att effektivisera byggprocessen men att lite forskning har 

gjorts kring det och istället är detta något som växt fram från erfarna personer verksamma i 

byggsektorn. Slutligen så kunde man se på att både byggföretaget och leverantören var väldigt 

positiva till användandet av tjänster och i helhet så skapade detta ett bättre förhållande med 

leverantör och beställare. Detta eftersom leverantören var mer integrerad i arbetet. (Tanskanen, et 

al., 2015) 
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2.3 Inköp 
Vid optimal inköpsteknik införskaffas varor av rätt kvalitet vid rätt tidpunkt i rätt kvantitet från rätt 

källa och till rätt pris. Det är lättare sagt än gjort då ett flertal svårhanterliga faktorer kommer att 

spela stor roll. (Rosell, 2006) Specifikt för byggföretagen är det vanligt att det är en inköpare som 

köper allt till ett projekt, alltså gäller det att där inköparen brister i kunskap eller arbetsbelastning 

så brister hela projektet. Vanligtvis brukar all denna materialadministration därefter läggas på en 

chef, detta i sig är en fördel då allting som inköparen köper in kollas två gånger. (Hansson, et al., 

2017) 

 

Nackdelen i detta är då att i vanliga projekt får denna materialchef alldeles för många underställda 

att hålla reda på. (Hansson, et al., 2017) När ett företag väljer att själva vara ansvariga för inköp 

såsom förnödenheter på arbetsplats så medför detta en hel del administrationskostnader. Det kan 

vara den tid som läggs på beställning, bekräftelse, fakturering, hantering, kvalitetskontroll och lager. 

Alltså är det väldigt mycket tid involverad vid inköp, tid som kan läggas på annat med högre fokus 

i arbetsledningen. Dessa problem kan ha både stor och mindre påverkan i arbetsgången och en del 

av detta kan ibland elimineras genom den ökade användningen av e-handel. (Mattson, 2012; 

Tanskanen, et al., 2008) 

Den nuvarande arbetsbelastningen hos de ansvariga för inköp ger upphov till att det blir ineffektiva 

processer då arbetsbelastningen helt enkelt blir för hög och svår att hantera. Möjliga lösningar kan 

då vara som beskrivits i tidigare forskning om att tillämpa lean och logistiskt tänkande på 

byggarbetsplatsen. (Tanskanen, et al., 2015) Denna typ av tänkande ger upphov till att identifiera 

problemområden och införa effektiva lösningar som minskar arbetsbelastningen. Istället kan då 

ansvariga för inköp hantera viktigare arbeten och mer värdeskapande arbete utförs. Avhjälpandet 

från externa tjänster har också möjlighet av att minska den problematik som finns.  (Ekström, 2013; 

Tanskanen, et al., 2008) 

Figur 1 Informationshanteringen på en byggarbetsplats (Vendor Managed 
Inventory in the Swedish Construction Industry, 2019) 
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2.3.1 Leverantörer 

Vanligtvis så svarar leverantörer för mer än hälften av ett företags inköpskostnader i förhållande 

till produkternas tillverkningskostnader. Detta gör att samarbeten med leverantörerna är av yttersta 

grad viktiga, deras möjlighet att leverera är också väsentligt för ett företags konkurrensförmåga och 

effektivitet. Vanligt inom byggbranschen är att man har ett stort nät av leverantörer som ska 

samordnas i inköpshantering och detta ska sedan en chef kunna samordna. (Jonsson & Mattsson, 

2011) Vid en tidigare studie som redovisas ovan (Broms & Persson, 2017)så kunde man läsa om 

den mängd av verktyg och förnödenheter som låg i oordning. Detta material hade ett flertal olika 

leverantörer och ingen specifik hantering. För att kunna uppnå en viss standardisering och så kan 

man genomföra sortimentsrensningar och standardisera förnödenhetssortimentet så att 

förnödenheter är från färre leverantörer, fördelaktigt från samma leverantör. Standardisering kan 

beskrivas som systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med syfte att uppnå optimala 

ekonomiska lösningar. (Ne.se, 2019) Detta såklart genom sund konkurrens för att uppehålla 

hälsosam marknad.  

2.4 Leverans 
Med leverans brukar man inrymma: 

• Leveransprecision, i vilken utsträckning en leverans kan levereras vid utlovad tidpunkt. 

• Leveranssäkerhet, med vilken säkerhet en leverans har kunnat levereras med rätt kvantitet. 

• Leveranstid, till vilken ledtid som gått åt från erhållen kundorder till leverans. 

• Leveransflexibilitet, den förmåga en leverantör att anpassa sig till kundönskemål och 

förändringar. (Mattson, 2012) 

Det är alltså en hel del som kommer att påverka en framtida leverans. Med undantag för den 

administration som krävs för en leverans. Specifikt inom byggsektorn så är det vanligt med att det 

är brist på plats för att ta emot leveranser. I vissa specifika fall så tar inte transportföretag heller 

hänsyn till de angivna platserna för leveranser. (Mattson, 2012) 

De leveranser som kommer in kan i vissa fall krocka med andra och ledtiderna förlängs, detta oftast 

på grund av förseningar av leveranser eller bristande kommunikation, samt att bristande ordning 

på arbetsplatser som leder till skador på material som leder till att nya beställningar måste göras. 

Där sedan dessa beställningar måste samordnas med leverantörer för att få möjliga lagernivåer och 

leveransmöjligheter. Detta är då arbete som görs utöver det som arbetsledningen dagligen gör. 

(Broms & Persson, 2017) Detta märktes också i en rapport som initierades av Sverige 

Byggindustrier som visar resultat från en kartläggning av slöseri i byggprojekt. Där kartläggningen 

kunde visa på att en del av slöseriet på byggarbetsplatser var från väntan på leveranser och 

hanteringen av dessa. (Josephson & Saukkoriipi, 2005) Samtidigt så kan framkomligheten variera 

för leveranser beroende på om det är ordning och reda på byggarbetsplatser. Tidigare forskning 

har visat att de flesta byggarbetsplatser har en struktur för var allting ska vara. Men att det under 

senare skede i projektet kunde både framkomlighet och struktur variera väldigt mycket. Detta leder 

då till att det blir ineffektiva processer, onödiga arbetsmoment och säkerhetsrisker. (Broms & 

Persson, 2017) 
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Den tidigare forskningen visar på att detta är något som är vidare svårt att lösa då problemet låg i 

att det finns för lite engagemang hos medarbetarna och bristande ledarskap för att ha ordning och 

reda på byggarbetsplatser. Samtidigt så är det ett flertal olika underentreprenörer som är verksamma 

vid leveranser och att lösningen är att försöka samordna med alla involverade så bra så möjligt. 

Detta visar sig dock vara svårt att implementera då vanligtvis fick tidigare forskning höra från 

yrkesarbetarna att deras kunskap ligger i konstruktion och inte i hantering av inventeringen eller 

hålla ordning och reda. De tjänster som erbjuds har därför möjlighet att underlätta detta genom att 

mer kontrollera leveranser och säkerställa att det hanteras bättre (Tanskanen, et al., 2008; 

Tanskanen, et al., 2008; Josephson & Saukkoriipi, 2005) 
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2.5 Användning 
För att undersöka hur användningen ser ut i dagens byggarbetsplats så har författaren valt att 

använda forskning som bemärker sådana aktiviteter som görs i onödan och inte tillför något direkt 

värde för kunden, detta genom att se över tidigare forskningen som bemärker slöseri och 

arbetsmiljö. En studie som har använts sig av kartläggning av 750 aktiviteter har visat att slöseriet 

på byggarbetsplatsen utgör 30–35 % av ett projekts produktionskostnad. (Josephson & Saukkoriipi, 

2005) Studien kunde också dela in dessa till fyra kategorier som presenteras nedan.  

 

• Fel och kontroller. Kostnaderna för synliga och dolda fel är stora. Även kostnader för 

kontroller, försäkringar, stölder och skadegörelse är höga. Slöseriet i denna grupp utgör 

mer än 10 % av projektets produktionskostnad.  

• Resursanvändning. Kartläggningarna visar på överraskande stor andel slöseri i form 

av väntan, stillastående maskiner och materialspill. Detta slöseri motsvarar mer än 

10 % av projektets produktionskostnad. 

• Hälsa och säkerhet. Slöseri knutet till arbetsrelaterade skador och sjukdomar är såpass 

stort att det redovisas i en separat grupp. Den största kostnadsandelen är för rehabilitering 

och förtidspensionering och belastar projekten indirekt via skatteinbetalningar. Slöseriet i 

denna grupp utgör ca 12 % av projektets produktionskostnad. 

• System och strukturer. De exempel på slöseri som redovisas i rapporten, till exempel 

utdragen detaljplaneprocess, omfattande upphandlingsprocess och mycket dokumentation, 

motsvarar sammantaget ca 5 % av projektets produktionskostnad. Denna grupp av slöseri 

är dock den mest underskattade i kartläggningen. Det finns en tendens till att 

förbättringsarbete utmynnar i alltmer omfattande ledningssystem. 

 

En av grupperna är just resursanvändningen på en byggarbetsplats, denna kom att utgöra hela 10 

% av projektets produktionskostnad. En av reflektionerna som gjorts utifrån denna studien var att 

entreprenörerna ofta klagar över att det är alldeles för trångt på byggarbetsplatsen, trots att det 
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enligt deras studie visar sig att 100 % av personalen är på byggplatsen under 24 % av tiden sett över 

veckans alla timmar. (Josephson & Saukkoriipi, 2005) 

Under ett flertal gånger observerades det under en studie att det inte fanns någon struktur för hur 

verktyg och material ska hanteras. Studien kunde observera hur det kunde ligga mindre maskiner, 

skruvar, sladdar och annat material på marken eller ovanpå annat material på arbetsplatsen. 

(Ekström, 2013) Problemen ligger i att många förråd har ingen ordning och reda, de flertalet 

verktyg som finns av ett flertal olika tillverkare ligger alla i en hög under ett projekts gång. Problem 

som kan uppstå är att vid behov av ett verktyg så måste man leta bland allt material och sedan vid 

behov av laddning så skapar detta ännu mer tidsfördriv som hade kunnat undvikas genom struktur 

och ordning. (Broms & Persson, 2017; Karlsson, 2015) Alltså kunde det observeras att det inte 

verkar finnas några riktlinjer för hur material ska hanteras före och efter användning. Dessa skapar 

istället fler onödiga arbetsmoment och kan innebära säkerhetsrisker som leder till olyckor, alltså ett 

klassiskt exempel på dålig arbetsmiljö. 

 

Figur 2 Exempel på förnödenhetsutrymme på byggarbetsplats. [eget fotografi], (2019) 

Mycket av den forskning som gjorts trycker på hur viktigt det är att medarbetare inom företaget 

visar engagemang och använder dessa på ett sätt som visar på god etik. (Josephson & Saukkoriipi, 

2009; Josephson & Saukkoriipi, 2005; Ekström, 2013; Tanskanen, et al., 2008) Resultatet av 

forskning som gjorts har visat på att slöseriet kan minskas med de rätta lösningarna. I huvuddrag 

så är detta lösningar som innefattar att standardisera och ge tydliga riktlinjer för de olika 

processerna, utveckla organisationen och deras kompetens för att öka engagemanget och 

kunskapen, disciplinera ledarskapet för att ha en stark framgång och tydlig struktur samt driva de 

succesiva förbättringarna för att hela tiden vara i framkant. (Josephson & Saukkoriipi, 2009; 

Ekström, 2013; Broms & Persson, 2017; Tanskanen, et al., 2008; Sundelin & Edén, 2012) 
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2.6 Påfyllnad 
Denna kategori är direkt beroende och påverkande av de andra ovan, vid undersökning av denna 

kategorin så bemärks delar som är direkt kopplat med resterande kategorier. Lagerhanteringen av 

förnödenheter hanteras idag genom enstaka kontroller och påfyllnad vid behov. Där en 

yrkesarbetarna går in till närmsta chef vid behov av förnödenheter och sedan så sker en beställning 

till den byggvaruhandel som byggföretaget har kontrakt med under projektets gång. Alternativt 

händer också att en arbetsledare gör kontroller av lagret i förråden för att se vad som är av behov 

och sedan gör beställningar därefter vad han anser behöver fyllas på och vad som kan komma att 

behövas närmsta veckorna. (Tanskanen, et al., 2008) Vanligt idag är också att byggentreprenören 

själv är ägande av en container som används för förnödenheter på byggplatsen. Denna container 

är något som arbetsledningen på byggarbetsplatsen själv står för påfyllning och inventering av 

innehållet. Vanligtvis så användes samma container i olika projekt, alltså att den flyttades till nästa 

projekt efter färdigt arbete. (Broms & Persson, 2017; Tanskanen, et al., 2008) 

Problem som kan uppstå vid påfyllnad är de vid inköp av varor, leverans av påfyllnadsvaror eller 

bristande av rätt användningssätt för effektiv påfyllnadsprocess. Ifall endast en av dessa kategorier 

brister så uppstår en kedjereaktion som påverkar hela processen. Problemen i detta är att när en 

yrkesarbetare upplever att en förnödenhet är slut så är det oftast när den personen är i behov av 

det. Vid vissa fall så kanske man har tid och invänta en ny leverans av den förnödenheten, dock 

kan det också hända att man inte kan gå vidare förrän man utfört ett moment som kräver den 

förnödenheten. Det är just här som en yrkesarbetare oftast får i uppdrag att köra in till närmsta 

byggvaruhandel för att handla in detta. Nackdelen blir här att man förlorar väldigt mycket tid på 

en liten sak som borde finnas inne kontinuerligt. Ifall detta problem sker kontinuerligt så är det 

mycket tid som blir icke värdeskapande i projektet. (Tanskanen, et al., 2008; Josephson & 

Saukkoriipi, 2005) 

De slutsatser som tidigare forskning har resonerat kring är att lösningen av dessa problem ligger i 

att försöka effektivisera arbetet internt. Genom att försöka driva förbättringar och effektiviseringar 

framåt för att hitta effektivare tillvägagångssätt (Josephson & Saukkoriipi, 2009) men också att öka 

kunskapen och engagemanget hos arbetarna för att få tydliga riktlinjer och starkt ledarskap. 

(Karlsson, 2015; Ekström, 2013) Utöver detta så finns möjligheten att använda sig av externa 

lösningar såsom tjänster som hanterar underlättar dessa problemen. Dessa lösningar är oftast olika 

lösningar som är konstruerade utefter byggprocessens behov. (Tanskanen, et al., 2008) 
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2.7 Sammanfattning 
Med bakgrund till litteraturstudien så har innehållet analyserats för att kunna få fram en kort 

sammanställning av de viktigaste punkterna för bidragande till analys, diskussion och slutsats. 

Analysen har gjorts genom att bemärka vad det genomgående temat har varit i respektive studie 

som har undersökts. Under arbetets gång med litteraturstudien så har författaren upplevt att det 

finns potential för förbättringar vid hantering av förnödenheter i byggprocessen.   

De tidigare studierna har visat på den problematik som finns i byggprocessen och att användandet 

av olika externa tjänster har möjligheten att vara gynnsamt för byggsektorn. Genom att bemärka 

de problemområden som finns vid inköp så har de utmaningar som finns kunnat minimeras genom 

samarbete med leverantörer. Vidare är leveranser ett område som är svårkontrollerat då det är 

mycket runt om kring som är påverkande. Författaren anser ändå att genom att minska andelen 

involverade i leveranser så kan man skapa bättre och effektivare processer. Användningen av 

förnödenheter är ett känsligt område att utveckla då det är direkt påverkande på den dagliga rutinen 

och vanan. Bristande engagemang hos arbetarna hade direkt påverkan på den ordning och reda det 

var inne i utrymmen då det inte ansågs vara deras ansvar alls i vissa studier. Här upplever författaren 

att det finns bra med potential för de tjänster som erbjuds att verkligen förbättra arbetsmiljön för 

arbetarna och med det kunna få effektivare processer. Slutligen så är den mest påverkande 

påfyllnadshanteringen det område som med säkerhet det område som mest gynnas av de 

förbättringar som gjorts i tidigare studier. Där byggsektorn har kunnat få effektivare processer 

genom att använda sig av de lösningar som finns tillgängliga.   

Litteraturstudien har med bakgrund till den teorin som framkommit bidragit till att bemärka den 

problematik som finns vid hantering av förnödenheter. Detta har då bidragit till den kunskapen 

som behövts för att utforma de semistrukturerade intervjuerna. Utöver detta så har litteraturstudien 

bidragit till diskussionen av empirin. De processer som sammanställts från den teoretiska 

referensramen presenteras i Figur 3, dessa visar på de olika logistiska moment som en 

byggentreprenör behöver gå igenom vid hantering av förnödenheter. Dessa kommer att senare att 

jämföras med en liknande för empirin och slutligen redovisas i diskussion.  

  

Beställning Bekräftelse Fakturering Leverans

Kvalitetskontroll
inlyftning av 
leveranser

Sortera och 
strukturera 
leveranser

Användning

Lagernivå Påfyllnad

Figur 3 Logistiska process som är involverad vid förnödenhetshantering enligt teorin. 
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3 Metod 
I detta kapitel redovisas studiens tillvägagångsätt där metodvalen har gjorts med avseende på 

vetenskaplig metodik. Dessutom redogörs det hur insamlingen av data har genomförts och för att 

sedan i slutet också diskutera eventuella felkällor.  

3.1 Val av metod 
Vid forskning där människans uppfattning är den primära informationsbasen så föreslås kvalitativ 

metod framför kvantitativ då informationen bidrar till svårigheter i användning av analytiska 

verktyg. (Fellows & Liu, 2008)  Denna studie har utförts med ett kvalitativt förhållningssätt där den 

forskning som gjorts består av semistrukturerade intervjuer med grund i tidigare forskning och 

litteratur. Studien syftar till att undersöka de olika problemen som finns inom 

förnödenhetshantering, där kvalitativ metod bedömdes som lämpligast eftersom det finns en viss 

komplexitet i forskningsområdet, samt den begränsade tiden och antalet respondenter tillgängliga. 

Eftersom dessa logistiktjänsters lönsamhet är såpass komplex att visa på, så finns möjligheten för 

byggföretagen att använda sig av Krajlic inköpsmatris, där den vara som ska köpas in klassificeras 

med hjälp av fyra fält i ett lodrätt och ett vågrätt fält, utifrån detta ska företaget agera. Det fungerar 

på så sätt att produktens betydelse för företaget, alltså finansiell risk ligger på lodräta sidan, medan 

den andra sidan utgör leverantörsmarknadens komplexitet. I de olika fälten finns kategorierna icke 

kritiskt, hävstång, flaskhals och strategisk. (Hansson, et al., 2017) Denna matris har studien använt 

som en grund för att kunna hitta de möjliga forskningsteman som har kommit att resultera i arbetets 

empiri, analys och diskussion. Detta genom att inom varje fält undersöka det som är viktigast för 

projekten med fokus på de logistiska processerna. Slutsatsen här blev att tillsammans med dessa 

primära forskningsområden som är inköpshantering, leveranshantering, användning och påfyllnad 

så har de omfattande områden identifierats. 

  

Figur 4 En illustration av Kraljic matris, (2019) 
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3.2 Litteraturstudie 
För att få en bättre förståelse för hur förnödenhetshanteringen ser ut i byggindustrin så har 

litteraturstudien fokuserat på ett antal olika områden som är direkt kopplade till detta. Den primära 

användningen av teorin som har getts av litteraturen har använts för att förstå de problem och 

hänsynstagande som görs på byggarbetsplatsen idag och detta ska kunna underlätta förutsägelsen. 

(Fellows & Liu, 2008) Kapitlet försöker också belysa tidigare forskning som varit aktuell kring den 

forskningsfråga som studien handlat om. Där man känt att problematiken som diskuteras i studien 

har varit något som man bemärkt och försökt komma fram till möjliga förbättringsförslag. Denna 

studie forskar kring tjänster som är aktiva i dagsläget kring förnödenhetshantering. Detta leder till 

att informationen som finns tillgänglig är bristande i vetenskaplig forskning då det är aktuellt nu. 

Information som samlats in har varit inom området för slöseri, ordning och reda, 

verktygshantering, effektiv materialhantering och tillgängliga logistiktjänster. De databaser som 

använts är; DiVa, Google Scholar, OneSearch, där man har använt sig av vetenskapliga artiklar, 

tidigare studier, branschtidningar och rapporter med anknytning till samma forskningsområde. 

Den huvudsakliga forskaren som har beskrivit relevant problematik inom detta område är Per-Erik 

Josephson som har varit delaktig i studier som ”Slöseri i byggprojekt” av Josephson (2005) och ”31 

rekommendationer för ökad lönsamhet i byggprojekt- att minska slöserier” av Josephsson (2009). 

Dessa rapporter har varit av stor vikt för att beskriva problematiken och bidra till förutsägelsen. 

Det finns också andra relevanta forskare som varit delaktiga i Josephsons forskning och dessa har 

också undersökts för att hitta information kring samma ämne.  

För att även få ett grepp om helheten inom materialcykeln har litteraturstudie kring inköp, 

standardisering och ledarskap undersökts för att få förståelse för hur förbättringar kan komma från 

att förenkla logistiken som är verksam inom förnödenhetshantering. De vetenskapliga artiklar som 

har varit primära i studien är ”Vendor-managed-inventory (VMI) in construction” av Tanskanen, 

Holström, Elfving, & Talvitie (2008) och ”Generative mechanisms of the adoption of logistics 

innovation- The case of on-siteshops in construction supply chains” av Tanskanen, Holmström, 

& Öhman (2015). Där deras bidrag har varit den exakta forskning som kunnat bidra till teori kring 

vilka de påverkande faktorerna kan vara vid val av de logistiska tjänsterna som beskrivits. 

3.3 Kvalitativa intervjuer 
I denna studie valdes kvalitativ intervju före kvantitativ, eftersom det i kvantitativ intervju är väldigt 

högstrukturerade intervjuer där man vill samla in och mäta data som ger möjlighet till att identifiera 

samband, statistik och variationer. (Fellows & Liu, 2008) Däremot försöker man i en kvalitativ 

intervju istället undersöka människans handlingar och dennes tankar kring ämnet som frågan i sig 

uppger. Vanligt är att denna sorts intervjuer också har ett mindre antal medverkande. (Fellows & 

Liu, 2008)  
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Figur 5 I diagrammet så redovisas de intervjuer som studien är baserad på. 

Det primära data till denna studie har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Detta innebär 

att intervjuerna består av några förutbestämda frågor men också frågor där svaren kommer vara 

personliga och inte av något standardiserat svar möjlighet. Frågorna är utformade efter den 

information och kunskap författaren fått från den teoretiska referensramen. Eftersom tolkningen 

och de egna upplevelserna är av vikt för resultatet så läggs mycket på den personliga upplevelsen. 

Vid urvalet av vilka respondenter så finns det en rad olika tillvägagångssätt att välja mellan. (Fellows 

& Liu, 2008)  

Eftersom studiens forskning innebär att arbetsledning, yrkesarbetare och leverantörer är aktiva 

inom forskningsområdet så valde studien att innefatta intervjuer av dessa för att sedan kategorisera 

in dessa inom temat för studien. Där författaren hade intervjusamtal med leverantörerna och 

platsbesök på två aktiva byggnadsprojekt. I denna studie så valde författaren att utföra anonyma 

intervjuer då inga namn registrerades av respondenterna för att ha ett opartiskt tillvägagångsätt. 

Slutligen bestod intervjuerna av nitton personer som var således arbetsledare, yrkesarbetare och 

leverantörer, av dessa hade de flesta respondenter erfarenhet av både arbeta med logistiktjänster 

och utan. Data från en del av intervjuerna genomfördes genom inspelning med respondenternas 

godkännande. Detta transkriberades därefter och sammanställdes utefter de kategorierna som 

intervjufrågorna var baserade på. Utifrån detta kunde sedan data analyseras, diskuteras och landa i 

den slutsats som beskrivits. Intervjufrågorna presenteras i Bilaga 1.  
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3.4 Metod- och Källkritik 
Vid forskning finns huvudsakligen dessa metoder som forskaren kan använda: intervjuer, 

observation och skriftliga källor. Med hjälp av dessa ska forskaren få en tydligare bild av fakta och 

en noggrannare uppfattning. Det finns välgrundade teoretiska orsaker till det som förklarar varför 

vissa forskningsstrategier ofta kopplas med speciella metoder. Dessa valda metoder har sina 

särskilda starka och svaga sidor. De olika metoderna tar itu med insamling av data utifrån vissa 

förutsättningar och därefter producerar den typ av data som är användbar för forskaren. 

(Denscombe, 2016) Alltså är det svårt att bedöma den kvalitativa forskningens trovärdighet, detta 

eftersom i en kvalitativ forskning så är forskaren aldrig helt fri från att själv har någon inverkan på 

studien. Då forskningen går ut på att förstå de handlingar och tolkningar som människor gör så 

kommer en viss prägling av författaren själv att ha inverkan. Detta gör att den kan vara svårt eller 

omöjligt att genomföra denna studien som samma forskning på exakt samma sätt vid ett framtida 

tillfälle. Eftersom forskarens egen påverkan i studiens analys inte längre är densamma men också 

för att det finns en potential att de medverkande i studien således inte är samma personer som när 

studien utfördes. (Denscombe, 2016) 

3.4.1 Validitet 

Validitet hänvisar till noggrannheten och precisionen i den valda data, det handlar också om vilken 

lämplighet som den valda data har med koppling till det som undersökts. För att en kvalitativ 

forskning ska anses vara riktigt måste forskningen kunna visa på att fynden grundar sig på metoder 

och tillvägagångssätt som är erkända för god forskning. Trots att det emellertid inte finns något 

absolut sätt att visa på att forskaren har dragit rätta slutsatser utefter det data som använts så finns 

det metoder för att visa på god praxis. (Denscombe, 2016; Fellows & Liu, 2008) 

I denna studie har den teoretiska referensramen som legat basis för framtagandet av 

analyskategorierna och den empiriska studien visat på en variation i innehåll och typ av källor. Data 

som redovisas i den teoretiska referensramen är dessutom till följd av selektering som gav upphov 

till det presenterade data. Forskaren har använt sig av vetenskapligt material, branschtidningar, 

tidigare examensarbeten och böcker för att får en fingervisning om vad som ska stå i fokus. Då det 

fanns begränsat med tidigare forskning inom exakt detta område så bidrog det till tydliga riktlinjer.  

De projekten som varit involverade i studien har varit med varierande komplexitet men med 

ungefär samma storlek. Projekten har varit lokaliserade långt ifrån varandra rent geografiskt men 

med liknande omständigheter som har gett upphov till att lämpligheten för detta projekt har varit 

rätt. För att dessutom öka studiens validitet har ständig återkoppling med handledare gjorts, för att 

säkerställa att den information som samlats in är tillräcklig och korrekt. Detta har gjorts genom att 

delvis lämna in delar av rapporten kontinuerligt men också genom möten där handledning gjorts 

för att granska studien.  
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3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet som det också kallas hänvisar till huruvida forskningen är objektiv i 

sig och ifall forskningen skulle ge samma resultat ifall det var någon annan som utförde studien. 

(Denscombe, 2016; Fellows & Liu, 2008) Det är svårt att att bevisa på tillförlitlighet i kvalitativ 

forskning då forskaren är väldigt nära till studien och oftast en väsentlig del i det. Eftersom att 

forskaren agerar som intervjuare och observatör så blir inte frågan ifall man hade fått samma 

resultat ifall forskningen hade utförts av någon annan, frågan blir istället ifall man hade dragit 

samma slutsats ifall studien hade utförts av någon forskare. Därav läggs det stor vikt på att 

forskaren visar på de procedurer och beslut som antagits i studien, där detta fungerar som ett 

substitut för att rimliga beslut har antagits och möjligheten andra forskare att komma fram till 

jämförbara fynd. (Denscombe, 2016) 

För att hänvisa till ifall studiens resultat är möjlig att replikera är svårt att säga eftersom studien inte 

kan vara helt objektiv så har det inte heller kunnat eliminera påverkan av personliga värderingar 

och erfarenheter helt. Forskaren har trots detta i detta projekt försökt vara så objektiv som möjligt 

i sina resultat och följt de praxis som förespråkas i ett sådant här arbete. Det är också författarens 

egna analyser och diskussioner som har gjort det möjligt till den förståelse och slutsats som har 

presenterats. Studien har utförts av en student på högskolenivå inom byggingenjörsprogrammet 

och hans erfarenhet kring forskningsämnet var begränsade men med en viss uppfattning innan 

studien. Forskaren har heller inga personliga erfarenheter av att arbeta inom byggbranschen vilket 

kan ses som en positiv inblick i hur data har analyserats men även negativt då tolkningar inte har 

kunnat göras efter personliga erfarenheter. 
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4 Empiri 

4.1 Logistiktjänst 
De tjänster som presenteras nedan är utformade från den mest simpla formen av 

leverantörsbaserade logistiktjänster till de mest avancerade och assisterande. Informationen har 

införskaffats genom intervjuer med respektive bolag och internt material som blev tilldelat till 

författaren under dessa intervjuer. Dessa har sedan använts för att bäst kunna beskriva funktionen 

av dessa tjänster och för att sedan kunna göra en kategorisering utifrån inköp, leveranser, 

användning, påfyllnad.  

Utöver detta så hade författaren inte möjlighet att pröva alla tjänsterna i studien. Urvalet av tjänster 

gjordes utefter likheter som tjänsterna hade och författaren anser att eftersom liknelsen mellan 

dessa är så pass stor i deras syfte och mål så resulterar det i att de alla ger en slutprodukt som ger 

upphov till samma resultat i stora drag. 

4.1.1 Automat byggvaruhandelstjänst 

Denna tjänst är utvecklad av IMAB som en del av deras mål att erbjuda kunder rätt produkt, på 

rätt plats och vid rätt tidpunkt. Automatservice eller SavePro som tjänsten också kallas fungerar 

som en varuautomat och fungerar lika enkelt som en godisautomat. När du är i behov av en 

förnödenhet till exempel en viss skruv, spik, verktyg eller säkerhetsutrustning så går du till 

automaten och identifierar dig med kort eller pinkod, gör ditt produktval som kan begränsas till de 

produkter du ska ha tillgång till och därefter faller varan direkt ner. Alltså kan en arbetare ha sin 

vara på bara tio sekunder. Innehållet i automaten hanteras genom att ha en kontinuerlig diskussion 

mellan leverantör och byggentreprenör för att se till att rätt förnödenheter för projektet finns i 

innehållet. (IMAB, 2019) 

  

Figur 6 illustrering av automat byggvaruhandelstjänst. 
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Tillgång till SavePro finns dygnet runt och är konfigurerad för att skilja på vem som ska ha tillgång 

till vad, detta till skillnad från ett vanligt förråd för att även ge möjlighet för underentreprenörer att 

inhandla förnödenheter. Tjänsten registrerar och rapporterar alla uttag i realtid då den är 

uppkopplad till ett nätverk, alltså går det att efter projektets gång att analysera förbrukningen av 

förnödenheter. När en förnödenhet tar slut i automaten sker inköp automatiskt och påfyllningen 

hanteras av IMAB:s egna personal. Möjligheten att hantera påfyllnaden själv som entreprenör finns 

också.  

4.1.2 Rullande byggvaruhandelstjänst 

Leverantörsföretaget Wurth erbjuder en leverantörsbaserad tjänst som kallas ORSYsmart. Tjänsten 

är en låsbar rullvagn med stora hjul. Detta är en tjänst som erbjuder byggentreprenörer möjligheten 

att ha förnödenheter så som skruv, spik, verktyg och första hjälpen nära till hands inne i själva 

byggnaden för att minska springet mellan våningsplan eller till utrymmen utanför byggnaden. För 

att förenkla hantering av denna rullvagn så har lyftöglor installerats för att erbjuda möjligheten att 

lyfta in den i byggnaden. Dessutom finns nödvändig säkerhetsutrustning alltid inne i den.  

Tjänsten innefattar också att anställda på Wurth kommer ut till arbetsplatsen och diskuterar möjliga 

anpassningsbehov som byggentreprenören kan vara i behov av vid olika faser. Wurth ger 

möjligheten att hantera inventering, beställning och uppackning av förnödenheterna som behövs i 

rullvagnen. Detta genom att personal på Wurth gör besök och inventering av material som behövs 

inne i rullvagnen. (Wurth, 2019) 

Figur 7 illustrering av rullande byggvaruhandelstjänst. 
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4.1.3 Mobil byggvaruhandelstjänst 

Tjänsten i form av en mobil byggvaruhandel alltså flyttbar enhet är en tjänst som leverantörer 

såsom Beijer, Wurth och Derome och flertal andra erbjuder. I denna studie har intervju gjorts med 

Beijer och Derome för att få information kring hur denna tjänst fungerar, dessutom har tilldelat 

material använts. Tjänsten erbjuds i olika storlekar beroende på hur stort ett byggprojekt är, vid 

medelstora projekt så är det vanligast med en byggcontainer som fungerar som en mobil butik. 

Medan det vid större projekt så finns det en stor mobil butik som man kan gå in i och ta det varor 

man behöver. Denna butik ser i princip ut som en vanlig byggvaruhandel och innehåller en stor 

variation av skruv, spik, verktyg och större förnödenheter.  

 

Byggcontainer är en container som är inredd med förnödenheter som är utrustade för varje byggfas. 

Det går ut på att rätt mängd varor ska finnas vid rätt tidpunkt. Tjänsten går ut på att det släpps av 

en byggcontainer på en byggarbetsplats där arbetare kan gå in och ta de förnödenheter de behöver 

för produktionen. Innehållet anpassas tillsammans med leverantör och entreprenör och för att 

sedan matcha de olika faserna i ett byggprojekt. Inne i containern finns det hyllor och belysning, 

samt att alla förnödenheter är uppmärkta tydligt och de är också i ordning. Inventeringen och 

påfyllnaden sker genom att en anställd hos leverantören kommer ut och gör kontinuerliga 

inventeringar av innehållet i byggcontainern, detta kan variera dygnvis eller veckovis beroende på 

överenskommelsen. (Beijer, 2019) 

Enligt Beijer (2019) så är ”en byggarbetsplats som har god ordning och där alla anställda har en 

god överblick över vilka förnödenheter som finns tillgängliga är en effektiv arbetsplats” 

Mobilbutik är väldigt lik en byggcontainer men i en större version. Här är det istället en butik som 

en byggvaruhandel som du kan gå in i och ta de förnödenheter du behöver. Dessa är vanliga vid 

större projekt som tar flera år. Men själva principen fungerar som i en byggcontainer där det mesta 

sköts på liknande sätt. Det som skiljer dem åt är att i en mobilbutik finns det en större variation 

och mer innehåll av förnödenheter. Dessa ska i teorin eliminera behovet av att använda sig av en 

fysisk byggvaruhandel helt och hållet. (Derome, 2019) 

Figur 8 illustrering av en mobil 
byggvaruhandelstjänst. 
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4.1.4 Digital byggvaruhandelstjänst 

Leverantören Hilti erbjuder förnödenhetshantering som kallas ON! Track. Denna tjänst är den 

mest avancerande och omfattande av de tjänster som presenterats i studien. Tjänsten gör att du har 

full koll på den utrustning som en byggentreprenör har på byggarbetsplatsen, vem som använder 

den och var den är. Dessutom så har den möjlighet att se över när verktyg behöver underhållas 

eller har servicebehov. Tjänsten fungerar som så att du har Bluetooth- och streckkods taggar på 

alla förnödenheter så att dessa kan kommunicera i deras molnbaserade mjukvara. Denna kan sedan 

hanteras på mobila eller stationära enheter. Alltså är graden av digitaliseringen på denna tjänst 

väldigt hög i jämförelse med de andra tjänsterna. (Hilti, 2019)Denna hanterar alltså dina verktyg, 

inventeringen och förbrukningsvaror. Konkret så har du möjligheten att genom en applikation 

hålla koll mängder av dina förnödenheter i realtid och mycket mer. Den är dessutom inte beroende 

av vilken tillverkare som du som byggentreprenör använder dig av utan ifall taggningen finns så 

fungerar den med mjukvaran. Tjänsten fungerar på så sätt att istället för att personal från 

leverantören ska sköta det mesta så får istället byggentreprenörens anställda genomgå en kort 

utbildning på plats för att sedan endast få support när behov finns. Alltså kräver denna tjänst 

mycket mer planering innan starten av ett 

byggprojekt än de andra. (Hilti, 2019) 

 

 

4.2 Intervjuresultat från leverantörer 
Under denna studie hade författaren intervjusamtal med de fem beskrivna leverantörerna. 

Leverantörer upplever att många av de projekt de varit involverade i har haft positiv upplevelse till 

att de har skött inköpshanteringen då deras mål med tjänsten är att underlätta för leverantörer all 

den administration som ingår i förnödenhetshantering. För att de ska kunna ge den bästa 

upplevelsen vill leverantörer ha korta samordningsmöten med arbetare i projekten för att under 

projektets gång kunna uppmärksamma olika problemområden och förbättringar som passar de 

olika projektfaserna bäst. De leverantörer som medverkat i studien är alla tydliga med att de har 

upplevt att deras tjänster har utvecklats väldigt mycket utefter varje projekt och att deras möjlighet 

att bidra till att öka byggentreprenörers effektivitet och förbättra deras arbetsmiljö har varit 

självklar. 

Leverantörerna har dessutom som mål att kunna ta hand om hela leveransaspekten hos en kund, 

såpass att denne inte behöver tänka på det utan att det för dem ska ske per automatik. Möjligheten 

finns dock att ha det semi-automatiskt så att man samordnar hanteringen av leveranser ifall detta 

är något som kunden vill. De upplever att leveranser av förnödenheter till de byggentreprenörer 

som använder deras tjänster har underlättats väldigt mycket då de har möjlighet att själva sköta 

Figur 9 Omarbetad illustrering av digital 
byggvaruhandelstjänst. 
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leveranserna och dessutom lyfta in leveranserna i förnödenhetsutrymmen. Detta har gett möjlighet 

till att förkorta ledtider och erbjuda projekt med bättre och effektivare service. Eftersom 

leverantörerna inte behöver vänta in svar, underskrifter eller ha någon som tar emot leveranserna 

så upplever de att det underlättat deras verksamhet också. 

Leverantörerna vill erbjuda en tydlig struktur och renhållning inne i förnödenhetsutrymmen. 

Denna ska likna något av en byggvaruhandel för att med tydliga märkningar och sorterat sortiment 

kunna bidra till en effektivare arbetsplats. De tjänster som man har möjlighet att ta med sig in på 

byggnaden ska bidra till att man har förnödenheter nära till hands och att man sedan kan ta med 

dessa till nästa arbetsmoment. Vid förfrågningar till leverantörer angående hur de upplever att 

användningen av deras tjänster fungerar så var de tydliga med att yrkesarbetarna är väldigt 

tacksamma för tjänsterna då de oftast upplever att arbetet flyter på bättre. Den mest komplexa 

tjänsten vill att man som företag ska kunna göra arbetet ännu effektivare genom att konstant kunna 

kontrollera var förnödenheterna är placerade i realtid och detta ska underlätta arbetet på 

byggarbetsplatsen. Det uppmärksammades också att många yrkesarbetare bidrar till 

förbättringsförslag och gynnsamma synpunkter som har hjälpt leverantörer att förbättra 

utvecklingen av tjänsterna så att användningen av dessa kunnat bli bättre.  

Dessutom vill man kunna erbjuda att antingen ha en digitaliserad innehållsförteckning eller att göra 

rutinmässiga kontroller av innehållet för att hela tiden kunna erbjuda påfyllnader av rätt mängd i 

rätt tid så att lagret inte ska ta slut. Leverantörerna förklarade för författaren att de inte heller kunde 

garantera att det alltid ska finnas förnödenheter på plats men att det är något som de strävar efter 

hela tiden. Det kan också variera väldigt mycket kring hur ofta besök på arbetsplatserna görs av 

personal. Detta är något som man försöker samordna med byggentreprenören och efter hur 

behovet ser ut på arbetsplatsen. Dock var det för projekt som är i ett centralt område att besöka 

arbetsplatsen dagligen medan vid projekt utanför centrum så var det mer sällan, där försökte man 

istället att inventera rikligt i förnödenhetsutrymmen för att säkerställa att förnödenheter ska finnas 

tillgängligt hela tiden. 

4.3 Intervjuresultat från projekten 
Under denna studie utförde författaren semistrukturerade intervjuer och besökte två projekt som 

varit löpande i mer än ett år, där författaren fick möjligheten och intervjua sammanlagt fjorton 

personer, av dem var fyra arbetsledare och resterande var yrkesarbetare med tjänster som antingen 

snickare eller betongarbetare. Projektet med PH bygg AB använde sig av logistiktjänsterna mobil 

byggvaruhandelstjänst och rullande byggvaruhandeltjänst som beskrivs ovan och YLAB hade egna 

traditionella förnödenhetsutrymmen. Det ena projektet bedrevs i Halmstad av Peterson & Hansson 

bygg AB och det andra i Jönköping av YLAB. Projekten var i storleksgrad liknande men det ena 

var centralt och det andra placerat en bit utanför. Av de personer som blev intervjuade så varierade 

deras arbetserfarenhet från tre till femton år, där de flesta har varit involverade i ett flertal olika 

projekt. Vid frågan ifall de har arbetat i projekt med liknande tjänster så var det första gången för 

en del och andra var välbekanta med att arbeta med ett flertal olika tjänster och utan. 

4.3.1 Inköp 

Vid traditionell förnödenhetshantering så fanns det en viss problematik kring all den administration 

som behövs göras hos YLAB vid inköp av förnödenheter. Arbetsledare upplevde att det är lite 

mycket fram och tillbaka mellan leverantör och entreprenör vid simpla inköp och att detta ibland 
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kan vara frustrerande. Detta var något som ibland kunde ta upp för mycket tid och hade direkt 

påverkan på effektiviteten av det arbete arbetsledaren utförde. Arbetsledare var överens om att det 

krävdes en del förarbete i att planera innehållet inför de olika projektfaserna så att innehållet kunde 

vara utefter framtida behov. Vid rutinmässiga kontroller av innehållet och påfyllnadstavlan var 

något som hela tiden låg i bakhuvudet för att säkerställa att allting finns.  

Arbetsledarna på YLAB förklarade för författaren att eftersom de själva har hand om inköpen av 

förnödenhetsutrymmen så har de möjlighet och själva anpassa innehållet så att det finns rätt 

innehåll vid rätt projektfaser och detta var något som de tyckte var den stora fördelen med att ha 

traditionell förnödenhetshantering.  

Vid användning av leverantörsbaserade tjänster hos PH Bygg AB så upplevde både arbetsledare 

och yrkesarbetare att det överlag har fungerat mycket bättre med inköpen vid användning av en 

tjänst och att arbetsflödet har förbättrats. Det var tydligt att arbetsledaren var glad över att slippa 

administrationsarbetet. Det som alla tycktes vara överens om var att mer arbete kunde läggas på 

viktigare arbetsmoment och de kände sig mer effektivare på arbetet. Den gamla vanan att 

kontinuerligt kontakta arbetsledaren vid behov av förnödenheter har nästan eliminerats helt då det 

alltid finns det material de behöver tack vare tjänsterna. I jämförelse med arbetsplatsen utan 

användning av någon tjänst så upplevde arbetsledarna att deras sätt att arbeta fungerar bra men att 

det ibland kan uppstå problematik när de har alldeles för mycket att göra. Medan han då vid 

användning av tjänst upplevde att han knappt behövde ha det i åtanke utan det skötte sig själv då 

bokningar av inköp gjordes automatiskt när förnödenheter börjar ta slut. 

Gällande potentiellt förbättringsområde av logistiktjänster så upplevde vissa yrkesarbetare att de 

inte hade alltför stor påverkan i fråga kring vad för förnödenheter som ska köpas in, där det oftast 

är arbetsledningen som hanterar detta och bestämmer innehållet. Det låg problematik kring 

förnödenheter som fanns inne i förnödenhetsutrymmen som inte används alls under hela projektet. 

Vid vissa tillfällen i projektfaser så hade möjligtvis en förändring i innehållet behövts för att mer 

kunna optimera användandet av utrymmet. Arbetsledarna förklarade för författaren att vid start av 

ett projekt så görs en samordning om hur innehållet ska se ut för att bestämma vilka förnödenheter 

som är av vikt för projektet. Det som också var under en utvecklingsfas var då man hade börjat 

testa att göra dessa samordningar oftare för att anpassa innehållet mer för de olika projektfaser. 

4.3.2 Leverans 

De yrkesarbetare på YLAB som blev intervjuade upplevde att leveranser av förnödenheters 

funktionalitet berodde mycket på hur deras arbetsledare hade det i den mängd arbetsbörda denne 

var utsatt för. De förklarade att det i praktiken kan ta ungefär två-tre dagar för förnödenheter att 

levereras till arbetsplatsen från det att man skrivit upp det ifall man inte hade framförhållning, 

mycket hängde på att ha lite framförhållning när något håller på att ta slut. Arbetsledaren upplevde 

att ledtider av leveranser ofta är korta och att det oftast är rätt innehåll av förnödenheter då det är 

något som oftast finns i lager hos deras leverantör med undantag för några få fall. Eftersom 

förnödenhetsutrymmen tillhör företaget själva så var det oftast ett transportföretag som levererade 

förnödenheter som sedan arbetare på plats fick lyfta in och sortera. Leveranser kunde också lämnas 

av en bit ifrån förnödenhetsutrymmen på grund av det inte har möjlighet att komma närmare 

eftersom det oftast var bristande åtkomst och detta innebar då att arbetare fick en arbetsbelastning 

genom att lyfta in förnödenheterna. Detta var något som författaren upplevde fungerade både bra 
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och dåligt beroende på arbetsbelastningen, då det ibland kan vara brist på tid så var lyftandet av 

förnödenheter inte något som var direkt kopplat till byggnationen och fick därför vänta. 

Vid förfrågan till arbetsledarna kring leveranser av förnödenheter till PH Bygg AB så var det 

vanligaste svaret att det knappt är något som man tänker på då det sker per automatik. De 

förklarade att eftersom det är en tjänst så har entreprenören inte hand om leveranser av 

förnödenheter alls. Under intervjun så svarade yrkesarbetarna att de upplevde att de fick sina 

förnödenheter dagen efter eller i vissa fall samma dag, då det i vissa fall hade kommit in 

leveranser ett flertal gånger på samma dag när det varit ett högt tryck. En av yrkesarbetarna 

tryckte mycket på att det underlättade då man inte behövde förlita sig på att olika 

transportföretag ska leverera.  

4.3.3 Användning 

Vid intervjun med YLAB så upplevdes det som att det var ett vanligt samtalsämne kring att de 

måste arbeta på att ha bättre ordning och reda inne i sina förnödenhetsutrymmen då detta påverkar 

effektiviteten. Det är vanligt med diskussioner kring hur de ska kunna förbättra 

förnödenhetsutrymmen genom att använda sig av märkta hyllor och att arbetare skulle visa på 

engagemang och inte skapa oordning. Denna oordning gjorde att flera yrkesarbetare gjorde 

beställningar på förnödenheter som man trodde var slut men som i efterhand hittades inne i 

utrymmet eller på en annan plats. Det fanns också en viss frustation kring förnödenheter som 

beställts i stor mängd men som inte låg inne i förnödenhetsutrymmen utan hittades i andra delar 

av bygget. Dessutom var det vanligt att förnödenheter lämnades efter i olika delar av bygget och 

som sedan inte användes tills en städning utfördes och de slängdes. Problematiken här var att de 

förbrukningsvarorna slängdes och detta leder till att det blir svinn och kostnader. Detta var något 

som kunde undvikits genom att arbetarna genom att hålla ordning och reda efter sig och bidra till 

en bättre arbetsmiljö. Tiden att hitta material kunde variera från sekunder till minuter beroende på 

ordningen inne i utrymmena. I helhet så var de flesta yrkesarbetarna överens om att man klarar sig 

men att det finns förbättringsområden. 

PH Bygg AB var väldigt nöjda med hur deras förnödenhetsutrymme var i ordning och reda. Det 

vanligaste författaren hörde var att det liknar en byggvaruhandel. Allting ligger i kategorier med 

tydliga etiketter och man slipper leta efter något. Det var inte förrän yrkesarbetarna fick pröva på 

denna sorts logistiktjänster som de verkligen kunde reflektera över de stora fördelarna. Sedan 

användningen av tjänster så har de aldrig behövt tänka på ifall något ska saknas eller att det ska 

finnas problem att uppfylla deras behov av förnödenheter. Yrkesarbetarna var i överlag väldigt 

nöjda med tjänsten och tydliga med att det är en stor förbättring från hur det vanligtvis är på en 

byggarbetsplats. Utöver detta hade tjänsten i form av en rullvagn varit något som förbättrade 

renhållningen inne i byggnaden också. Detta var något som arbetarna upplever förbättrat 

arbetsmiljön och att man inte ser förbrukningsvaror liggandes inne i byggnaden lika ofta. 

Inställningen till logistiktjänster var väldigt positiv på PH Bygg AB och det bemärkte en av 

yrkesarbetarna där genom att uttrycka sig såhär.  

”No limit på fördelar endast positivt” (Yrkesarbetare, 2019) 
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4.3.4 Påfyllnad 

Denna kategori är där den största skillnaden mellan de intervjuade projekten var som tydligast. Vid 

intervjun med YLAB så kunde författaren identifiera de olika problemen och fördelarna med 

projektet. Enligt respondenterna sker påfyllnad av förnödenheter genom att yrkesarbetare noterar 

på en tavla vilka förnödenheter som behöver fyllas på och sedan gör arbetsledare rutinkontroller 

för att göra beställningar för påfyllnad. Detta var något som författaren upplevde fungerar bra med 

undantag för de tillfällen då det är hög arbetsbelastning för arbetsledaren eller att det vid enstaka 

fall missat att beställa något. Arbetsledarna var väldigt vana vid detta arbetssätt och var tydliga med 

att det ingick i deras arbetsuppgifter. Författaren fick också svaret att de hört talas om de olika 

logistiktjänsterna som erbjuds av leverantörer men att det var en kostnadsfråga då deras 

uppfattning är att egna förnödenhetsutrymmen är billigare än att köpa in tjänster. Det som 

författaren också uppfattade var att man ibland får göra akuta inkörningar eller beställningar till 

närmsta byggvaruhandel för att förnödenheter tagit slut och man missat skriva upp det i 

påfyllnadstavlan.  

Vid arbetsplatsbesöket hos PH Bygg AB för intervjuerna upplevde författaren att det inte var lika 

lätt och få svar kring påfyllnaden av förnödenheter då detta var hanterat av leverantören. 

Författaren fick dock svar att påfyllnaden sker genom att det kommer personal från leverantören 

som gör inventering av innehållet i förnödenhetsutrymmen och därefter fyller leverantören på själv. 

För att säkerställa att det finns rätt antal av förnödenheter av en viss sort brukar leverantören också 

träffa arbetsledaren för att få information om en viss arbetsvecka kommer kräva mer av någon 

förnödenhet. Alla på arbetsplatsen upplevde att systemet fungerar väldigt bra då det i princip alltid 

finns det de behöver med undantag för några enstaka veckor då det trots tjänsten har varit dåligt 

med inventering av förnödenhetsutrymmet eller att förnödenheter inte har funnits till rätt mängd 

som man behövt. Detta var dock väldigt ovanligt och löstes oftast redan dagen efter av 

leverantörer. 

4.4 Sammanställning av de logistiska processerna 
Med bakgrund till empirin så har en sammanställning gjorts och presenterats i Figur 10 för att 

redovisa hur processen ser ut kring förnödenhetshantering vid användning av leverantörsbaserade 

tjänster. 

 

Figur 10 Logistiska process som är involverad vid förnödenhetshantering enligt empirin. 
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5 Analys 
I denna sektion så kommer resultaten från YLAB att analyseras för att se ifall man kan identifiera 

de problem som finns i byggprocessen. Därefter analyseras leverantörernas förväntade 

effektivisering och slutligen genom att analysera resultaten hos PH Bygg AB bekräfta förväntningar 

och problemlösningar.  

5.1 Inköp 
Det var för författaren tydligt att det uppkommer en viss problematik inom inköpskategorin med 

all det administrationsarbete som förekommer hos de arbetsledare som arbetar på YLAB. Detta 

hade en direkt påverkan i hur deras arbetsbelastning var på arbetsplatsen och hur deras arbetsmiljö 

påverkades i arbetskontoret. Författaren uppfattar också det som att leverantörer lyckas att lösa 

detta problem genom att själva vara ansvariga för inköpen och endast låta arbetsledaren bidra med 

korta inventeringsmöten. Detta bekräftades i empirin då det var väldigt tydligt att användningen av 

logistiktjänster eliminerade den arbetsbelastning som var involverad vid inköp och i slutändan så 

blev det en bättre arbetsmiljö för alla på arbetskontoret. Alltså upplever författaren att genom 

användning av logistiska tjänster både effektiviserat inköpen men också förbättrat arbetsmiljön. 

När det gäller möjligheten och bestämma och planera innehållet i förnödenhetsutrymmen så fick 

författaren uppfattningen av att detta faktiskt fungerade bättre vid traditionell 

förnödenhetshantering än de som använder logistiktjänster. Det var dock också självklart för 

författaren att detta var under utveckling hos leverantörerna och att detta i framtiden kan komma 

bli mer likvärt. 

5.2 Leverans 
Författaren upplevde att det inte fanns någon stor problematik av leveranser vid traditionella 

förnödenhetsutrymmen men att man kunde göra effektiviseringar och på så vis ge möjlighet till 

bättre en arbetsmiljö för arbetarna. Vid traditionell förnödenhetshantering så tog leveranser 

vanligtvis längre tid och bristande koordinering med transportföretag gav upphov till ineffektiva 

leveranser. Det var tydligt att det var denna problematik som leverantörer uppfattat och lyckades 

förbättra genom att erbjuda deras tjänster som kortar ledtider och minskar antalet mellanhänder. 

Detta bekräftades sedan hos PH Bygg AB, då författaren tyckte att leveranser tog mindre tid och 

koordinering inte behövdes tack vare att leverantörer själva hanterade leveranser in till 

förnödenhetsutrymmen. Där författaren kunde genom att göra denna analys förstå att man som 

byggentreprenör har mycket tid och vinna på att använda sig av logistiktjänster då leveranserna 

blev effektivare. Dessutom så gav förbättrade leveranser och inlyft av leverantörer upphov till 

bättre arbetsmiljö då det blev mindre arbetsbelastning. 
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5.3 Användning 
Författaren upplevde att det i sin helhet fanns problematik kring ordning och reda inne i 

förnödenhetsutrymmen, detta var påverkade på arbetsmiljön vid traditionell 

förnödenhetshantering. Det uppfattades också att det ofta efterlämnades förbrukningsvaror inne i 

byggnaden. Leverantörerna verkade ha läst av detta problem väldigt tydligt då de tryckte mycket 

på att de vill ha ordning och reda inne i sina förnödenhetsutrymmen med tydlig struktur och bra 

uppmärkning. Detta kunde också författaren uppfatta som att leverantörerna lyckades med då PH 

Bygg AB var extremt tacksamma över att det var så ordning och reda inne i deras 

förnödenhetsutrymmen. Utöver detta så upplevde författaren att den rullande vagnen gav upphov 

till att det inte lämnades kvar förnödenheter inne i byggnaden. Författaren upplevde att dessa 

tjänster har förbättrat deras arbetsmiljö på byggarbetsplatsen samt att de känner att de på ett mycket 

effektivare sätt kan hitta det förnödenheter de behöver vid behov.  

5.4 Påfyllnad 
I denna kategori fick författaren försöka analysera var problemen låg i sin helhet vid påfyllning. 

Det författaren kunde uppleva var att det läggs väldigt mycket ansvar på arbetsledaren för att 

påfyllnaden ska hanteras regelbundet och med framförhållning. Dessutom läggs vikt på 

yrkesarbetarna och att de ska skriva så att man med framförhållning kan göra 

påfyllnadsbeställningar. Denna mängd ansvar och koordinering upplevde författaren vara 

svårhanterligt.  

Leverantörer erbjuder att man har en digitaliserad innehållsförteckning eller att personal hos 

leverantören gör kontroller av innehållet för att kunna erbjuda påfyllnader av rätt mängd i rätt tid. 

Detta bekräftades tydligt hos PH Bygg AB där arbetsledarna inte tänkt på hur det fungerar med 

påfyllnader mer än det faktum att det flyter på. Eftersom leverantören sköter hela 

påfyllnadshanteringen och att arbetsledaren endast fått bra återkoppling. Författaren tyckte att det 

var väldigt tydligt hur stor skillnaden var i hur effektiv påfyllnadshantering sker i jämförelse mellan 

de olika arbetssätten. Där användningen av logistiktjänst effektiviserade och förbättrade 

byggprocessen.  
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6 Diskussion 
I denna sektion så kommer författaren att diskutera huruvida analysen överensstämmer i 

förhållande till de tidigare resultaten.  

6.1 Inköp 
I tidigare studier var det tydligt att det förekom en hel del administrationsarbete som direkt var 

påverkande av de ansvariga. Arbetsbelastningen kunde bli alltför stor och den tiden kunde läggas 

på annat med högre fokus i arbetsledningen. Detta bekräftades också av studien då arbetsledningen 

själva upplevde att det ibland kan vara alldeles för mycket administrationsarbete. Vidare så 

bekräftades det också att detta till stor del kunde elimineras genom att använda sig av extern hjälp. 

Det så pass mycket att arbetsledningen tryckte på att det var en stor skillnad i den arbetsbelastning 

de hade innan vid traditionell förnödenhetshantering och med en logistiktjänst. Författaren 

upplever att detta har en direkt koppling till vad för arbetsmiljö som arbetsledningen har på jobbet. 

Eftersom författaren kunde tolka den stora lättnaden av att inte behöva arbeta med 

administrationen har gett upphov till att arbetsledningen inte behöver uppleva den arbetsbörda 

över att ha stor arbetsbelastning kopplad till den administration som finns vid 

förnödenhetshantering. Tidigare studier visar på att det är ett extra arbetsmoment för 

yrkesarbetarna också att kontrollera med arbetsledningen vid inköp för att få uppdateringar och se 

över ifall beställningar har gjorts. Detta moment har då sedan eliminerats då samma kontinuerliga 

återkoppling med arbetsledningen inte behövdes vid användning av en logistiktjänst. 

Sammanfattningsvis så visar det sig att samarbete med leverantörer kan gynna byggentreprenörer 

och detta kan då ge upphov till effektivare inköpsteknik. 

6.2 Leverans 
Samordning av leveranser är en viktig del i hanteringen av förnödenheter. Det är också tydligt från 

tidigare studier att samordningen av leveranser i byggprocessen är ett moment som det alltid är en 

diskussion kring. Problematiken kring att det är brist på plats för leveranser på byggarbetsplatser 

och olika transportföretag som levererar gör att leveranser hela tiden måste koordineras. Detta 

bekräftas också av YLAB då leveranser släpps av på bästa möjliga plats och leveranstiderna varierar 

beroende framkomligheten. Dessutom var ledtiderna något som ändrades hela tiden beroende på 

den arbetsbelastning som byggentreprenören eller transportföretaget har. Författaren upplevde det 

som att man var van vid att man alltid får ta för givet att det uppkommer problematik kring 

leveranser och att man konstant anpassar sig efter det. De tidigare studierna kunde även visa på att 

det finns behov av effektivisering för att förbättra leveranser. Det är precis det som logistiktjänster 

lyckas göra, att effektivisera leveranser. Författaren upplever att den största problematiken runtom 

leveranser som finns vid traditionell förnödenhetshantering är något som elimineras när 

leverantörer har möjlighet och få helhets kontroll över leveranserna, detta mestadels på grund av 

att leverantörer har möjlighet att kunna kontrollera alla delmoment som ingår. Författaren upplever 

att resultatet blir att det blir effektivare intern logistikhantering som leder till de stora 

effektiviseringarna.  
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6.3 Användning 
Tidigare forskning visade på att vid traditionell förnödenhetshantering är det problem med att ha 

ordning och reda i förnödenhetsutrymmen. Detta enligt de tidigare studierna berodde på att det 

finns för lite engagemang hos arbetarna och bristande ledarskap för att det ska vara ordning och 

reda. De resultat som analyserades hos YLAB visade på liknande problematik och detta var 

mestadels på grund av samma problem som de tidigare studierna. Dessutom att detta inte är något 

som helt och hållet beror på bristande engagemang utan också eftersom förbättringar behövdes 

göra för att få en tydligare ordning i förnödenhetsutrymmen. Likt den tidigare forskningen som 

beskrevs tidigare i denna studie så lyckades problematiken kring ordning och reda inne i 

förnödenhetsutrymmen elimineras helt och hållet då leverantörer har väldigt tydlig struktur och ett 

välorganiserat utrymme. Detta bekräftades sedan av PH Bygg AB som var väldigt positiva över hur 

mycket effektivare det var att lokalisera förnödenheter vid behov inne i deras utrymmen.  

I studien skriven av Ekström (2013) var det tydligt att yrkesarbetarna var bristande i god arbetsetik 

då det efterlämnades väldigt mycket förnödenheter inne i byggnaden, dessa kunde därefter ligga 

kvar efter att yrkesarbetare utfört sina arbetsmoment. Det hindrade sedan framkomligheten för 

andra och gav upphov till att städning som kunde undvikits var tvunget att utföras. Detta upplevde 

författaren bekräftades hos både YLAB och PH Bygg AB då de båda ibland hade problematik med 

att förnödenheter lämnades kvar inne i byggnaden. Denna problematik kunde dock delvis lösas då 

författaren uppfattade det som att användningen av tjänster så som rullvagnen gjorde att man 

kunde ta med de mesta förnödenheter med sig och ha dem nära till hands. Där det ledde till att det 

efterlämnades mindre förnödenheter än vanligtvis inne i byggnaden. Författaren upplevde också 

att detta är direkt kopplat till att det också finns stor arbetsbelastning vid vissa tillfällen då 

möjligheten till att visa på tillräckligt engagemang för att inte lämna en arbetsplats i god ordning 

inte är av högsta prioritering.  

6.4 Påfyllnad 
Påfyllnadshanteringen var en vanlig problemfråga i den tidigare forskningen. Eftersom hanteringen 

gjordes på ett vis som gav upphov till att problem uppkom väldigt ofta. Det var mestadels här som 

den stora vinningen också låg. Eftersom en bra påfyllnadshantering hade direkt påverkan på hur 

effektivt de andra momenten såsom inköpen, leveranserna och användningen hanterades. De stora 

delarna av problematiken bekräftades också av YLAB då de själva beskrev samma problematik 

som de tidigare studierna. Leverantörer beskrev också för författaren att det var ur detta behov 

som tjänsterna hade tillkommit. Genom att använda sig av olika logistiktjänster som var externa så 

kunde man automatisera påfyllnadshanteringen från byggentreprenörernas sida. All 

påfyllnadshantering kunde nu fungera mycket bättre och effektivare flöden är möjliga. Författaren 

upplevde att dessa tjänster ger stora vinningar för byggentreprenören i både effektiviseringar men 

också att arbetsmiljön på byggarbetsplatsen var bättre då det inte uppkom frustration för att 

förnödenheter inte var påfyllda.  

  



29 
 

 

Med bakgrund till diskussionen så kunde författaren sätta upp en enkel tabell som redovisar vilka 

problem som har lösningar genom användning av de olika tjänsterna. Tabellen är indelad i de fyra 

kategorierna som studien undersökt. 

  

TABELL 1.   

 Traditionell förnödenhetshantering Användning av 
leverantörsbaserade 
logistiktjänster. 

 Problemområden Lösningar 

Inköp • Möjligheten till att lägga tid åt 
enstaka inköp av 
förnödenheter är inte alltid 
självklart.  

• Allt administrationsarbete som 
ingår vid inköp av simpla 
förnödenheter. 

• Inköp av förnödenheter sker 
automatiskt av leverantören 
utefter ditt behov. 

• Knappt något 
administrationsarbete ingår, 
istället kan tiden läggas åt 
viktigare arbete.  

Leverans • Leveranstiden ligger på cirka 
2–3 dagar om inte 
framförhållning görs. 

• Ledtiderna är beroende av 
andra transportföretag. 

• Mottagning av leveranser. 

• Leveranser måste bäras in och 
packas upp av egna arbetare. 

• Leveranstiden är oftast mindre 
än en arbetsdag. 

• Kortare ledtider då 
leverantören själv levererar 
förnödenheterna. 

• Ingen mottagning behövs. 

• Leveranser bärs in och packas 
upp av leverantören själv. 

Användning • Problematisk med 
renhållningen inne i 
förnödenhetsutrymmen. 

• Svårigheter att hitta 
förnödenheter vid behov. 

• Efterlämnas förnödenheter 
inne i byggnaden. 

• Alltid ordning och reda inne i 
förnödenhetsutrymmen. 

• Tydlig märkning och sorterat i 
förnödenhetsutrymmen när du 
behöver något. 

• Möjlighet att använda tjänst 
inne i byggnaden för att slippa 
bära runt på allt.  

Påfyllnad • Framförhållning av 
förnödenheter med låg 
lagersaldo. 

• Glömt skriva upp en 
förnödenhet som tagit slut. 

• Kontakta arbetsledaren vid 
behov av förnödenheter. 

• Hög arbetsbelastning gör att 
rutinmässiga kontroller av 
förnödenhetsutrymmen är 
bristande.  

• Akuta inkörningar till närmsta 
byggvaruhandel. 

• Leverantör gör rutinmässiga 
inventeringar av 
förnödenhetsutrymmen. 

• Leverantör har hand om hela 
påfyllnadshanteringen. 

• Samordnar samtidigt med 
arbetsledning vid hög 
materialåtgång. 
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6.5 Jämförelse av processerna 
Vid jämförelse mellan Figur 3 som redovisas i den teoretiska referensramen och Figur 10 i empirin 

så visas det tydligt på hur de olika processerna skiljer sig åt. Där nästan alla de tio olika 

processerna som påverkar byggarbetare vid förnödenhetshantering enligt den teorin inte längre 

finns utan är ersatta med automatisk hantering som leverantörer istället sköter. Alltså den ända 

processen som är viktig nu för byggarbetare är användningen och denna är nu dessutom 

effektivare än den i teorin. Denna enkla jämförelse visar klart på den vinst som finns vid 

användning av logistiska tjänster som är leverantörsbaserade.  
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7 Slutsats 
Syftet med detta examensarbete var att visa på hur leverantörsbaserade logistiktjänster bidrar till 

ökad effektivitet i byggprocessen. Anledningen till detta var att det idag erbjuds väldigt många olika 

logistiktjänster av leverantörer till byggsektorn. Dessa är tjänster som är speciellt utformade för att 

lösa den problematik som finns och effektivisera byggprocessen. Studien ville därför undersöka 

ifall den problematik som man syftar på finns och i så fall undersöka ifall det går att bekräfta genom 

att se hur personer i byggsektorn med kunskap om detta upplever dessa tjänster. Det som 

framkommit av studien är att användningen av leverantörsbaserade logistiktjänster ger upphov till 

en effektivare byggprocess då samtliga kategorier hade effektivare processer vid användningen av 

en sådan tjänst.  

Syftet var utöver detta också att undersöka ifall leverantörsbaserade logistiktjänster förbättrar 

arbetsmiljön i byggprocessen, specifikt då frustrationen kring förnödenhetshanteringen. 

Författaren känner att med basis på studien så har de effektivare processerna vid användning av 

leverantörsbaserade logistiktjänster bidragit till att stora delar av frustrationen kring 

förnödenhetshantering försvunnit. Detta tillsammans med den bekräftade upplevelsen hos 

arbetarna på PH Bygg AB ger författaren tillräckligt med tillförlitlighet för att dra slutsatsen att 

leverantörsbaserade logistiktjänster bidrar till en bättre arbetsmiljö i byggprocessen.  

Målsättningen med denna studie var också att ta fram rekommendationer som ska agera som 

riktlinjer vid tillämpning av de presenterade logistiktjänsterna. Dessa rekommendationer är 

redovisade i, som bemärker de problem som kan lösas vid användning av logistiktjänster. Det är 

väldigt tydligt att de är mycket som effektiviseras och användningen av logistiktjänster har många 

fördelar som gynnar byggprocessen. Rekommendationerna visar också på att arbetsmiljön 

förbättras för byggprocessen då arbetsbelastningen och risken för skador minskar och 

förnödenhetshanteringen fungerar bättre. 

7.1 Fortsatta studier 
Då författaren inte hade möjlighet att utföra intervjuer av tjänsterna såsom automat- och digital 

byggvaruhandelstjänst kunde studien inte heller bekräfta ifall dessa tjänster faktiskt bidrar till 

effektivisering som förbättrar byggprocessen och arbetsmiljön. Därav skulle författaren vara 

intresserad och se ifall dessa tjänster bidrar till samma effektiviseringsmöjligheter som de 

redovisade i denna studie. 

Vidare så upplever författaren även att användandet av dessa tjänster kommer att fortsätta 

framöver och därför hade det varit av intresse att fortsättningsvis utreda potentiella förbättringar 

av inventeringen av förnödenhetsutrymmen då det i dagsläget görs genom fysiska besök till 

utrymmen av leverantörer, då det i denna studien fanns begränsningar i tid och de antal 

respondenter som kunde medverka så föreslår författaren att en större studie kan utföras som 

potentiellt ska kunna ta fram mer utvecklade logistiktjänster genom att undersöka olika tjänster.  
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BILAGA 1 
Intervjufrågor.  

Y: frågor riktade till yrkesarbetare. 

TJM: frågor riktade till arbetsledare. 
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Personliga frågor 

1. Vad har du för roll på byggarbetsplatsen? 

2. Hur länge har du varit anställd på företaget? 

3. Hur länge har du arbetat i byggbranschen? 

4. Har du erfarenheter av tidigare projekt? 

5. Har du erfarenhet av leverantörsbaserade logistiktjänster? 

6. Har du fått genomgå någon utbildning för att få kunskap kring leverantörsbaserade 

logistiktjänster? 

Frågor kring projektet 

1. Hur länge har detta projekt hållit på? 

2. Hur många uppskattar du att ni är på detta bygge en vanlig arbetsdag? 

3. Hur långt bort ligger byggvaruhandeln ni använder? 

Frågor kring inköp 

1. Hur upplever du att hanteringen av beställning, fakturering, hantering, kvalitetskontroll 

fungerar? (TJM) 

2. Hur upplever du att lager/förråd inventeringen fungerar? (Y), (TJM) 

3. Hur upplever du att inköp av förnödenheter fungerar med och utan en logistiktjänst? (TJM) 

4. Hur upplever du det är att göra alla inköpen hos en leverantör istället för flertalet? (TJM) 

5. Hur produktiv upplever du att du är med en logistiktjänst och utan? (Y), (TJM) 

Frågor kring leveranser 

1. Hur upplever du att leveranstider hålls? (Y), (TJM) 

2. Upplever du att du alltid får leveranser placerade på rätt yta? (TJM), (Y) 

3. Hur upplever du att det fungerar att inte behöva ta emot leveranser av förnödenheter? (Y), 

(TJM)  

4. Upplever du att får rätt förnödenheter levererade tillräckligt snabbt? (Y), (TJM) 

Frågor kring Användning 

1. Hittar du lätt de förnödenheter du behöver när du behöver de? (Y) 

2. Finns de förnödenheter du behöver alltid tillgängligt på arbetsplatsen? (Y) 

3. Finns det förnödenheter inne i förnödenhetsutrymmen som ingen har användning av? (Y) 

4. Upplever du att det är ordning och reda inne i förnödenhetsutrymmen vid användning av 

logistiktjänst? (Y) 

5. Upplever du att förnödenheter läggs tillbaka efter användning eller hittar du det liggandes 

inne i byggnaden? I så fall hur ofta uppskattar du att det händer? (Y) 

6. Vad för förbättringsåtgärder upplever du att det finns med förnödenhetshanteringen? (Y), 

(TJM)  
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Frågor kring påfyllnad av förnödenheter 

1. Hur upplever du att inventeringen och påfyllnaden fungerar av förnödenheter? (Y), (TJM) 

2. Händer det att du själv får köra in och köpa förnödenheter akut? (Y), (TJM) 

3. Hur ofta görs inventering av förnödenhetsutrymmen? (TJM) 

4. Hur ofta sker påfyllning av förnödenhetsutrymmen? (Y), (TJM) 

5. Hur upplever du att du kan påverka mängden av påfyllnad som görs? (Y) 

6. Vad upplever du kan bli bättre vid påfyllnaden av förnödenheter? (Y), (TJM) 

Frågor specificerade kring leverantörsbaserad logistiktjänsten 

1. Vad har du för erfarenhet av leverantörsbaserade logistiktjänster? (Y), (TJM) 

2. Hur upplevde du att det fungerade på din arbetsplats? (Y), (TJM) 

3. Vad var den största förändringen i ditt dagliga arbete? (Y), (TJM) 

4. Hur upplevde du att samarbetet med leverantören fungerade? (Y), (TJM)  

5. Vilka för- och nackdelar upplevde du att det fanns med tjänsten? (Y), (TJM) 

6. Vad får du för uppfattning av de presenterade tjänsterna? (Y), (TJM) 

7. Kan du tänka dig att pröva någon av de presenterade tjänsterna? (Y), (TJM) 
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