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Sammanfattning 
Denna studie behandlar logistik och materialhantering med fokus på just-in-time-leveranser 

(JIT). Via intervjuer har data samlats in för att besvara forskningsfrågan; hur arbetar OF med 

JIT idag och finns det möjligheter till förbättring? Idag använder de inte JIT i någon större 

utsträckning, men ser en potential i metoden. Det framkom flera eventuella hinder för en 

renodlad implementering av JIT, främst relaterade till resurser och planering. Resultatet av 

studien blev att det finns möjligheter att utveckla arbetet med JIT, utan att en renodlad strategi 

för JIT införs. Det finns alternativ där material levereras i så nära anslutning det går, utan att de 

nödvändigtvis behöver monteras direkt. Detta innebär lagerbildning under kortare perioder på 

upplag för separata material som bör vara markerade. Att mellanlagra materialet är en väl 

fungerande metod som fyller syftet för JIT-leveranser, men tar inte vara på dess fulla potential. 

Kostnaden är fortfarande densamma i försörjningskedjan, samtidigt som kedjan inte förkortas. 

Om en JIT-implementering är önskvärd bör denna strategi fortgå medan relationer med 

leverantörer bildas, avtal sluts och utbildning av berörd personal sker. 
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Abstract 
This research covers logistics and the handling of materials with focus on just-in-time-deliveries 

(JIT). Data has been collected through interviews to answer the research question; how does 

OF use JIT today and what opportunities are there for further development? They don’t use JIT 

regularily today, but they do see its potential. Several obstacles for an implementation of JIT 

was discovered, primarily linked to resources and planning. The result of the study was that 

there are several opportunities to develop the logistics strategies towards JIT, without a total 

implementation of JIT. There are alternatives where materials are delivered as close to usage 

that’s possible, withouth necessarily installing them right away. This would lead to stockpiling 

for short periods at a time on heaps for separate materials, which should be marked up. To use 

interim storage for materials is a well functioning method which fills the purpose for JIT-

deliveries, but doesn’t fulfill its full potential. The cost is still the same in the delivery chain, at 

the same time as it isn’t cut. If a JIT-implementation is desired, interim storage should still be 

used while relationships towards fabricators are built, deals are made and education within the 

JIT-strategies are implemented.  
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Ordlista 
 

Kundorderspecifika material (orderproduktion) – Betong- eller fasadelement. 

Bulkprodukter – Icke kundorderspecifika material, exempelvis gips, virke och isolering. 

Standardmaterial – Bulkprodukter samt exempelvis fönster och köksutrustning. 

Placeringsritning – Ritning som illustrerar arbetsplatsdispositionen på en byggarbetsplats. 

PC-möten – Platschefsmöten. Informationsmöten om företagets situation och omvärld med 

erfarenhetsåterföring. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Idag råder akut bostadsbrist i Sverige. Över en tioårsperiod framöver behöver det byggas 

200 000 lägenheter, om bara hyreslägenheter tas i beaktning (HurViBor, 2016). I Umeå 

kommer det byggas cirka 2000 lägenheter per år de kommande fyra åren, en stor del av dessa 

är även öronmärkta som studentbostäder (SVT, 2016). En svårighet med dessa planer är var 

lägenheterna ska få plats. Det blir trängre att bygga bostäder och lokaler, samtidigt ska priserna 

pressas för att gå med vinst. En problematik är att det ska byggas snabbt, billigt och ofta trångt 

vilket ställer till det för logistiken. Mindre ytor att bygga på innebär mindre plats till att förvara 

material. En del i lösningen för att åstadkomma ett billigare, smidigare och mindre rörigt bygge 

är att utveckla en tydlig strategi för logistik och leveranser. För att ta ännu ett steg i 

effektivisering kan just-in-time (JIT) tillämpas. 

Kortfattat kan sägas att JIT omfattar leveranser som kommer precis i tid för inbyggnation och 

bidrar till ökad kvalitet, minskade lager, minskad tid för monteringsprocess och lägre kostnader 

(Akintoye, 1994, s. 106). JIT har sitt ursprung ur lean-production som anammades i bilindustrin 

av Toyota för mer än 50 år sedan (Lean, 2016). Tanken var att effektivisera och minska slöseri. 

En del i att åstadkomma detta var att ha en minimal lagerhållning och erhålla material utefter 

behov i direkt samband med montering (Lean, 2016). Billigare produktionskostnader och 

lagerkostnader skulle i slutändan leda till effektivare produktion, större vinst och hög kvalitet.  

I byggbranschen har det tagit längre tid än i den övriga tillverkningsindutrin, men JIT 

tillsammans med lean har i vissa fall blivit en strikt strategi för vissa byggföretag. Andra 

använder lean som en metod för att öka lönsamheten (Lidelöw et. al, 2015, s. 244-248). 

Byggbranschen är möjligtvis inte den branschen som ansetts som den mest effektiva och 

smidiga, dock kanske detta är någonting som håller på att förändras i samband med inträdet av 

lean. 

Ur lean har alltså JIT blivit allt mer känt inom byggbranschen, dock finns olika uppfattningar 

om vad denna metod innebär (Friblick, 2016). Kortfattat kan det beskrivas som att JIT innebär 

att en leverans ska ske exakt när den behövs (Lidelöw et. al, 2015, s. 131). Leveranser via denna 

strategi skulle innebära att lagerhållning minimeras eftersom materialet används direkt det 

anländer till byggarbetsplatsen. I teorin kanske detta låter enklare än vad det egentligen är. Det 

krävs mycket och noggrann planering, samordning och uppföljning för att lyckas med detta. 

Dock kanske denna metod skulle kunna innebära att det går smidigare att bygga där det är 

trångt, inne i stadskärnor exempelvis, samtidigt som förflyttning av och skador på material 

minimeras.  

1.2 Frågeställning 
Detta är ett scenario vilket mycket väl kan bli normen i framtiden. Hur ska ett byggföretag som 

inte använder lean och därmed JIT i någon större utsträckning ge sig på denna strategi? Hur kan 

logistiken anpassas för att främja materialhantering, minska kostnader och öka effektiviteten? 

Detta är någonting som ska undersökas och diskuteras i denna studie. Även om inte JIT är tänkt 

att implementeras som huvudprincip i logistiken, finns det några områden där det kan vara 

fördelaktigt att använda det ändå?  
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka logistiken relaterad till husbyggnation för OF Bygg. 

Genom en teoretisk referensram ska jämförelse ske med praktiska fall. Tanken är att en djupare 

förståelse för hur OF använder logistik ska uppnås, där eventuella förbättringar kan föreslås. 

Dessa förbättringsförslag är främst inriktade på JIT-leveranser och arbetet med dessa. 

1.4 Mål 
Målet är att efter genomförd studie kunna presentera förbättringsförslag inom logistiken för OF 

Bygg med befintliga projekt som utgångspunkt. Vidare ska eventuella förbättringsförslag vara 

grundade på befintlig teori inom området, med fokus på JIT. 

2. Vetenskapliga utgångspunkter 
Detta avsnitt ämnar att ge en inblick i de vetenskapliga utgångspunkter vilka präglar denna 

rapport. Dessa lägger grunden till hur ämnet hanteras via insamling av data, metod och vidare 

analys och diskussion. Syftet är att tydliggöra de vetenskapliga utgångspunkterna och ge 

transparens över vilket angreppssätt rapporten är konstruerad efter.  

2.1 Förförståelse & val av ämne 
Ämnet denna rapport behandlar är JIT-leveranser inom byggbranschen. JIT är direkt kopplat 

till lean varför även detta till viss del kommer behandlas. Lean och JIT är dessutom mycket 

aktuellt i dagens byggbransch. En av anledningarna är att det i städer ofta råder brist på utrymme 

vid nyproduktion. Som konsekvens av detta finns ibland inte tillräcklig plats för ordentliga 

materialupplag, varför särskilda materialleveranser kan behövs. Här kommer lean in i form av 

att minska slöseri och effektivisera arbetet i form av minskade kostnader för lagerhantering, 

upplag och även tidsfaktorer. 

Som byggnadsingenjör på en ledande position inom ett byggprojekt, är dessa ämnen relevanta 

att ha i åtanke. Det saknas ofta utrymme för ordentliga upplag samtidigt som upplagen ibland 

skapar oreda och kan vara i vägen för att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt. 

Dessutom kan det finnas anledning att utvärdera dessa strategier med avseende på ekonomiska 

faktorer. 

En problemformulering bygger på hur verkligheten uppfattas, men även av förförståelsen till 

densamma (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2014, s.14). Detta kan kopplas till hur studierna 

påverkar verklighetsuppfattningen jämfört med den som skapas på en verklig byggarbetsplats. 

Exempelvis vad gäller konsekvenser på arbetsmiljö och effektivitet. Hur JIT påverkar 

ekonomin inom projektet är dock ingenting som avspeglas i den direkta byggnationen.  

Det finns anledning att tro att strategierna för logistik skiljer sig dels mellan företag men även 

beroende på geografiskt läge, storlek på projekt och vem som leder dem. Tidigare forskning 

visar att logistik kopplad till byggbranschen kan vara mycket komplicerad och kräver noggrann 

planering (Larsson et al., 2008). Ett problem definieras som ett glapp mellan förförståelsen 

jämfört med den verklighet vi utsätts för och uppfattar (Bjereld et. al., 2014, s.15). Denna 

rapport ämnar att minska detta glapp med hjälp av teori och information om praktiska fall. 

2.3 Verklighetssyn 

Företag och dess sociala aktörer är beslutsfattare. De grundar ofta subjektiva beslut utefter 

resultat i tidigare likartade situationer, alternativt baserat på andras bedömningar och 

erfarenheter. Ovanstående resonemang pekar på att enskilda sociala aktörer inom företaget, 



3 
 

tillsammans skapar en verklighet. En verklighet som kan avspeglas i en företagskultur 

exempelvis. Denna verklighetssyn kallas för konstruktionism (Bryman, 2011, s. 36-37).  

Synen på vetenskap och verkligheten skiljer sig från forskningstyp och akademisk inriktning 

(Bjereld et. al, 2014, s.71-72). Verkligheten i denna rapport baseras till stor del på hur enskilda 

sociala aktörer tar beslut vilka påverkar utfallet i varje enskilt fall. Bryman (2011, s.36) menar 

att de inte skapar verkligheten helt på egen hand, istället sker detta i samverkan med yttre 

faktorer. I denna rapport kan en sådan yttre faktor exempelvis vara konjunkturläge och 

konkurrens.  

Rimligtvis kan företagets strategier för JIT-leveranser variera beroende på vem som fattar 

beslutet och sköter planeringsarbetet. Detta är en intressant del i konstruktionismen, där 

aktörerna inom företaget skapar sin egen verklighet. 

Tillsammans kan detta summeras till den verklighetssyn denna studie utgår ifrån. Med detta 

menar jag hur företaget, de sociala aktörerna, enskilt och tillsammans skapar en verklighet att 

förbättra, utveckla och revidera i samspel med dess omvärld och yttre faktorer. 

2.3 Kunskapssyn 

I den här studien kommer analysen och slutsatserna baseras på data från intervjuer och till viss 

del observationer. Teorin syftar till att med hjälp av insamlad data kunna diskutera aktuella 

ämnen och dra slutsatser. Teorin tillsammans med aktuella ämnen och slutsatser ska förklara 

hur respondenterna och resonerar kring logistik och vilka konsekvenser detta skapar. En sådan 

syn kallas för ett hermeneutiskt synsätt, vilket till stor del baseras på analyser av sociala aktörers 

handlingar och beteenden (Gummeson, s. 484). Dock resulterar mänskliga beslut i ekonomiska 

konsekvenser, vilket inte helt passar in under ovanstående perspektiv. Detta är istället mätbar, 

kvantifierbar, data vilket faller mer under positivismens ramar. Med positivism menas att 

diverse mängder kvantifieras och analyseras objektivt, vilket ofta kan ge upphov till ett absolut 

svar (Yin, 2011, s. 311).  

2.4 Angreppssätt 

Metodologin baseras på principer och sättet att tänka, vilket utmynnar i ett arbetssätt. Alltså 

sammanlänkar metodologin vetenskapsteoretiska antaganden och valet av metod (Bjereld, 

2014, s. 109). Metodologin är en avgörande faktor för hur en övergripande problemformulering 

transformeras till en konkret frågeställning och en optimal arbetsgång (Bjereld, 2014, s.109, 

111).  

Tillvägagångssättet i denna rapport baseras först och främst på en idé bestående av logistik 

inom byggbranschen. Därefter minskar perspektivet och resulterar i en generell 

problemformulering kring leveranser och effektivisering av materialhantering. 

Problemformuleringen resulterar i frågeställningar och syftet, varefter relevant teori och data 

samlas in. Insamlad data ställs mot teorin och utmynnar i en analys och diskussion där aspekter 

behandlas utifrån problemformuleringen och för att kunna besvara frågeställningarna.  

Studien syftar inte att generera teorier. Istället baseras den på att utefter befintliga teorier och 

metoder söka eventuella förbättringar inom logistik, men även att belysa vad som fungerar bra. 

Detta ligger i linje med en deduktiv ansats, vilket innebär att teorier prövas varefter slutsatser 

kan göras (Yin, 2011, s.94, Bryman, 2011, s.348).  
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Teorin tillsammans med datainsamlingen ska i denna studie agera som stöd för att utvärdera 

och ge förslag på effektivisering och optimering. 

2.5 Litteratursökning 

Innan en studie genomförs bör tre aspekter beaktas; ämne, datainsamlingsmetod & källa för 

datainsamling (Yin, 2011, s. 51). Denna rapport baseras främst på litteraturstudier och 

intervjuer. Publicerade vetenskapliga artiklar hämtas främst från databaser medan de tryckta 

böckerna hämtas från bibliotek. 

Aktsamhet ska tillämpas då litteratur eftersöks, framförallt digitalt (Bryman, 2011, s.115). 

Huvudsakligen har databaser använts där alternativet att endast visa granskade, peer-reviewed, 

artiklar finns. Vidare menar Bryman att litteratur ska byggas upp sekventiellt. Först ska redan 

läst litteratur hanteras, eller någonting som andra rekommenderat. Därefter ska anteckningar 

och sökord upprättas. Litteratur som nämns i referenser ska gärna undersökas också (Bryman, 

2011, s.117). Därefter finns tillräcklig information för att utefter sökord och information som 

hittats leta artiklar och böcker. Detta tillvägagångssätt tillämpades genom att först gå igenom 

litteratur vilken behandlar forskningsfrågan. Därefter upprättades sökord för vidare 

litteratursökning, vilken i sin tur resulterade i relevanta artiklar med ytterligare referenser och 

därmed ytterligare information.  

Att definiera sökord är vitalt för att hitta relevant litteratur och sålla urvalet. Detta är en central 

del i uppstarten men även under själva arbetet (Bryman, 2011, s. 116). Detta gäller främst när 

litteraturen söks via digitala databaser, i denna studie främst EBSCO Host, Business source 

premier. Frekventa termer var; just-in-time, logistik, logistics, materialhantering, lean/-

production, construction, materialflöde & lagerhantering. 

 

2.6 Källkritik 

Denna studie belyser logistik i byggbranschen i Sverige. Den teoretiska arenan är inte 

överflödig, dessutom avgränsas studien till logistik och materialhantering enligt JIT-principen. 

Detta innebar att källorna som används specifikt för den svenska marknaden inte alltid är peer-

reviewed i databaser. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att de är mindre relevanta då de 

exempelvis publicerats i svenska byggtidsskrifter.  

I övrigt har mestadels skriftliga källor i form av böcker och artiklar publicerade på EBSCOHost, 

Business source premier använts. Detta innebär att större delen av litteraturen blivit granskad 

och godkänd, vilket stärker studiens trovärdighet. Det finns ingenting större att påpeka om dessa 

källor då de skrivits av framstående forskare inom logistik i Sverige. Däremot behandlar en del 

litteratur logistik i allmänhet och inte nödvändigtvis inom byggbranschen. 

Utöver de litterära källorna genomfördes även intervjuer. Respondenterna valdes delvis ut inom 

OF via rekommendationer för att hitta den mest lämpade respondenten för vardera intervju. 

Respondenterna är alla verksamma inom företaget och har relevanta poster och kompetens för 

att kunna besvara intervjufrågorna. För att publicera informationen skedde en 

överenskommelse om anonymitet och konfidentialitet av berörda projekt. Detta anses inte 

påverkar studien negativt, istället kan respondenterna känna sig tryggare och eventuellt dela 

med sig av ytterligare information.  
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Däremot kan respondenters subjektiva bedömningar och tankar påverka resultatet. Rimligtvis 

besvaras frågor utefter vad respondenterna anser vara den mest lämpliga metoden eller 

strategin. Detta behöver nödvändigtvis inte reflektera åsikter och metoder för resterande 

medarbetare inom företaget.  
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3. Metodologiska val 

3.1 Avgränsningar 
Det finns några avgränsningar som är viktiga i denna rapport. Framförallt avgränsas studien till 

det företag den utförs åt, OF Bygg i Umeå. Företaget bedriver byggverksamhet i Umeå och 

driver både små och stora projekt. Utöver detta avgränsas studien till pågående projekt, projekt 

i planeringsskedet, avslutade projekt samt hur inköpsavdelningen resonerar i frågan om JIT. 

Studien avgränsas till dessa områden eftersom projekten i större eller mindre utsträckning 

bedriver, bedrivit eller kommer bedriva leveranser i form av JIT. Ytterligare en avgränsning 

relaterat till företaget är en geografisk avgränsning till Umeå. Eftersom OF Bygg bedriver all 

verksamhet i Umeå med omnejd, återfinns även de studerade projekten i Umeå. 

Logistik är ett omfattande ämne där en uppsjö av aspekter finns att beakta. Därför avgränsas 

perspektivet till att fokusera på leveranser och materialhantering i linje med JIT. Denna 

avgränsning sträcker sig från planeringsskede till montering på byggarbetsplatsen. Som 

komplement för att beskriva denna leveransmetod avgränsas effektiviseringsmetoden till lean-

production. För att besvara forskningsfrågan kommer fyra huvudprodukter eller material 

användas som exempel i frågemallen (gips, virke, fönster och trappor). 

Att det inte finns någon avgränsning till storlek på projekten baseras på det faktum att dessa 

projekt ligger nära i tiden, varför relevanta personer att intervjua fortfarande är verksamma 

inom företaget idag. Dessutom är JIT en metod företaget vill undersöka, olika storlek på projekt 

innebär troligtvis olika omfattning och komplexitet. Därmed finns inte en avgränsning till 

någon specifik storlek på projekten.  

Slutligen avgränsas studien till att inte gå in för djupt i den ekonomiska aspekten, denna 

behandlas istället ytligt. Denna avgränsning beror dels på att det kan vara svårt att jämföra de 

ekonomiska konsekvenserna eftersom projektens storlek samt omfattning av just-in-time-

leveranser varierar. 

3.2 Forskningsdesign 

Denna studie byggs på intervjuer och litteratur. Forskning inom byggprocessen kan definieras 

av fyra forskningstyper (Andersson & Borgbrant, 1998, s. 20-21). Dessa utgörs av; förändring, 

utvärdering, teori- och modellutveckling och slutligen utprövning. Kategorin som bäst 

beskriver den typ av forskning denna studie behandlar är utvärdering. Författarna beskriver den 

med fyra steg, se tabell 1. 
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Tabell 1. – Forskningstyper (Andersson & Borgbrant) 

Forskningstyp Förändring Utvärdering 

Forskningsfråga Vad och hur ska 

saker förändras? 

Kartläggning för vad 

som karaktäriserar 

studieobjektet 

Metodval Fallstudier på 

arbetsplats och i 

organisationer 

Utredningar och 

undersökningar 

Metoder för 

datainsamling 

Öppna eller slutna 

frågor 

Enkäter och 

intervjuer, kvantitativt 

och kvalitativt 

Analys och tolkning Återföring och 

fördjupar 

datainsamling 

Beskrivning av delar 

och enheter, 

orsakssamband 

Resultat Ökad kunskap inom  

förändringsprocesser 

för inom ämnet 

specifika fall och 

generellt 

Ökad kunskap om 

studerat fenomen med 

hänsyn till mål och 

syfte 

Presentationsform Arbetsmaterial & 

seminarier 

Interna och externa 

rapporter 

 

Resultatet från denna studie, med ett utvärderande perspektiv, skulle sedan kunna ligga till 

grund för förändringsinriktade studier, i enlighet med det Andersson & Borgbrant (1998) 

beskriver. De nämner att forskningsmetoder inte bör blandas, därför används endast det 

utvärderande perspektivet i denna studie. Huvuddelen av studien baseras på utredningar, 

undersökningar och intervjuer. Orsakssamband kommer presenteras men även återföras till 

företaget för analys. Detta kommer ske via möten men även som en rapport i form av denna 

studie. 

Vidare menar författarna att där en produktionsmetod, i detta fall JIT, ska undersökas och 

förbättras lämpar sig fallstudier, vilket omfattas av förändringsdesignen (Andersson & 

Borgbrant, 1998, s. 22). De menar att flera variabler som kan påverka resultatet kan undersökas, 

i detta fall faktorer som påverkar leveranser och effektiviteten på byggarbetsplatsen. Vidare 

menar författarna att personer som påverkas av förändringen med fördel kan involveras i 

forskningen, vilket är fallet i den här rapporten. Ett huvudmål för förändringsforskningen är att 

den ska bidra till ökad insikt, motivation och nödvändiga åtgärder för aktuell förändring 

(Andersson & Borgbrant, 1998, s.22). Även om författarna menar att metoder inte ska blandas, 

är fallstudierna från förändringsperspektivet en nödvändig faktor för att genomföra denna 

studie.  



8 
 

Den utvärderande forskningstypen involverar tydliga mål om vad som ska studeras vilket styr 

val av forskningsprocess, exempelvis målgrupper, variabler och analysmetod (Andersson & 

Borgbrant, 1998, s.22). Resultaten ska sedan presenteras och dokumenteras så att olika personer 

kan ta tillvara på den typ av information de berörs av. 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen i denna rapport bygger främst på intervjuer men även vissa fältobservationer. 

Syftet är att konstruera frågemallar för intervjuer, observera och hitta annan relevant data med 

avseende på underliggande teoriavsnitt.  

Vid samtal och intervjuer kan det uppstå svårigheter att uppträda objektivt och att inte 

undermedvetet vinkla information åt ett håll som gynnar ett visst utfall eller resultat (Andersson 

& Borgbrant, 1998, s. 29). Vidare ska den som intervjuar vara noggrann med att inte påverka 

respondenten på något sätt, samtidigt som möjliga felkällor ska uppmärksammas. 

Intervjuer är en vanlig datainsamlingsmetod för kvalitativ data, ofta utgörs de av semi- eller 

ostrukturerad karaktär (Bryman, 2011, s. 412-413). Vidare menar Bryman att de inte 

nödvändigtvis behöver utgöras av standardiserade frågor, vilket kan utelämna relevant 

information respondenterna är villiga att dela med sig av på eget initiativ. En fördel kan dock 

vara att ha en frågemall där centrala delar behandlas för att skapa en viss struktur, därefter kan 

följdfrågor ställas och respondenten kan även fylla i (Bryman, 2011, s. 413). Med detta menas 

att intervjun är semistrukturerad (Bryman, 2011, s. 415) och anses vara den mest effektiva 

metoden för datainsamling i denna rapport. 

Det semistrukturerade tillvägagångssätt utgör en flexibel variant av datainsamling där forskaren 

tillåts samla in ännu mer information och få ett bättre perspektiv inom ämnet. Detta är viktigt 

för denna studie eftersom den omfattar beslut och resonemang från flera enskilda aktörer, vilka 

ofta kan ha olika perspektiv och syn på ämnet.   

Detta ligger även i linje med resonemanget att en kvalitativ datainsamling via intervjuer ofta 

tjänar som syfte att få en djupare förståelse inom ämnet, istället för samla in kvantifierbar data 

och verifiera eller förkasta en teori (Andersson & Borgbrant, 1998, s. 28). 

3.3 Utformning av intervju 

Eftersom intervjuerna berör fyra olika typer av perspektiv inom logistik kunde inte samma 

intervjumall användas vid samtliga intervjuer. Därför utformades de utifrån varje perspektiv 

(inköp, färdiga-, pågående- och avslutade projekt) med fokus på fyra produktkategorier. 

Gemensamt var att de behandlade hur arbetet ser eller har sett ut samt hur planeringsskedet 

påverkat utfallet. Som nämnt i förra avsnittet var intervjuerna av semistrukturerad typ, vilket 

gav möjlighet att ställa följdfrågor och även få ytterligare respons på frågor. Detta innebar att 

inga slutna svarsalternativ fanns tillgängliga, vilket resulterar i en mer omfattande analysdel.  

Eftersom frågorna var av en mer öppen karaktär, innebar det ibland att frågor som skulle ställas 

senare redan blivit besvarade i samband med tidigare punkter. Inga slutna svarsalternativ fanns 

därmed tillgängliga, vilket resulterar i en mer omfattande analysdel. Tanken var att intervjun 

skulle bli mer av ett samtal med fokus på några huvudfrågor, vilket också innebär att 

information utanför studiens avgränsningar berördes. Dock tjänar den semistrukturerade 

intervjumetoden sitt syfte i detta fall genom att det är enkelt att återgå till ämnet med en ny 

fråga. 
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3.4 Val av respondenter 

Valet av respondenter baserades delvis på rekommendationer från anställda över vilka som var 

mest lämpade att intervjua. Detta resulterade i tre respondenter, varav två platschefer och en 

från inköpsavdelningen. Platscheferna hade erfarenhet från avslutade, pågående och planerade 

projekt. Detta gällde även för respondenten från inköpsavdelningen, huvudfokus här var dock 

hur planeringsskedet såg ut. 

Att göra fyra intervjuer med tre personer ansågs tillräckligt tidsmässigt och innehållsmässigt 

för att kunna besvara forskningsfrågan och uppnå teoretisk mättnad. Alla planerade delar i 

studien kunde täckas via dessa intervjuer. 

Dessa resonemang ligger i linje med Yins (2011, s. 88) resonemang om ett målstyrt urval. 

Författaren menar att det i kvalitativ forskning, med intervjuer som datainsamlingsmetod, gäller 

att hitta respondenter som besitter rätt kompetens. Vidare påpekas att det är viktigt att de kan 

bidra med tillräcklig information samtidigt som de helst ska kunna se forskningsämnet ur ett 

brett perspektiv. Dessutom bör personer inte väljas ut med uppsåt för att de har liknande tankar 

som forskaren, vilket kan få studien att vinklas (Yin, 2011, s. 88-89). Hur denna situation såg 

ut i förväg var svår att veta, däremot kan det i efterhand konstateras att frågorna inte besvarades 

på ett sätt som vinklar studien. 

Bryman (2011, s. 191-192) menar att bortfall kan ha flera innebörder. Dels det mest uppenbara 

bortfallet, att en tänkt respondent inte vill delta, men även om respondenten inte vill svara på 

vissa frågor eller inte har tillräcklig kompetens för att ge tillräcklig information. Detta var inte 

någonting jag upplevde under intervjuerna. Det fanns svar till alla frågor, dessutom gavs 

ytterligare respons som följd av vissa frågor. Ingen tackade heller nej till att intervjuas, vid 

första kontakt bokades tid för intervjuer. 

3.5 Genomförande av intervju 

Intervjuerna bokades in kontinuerligt under studiens gång i samband med att tillräcklig teori 

samlats in för att kunna genomföra intervjuerna med tillräcklig bakomliggande fakta. Samtliga 

intervjuer skedde på OF:s kontor eller ute på byggarbetsplatser. Inledningsvis presenterades 

studiens syfte och mål för att sedan ge kort information om ämnet studien behandlar. Därefter 

inleddes intervjuerna med övergripande frågor relaterade till JIT-leveranser och logistik i 

allmänhet. Ofta blev resultatet att en fråga ledde till omfattande svar vilka även täckte 

ytterligare frågor. Detta gav intervjuerna en samtalslik karaktär, vilket skapade ett bra flyt. 

Dessutom kunde följdfrågor ställas om inte tillräcklig information gavs initialt. Ytterligare en 

fördel med intervjuerna var att det var enkelt att reda ut oklarheter i efterhand eftersom alla 

respondenterna befann sig inom samma organisation och kunde kontaktas för uppföljning eller 

klargörande frågor.  

Under intervjun togs anteckningar digitalt, via stödord och ordagranna meningar. Dessa fördes 

in direkt i intervjumallen för att skapa en tydlig struktur och förenkla dataöverföring till skrift. 

Det fanns inga uttalade tidsramar för varje intervju, dock varade de i cirka en halvtimma 

vardera. Det uppstod inte några uppenbara hinder eller störningar relaterade till planering eller 

genomförande av intervjuerna. 

3.6 Databearbetning 

Eftersom intervjuerna inte spelades in fördes så detaljerade anteckningar som möjligt. Dessa 

renskrevs i direkt anslutning till att varje intervju var genomförd för att minimera förlorad data 
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eller annat bortfall. Dessutom skedde viss efterföljande kontakt för att få ytterligare information 

där oklarheter förekom.  

När svaren från intervjuerna var överförda till studien kunde en jämförelse och analys ske jämte 

befintlig teori. Innan intervjuerna genomfördes hade relevanta delar för varje intervju plockats 

ut för att underlätta analysen. Utöver detta kontrollerades resterande teori för att finna 

ytterligare delar som eventuellt berörts. 

Stor vikt lades på att göra studiens resultatdel överskådlig, men även grundlig. Därför 

presenteras resultatet av intervjuerna var för sig, utan att plocka bort delar som inte 

överensstämmer med teorin. På så vis kan så mycket som möjligt av befintlig teori tillämpas, 

samtidigt som trovärdigheten påverkas positivt. Utöver detta presenteras insamlad data på ett 

sådant sätt att den ska vara enkel att läsa. Detta förändrar inte respondenternas svar, men gör 

att texten inte blir lika utstakad som den blivit om den presenterats fråga för fråga. Dessutom 

besvarades ofta efterföljande och tillkommande frågor samtidigt, vilket främjas av denna typ 

av resultatpresentation. 

3.7 Forskningsetiska aspekter 

När det gäller de forskningsetiska aspekterna finns det fyra huvudkategorier; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011, s. 131-132). 

Det framgår tydligt av dess benämningar vad kraven innebär, men de kommer att redogöras för 

utefter hur denna rapport genomförts.  

 Informationskravet – alla respondenter fick information om syfte, mål och vad 

intervjuerna skulle behandla. De blev alla tillfrågade och godkände frivilligt att delta i 

studien. 

 Samtyckeskravet – Deltagarna fick avgöra själva om de ville medverka i studien, 

resultatet blev att alla deltog. 

 Konfidentialitetskravet – Uppgifter om inblandade i undersökningen måste behandlas 

försiktigt. Utomstående ska hindras från åtkomst till dessa. Det fanns tveksamheter om 

att redovisa projekten vid dess benämning i samband med två intervjuer. Detta 

respekterades samtidigt som det inte behöver påverka studien eftersom den syftar att 

undersöka hur OF arbetar i stort, inte i enskilda projekt. Resultatet blev att inget projekt 

eller respondent presenteras vid namn.  

 Nyttjandekravet – Uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas 

för den aktuella studien. I denna studie samlas inte uppgifter in om enskilda personer, 

varför detta etiska krav inte berörs. 
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4. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för analys och diskussion. 

Presentationen av teorin börjar med ett brett perspektiv, att förklara vad logistik innebär. 

Därefter presenteras modeller och teorier inom logistik, för att sedan övergå till ett avsmalnat 

perspektiv inriktat på byggbranschen. Här kommer olika synvinklar presenteras och vad som 

är viktigt att tänka på när det kommer till ett byggprojekt, dess materialflöde och 

konsekvenserna detta ger. Tanken är att ge en introduktion till den teoretiska arenan. Fördelar 

och nackdelar kommer med JIT kommer också förklaras samt vad som orsakar dessa. 

Avslutningsvis kommer en kortare sammanfattning ske där de olika teorierna kopplas till 

varandra för att skapa en förståelse för hur modeller, faktorer och teorier alla är 

sammankopplade. 

4.1 Lean-production 
Begreppet lean-construction innebär en tillämpning av lean-production i byggbranschen 

(Baladhanayutham & Venkatesh, 2012, s. 26). Toyota implementerade lean-production för mer 

än 40 år sedan och har sedan dess fortsatt utvecklingen av strategin. Inom byggbranschen 

strävar man efter detta exempel. Dock är en byggnad ett mer komplicerat projekt än att montera 

bilar utefter specifika ritningar med hjälp av en standardiserad och upprepande 

tillverkningsprocess (Baladhanayutham & Venkatesh, 2012, s. 26). De menar att i ett 

byggnadsprojekt måste hänsyn tas till deadlines, lagar, förordningar samt att aktörerna befinner 

sig i en mer komplex miljö och marknad.  

Lean-konstruktion går ut på att hantera och förbättra processen hela vägen från idé till färdig 

byggnad. Till slut ska en byggnad, baserat på ett behov, levereras till kund och företaget ska 

göra en vinst (Baladhanayutham & Venkatesh, 2012, s. 25-26). Under denna process ska fokus 

vara att minska slöseri. Detta omfattar att undvika lagerbildning som binder upp kapital och tar 

plats, men även att undvika sena eller uteblivna leveranser (Baladhanayutham & Venkatesh, 

2012, s. 26).  

4.2 Logistik 
Att logistiken fungerar är vitalt när en byggnad ska uppföras. Med logistik menas moment av 

styrning, planering och organisation av aktiviteter kopplade till ett materialflöde (Larsson, 

Hjort, Söderlind & Wennersten, 2008, s. 14). Detta involverar såväl leveranser som returer i 

form av spill, skräp och överflöd. Inom logistik finns sju grundprinciper att följa, de sju R:en. 

Dessa är att erhålla rätt vara, i rätt kvantitet, rätt skick, på rätt plats, rätt tid, hos rätt kund och 

till rätt kostnad (Lumsden, 2012, s. 22-23).  

Mattsson (2012, s. 31) pekar på att leveranstider utgör en stor konkurrenskraft. För att förkorta 

leveranstider betonas en aspekt, att samarbeta och värna om relationer med både leverantörer 

och kunder, alltså de som är inblandade i försörjningskedjan (Mattsson, 2012, s. 31).  

Logistik involverar flera aktörer som tillsammans bildar en försörjningskedja (Lidelöw et. al, 

2015, s. 241). Med en försörjningskedja menas ett nät eller led av aktörer, tillverkare, 

underleverantörer och kunder etc. Författarna menar att försörjningskedjan kan se olika ut 

beroende på produkt och marknad (Lidelöw et. al, 2015, s. 241). Det är inom denna 

försörjningskedja som relationer mellan aktörer skapas samt material, information och 

betalningar rör sig i olika riktningar. En försörjningskedja ska som nämnt tjäna ett syfte för 
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specifika produkter och tjänster. Vissa tjänster kan outsourcas, att låta någon annan ta hand om 

lagerhantering via mellanlagring är ett exempel på detta.  

4.2.1 Logistik i byggbranschen 

En byggarbetsplats, den tillfälliga fabriken, präglas ofta av temporära försörjningskedjor, där 

projektering och produktionen dessutom är skilda från varandra (Larsson et al., 2008, s. 15). 

Det är alltså ett nätverk där flera aktörer under en tidsbegränsad period är mer eller mindre 

beroende av varandra. En byggarbetsplats hanterar stora mängder inkommande och utgående 

material, varför störningar i försörjningskedjan bör minimeras så produktionen kan fortlöpa 

(Larsson et al., 2008, s. 16). Allt material måste finnas på plats i rätt mängd, rätt kvalitet och 

vid rätt tidpunkt. Vidare menar författaren att det är nödvändigt att arbetare har tillräckligt med 

utrymme att röra sig på men även att komma åt material. Lagerbildning och lossning ska inte 

hämma detta.     

Information och kommunikation mellan inblandade aktörer är oftast den länk som brister, och 

leder till störningar (Larsson et. al., 2008, s. 16). Larsson et al. menar att vanligaste 

bristningspunkten är där extern och intern logistik möts. Med extern logistik menas när 

materialet är på väg till byggarbetsplatsen medan intern logistik handlar om hur material 

hanteras och förflyttas inom byggarbetsplatsen. Extern logistik innefattar därmed alla processer 

som är kopplade till att ett material levereras, med avseende på försörjningskedjan, där 

kommunikation spelar en stor roll (Mitsumasa et. al, 2016, s. 15). Som förklaring till detta pekar 

Larsson et. al (2008, s. 16) på att det inte finns långsiktiga relationer där parterna lärt känna 

varandra och motpartens behov. Exempelvis till vilket lager en produkt ska levereras till, eller 

var och hur en leverans ska lossas och mottas på byggarbetsplatsen. Lossas produkten på fel 

plats kan detta innebära långa förflyttningssträckor eller hinder för rörelse inne på arbetsplatsen. 

Nedan illustreras ett materialflöde från leverantör till kund (fig. 1). Beroende på leveransmetod 

och produkter kan vägen bli längre eller kortare. Vid JIT bör leveransen ske via kortaste vägen, 

alltså direkt till produktionsstället (Larsson et al., 2008, s. 17). 
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Mattsson (2012, s. 32) menar att kunder idag vill ha tjänster utöver den fysiska produkten. 

Exempelvis värderar ett byggföretag leverans- flexibilitet och pålitlighet, servicenivå vid 

leveranser och det faktum att rätt produkt levereras till avtalat pris (Mattsson, 2012, s. 31-32). 

En av de viktigare aspekterna för ett byggföretag är korta ledtider, vilket nämns som en av de 

viktigaste konkurrensfördelarna för ett logistikföretag. Utöver korta leveranstider bör fokus 

skifta från den tidigare synen på materialflöden till att även involvera informationsflöden i 

samma kategori (Mattsson, 2012, s. 32). Vidare bör logistikföretag sträva efter effektiva 

partnerskap istället för att endast försöka tillfredsställa kunder i ett kortsiktigt perspektiv, vilket 

både leverantör och kund vinner på. Korta ledtider, flexibilitet, relationer och informationsflöde 

är alla hörnstenar för en lyckad JIT-strategi.   

I byggbranschen kan det vara svårt att uppnå kontinuitet i försörjningskedjan eftersom aktörer 

ofta byts ut mellan olika projekt (Lidelöw et. al, 2015, s. 242). Via erfarenhetsåterföring skapas 

lärdomar om hur processer i försörjningskedjan kan förbättras, vilket dock kräver upprepning 

av processen för att korrekt kunna utvärdera olika faktorer. Utan kontinuitet bland aktörer i 

försörjningskedjan uppstår svårigheter att förbättra samarbete och kommunikation (Lidelöw et. 

al, 2015, s. 242). Vidare betonas två aspekter för att effektivisera försörjningskedjan. Dessa är 

att öka materialflödeseffektiviteten och det andra är att skapa relationer till inblandade aktörer 

(Lidelöw et. al, 2015, s. 242). Att öka effektiviteten påverkar kostnader för transport och lager 

men syftar även till att minska leveranstider, leveranssäkerhet och flexibilitet. Vad gäller 

skapandet av relationer menar författarna att långsiktiga avtal bör slutas där priser och 

leveranstider är konstanta (Lidelöw et al, 2015, s. 242-243). I dessa samarbeten och partnerskap 

bör risken fördelas över försörjningskedjan, dock uppges att detta är en ovanlig företeelse inom 

byggbranschen. Att kombinera dessa aspekter antyds ge bäst effekt och leveranssäkerhet. 

Utöver inköpspriset finns även andra kostnader, monetära och tidsrelaterade, kopplade till 

logistiken av byggmaterial. Fem av dessa punkter beskrivs nedan (Larsson et. al, 2008, s.21). 

Byggmaterialleverantör 

Byggmaterial 

Information 

Huvudla

ger 

Produktio-

nsställe 

Mellanlager 

Figur 1. Materialflöde. (Larsson et al.) 
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 Lossning - Mottagningskontroll och inspektion av material, själva lossningen samt 

väntekostnader relaterade till när i tiden en leverans sker. 

 Internhantering - Förflyttning av material inne på byggarbetsplatsen till och från 

upplag men även till den plats de ska byggas in på. Sortering av material och 

avfallshantering utgör även kostnader i form av tid och pengar. 

 S-kostnader - Med S-kostnader menas spill, skador som uppkommer på material samt 

stöld. Dessa präglas främst av monetära kostnader, men även tidsmässiga på grund av 

behov av nya leveranser. 

 Kapitalbindning - Räntekostnader och kostnader för de lagerytor och upplagsplatser 

som behövs. 

 Produktionsstörningar - Dessa uppkommer när en leverans är sen, felaktig eller att 

själva lagret hindrar att utföra övriga aktiviteter effektivt. Exempelvis kan lager och 

upplagsplatser blir så röriga att det uppkommer problem att komma åt nödvändigt 

material.  

Dessa tillkommande kostnader uppgår enligt författarna till ungefär 70 % av inköpspriset, där 

lossning och internhantering av materialet påverkar mest, följt av spill, skador och stölder 

(Larsson et. al, 2008, s. 25). Lossning och internhantering är ofta relaterat till vilket pris som 

betalas för materialet. Författarna menar att principen ”alltid lägsta pris”, ofta innebär bristfällig 

paketering vilket påverkar hantering på byggarbetsplatsen väsentligt (Larsson et. al., 2008, s. 

22). Vidare menar de att detta problem är svårt att komma ifrån eftersom inköpsavdelningen 

ofta ser inköpspriset som direkt avgörande faktor istället för ett helhetsperspektiv på hela 

materialflödet. Den lägre kostnaden kompenseras ofta av extra hantering på arbetsplatsen, 

varför det kan löna sig med en dyrare produkt (Larsson et. al., 2008, s. 22-23). Vidare pekar de 

på den extra tid som krävs att bära eller på annat sätt förflytta material lossade på fel plats, i 

vissa fall flera dagar. Dessutom uppges att byggföretag ofta har otillräcklig uppfattning om hur 

mycket internhantering och lossning påverkar i tid och pengar. Här ges en generell uppskattning 

av att det uppgår till ungefär 50 % av inköpspriset (Larsson et. al., 2008, s. 23).  

Vad gäller kostnader för spill varierar de från projekt till projekt. Det är ofta platsspecifika 

faktorer som avgör. Däremot menar uppges att mindre orderkvantiteter är en bidragande orsak 

till att minska spill (Larsson et. al., 2016, s. 24). Erfarenhetsåterföringen av faktiskt spill är låg, 

vilket påverkar inköpsavdelningens schablonpålägg för spill, minst 15 % enligt författarna.  

4.2.2 Materialflöde till och från byggarbetsplatsen 

Ett materialflöde börjar när en kund finner ett behov och kontaktar en leverantör. Ju fler 

inblandade i denna process, desto mindre blir flexibiliteten och effektiviteten i ett materialflöde 

(Mattsson, 2012, s. 90-91). Beroende på vilken vara och vilket förhållande kund och leverantör 

har, kan materialflödet ta olika vägar och påverkar därmed ledtiden men även totalkostnaden 

för kunden. Exempelvis kan det ta lång tid för en specialbeställd produkt om det inte finns 

relationer sedan tidigare där parterna känner till varandras behov och krav. Att förkorta och 

effektivisera försörjningskedjan är som tidigare nämnt en åtgärd för att minimera risker för 

leveranser samtidigt som ledtiderna blir kortare. Att utveckla relationer och samabeten är alltså 

en metod för att åstadkomma detta.    

När ett hus ska byggas består materialflödet av åtskilliga produkter och material. Generellt sett 

kan de delas in i standardprodukter (bulkprodukter) och specialiserade produkter, vilka 

specialtillverkas för varje enskilt hus (Larsson et. al, 2008, s.17). Ledtiderna är kortare för 
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standardprodukterna, exempelvis gips och virke, än för de med längre leveranstider och mer 

planering, exempelvis trappelement. Indelningen illustreras i figur 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med utgångspunkt från ovanstående figur, presenteras ett synsätt på hur leverantörer kan 

hanteras. Kraljic menar att förhållanden bör anpassas till typ av leverantör. Han har delat in 

leverantörer i inköpsfamiljer, ett sätt att handskas med leverantörer av likartade produkter, 

tjänster och påverkan på egna företaget (Effso, 2016). Inom byggbranschen kan detta kopplas 

till leverantörer av de ovan nämnda bulk- och specialprodukterna. Kategoriseringen av 

leverantörerna är en metod för att redogöra för inköpsstrategier för både långsiktiga och 

kortsiktiga relationer (Effso, 2016). Kraljics matris delas in i fyra kategorier över två skalor, 

finansiell risk och leveransrisk. Dessa består av hävstångs-, icke-kritiska-, strategiska- och 

flaskhalsprodukter.     

En hävstångsprodukt innebär någonting som har stort värde för ett företag, och som finns väl 

tillgängligt på marknaden. Produkter där antal leverantörer är högt kombinerat med låg 

finansiell risk definieras som icke-kritiska produkter, exempelvis gipsskivor (Mattsson, 2012, 

s. 121). Flaskhalsprodukterna definieras av en låg finansiell risk, men leveransrisken är hög. 

Exempel på sådana material kan vara fönster där antal leverantörer kan vara få och leveranstider 

långa. Avslutningsvis presenterar författaren de strategiska produkterna, hög finansiell risk 

kombinerat med hög leveransrisk (Mattsson, 2012, s. 121). Dessa material är avgörande för en 

tillverkningsprocess, en byggnad, samtidigt som antal leverantörer kan vara få till antalet. 

Exempel på en strategisk produkt är ett trappelement.  

Ur ett strategiskt perspektiv bör långsiktiga relationer eller partnerskap bildas med de 

leverantörer som erbjuder produkter som karakteriseras av låg tillgänglighet (Mattson, 2012, s. 

120). För produkter med låg tillgänglighet och hög finansiell risk eller betydelse för företaget 

bör ett partnerskap utvecklas för att säkerställa enskilda leveranser i framtiden, exempelvis 

fönster. För material med låg tillgänglighet och låg finansiell risk eller betydelse för företaget, 

bör byggföretaget utveckla en relation där leveranser kan säkerställas även i framtida projekt, 

exempelvis när det gäller stora inköpsvolymer (Mattson, 2012, s. 121). Till sist menar 
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garderober, fönster 
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Figur 2. Indelning av byggmaterial i kategorier 
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författaren att för produkter med hög tillgång på marknaden bör inte partnerskap eller 

långsiktiga relationer skapas. Här bör istället avtal och andra mindre komplicerade metoder 

användas för att effektivisera rutiner och metoder för inköp av material (Mattson, 2012, s. 121). 

Om byggföretaget istället skapar nära relationer försämras möjligheten att utnyttja 

konkurrensen för att erhålla lägre priser på en marknad med hög tillgång på material, oavsett 

betydelse för företaget.  

Detta resonemang ligger väl i linje med vad Tookey & Roberti (2014, s. 262) påpekar om 

logistikkostnader. De menar att transporter utgör mellan 40-60 % av totala logistikkostnaden 

under ett byggnadsprojekt. Alltså kan de tidigare nämnda långsiktiga relationerna tillsammans 

med ytterligare besparingar i transportkostnaden spara ett byggföretag mycket pengar (Tookey 

& Roberti, 2014, s. 262). Det är inte ovanligt att kostnader, monetära och ickemonetära, inte 

undersöks kontinuerligt samtidigt som de sällan kvantifieras (Tookey & Roberti, 2014, s. 271). 

4.3 Just-in-time 
JIT har sitt ursprung från detaljtillverkningsindustrin och blev på 1980-talet en populär metod 

för att upprätthålla och öka sin konkurrens (Baladhandayutham & Venkatesh, 2012, s. 25). JIT 

är en del av lean, strategier och tekniker vars huvudområde är att effektivisera och minimera 

slöseri. JIT innebär ett synsätt där lager minimeras och små leveranser sker ofta, i takt med 

produktionens verkliga behov (Friblick, 2016). 

Det sker ständiga förändringar i byggbranschen, däremot har den inte anpassat sig lika snabbt 

som andra branscher. Byggföretag behöver anamma lean-production, därmed JIT-leveranser, 

för att kunna skapa ett övertag och i vissa fall överleva (Baladhandayutham & Venkatesh, 2012, 

s. 25). Uppfattningen om vad JIT innebär kan variera stort (Akintoye, 1994, s. 106).  

För att optimera JIT i byggbranschen krävs noggrann planering på grund av dess komplexa 

natur. Detta speglas till stor del av enskilda projekt vilka ser annorlunda ut från gång till gång 

(Baladhanayutham & Venkatesh, 2012, s. 35). För att lyckas med JIT menar de att en noggrann 

planering, där hela projektet involveras är nödvändig. Om alla inblandade håller sig till 

tidplanen kan arbetet fortskrida samtidigt som oförutsedda problem minskas. Däremot påpekar 

de att ett byggprojekt sällan går helt enligt plan. Det påverkas exempelvis av ändringar i 

ritningar och problem med leveranser Baladhanayutham & Venkatesh, 2012, s. 35). Upprepade 

ändringar i ritningar, koordination av underentreprenörer samtidigt som merparten av materialet 

produceras utanför byggarbetsplatsen gör att JIT rimligtvis inte är tillämpbart för alla leveranser 

av material och produkter (Opfer D, N., 1998, s. 1). Vidare menar Opfer att ett delat ansvar 

under ett byggprojekt ofta leder till problem om JIT ska användas, problem för en 

underentreprenör påverkar byggherren och övriga underentreprenörer. 

Utöver den initiala tidplaneringen i projekteringsskedet krävs alltså ytterligare tidplanering och 

koordination med leverantörer, men även med underentreprenörer (Tookey & Roberti, 2014, s. 

268). I sin studie fann de att även om initiala tidplanen var noggrant genomförd, fallerade den 

oftast på grund av brist på kommunikation inom byggarbetsplatsen, vilket exempelvis ledde till 

att leveranser krockade och kranar var dubbelbokade (Tookey & Roberti, 2014, s. 269). Även 

underentreprenörer behöver vara införstådda i JIT-metoder och respektera sina egna tider, 

bokningar och leveranser, vilket ofta kan vara ett problem.   

Som en del i att lösa detta bör det finnas utrymme för förseningar i tidsplaneringen, utan detta 

riskerar arbetet att hamna under tidspress för att ta igen förlorad tid. JIT är, och har varit, svår 
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att tillämpa i byggbranschen, mycket beroende på svårighet att med exakt precision planera 

kvantitet och tid för leverans av byggmaterial (Friblick, 2016). Det vanligaste att beställa via 

JIT är föga förvånande färdigblandad betong (Friblick, 2016). Väderfaktorer kan även påverka 

när leveranser kan ske, exempelvis kan hård vind förhindra att en kran används (Opfer D, Neil, 

1998, s.1). 

En av svårigheterna att tillämpa JIT är kunskapsglappet mellan inköpsavdelningar och hur 

byggprocessen praktiskt ser ut. Exempelvis när i tiden och hur mycket material som behövs vid 

en viss tidpunkt. Resultatet blir lagerbildning på byggarbetsplatsen (Friblick, 2016). Friblick 

pekar även på ett missförstånd inom byggbranschen för vad JIT egentligen innebär. Exempelvis 

menar han att leveranser som sker i nära anslutning till ett arbetsmoment i en 

produktionstidplan, även om den ändrats, anses som JIT.  

Eftersom det är dyrt att uppföra och projektera en byggnad bör produktionsledare ha en 

kontinuerlig kommunikation med logistikföretag om var och när material är planerat att byggas 

in (Friblick, 2016). Genom en sådan kommunikation, förutsatt att planeringen stämmer, sparas 

tid och resurser i form av att rätt material levereras på rätt plats i rätt tid. Detta är även viktigt 

ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom störningar och hinder påverkar arbetsflödet och kräver 

resurser från platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare.  

4.2.1 Materialhantering 

Materialhantering på en byggarbetsplats involverar flera aspekter, såsom inspektion, leverans, 

hantering på plats samt lagring tills montage eller inbyggning sker (Akintoye, 1994, s. 105). Att 

leta och hämta material varierar från projekt till projekt, dock finns studier som pekar på att 

yrkesarbetare spenderar mellan en halv och en hel dag per vecka endast med att hämta och flytta 

material (Friblick, 2016). De aktiviteter som inte är kopplade till värdeökning klassas som 

slöseri och bör minimeras. En metod för att lyckas med detta är just JIT (Akintoye, 1994, s.106).  

Material som levereras till en byggarbetsplats varierar stort, både i kostnad och storlek. Vissa 

material kombineras dessutom på plats för att skapa en färdig produkt för installation, därför 

behöver tre faktorer beaktas (Akintoye, 1994, s. 107-108). Dessa är; vilket material, vem 

levererar materialet och vad är bästa systemet för distribution?.  

o Vilket material 

Typ av material, kvantitet och storlek. Delas in i underkategorier beroende på 

hur kritiska de är för byggnaden, exempelvis fönster eller gips, samt storlek.  

 

Här menar författaren att särskilda leveranser, exempelvis köksutrustning, bör 

beställas separat med hänsyn till teknisk komplexitet. Dörrar, fönster och 

liknande produkter vars volym kan bli stor bör förbeställas. Periodiska 

beställningar ska tillämpas för förbrukningsvaror, exempelvis gips och isolering.  

 

o Vem levererar materialet till byggarbetsplatsen 

Producerar byggföretaget materialet själva, används underentreprenörer eller 

köps det in från leverantörer? 

 

o Vad är det bästa distributionssystemet 

Levereras material direkt från tillverkare till arbetsplatsen eller från 

leverantörers lager, mellanlagring? 
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Med avseende på JIT innebär materialhantering att slöseri ska minimeras, till slöseri kopplas 

allt som inte är värdeskapande. Detta omfattar bland annat kvalitetsinspektion vid lossning, 

förflyttning på byggarbetsplats och lagring. Dessa faktorer tar tid, utrymme och resurser i 

anspråk och skapar därmed inget extra värde (Akintoye, 1994, s. 108). Författaren menar att i 

en försörjningskedja enligt JIT-principer, ska kvalitetskontroll ingå i leverantörens åtaganden. 

Som konsekvens av detta sparar byggföretaget både tid och resurser i samband med leverans 

och lagring. Dessutom ska leveranserna ligga så nära montagetillfälle som möjligt (Akintoye, 

1994, s. 108-109). 

JIT innebär alltså att lagerbildning ska minimeras. Detta betyder inte att byggföretaget ska 

outsourca sitt lager till en leverantör, alltså mellanlagring. Ansvaret för lagerhantering läggs i 

ett sådant fall på en leverantör, som vill ha betalt för denna tjänst (Akintoye, 1994, s. 109). 

Mattson menar att produkter relaterade till en repetitiv process eller arbetsmoment, som inte är 

kundorderspecifikt, exempelvis gipsskivor, bör anskaffas via JIT. Här bör ett långsiktigare 

samarbete skapas. Detta för att förenkla administrationen kopplad till inköp och leverans 

eftersom materialet kommer behövas ofta och inte kräver någon specialiserad beställning eller 

hantering (Mattsson, 2012, s. 122). 

Det finns sju principer vilka är vitala för att lyckas med en implementation eller upprätthållande 

av JIT (Sui Pheng & Sze Hui, 1998, s. 658-659). Utöver tidigare nämnda faktorer kopplade till 

JIT påverkas även utformningen av placeringsritningen, vilket behandlas i vissa av principerna.    

 Eliminera slöseri 

 Kanbansystemet 

 Ostört arbetsflöde 

 Total quality control  

 Att anställda är involverade 

 Relationer till leverantörer 

 Ständiga förbättringar 

Eliminera slöseri 

Noggrann planering, mer frekventa leveranser men mindre i kvantitet leder till minskat slöseri 

i form av spill och tid för materialhantering. Dessutom minskar lagerstorlek vilket frigör 

arbetsytor för exempelvis kranar, traktorer och lastbilar etc (Sui Pheng & Sze Hui, 1998, s. 

659).  

Kanbansystemet 

Material som behövs för ett visst moment eller process beställs så leverans sker i nära anslutning 

till att det ska monteras (Sui Pheng & Sze Hui, 1998). Beställningarna ska baseras utefter 

verklig efterfrågan på byggarbetsplatsen, inte beställas långt i förväg. Det kräver en pålitlig 

leverantör. Lyckas detta minskar behovet av lagerytor, förflyttningssträckor men även spill 

reduceras. 

Leveranserna ska vara relativt små (liten materialkvantitet), men kan variera beroende på 

material (Akintoye, 1994, s. 109). Det är därför självklart att produktionstakten på ett bygge 

måste vara konstant för att förhindra lagerbildning. Kanbansystemet innebär en ”pull-

mentalitet”, där material beställs utefter behov. Tidplan och produktionsplan måste noggrant 
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planeras och stämmas av för att rätt material och mängd ska levereras i rätt tid. Kanbansystemet 

kan rimligtvis framtvinga en mer genomtänkt produktions- och tidplan. 

Ostört arbetsflöde 

Samla närbesläktade arbetsmoment nära varandra, exempelvis bockningsmaskin och armering 

för att tidseffektivisera (Sui Pheng & Sze Hui, 1998, s. 659). Genom att ha specifika platser 

avsedda för byggmaterial i närheten till där de ska användas minskar även risken för att de 

skadas i förflyttning till den plats där de ska byggas in (Akintoye, 1994, s. 110). 

Total quality control 

Denna punkt innebär att göra rätt från början. Om ett problem uppstår bör detta behandlas direkt 

samtidigt som det reds ut vad som orsakade problemet. Ett ansvar bör läggas på de anställda 

där de är ansvariga över det moment som utförs, vilket ska leda till större noggrannhet och att 

det blir rätt från början. En konsekvens blir att mindre resurser behövs för att exempelvis flytta 

material för att rätta till ett fel i ett arbetsmoment (Sui Pheng & Sze Hui, 1998, s. 659). 

Att anställda är involverade 

De anställda på byggarbetsplatsen behöver vara flexibla och ha kunskap att utföra flera 

arbetsmoment. Alla inom företaget, ledning såväl som de på golvet, bör vara införstådda i vad 

JIT och dess fördelar innebär. Detta skapar förutsättningar för att nå en hög potential avseende 

JIT (Sui Pheng & Sze Hui, 1998, s. 660). 

Relationer till leverantörer 

Den leverantör som anlitas måste ha flexibiliteten och kompetensen att leverera med kort varsel, 

i rätt tid och de material som efterfrågas. Det optimala är om långsiktiga relationer till en 

leverantör skapas. Lyckas man med att skapa långsiktiga relationer leder det till att båda parter 

förstår varandras behov och begränsningar (Sui Pheng & Sze Hui, 1998, s. 660). 

Leverantören behöver delta i planeringen före byggstart och medverka i uppföljning efteråt 

(Akintoye, 1994, s. 109). Detta underlättar att utreda saker som gått fel och hur de kan förbättras 

till nästa projekt, men syftar även till att ge återkoppling om förutsättningar hur leveranser kan 

ske i planeringsskedet. Vidare menar författaren att det krävs konstant kontakt under byggtiden 

för att klara leveranser och tidplan.  

Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar är en viktig del inom lean och JIT. En typ av förbättring är 

standardisering av metoder eller en hel byggprocess (Mitsumasa, A., Takita, V. & Cabral Leite, 

J., 2012, s. 18., Lidelöw et.al.,2015, s. 130-131). Akintoye (1994, s. 110) menar att när 

byggprocessen och dess metoder är standardiserade skapas ett gynnsamt klimat för att JIT ska 

fungera så effektivt som möjligt.  

4.2.2 När och för vilka produkter ska JIT tillämpas? 

Med matrisen med bulk-och special/kundorderspecifika produkter (fig.1) i åtanke förklaras här 

hur resonemanget med val av leveransmetod bör ske. I nämnd figur var huvudsyftet att förklara 

vilka typer av relationer byggföretaget bör utveckla med leverantörer beroende på typ av 

material. Redan i projekteringsskedet ska material och dess leveransmetoder undersökas och 

bearbetas (Friblick, 2016). Författaren menar att för exempelvis tyngre material måste 
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möjligheten att kunna leverera dem i nära anslutning till inbyggnadsstället undersökas och 

möjliggöras. Till exempel kan gipsskivor och fönsterpartier behöva lyftas in direkt i byggnaden. 

Detta minimerar också risken att materialet utsätts för skador i förflyttning och lagring.  

Mattsson (2012, s. 122) menar att ju mer standardiserad vara och repetitivt arbetsmoment 

kopplat till densamma, desto större incitament att använda JIT som leveransmetod. Ett exempel 

är gipsskivor där både produkt och arbetsmoment är standardiserade och aktiviteten sker 

repetitivt. Dessutom finns oftast flera leverantörer i samma geografiska område som levererar 

dessa produkter, vilket förhindrar att några större problem uppstår om en specifik leverantör 

har slut på materialet (Opfer D, 1998, s. 1). En produkt där arbetsmomentet sker repetitivt, men 

produkten är specialiserad och kundorderspecifik, bör leverans ske via separata orders, med 

samma leverantör (Mattson, 2012, s. 122). Ingenting hindrar dock att dessa produkter levereras 

via JIT.  

För att återkoppla till relationstyp mellan företag och leverantör bör det i båda fallen där en 

aktivitet är repetitiv utvecklas långsiktiga relationer och partnerskap. Vad gäller leverantörer 

för standardartiklar är syftet att förenkla administrationen för inköp och leverans. För de mer 

kundorderspecifika produkterna är syftet att utveckla ett partnerskap där processen för 

informationsflöde av anvisningar och konstruktionsritningar förenklas. Alltså är relationer och 

partnerskap viktigt för produkter som innebär repetitiva arbetsmoment, oavsett 

specialiseringsgrad på materialet (Mattsson, 2012, s. 122). Leveranserna och metoder för att 

genomföra dessa kan anpassas och effektiviseras på grund av ett längre tidsperspektiv och 

upprepning av aktiviteten.  

Friblick menar att kostnader relaterade till dess fördelar kan vara svåra att redogöra för. 

Däremot medför en god leveransservice en högre kostnad, exempelvis JIT. För att rättfärdiga 

en sådan service gäller att alla involverade är med på vad som gäller. Om inte tidplaner följs 

samtidigt som kommunikationen och återkoppling inte fungerar, är leveranskostnader för JIT 

bortkastade pengar om materialet ändå måste lagerhållas (Friblick, 2016).  

4.2.3 JIT - Fördelar och nackdelar 

Det finns flera fördelar med JIT, men även nackdelar. I detta avsnitt presenteras de som är mest 

relevanta för hantering av material på en byggarbetsplats och leveranser till densamma. 

En huvudorsak till att många företag använder sig av JIT är att minska kostnader relaterade till 

att hantera material. De kan innebära minskade kostnader för lager, lagerytor, försäkring av 

material, minskad risk för stölder samt säkrare hantering på grund av kortare 

förflyttningssträckor (Akintoye, 1994, s. 111). Vidare är de minskade kostnaderna avseende 

materialhantering en konkurrensfördel vid upphandlingar eftersom priset kan pressas. Däremot 

finns en stor risk i form av försenade leveranser, bristande kvalitet eller att fel kvantitet orsakar 

stora störningar för byggprocessen (Lidelöw et. al, 2015, s. 240). 

Tidsmässigt bör arbetsmoment gå snabbare och effektiviseras på grund av att materialet ska 

finnas nära den plats där de ska byggas in. Om det endast finns material som ska monteras 

samma dag betyder det att arbetsytor öppnas upp och underlättar framkomligheten på 

byggarbetsplatsen (Akintoye, 1994, s. 111).  

Projekt- och leveransmässigt bör ett byggprojekt och dess utförande uppnå en hög kvalitet om 

en implementation av JIT lyckas. Långsiktiga och utvecklande relationer skapas med 

leverantörer, vilket i sin tur minskar antalet leverantörer involverade i ett projekt och minskar 
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därmed antalet felkällor (Akintoye, 1994, s. 112). Detta innebär också att de kan involveras i 

ett tidigt skede, redan i planeringen av ett projekt. Möjligheterna för koordination och 

leveranssäkerhet ökar som konsekvens av detta.  

Matsson menar att många företag ser på JIT enbart som en metod att minska sina lager, i vissa 

fall helt eliminera dem (Matsson, 2007, s. 1-2). Detta innebär även att säkerhetslager och 

omsättningslager försvinner, nödvändiga om försörjningskedjan brister av någon anledning. 

Vidare menar författaren att desto djupare samarbete mellan leverantör och byggföretag, ju 

större blir beroendeställningarna jämte varandra (Mattsson, 2007, s. 2). En fråga som kan ställas 

är vad som händer om leverantören går i konkurs eller byter inriktning?  

Ytterligare en faktor som måste beaktas är hur produktionen ska organiseras om ett företag 

väljer att implementera JIT (Mattsson, 2007, s. 2-3). Det gäller att integrera materialflöden i 

produktionen. Leveranserna planeras med avseende på produktion och typ av arbetsmoment, 

dock krävs att dessa moment och montage sker i samband med att leveranser anländer. Vidare 

menar författaren att detta även är ett av de krav vilka måste uppfyllas för att kunna utnyttja 

mer frekventa leveranser men mindre till kvantiteten. 

En av huvudprinciperna med JIT är alltså att minska storleken på leveranser. Detta medför fler 

beställningar och orders. Dessa är förknippade med kostnader för administration, men även för 

den tid som krävs för genomförande och planering (Mattsson, 2007, s. 3-4).  

Avslutningsvis ska nämnas att kostnader för- och reduktion av lager inte uppnås via 

mellanlagring. Lagerhållning på byggarbetsplatsen minskar, även ansvaret över detsamma. 

Dock är totala kostnaden i försörjningskedjan densamma eftersom en annan part måste sköta 

lagerhanteringen istället, vilket resulterar i ett pristillägg på de produkter som beställs 

(Mattsson, 2007, s. 4). En långsiktig lösning för att reducera lager och kostnader är alltså inte 

JIT via mellanlagring, menar Mattsson. En annan problematik där leverantören står i fokus är 

om de inte anpassar tillverkning eller beställning av material i samband med att ett företag 

minskar kvantiteten på beställningarna de gör, även här uppstår en extra lagerhållning och 

därmed kostnad för leverantören vilken de vill ta betalt för (Mattsson, 2007, s. 4). Däremot kan 

stora volymer med fördel köpas in till ett billigt pris från internationella grossister för att sedan 

mellanlagras i Sverige (Friblick, 2016). Det påpekas att det billiga priset som erhålls 

internationellt kan motivera mellanlagring och den kostnad detta medför. Detta resonemang 

ligger i linje med Tookey & Robertis (2014, s. 263) resonemang om att minska transportkostnad 

per enhet. Transporten kommer alltid att kosta, men kan stora kvantiteter till ett billigt pris 

erhållas minskar denna kvot. Dock kräver detta mellanlagring och stämmer inte helt överens 

med att förkorta försörjningskedjor och minska slöseri. 

4.4 Placeringsritning 

Placeringsritningen, tidigare benämnd APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan), ger en 

beskrivning av dispositionen av arbetsområdet. Utöver befintliga vägar, kontor, förråd ska även 

materialupplag illustreras (Révai, 2013, s. 126). Planeringen av hur arbetsplatsen ska disponeras 

är beroende av övriga planer, exempelvis maskinplaner och leveransplaner (Révai, 2013, s. 

127). För ett företag med JIT som leveransstrategi gäller att planeringen av 

arbetsplatsdispositionen utformas på så sätt att på- och avlastning kan ske i nära anslutning till 

byggnaden eller stationer där material kommer behövas.  
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4.5 JIT- implementering 

Byggandet övergår allt mer mot en standardiserad process vilket kräver mindre arbete på 

byggarbetsplatserna (Friblick, 2016). Standardiseringen innebär ofta prefabricering. Montage 

bör ske snabbt och leveranserna blir behovsstyrda för varje moment (Friblick, 2016). Därmed 

bör leveransplaneringen integreras i produktionsplaneringen vilket kräver noggrann eftertanke.  

4.6 Strukturera enligt principen 5S 

En implementering av aspekter från de fem S:en (Lidelöw et. al, 2015, s. 216) kan förhindra 

störningar och få personal att arbeta på samma sätt. Det syftar till att få en process att flyta med 

minimala hinder. Dessa punkter utgör en form av standardisering och består av; 

 Sortera – Allt som inte ska finnas på byggarbetsplatsen ska bort. 

 Systematisera – Exempelvis ska platser för containrar och upplag märkas upp. Följ 

arbetsmiljöföreskrifter. 

 Städa – Arbetsplatsen ska vara ren och städad för att förhindra störningar. 

 Standardisera – Rutiner och standarder för hur och när arbetet med renhållning av 

arbetsplatsen ska utföras fastställs. 

 Sköt om – Följ upp rutinerna och förbättra vid behov. 

Denna form av standardisering kan påverka produktionen positivt. Genom att genomföra 

samtliga eller vissa av ovanstående faktorer kan tidsfaktorn påverkas. Tidsfaktorn påverkas av 

hinder och störningar både vad gäller leveranser och arbetsmoment.  

De fem S:en kan relateras till tänket om ständiga förbättringar, där implementeringen av dessa 

bidrar till att det varje dag sker steg mot ständig förbättring (Dombrowski, U. & Mielte, T., 

2014, s. 566). Alla inblandade på arbetsplatsen involveras i dessa metoder, vilket resulterar att 

det i uppföljningen kan ske ytterligare förslag på förbättringar. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer som gjorts under studien. Kapitlet delas 

upp i pågående, avslutade och planerade projekt samt hur inköpsavdelningen behandlar JIT i 

projekteringen. Varje del är en sammanfattning av svaren på de frågor som ställdes under 

intervjuerna i form av en sammanhängande text.  

5.1 Pågående projekt 
De projekt som ingår i denna studie använder sig av JIT-leveranser i form av både mellanlagring 

men även direkt från leverantör. Det är stor spridning på vad som levereras via JIT. I intervjun 

framgick att bl.a. köksinredning, garderober, inbyggnadsvirke, gips och fönster levereras på 

detta sätt. Dock var leveransmetoderna lite olika för produkterna och materialen. 

Vad gäller garderober och köksinredning mellanlagras de för att avropas dagen innan montage, 

och levereras dagen därpå. Fönster är också en produkt som mellanlagras och levereras med 

samma princip som köksinredningen och garderoberna. Gips och inbyggnadsvirke beställs 

direkt från leverantörer, ofta Beijer vilka företaget har ett avtal med. Dessa varor körs ut av 

Beijer eller av OF själva, helst i så nära anslutning som möjligt till inbyggnadstillfälle, 

alternativt innan ett våningsplans väggar och bjälklag hindrar att materialet lyfts in direkt. 

Anledningen till detta är att förhindra skador på materialet relaterade till väder och att undvika 

manuell förflyttning av material till inbyggnadsställe. Virke, gips och fönster är även 

förpackade med avseende på vilket våningsplan och lägenhet de ska monteras. Denna metod 

ska också förhindra att skador uppkommer vid lagring och internhantering.  

Den aktuella byggarbetsplatsen där denna intervju genomfördes är liten till storleken och det 

finns inte mycket utrymme över för speciella lossningsställen eller upplagsytor. En specifik 

anpassning av placeringsritningen med avseende på JIT-leveranser finns inte. Däremot är 

avlastningszonen och lossningsplatsen i direkt anslutning till byggnaden och väl inom räckvidd 

för lyftkranen. 

För att kunna bygga in, montera men även placera material på ett våningsplan innan det byggs 

tätt, sker planering av olika former. De material som beställts långt i förväg och är starkt 

beroende av hur tidplanen följs, avropas dagen innan. Dock sker planering i form av 

kommunikation med leverantörer ett par veckor innan planerad inbyggnation, därefter några 

dagar innan och avslutningsvis bekräftas avropet dagen innan. Exempel på sådana material är 

köksinredning, fönster och trappelement. Dessa material är kritiska för byggnaden samtidigt 

som de ofta är mycket känsliga för väder och oförsiktig hantering. 

Vad gäller material som gips och virke finns det angivna mängder för den totala förbrukningen. 

Beställning sker när behov uppstår, inte så tidigt att materialet i onödan utsätts för lagring där 

risk för skador kan uppstå via väderfaktorer exempelvis. Dessutom beställs framförallt gips så 

att det kan lyftas in med kran i byggnaden innan ett våningsplan blir tätt. Anledningen till detta 

är främst att undvika tung och riskabel förflyttning från upplag till inbyggnadsställe. Samtidigt 

väderskyddas materialet via denna metod. Respondenten påpekar att dessa leveranser ofta inte 

är av JIT-karaktär per definition, men att den är snarlik. Även fast materialet inte monteras 

direkt, så lyfts det in i byggnaden i samband med att ett våningsplan blir tätt.    

Utöver materialen som nämnts ges förslag på att även dörrar kan övervägas att beställas via JIT 

med tanke på att de är tunga samtidigt som kvantiteten är stor. I sådana fall skulle tunga lyft, 

förflyttningar och risk för skador på materialet minimeras. Respondenten menade att även 



24 
 

isolering med fördel kan beställas via JIT med tanke på att materialet är skrymmande och löper 

risk för skador. 

Leveranserna via JIT har upplevts positiva från såväl produktionsledning som yrkesarbetare. 

Framförallt slipper yrkesarbetarna tunga lyft över längre sträckor vilket kan vara fallet om inte 

JIT används, eller att materialet inte direkt lyfts in i byggnaden. Samtidigt upplever 

produktionsledningen att kommunikationen med leverantörer fungerat mycket smidigt och att 

leveranserna har kommit på avtalad tid.  

Kontakt mellan leverantör och produktionsledningen har skett via telefon och datoriserade 

metoder. Det påpekas dock att större byggarbetsplatser kräver fler leveranser och mer planering. 

Fel i leveranserna påverkar övriga leveranser och kan leda till merarbete menar respondenten. 

När leveranserna från mellanlagringen kommer är de kvalitetsinspekterade. Fördelar med detta 

upplevs vara att materialet direkt kan lyftas in i byggnaden eller monteras, samtidigt sparas tid 

vid lossning eftersom ingen genomgående inspektion behövs. Material som inte kommer från 

detta företag har ibland upplevts bristfälligt inspekterat där vissa skador eller brister upptäckts.  

Relationerna till leverantörerna upplevs mycket bra. Den leverantör som mellanlagrar och kör 

ut material till byggarbetsplatserna har respondenten samarbetat med även vid andra 

byggprojekt. De ser till att stämma av tidplanen och ser så att allt stämmer innan leverans till 

bygget sker. Materialet har alltid kommit i tid och lossningen har varit smidig. Detsamma gäller 

Beijer. Antingen sker kontakt via telefon eller dator vid beställningar. Leveranserna har varit i 

tid och materialet har allt som oftast hållit en hög kvalitet.  

Vad respondenten upplever kan förbättras med logistiken och leveranserna till 

byggarbetsplatsen är att risken för materialskador kan minimeras. Framförallt gäller det skador 

relaterade till väderfaktorer och intern transport på byggarbetsplatsen. Dessa anses vara 

kopplade till sättet de lagras på samt hantering/inställning från yrkesarbetare. Ska material 

lagras krävs antingen att de är noggrant förpackade vid leverans, att de aktivt skyddas från väder 

och mekaniska skador relaterade till förflyttning av både det aktuella materialet och annat 

material som hanteras på byggarbetsplatsen.   

5.2 Inköp 
I inköpsskedet finns ett schablonmässigt tillägg för spill med 5-10 % för exempelvis gips och 

trä. Tillägget beror på att det är material som är svåra att bedöma exakta mängder för med tanke 

på skador relaterade till internhantering och väder menar respondenten. Dessutom är materialet 

lätthanterligt och relativt billigt. Vad gäller exempelvis limträ försöker inköpsavdelningen 

bestämma så exakta mängder det går på grund av att det är ett svårhanterligare material. 

Isolering är ytterligare ett material som beställs utefter beräknade mängder så gott det går. Det 

kan vara svårt att beräkna mängder vid kantelement och dylikt vilket gör att det ofta beställs 

mer än vad som egentligen behövs. 

När material beställs eftersträvas ofta ett så bra pris som möjligt. Detta gäller för både JIT-

leveranser och traditionella leveranser. Relationer och service spelar viss roll, men oftast är 

priset den avgörande faktorn när det kommer till inköp av material och tjänster relaterade till 

dessa. Det beror ofta på vem beställaren är och vilka krav som ställts. Är det viktigaste för 

beställaren ett lågt pris minskar möjligheterna att beställa material med dyrare leveransmetoder 

eller bättre emballage. 
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Relationer och service väger in när större kvantiteter av standardprodukter ska beställas. Det 

kan i sådana fall vara fördelaktigt att köpa in direkt från fabrik och dessutom kunna måttbeställa 

utan extra kostnad. Dessutom kan varorna förpackas på ett bättre sätt utan att priset påverkas 

betydligt. Samtidigt kan JIT-leveranser vara enklare att förhandla om materialet köps in från en 

leverantör det finns goda relationer med.  

Vad gäller viktiga och skrymmande produkter som är betydande för att byggnaden ska kunna 

färdigställas, bestäms en viss dag och tid för leverans långt i förväg. Detta specificeras vid 

inköpet av exempelvis trappelement, fönster och dörrar. Tid för leverans planeras så nära 

inbyggnadstillfälle som möjligt. 

Paketering och emballage är viktigt när det kommer till JIT. Respondenten påpekar att hänsyn 

tas till detta vid inköp. Exempelvis paketeras fönster våningsvis eller lägenhetsvis för att 

underlätta internhanteringen. Särskild paketering utgör en extrakostnad, men respondenten 

påpekar att kostnaden vägs upp av fördelarna på byggarbetsplatsen. Vad gäller standardvaror 

som gips beställs de i olika sorter och placeras antingen i ett upplag eller lyfts in direkt i 

byggnaden. Ofta kan gips beställas i färdig mängd, vilket betyder att de måste lyftas eller bäras 

in i byggnaden allt eftersom våningsplanen blir färdiga.   

Erfarenhetsåterföring mellan inköp och produktion över vad som gick bra och vad som kan 

förbättras sker under PC-möten. Här handlar det mer om vilken kvalitet material hade och hur 

de var förpackade exempelvis. Vad gäller leveranserna sker det ingen särskild 

erfarenhetsåterföring menar respondenten. 

På frågan om det anses dyrare att köpa in material med JIT-leveranser menar respondenten att 

det beror på vad branschen kräver. Idag är JIT-leveranser ofta relaterade till en kostnadsfråga 

både prismässigt men även tidsmässigt vad gäller planering och de resurser som krävs får få 

allt att klaffa. Däremot påpekas att branschen är kraftigt konkurrensstyrd vilket ofta innebär att 

lägsta pris är normen. Dock kan JIT bli mer norm när allt fler leverantörer erbjuder denna tjänst 

till lägre priser. 

Fördelar och nackdelar med JIT när det gäller inköp menar respondenten beror på föreskrifter 

och vad som krävs av beställare. Detta kan exempelvis handla om att ett budgetpris ska 

användas eller att ett projekt bedrivs i egen regi där det kan finnas mer svängrum. En annan 

faktor är hur detaljerade tidplaner som finns när inköpsarbetet börjar. En detaljerad och 

noggrant genomarbetad tidplan underlättar JIT-metoder. Generellt menar respondenten att det 

hellre tillämpas metoden ”better safe than sorry” vad gäller leveransplanering och inköp. Detta 

innebär att material kommer tidigare till arbetsplatsen och förvaras på upplag istället för att 

lyftas in direkt.  

Problemen som stöts på i planeringen av inköp är ofta kopplade till långa leveranstider. 

Exempelvis för betongelement, trappor och fönster. Ska dessa planeras med JIT som 

utgångspunkt krävs god framförhållning menar respondenten. Detta är ofta inte möjligt 

eftersom projekteringen tar lång tid vilket försvårar inköpsplaneringen. Skulle projekteringen 

bli klar tidigare, alternativt att det tillåts längre tid för inköpsplanering skulle planeringen för 

JIT underlättas. I dagsläget rapporteras oftast en speciell vecka när varor med långa 

leveranstider ska anlända. Detta innebär ofta förvaring av skrymmande varor på arbetsplatsen 

menar respondenten. 
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På frågan om det finns tillräcklig tid att noggrant gå igenom vilka material som behövs och 

utvärdera de bästa alternativen, exempelvis vad som kan levereras via JIT, menar respondenten 

att sådant sällan är fallet. Som tidigare nämnt påpekas att bättre tidplaner behövs samt att de 

följs i produktionen. Dessutom påpekas att projekteringen behöver gå snabbare innan byggstart. 

Ofta börjar byggnationen innan allt är färdigprojekterat vilket försvårar inköpsplanering om JIT 

ska kunna tillämpas på fler material. En fördel skulle vara om det fanns ett tidsglapp mellan 

projektering och byggstart där inköpsavdelningen noggrant kan utvärdera olika alternativ. 

När JIT har tillämpats, eller att leveranser kommit i så nära anslutning som möjligt, har 

ingenting behövt kasseras och ingenting har körts sönder. Dock menar respondenten att det 

ekonomiska resultatet syns senare och att detta är svårt att utvärdera. Vidare påpekas att det 

finns potential till en stor ekonomisk vinning om JIT skulle användas i större utsträckning än 

vad det gör idag. Detta skulle innebära att det blir mindre spill, mindre tid för internhantering, 

förflyttning, på arbetsplatsen samt att materialet inte skulle bli utsatt för yttre faktorer som väder 

och vind. 

5.3 Färdiga projekt 
Respondenten menar att leveranser via JIT innebär en stor risk om det inte går som planerat. 

Ytterligare risker associerade till JIT är produkter med långa leveranstider. Exempelvis 

trappelement och andra stora betongelement, som inte kan mellanlagras om de inte kommer vid 

utsatt tid eller att tidplanen inte är i fas. Vidare menar respondenten att JIT i det avseende att 

montera direkt vid leverans inte är någonting denne haft erfarenhet av tidigare i större 

utsträckning. Däremot placeras exempelvis gips, fönster och dörrar i byggnaden innan det blir 

tätt. Antingen lägenhetsvis eller våningsvis. Dessa leveranser sker i så nära anslutning det går 

till att det byggs tätt. Här menar respondenten att det är viktigt att materialet inte står i vägen 

och hindrar personal att röra sig fritt.     

De produkter och material som respondenten använt vid JIT, eller så nära JIT det går är 

köksutrustning, garderober, fönster, dörrar, gips och virke. Denna leveransmetod används när 

lagerbildning inte är önskvärt eller möjligt av olika anledningar. Ofta kan material beställas och 

förvaras på det egna förrådet för att sedan slussas ut till byggarbetsplatsen utefter behov. 

Framförallt sker JIT för produkter som är svåra att mellanlagra, exempelvis prefabelement som 

håldäck och trappor. Vanligtvis avropas material våningsvis så att de kan byggas in i 

exempelvis lägenheter för att hindra onödig förflyttning eller skador. Kvantiteterna för dessa 

material finns i kalkyler men beräknas ofta på plats för att få en så nära mängd som den verkliga 

det går. För JIT-leveranser används utöver mellanlagring på det egna förrådet även 

mellanlagring hos underentreprenör men det sker också leveranser direkt från fabrik 

(tillverkare) och återförsäljare. 

Vad som främst orsakar problem med JIT-leveranser är att det kan ske förseningar. Ibland kan 

problem uppstå i betongfabriker eller under transport till bygget. Detta leder till att andra 

produktionsmoment hämmas och inte kan fortgå som planerat. Planeringsarbetet kan i sig även 

orsaka problem menar respondenten. Om projektet går snabbare eller långsammare än den 

initiala produktionsplanen, vilken är direkt kopplad till leveransplanen, uppstår problem med 

lagring och ändring i planerna.  

Försörjningskedjorna hålls korta. Oftast sker leverans direkt från leverantör och tillverkare när 

det handlar om kundorderspecifika produkter som fönster, dörrar och betongelement. Detta 

gäller även för virke, isolering och gips i större mängder. För mindre kvantiteter är 
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försörjningskedjan även kort eftersom det i sådana fall köps bulkprodukter från byggvaruhus, 

det kan dock påverka prisbilden. 

Fördelarna med JIT-leveranser, eller de leveranser som varit i så nära anslutning som möjligt 

innan tät byggnad, har inneburit ett mer uppstyrt arbete menar respondenten. När alla är 

medvetna om att någonting måste göras vid en specifik tidpunkt i anslutning till en leverans blir 

effektiviteten högre och tydliga mål kan sättas upp. Tydliga mål påverkar även effektiviteten 

för övrig produktion eftersom helheten måste följa tidplanen. Däremot påpekar respondenten 

återigen att dessa specifika leveranser och arbetsmoment är väldigt känsliga för störningar. 

Byggbranschen innehåller många oförutsedda faktorer som kan skapa problem och förseningar 

i tidplanen vilket kräver merarbete för leveransplanering, alternativt otillräckligt skydd vid 

lagring på plats. 

En fördel kopplad till JIT-leveranser menar respondenten är att internhanteringen förbättras. 

Yrkesarbetare slipper mycket av hanteringen inne på arbetsplatsen samtidigt som skador 

minimeras. Både tid och pengar kan alltså sparas. Däremot menar respondenten att JIT-

leveranser kostar pengar och att det är svårt att utvärdera vad som är mest kostnadseffektivt. 

Huvudsyftet med JIT-leveranser menar respondenten är att få bort material från upplag 

samtidigt som skador från väder och förflyttning minimeras. 

Respondenten uppger att det inte finns några egentliga avtal med leverantörer för leverans och 

inköp av material. Sådana avtal menar respondenten att de kan bli bättre på. Det skulle innebära 

att det skulle vara enklare att kräva förseningsavgifter eller vite vid felaktiga eller missade 

leveranser. Dock påpekar respondenten att flera långsiktiga avtal kräver väldigt noggrann 

planering och kommunikation även från OF:s sida, vilket kräver mer resurser och tid. Detta 

argument syftar inte på de enkla avtal för inköp och leverans som påpekats av övriga 

respondenter. 

Att tillhandahålla särskilda lossningsplatser för material är upp till den enskilde platschefen på 

byggarbetsplatsen. Alltså kan platschefen förlägga lossningsplatser för antingen särskilda 

material eller leveranstyper till olika platser utefter behov. Dock påpekar respondenten att detta 

hämmas av tidsbrist i planeringsskedet. Vidare menar respondenten att god tillgänglighet för 

upplagsytor ofta kan ge sämre ordning. En mindre yta kräver mer planering och speciella 

upplagsytor för olika material. Här menar respondenten även att mer tid bör läggas på 

utformningen av placeringsritningen. Material kan med fördel hänges en viss yta av 

arbetsplatsen för att förbättra struktur och ordning, och därmed minska risk för skador på 

material samt tid för yrkesarbetare att leta material. Samtidigt är det viktigt att ta reda på var 

betongpumpar ska stå, hur de ska kunna arbeta oförhindrat samtidigt som internhantering av 

andra material inte ska påverkas. 

För att förbättra förhållanden på byggarbetsplatsen hade ytterligare varor kunnat beställas med 

JIT-leveranser eller i så nära anslutning till inbyggnation det går. Dessa material och produkter 

kan hänföras till vitvaror, virke och isolering. Dock påpekar respondenten att det viktigaste 

egentligen är att få leveranserna i rätt tid, oavsett om detta innebär JIT eller att de anländer två 

veckor innan inbyggnation. Detta menar respondenten gäller för allt material. 

De vanligaste hindren och störningarna när det gäller leveranser eller leveransplanering menar 

respondenten är att handlingar saknas. Handlingar som innebär att material inte kan beställas 

eller att produktionsledningen inte fått veta vilka material som ska användas. Det är inte 
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ovanligt att leveranser kommer sent vilket ofta kan påverka hela byggprocessen. Ofta är en 

byggprocess beroende av en enskild leverans för att kunna fortskrida. En försening eller 

utebliven leverans orsakar därmed stora problem och hinder. Dock påpekar respondenten att all 

skuld inte ska läggas på leverantören, det kan även uppstå problem relaterade till felaktig intern 

planering och beslut.   

När material kommer till byggarbetsplatsen förutsätts att materialet är funktionsdugligt, att det 

inte är trasigt eller skadat på något vis. Dock är detta inte alltid fallet när material i emballage 

inte uppfyller kraven. Avvikelser och skador står oftast leverantören för och respondenten 

menar att detta inte brukar medföra några större problem. Vidare påpekar respondenten att allt 

material som levereras från mellanlagringen är kvalitetsinspekterat innan det anländer till 

byggarbetsplatsen. 

5.4 Planerade projekt 
Planeringen för material, logistik och inköp grundar sig på kalkyler. Det är även här det bestäms 

vad som kan levereras via JIT. Exempel på vad som diskuteras i planeringsskedet är hur mycket 

gips som behövs i varje lägenhet, var fönster ska placeras innan byggnaden blir tät och vad som 

kan göras för att inte hindra produktionen. Kort sagt menar respondenten att det i detalj 

diskuteras hur mycket material som kommer gå åt lägenhetsvis och att därefter planera var 

material ska lyftas in.  

Respondenten ger ett exempel som involverar tegel. Tegel är ett material som både är tungt och 

skrymmande. Därför är det viktigt att veta exakt hur mycket som kommer gå åt för en viss yta 

samt var teglet kan förvaras innan det monteras. Allting bör inte levereras vid samma tillfälle 

varför det avropas efter behov, dock kräver detta planering både vad gäller logistiken men även 

över placeringsritningen i planeringsskedet. 

Vid planering av projekt finns det inga direkta avtal med leverantörer eller tillverkare menar 

respondenten. Däremot används ofta Beijer som även kör ut material till arbetsplatserna. Utöver 

Beijer används ofta ett företag som bedriver mellanlagring och leverans relativt ofta. 

Relationerna anses inte vara avsevärt djupa, men att de kanske utvecklas mer i framtiden. 

Svårigheter som kan uppstå i planeringen för leveranser rent allmänt, men även de som 

karakteriseras som JIT, är att upprätta en korrekt tidplan. Byggprocessen får inte gå snabbare 

eller långsammare än vad som är planerat. När leveranser ska planeras gäller det att lita på 

tidplanen menar respondenten, och det är inte alltid enkelt. Dessutom kan svårigheter uppstå 

när storlek och kvantitet ska bestämmas för material. Detta involverar var de ska placeras, om 

det kommer finnas plats samt att bedöma rätt kvantitet av materialet. 

I planeringsskedet menar respondenten att man kan bli bättre på att strukturera 

arbetsplatsdisponeringen för att minska hinder och störningar relaterade till förflyttning och 

skador på material. En tydligare arbetsplatsdisposition skulle innebära att yrkesarbetare sparar 

tid för att hitta rätt material samtidigt som förflyttningssträckor minskar. Dock påpekas att det 

inte alltid finns tid för att genomföra en sådan planering. 

För de material som ska levereras med JIT krävs att tidplanen är noggrant genomförd samtidigt 

som leverantörer är informerade och uppdaterade med avseende på tidplanen. I 

planeringsskedet beställs ofta produkter som har en lång tillverknings- och leveranstid. Lång 

tid mellan beställningspunkt och leverans innebär att mycket kan hända med tidplanen under 

byggprocessen. Ofta vet produktionsledningen vilken vecka produkten är klar att levereras, men 
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produktionsprocessen kan ligga före eller efter den initiala tidplanen. Tidsförskjutningar i 

produktionstidplanen medför att material måste förvaras ofördelaktigt eller att byggnationen 

hindras att fortskrida om man ligger före tidplanen. Planeringen är alltså svår att helt 

synkronisera med leveranser framförallt när det gäller material eller produkter med lång 

leveranstid. 

För att minska slöseri och effektivisera arbetsflödet menar respondenten att man i 

planeringsskedet kan se över hur material ska tas in och förpackas. Även hur materialet ska 

hanteras internt på byggarbetsplatsen bör ses över. Respondenten menar att framförallt hur 

materialet är förpackat spelar en stor roll i detta arbete när planeringen utförs. Om materialet är 

förpackat lägenhetsvis eller våningsvis tidseffektiviseras arbetet samtidigt som spill minskar på 

grund av mindre förflyttning. Detta gäller för alla material, men utförs främst för gips, virke, 

fönster och dörrar. 

I planeringsskedet kommunicerar produktionsledningen med inköpsavdelningen frekvent. 

Listor gås igenom och en mall finns för inköp av material. Vidare tillhandahåller 

produktionsledningen inköpsavdelningen med tips om vad som behöver beaktas vis inköp av 

vissa material, exempelvis dörrar och fönster. Dessa tips involverar framförallt hur de ska 

förpackas och hur emballagen ska se ut för att minimera skador och öka effektiviteten på 

arbetsplatsen. Planeringssamordningen sker i samband med uppstarten av alla nya 

byggnadsprojekt. 

5.5 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis använder OF leveranser via JIT främst för varor av större kvantiteter, lång 

leveranstid, skrymmande produkter och de som direkt riskerar att skadas av yttre faktorer som 

väder och förflyttning. Exempel på sådana produkter och material är köksutrustning, trappor, 

betongelement, fönster och dörrar. Utöver detta strävar de efter att leverera exempelvis gips 

och virke i så nära anslutning som möjligt till att ett våningsplan blir tätt. I sådana fall placeras 

dessa varor lägenhetsvis eller våningsvis beroende på hur de är förpackade.  

Det finns vissa avtal och relationer till leverantörer. För mindre kvantiteter av material kan 

avtalen innebära att material körs ut dagen efter de beställts. Relationerna med, i dessa fall, 

Beijer är goda och resultatet har upplevts mycket positivt och smidigt, både vad gäller 

leveranser men även kvalitet. OF anlitar ett företag för mellanlagring av material, främst för 

skrymmande och känsliga material och produkter. Det sker ett kontinuerligt informationsflöde 

för att säkerställa en smidig och tidsenlig leverans där varorna är förpackade på bästa sätt. Ofta 

beställs varor till mellanlagringsföretaget som sedan ompaketerar materialet utefter efterfrågan, 

dessutom kvalitetsinspekteras materialet. Det är även vanligt att material förvaras på det egna 

förrådet för att sedan levereras till byggarbetsplatsen vid behov. 

Vanliga skador som uppstår beror på internhanteringen, vilken även är tidsödande vad gäller 

att leta och förflytta material. Det finns vanligtvis inga särskilda lossningsplatser eller 

förbestämda upplagsplatser för olika material. Däremot planeras var i byggnaden partier med 

fönster, gips och virke ska placeras innan den blir tät. Anledningen till detta uppges vara att 

minska störningar för yrkesarbetare samt att minska skador och förflyttning när materialet ska 

användas. 

Vid inköp finns inga särskilda samarbetspartners utan man utgår oftast efter det billigaste priset, 

vilket också uppges ligga i linje med vad beställarna uppgett för krav. Dock kan 
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inköpskriterierna variera mellan beställare och om projekt görs i egen regi. Vid projekt i egen 

regi finns större svängrum att påverka paketering, emballage och leveransmetod. 

Erfarenhetsåterföringen mellan produktion och inköp sker via PC-möten men behandlar sällan 

leveranskvalitet utan är mer inriktade på materialspecifika frågor och när material måste finnas 

på plats. Vidare köps sällan material in med JIT-leveranser som huvudfokus, dock uppges detta 

till viss del bero på tidsbrist. För varor med lång leveranstid utgår inköpsavdelningen från 

tidplanen och en passande vecka blir leveransdatum. Respondenten menar dock att mycket kan 

hända i tidplanen under byggskedet.  

Samtidigt påpekades att byggnader ofta börjar byggas innan allt är färdigprojekterat. Byggstart 

innan allting är färdigprojekterat skapar tidsbrist för noggrannare planering av materialval och 

leveransmetod i inköpsstadiet, men även för den generella tidsplaneringen och därmed 

leveransplaneringen. Ofullständig produktionstidplanering i inköpsstadiet kan vara en 

anledning till att leveranser via JIT inte används i någon större utsträckning.   
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6 Analys 
I detta kapitel ställs resultatet mot den teoretiska referensramen för att finna likheter och 

olikheter med hur OF använder JIT och andra faktorer inom lean. Analysen kommer ligga som 

grund för vidare diskussion där eventuella förbättringar kan hittas samtidigt som väl fungerande 

faktorer inom logistiken kommer belysas. Analysen delas in i relevanta delmoment inom teorin. 

Eftersom alla moment i denna studie är mer eller mindre sammankopplade ger analysen en 

helhetsbild av företagets metoder utifrån Lean, materialhantering och JIT. 

6.1 OF - Material i rätt tid 
Generellt anser respondenterna att det viktigaste är att erhålla material och produkter i enlighet 

med principen sju R (Lumsden, 2012, s. 22-23). Framförallt strävar OF efter att få rätt material 

på rätt plats, i rätt tid och till rätt pris. Med rätt tid menades generellt att få materialet innan 

byggnaden blir tät, vilket exempelvis förhindrar förseningar och störningar på 

byggarbetsplatsen samt onödigt tidsspill för förflyttningar av material. Beroende på vilket 

material som levereras, anses dock i rätt tid ha olika innebörd. Vanligtvis menades att materialet 

ska finnas på plats utan att riskera förseningar, störningar eller skador på materialet. JIT 

tillämpas ofta när det gäller större betongelement, köksutrustning och fönster. JIT föredras 

eftersom nämnda material och produkter är skrymmande och specialbeställda, samtidigt som 

de ofta är känsliga för förflyttning och skador relaterade till väder. 

De vanligaste problemen kopplade till leveranser enligt respondenterna är att det sker 

förseningar, felleveranser, problem i tillverkningen eller skador på materialet. Detta ligger 

delvis i linje med Larssons (2008, s. 16) resonemang om att problemen ofta är relaterade till 

kommunikationsmissar, men inte nödvändigtvis relaterade till långa försörjningskedjor och 

brist på långsiktiga relationer. Exempelvis kan leveranser ske till fel byggarbetsplats eller lager, 

vilket direkt resulterar i störningar på byggarbetsplatsen. Oavsett leveransmetod, inte minst JIT, 

bör kund och leverantör utveckla långsiktiga relationer vilket främjar ledtider, flexibilitet och 

lönsamhet (Mattsson, 2012, s. 32). 

6.2 Leveranskedja och materialflöde 
Försörjningskedjan som Lidelöw et. al (2015, s. 241) beskriver den, hålls kort enligt 

respondenterna. Antingen levereras material direkt från fabrik eller tillverkare utan några 

direkta mellanhänder. När det gäller JIT-leveranser av skrymmande, skadekänsliga och 

specialbeställt material, används ofta mellanlagring. Detta tillåter OF att avropa dem för 

leverans vid en specifikt önskad tidpunkt. För mindre kvantiteter av bulkprodukter, gips och 

isolering etc., beställs material ofta från byggåterförsäljare, vilket också innebär en kort 

försörjningskedja. För standardprodukter finns det avtal med vissa byggåterförsäljare. Avtalen 

med byggåterförsäljare förenklar administrationen av inköp samtidigt som leverans ingår. 

Materialet levereras dagen efter beställning och kan användas direkt i produktionen. 

Respondenterna uppgav alltså att det sällan är någon särskilt stor kontinuitet med avseende på 

vilka leverantörer som används, förutom med de leverantörer det finns avtal med. Lidelöw et. 

al (2015, s. 242) pekar också på att det kan vara svårt inom byggbranschen att erhålla någon 

större kontinuitet vad gäller leverantörer. Bristande kontinuitet menar författarna hämmar 

erfarenhetsåterföring och en svårighet att förbättra logistiken i allmänhet. Vidare påpekas att 

bristen på erfarenhetsåterföring och realationsbildande försvårar arbetet med kortare 

leveranstider, flexibilitet och leveranssäkerhet. Avtal kan exempelvis fördela riskerna i 

försörjningskedjan (Lidelöw et. al (2015, s. 242). 
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6.3 Relationer till leverantörer 
Mattsson (2012, s.31) menar att korta leveranstider innebär en stor konkurrensfördel. Vad gäller 

OF som byggföretag innebär detta att använda leverantörer med kort leveranstid och god 

produktkvalitet. Långsiktiga relationer och avtal med leverantörer kan teoretiskt sett skapa 

konkurrensfördelar i form av lägre priser och eventuellt kortare byggtider. Som nämnt i 

resultatkapitlet finns avtal med vissa materialleverantörer. Tidsbrist för planering av inköp samt 

beställares ekonomiska och tekniska krav medför dock svårigheter att använda samma 

leverantörer upprepade gånger i olika projekt. Det påpekades under intervjuerna att 

kombinationen av nämnda faktorer i förra meningen försvårar möjligheterna att bygga 

långsiktigare relationer med leverantörer. 

Mattsson (2012, s. 120) menar att långsiktiga relationer ska bildas med leverantörer eller 

tillverkare av produkter med låg tillgänglighet. För produkter med hög tillgång på marknaden 

bör inga samarbeten eller partnerskap ingås. Författaren menar att det vid hög tillgång på 

marknaden räcker med enklare avtal eller metoder för inköp av material, annars kan prisfördelar 

försvinna på grund av brist på konkurrens (Mattsson, 2012, s. 121). Mattssons 

rekommendationer ligger relativt väl i linje med hur OF arbetar. De har avtal med återförsäljare 

för enklare inköp av bulkvaror, exempelvis gips och virke. Däremot saknas samarbeten med 

företag som erbjuder varor med lägre tillgänglighet på marknaden, fönster, dörrar och andra 

kundorderspecifika material.  

6.4 Hinder och störningar på byggarbetsplatsen 
Det finns flera tidsrelaterade kostnader i logistiken varav Larsson et. al (2008, s.21) nämner 

lossning, internhantering, spill, skador, kapitalbindning och produktionsstörningar. Under 

intervjuerna framkom att samtliga faktorer påverkar byggarbetsplatserna. Den vanligaste 

uppgavs vara internhanteringen, alltså förflyttning, sortering och eftersökande av material. 

Internhanteringen ledde inte allt för sällan till vissa skador på material, dock påverkades främst 

tidsfaktorn enligt respondenterna. Vidare påpekades att JIT-metoder inte är normen, varför 

upplagsytor behövs och används ofta fullt ut.  

Produktionsstörningar uppkom alltså när material eftersöks och förflyttas, men även när 

leveranserna varit sena eller felaktiga. Av resultatet framgick att det billigaste materialet ofta är 

praxis, vilket påverkar hur paketering och emballage ser ut. Detta är relaterat till vad Larsson 

et. al (2008, s. 25) belyser, att paketering och emballage ofta påverkar hanteringen på 

arbetsplatsen, framförallt tidsmässigt. Larsson et al (2008, s. 22-23) menar att det ofta lönar sig 

i slutändan med en dyrare produkt, eftersom tidsaspekten påverkas positivt av bättre paketering, 

leverans och lossning. 

Under intervjun framkom också att störningarna som upplevdes ligger i linje med de störningar 

Friblick och Akintoye (1994, s. 107-108) nämner. Dessa är tid för att leta material och förflytta 

det till inbyggnationsstället. Sådana störningar ansågs onödiga samtidigt som det på olika 

projekt ser olika ut, beroende på storlek för upplag och typ av byggarbetsplats exempelvis.  

6.5 Svårigheter med JIT 
Vid intervjuerna framkom att en svårighet med leveranser enligt JIT-metoden var att alla 

projekt ser olika ut, inget projekt är det andra likt. Detta ligger i linje med svårigheter som 

nämns av Baladhanayutham & Venktesh. Författarna menar att oberoende av projekt, är 

grunden för att lyckas med JIT noggrann planering och en väl genomarbetad tidplan. Dessutom 
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ska alla inblandade i projektet involveras i planeringsskedet. Andra faktorer vilka påverkar JIT-

leveranser och planering som författarna nämner (Baladhanayutham & Venkatesh, 2012, s. 35) 

är att det ofta sker ändringar i ritningar och andra störningar på byggarbetsplatsen. Detta var 

även faktorer som nämndes under intervjuerna. Ändringar i ritningar påverkar både de som 

arbetar inom produktion via förseningar och störningar, vilket direkt påverkar en leveransplan. 

Det framkom även att det är svårt att göra en tillräckligt precis tidplan för att fullgott kunna 

tillämpa JIT-leveranser. Detta resonemang ligger även i linje med vad Friblick påpekar. 

Däremot ansågs inte kvantiteterna vara svåra att uppskatta och precisera, huvudsakligen 

utgjorde tidsplaneringen den största svårigheten. 

Ytterligare en svårighet med att använda JIT-leveranser är enligt Friblick ett kunskapsglapp 

mellan inköpsavdelningar och hur det i verkligheten ser ut praktiskt på en byggarbetsplats. 

Kunskapsglappet och de faktiska förutsättningarna menar författaren gör det svårt att uppskatta 

kvantitet och tid för material, vilket leder till lagerbildning. Under intervjuerna var 

lagerbildningen ingenting som framkom som något större problem. Enligt respondenten går det 

bra att beställa rätt kvantiteter eftersom det finns kalkyler och mängder att tillgå. Däremot 

upplevdes svårigheter med att exakt uppskatta tid för leveranser, framförallt att få dem att passa 

in med tidplanen långt fram i tiden. 

Som det framkom under intervjun efterfrågades längre tid för planering, vilket skulle 

möjliggöra mer precisa leveranser, främst för de material med lång leveranstid. Detta problem 

ligger i linje med Akintoyes och Sui Pheng & Sze Huis resonemang om kanbansystemet. Alltså 

att material inte bör beställas långt i förväg om det inte finns väldigt noggrann planering att 

tillgå. Författarna syftar på alla typer av material, att de ska beställas i små kvantiteter utefter 

behov. Beställning utefter behov tillämpas till viss del vad gäller standardprodukter på 

byggarbetsplatserna. I dagsläget tillämpas dock inte kanbansystemet fullt ut på OF, detta kräver 

mycket noggrann planering vad gäller tidplan och inköpsplanering menar författarna. 

Svårigheter med JIT är ofta kopplad till kommunikation, vilket delvis påverkas av planering. 

På OFs byggarbetsplatser kan platscheferna beställa material i väldigt nära anslutning till att de 

ska användas i produktionen. Att beställa i nära anslutning till inbyggnation underlättas av 

förenklad kommunikation kopplad till de avtal som finns. För material och produkter med 

längre leveranstider sker upprepad kommunikation om vilken tid och var de kommer behövas. 

Kontinuerlig kommunikation möjliggör en smidig leverans där materialet i princip kan erhållas 

i samband med inbyggnation av detsamma. Den beskrivna metoden ligger i linje med hur 

Friblick resonerar om hur kommunikation med leverantörer ska ske.  

6.6 Mellanlagring 
Mycket av OF:s leveranser via JIT är outsourcade till ett företag som mellanlagrar, paketerar, 

inspekterar och levererar material. Under intervjuerna var respondenterna positiva till resultatet 

vad gäller emballage, punktlighet och flexibilitet. Kommunikationen uppgavs fungera mycket 

bra. Åsikterna var att både produktionsledning och yrkesarbetare uppskattade dessa leveranser. 

Däremot framkom under intervjun att det kan vara svårt att se direkta ekonomiska konsekvenser 

av mellanlagring av extern part, mestadels syns det praktiskt på byggarbetsplatsen. Dessutom 

är materialet kvalitetsinspekterat innan leverans till byggarbetsplatsen, vilket motverkar 

störningar i samband med lossning och inbyggnation. Genomförandet av kvalitetsinspektioner 

stämmer mycket väl överens med hur lossning ska ske i samband med JIT-leveranser.  
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Det påpekades alltså att kostnaden företaget måste ta för att praktiskt taget outsourca sitt lager 

är ekonomiskt svårbedömt. Det finns siffror för kostnaderna, däremot menas att det är svårt att 

jämföra kostnaden med om mellanlagring, leverans och paketering skulle hanteras internt eller 

att ingen mellanlagring skulle ske överhuvudtaget. En fråga som belystes var hur det 

ekonomiskt går att mäta konsekvenser av materialförflyttning, dåligt förpackat material och 

liknande faktorer. Denna tankegång om kostnader lutar åt Akintoyes (1994, s. 109) resonemang 

om att lager ej ska outsourcas om JIT ska tillämpas eftersom det medför en kostnad för 

lagerhållning. Dessutom bidrar outsourcad lagerhållning till en längre försörjningskedja. Innan 

samarbetet kan utvärderas ordentligt och effektiviseras ännu mer bör dock aktiviteterna mellan 

företagen upprepas fler gånger enligt Mattsson (2012, s. 122-123). 

6.7 Planering – för vilka material används just-in-time? 
I projekteringsskedet menar Friblick att leveransmetoder för material och produkter bör 

undersökas. Exempelvis för tyngre material, specialprodukter och standardprodukter. Detta 

ligger i linje med OFs arbetsgång. Exempelvis uppgav respondenterna att tyngre material 

levereras så att de i tid kan lyftas in innan inbyggnation sker, samtidigt som större element 

levereras i så nära anslutning som möjligt till inbyggnadsdatum. 

Uppfattningen av standardprodukter som gips och virke var att det viktigaste var att ha dem på 

plats i rätt tid, vilket generellt innebar att de inte fick levereras senare än ett specifikt 

arbetsmoment ska genomföras. Ofta beställer dock produktionsledningen för en specifik 

byggarbetsplats sådant material där leverans sker dagen efter. Det finns som nämnt även vissa 

avtal med leverantörer för att förenkla administrationen för standardprodukter. Båda dessa 

metoder ligger i linje med Mattssons (2012, s. 122) resonemang om att standardprodukter 

kopplade till repetitiva arbetsmoment; gips, virke och dylikt bör beställas via JIT, där även avtal 

för förenklad administration bör finnas.  

Oftast beställs allt material direkt, ibland delas det dock upp i mindre ordrar. Larsson et al 

(2008, s. 24) menar att erfarenhetsåterföringen av hur mycket spill som faktiskt förekommer på 

en arbetsplats är låg. Detta var även uppfattningen under intervjuerna, vilket är anledningen till 

att schablonmässiga pålägg används för material. Detta arbetssätt ligger inte i linje med 

författarens resonemang om att mindre orderkvantiteter med JIT-leveranser kan användas för 

att minska spill. 

Relaterat till inköp och planeringsskedet bör alltså långsiktiga relationer utvecklas med 

leverantörer av produkter relaterade till repetitiva moment, exempelvis nämnda avtal för 

förenklad administration av inköp. De avtal som idag finns mellan OF och byggåterförsäljare 

liknar Mattssons resonemang. Däremot finns inte djupare relationer med leverantörer av mer 

specialiserade varor, exempelvis fönster och köksutrustning. Istället samarbetar de med ett 

företag som mellanlagrar och levererar skrymmande och specialiserade produkter. Som tidigare 

nämnt har detta företag använts vid olika byggprojekt och samarbetet har fungerat bra.  

6.8 Fördelar och nackdelar med just-in-time 
Akintoye (1994, s. 111) och Lidelöw et. al (2015, s. 240) relaterar leveranser med JIT-metoder 

till minskade kostnader, mindre lager, mindre spill och bättre materialhantering. 

Respondenterna såg fördelar med mindre lager, bättre rörelse för personal på byggarbetsplatsen 

och till viss del minskade kostnader i och med detta. Däremot påpekades återigen att det krävs 

mycket planering och resurser för att lyckas. Dessutom menades att stora svårigheter 
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uppkommer om leveranser uteblir eller kommer sent, vilket påverkar övriga leveranser och 

även arbetet på byggarbetsplatsen. 

Akintoye (1994, s.112) menar att leverantörer bör involveras tidigt i projektet för att bättre 

koordinera och planera leveranser och lära känna varandras behov. Detta är inte någonting som 

sker på OF idag, anledningen uppges vara att det är tidskrävande och att det idag inte är aktuellt 

eftersom JIT inte är normen vad gäller leveranser. En av anledningarna till att JIT inte används 

fullt ut uppges vara att leveranser kan bli försenade och därmed orsaka störningar eftersom 

inget säkerhetslager skulle finnas (Mattsson, 2007, s. 1-2). Risken för störningar var en 

anledning till att JIT ansågs delvis problematiskt under intervjuerna.  

Mattssons (2007, s. 4) påstående att alla fördelar med JIT inte uppnås om mellanlagring sker 

ligger som tidigare nämnt i linje med hur respondenterna svarade, däremot var de nöjda med 

det produktions-, lager- och leveransmässiga som mellanlagringen medför. Författaren menar 

att leveranserna blir smidiga men att den totala kostnaden i försörjningskedjan fortfarande är 

densamma. 

En viktig faktor för att kunna implementera och upprätthålla JIT är enligt Akintoye (1994, s. 

111) och Pheng & Hui (2012, s. 660) att alla inom organisationen är införstådda i principerna 

för JIT, men även att yrkesarbetare är flexibla i vilka arbetsmoment de behärskar. Detta menar 

de minimerar spill och möjliggör att alla kan utföra arbete relaterat till större delen av 

leveranserna. OF som är ett traditionellt byggföretag med stor variation av projekt har sådan 

kompetens, vilket påpekades under intervjuerna och har även observerats under arbete på det 

aktuella företaget. Problem som upptäcks vidarebefordras snabbt till produktionsledning och 

problemet kan lösas direkt, vilket även ligger i linje med författarnas resonemang om en lyckad 

JIT-implementering och minskat spill och slöseri. 

6.9 De fem S:en 
Det framgick i intervjuerna att vissa av faktorerna inom de fem S:en som Lidelöw et al (2015, 

s. 216) nämner, kunde tillämpas på byggarbetsplatserna. Framförallt ansågs att sortering, 

städning och standardisering av dessa rutiner kunde tillämpas. Exempelvis att ha bestämda 

platser för visst material för att slippa sortera och leta upp materialet. Dessutom menades att 

förflyttningssträckor kunde minskas med hjälp av detta. Detta ligger i linje med vad författarna 

ger som förslag för att effektivisera och delvis standardisera processer på byggarbetsplatsen. 5S 

skulle även förenkla arbetet med lossning av material. 

Någonting som även nämndes var att det kunde arbetas mer med placeringsritningen med 

avseende på detta. Att upplag för enskilda material markeras, alltså att gips endast ska stå på ett 

ställe och isolering på ett annat osv. 
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7. Diskussion 
I analysen har respondenternas svar ställts mot teorin för att belysa hur logistiken, 

materialhanteringen, planering och inköp ser ut på OF Bygg. Detta har gett en övergripande 

bild över hur företaget arbetar idag, vad som fungerar bra och stämmer överens med teorin. 

Samtidigt skildrar den även vissa moment där förbättringar är möjliga. I detta 

diskussionskapitel kommer delar från analysen bearbetas och avslutas med några slutsatser 

utefter teori och praktisk verklighet. 

OF är en traditionell husbyggare, vilket innebär att graden av standardisering är låg. En följd 

av detta är att de projekt som antas ser olika ut. En kontinuitet vad gäller leverantörer, 

underentreprenörer och byggmetoder kan därför vara svår att uppnå. Detta gäller även för 

planeringen och genomförandet av logistiken. I resultatet framgick som nämnt att leveranser 

och arbetsmetoder relaterade till JIT, kan variera beroende på projekt, men även 

produktionsledning. 

Under intervjuerna framkom synsätt och metoder som ligger i linje med teorin om JIT, vissa 

fullt ut medan andra är i närheten. Vad som fungerar bra idag och vad som kan förbättras 

utvärderas inledningsvis. Avslutningsvis diskuteras praktisk tillämpbarhet av JIT inom 

organisationen. 

7.1 OF och just-in-time 
Som framgår av analysen finns flera aspekter där OF arbetar i linje med JIT-metoder. 

Försörjningskedjor hålls korta för allt material, svårigheter var tidsplanering för specialiserade 

produkter (strategiska-/flaskhalsprodukter). Vidare finns en stor flexibilitet i form av 

arbetsmetoder för yrkesarbetarna, vilket teorin belyser som en viktig faktor för att kunna hantera 

ett arbete med JIT-metoder, där det krävs att ett arbetsmoment ska utföras i direkt anslutning 

till en leverans, vars aktivitet kan variera stort. Flexibiliteten kan anses vara en positiv följd av 

att projekten ser olika ut, varför yrkesarbetarna behöver utföra arbetsmoment med stor 

variation. 

I analysen framgick även att kommunikationen mellan produktionsledning och leverantörer 

fungerade bra, framförallt för strategiska- och flaskhalsprodukter. För standardprodukterna 

finns alltså avtal, där leverans sker i princip omgående. Avtalen hindrar inte OF att inhandla 

liknande material från andra leverantörer, vilket också stämmer överens med teorin och 

incitamentet att bibehålla priskonkurrens (Mattsson, 2012, s. 122). Eftersom de oftast lyfts in 

innan byggnaden blir tät kan de anses utgöra en form av JIT-leveranser, om än inte per 

definition enligt teorin. OF:s nuvarande hantering av standardprodukter kan i den här studien 

dock anses vara minst lika bra eftersom samma mål uppnås, att skydda materialet från skador, 

minska upplag och internhantering. 

Dessa arbetsmetoder är alla relaterade till JIT och materialhantering. Att OF arbetar på detta 

sätt utan att ha en strategi där JIT står i centrum, underlättar ett eventuellt utvecklingsarbete i 

framtiden. En del av arbetsmetoderna som nämnts är en naturlig del av hur ett byggprojekt 

bedrivs, utan att helt utnyttja fördelarna som JIT medför ekonomiskt och logistikmässigt. 

7.1.2 Planeringsskedet 
Tidiga förslag i planeringsfasen kan vara att dela upp upplag med avseende på material. Att 

planera upplagsplatser kanske inte uppfattas som en åtgärd för att främja JIT-metoder, men det 

finns flera fördelar med att göra så. Materialhanteringen skulle påverkas positivt eftersom 
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mindre tid skulle gå åt att förflytta material och lossning skulle alltid ske till specifika platser. 

Om upplagen placeras strategiskt i närheten till där materialet ska användas kommer tid sparas 

i och med kortare eller färre förflyttningssträckor. Färre och kortare förflyttningssträckor skulle 

troligtvis även bidra till en mindre risk att skador på material uppstår. Om detta kombineras 

med mindre leveranskvantiteter underlättas att utvärdera verkligt spill. Att planera in strategiska 

upplagsplatser i närhet till inbyggnadsställe, bedöms utifrån denna studie vara en enkel åtgärd 

som dessutom inte bidrar till avsevärt ökade kostnader för att genomföra. 

Det finns ingen kontinuerlig återkoppling mellan produktion och inköp förutom på PC-möten. 

Det är positivt att denna möjlighet finns, men den berör inte leveranserna. Här finns en 

möjlighet att utvärdera leveransmetoder, dess fördelar och nackdelar under byggnationens 

gång. Samtidigt kan återkoppling ske om hur viss paketering underlättat arbetet och väga 

fördelarna mot de extra kostnaderna. Jag anser att detta kan underlätta länken mellan produktion 

och inköp. Återkopplingsprocessen behöver inte ta mycket tid i anspråk, men kan leda till bättre 

samordning och förhållanden på byggarbetsplatsen. Samtidigt kan en översikt fås av fördelar 

och nackdelar kontra kostnaden och eventuellt merarbete vad gäller planering och 

administration.  

7.1.3 Var går gränsen för just-in-time? 
Utöver de delar som främjar JIT-leveranser finns även aspekter som inte följer de teoretiska 

resonemangen som presenterats i tidigare avsnitt. Beroende på hur strikt tolkning som görs av 

definitionen av JIT-leveranser, kan en del faktorer lyftas. Som påpekats i resultat och analys, 

lyfts exempelvis gips och virke in i samband med leverans i så nära anslutning som möjligt till 

att byggnaden blir tät. Sker dessa leveranser en eller två dagar innan bygganden blir tät kan 

tolkningen göras att detta inte alls innebär JIT. Samtidigt kan det vara svårt att lyfta in materialet 

när exempelvis valvbordet börjar ta form. Detsamma gäller för fönster och dörrar, som är 

känsliga för skador och bör därmed inte tillbringa onödig tid på ett materialupplag. Att lyfta in 

dem lägenhetsvis eller våningsvis i samband med att byggnaden blir tät är ett slags skydd 

samtidigt som de inte är i vägen på en upplagsyta.  

I ovan nämnda fall kan det vara svårt att avgöra var gränsen för JIT går; precis innan ett 

våningsplan blir tätt, i samband att gips ska monteras eller helt enkelt i tillräcklig tid innan det 

blir för krångligt att lyfta in materialet. Enligt respondenterna innebar i rätt tid att materialet 

finns på plats utan förseningar och innan ett arbetsmoment ska genomföras. Detta kan alltså 

innebära ett par dagar i förväg, vilket orsakar lagerbildning och utsatthet för skador. I denna 

fråga kan det vara onödigt omständligt att vänta till sista stund att lyfta in material samtidigt 

som det sker pågående arbete med att täta ett våningsplan. Om materialet beställts i enlighet 

med resonemangen om smidiga emballage med fullgott skydd, bör inte leveranser behöva ske 

i absolut sista stund. Vad gäller större element, exempelvis väggdelar och bjälklag, visar den 

här studiens resultat endast fördelar med att montera dessa i samband med leveransen. De tar 

annars stor plats på materialupplaget samtidigt som de tar kranen i anspråk ytterligare en gång. 

7.1.4 Mellanlagring 
OF har inte använt leveranser av typen JIT någon längre period, på senare tid har de delvis 

anammat vissa aspekter. Det finns renodlade JIT-leveranser för vissa material, främst fönster, 

köksutrustning och större betongelement (flaskhals- och strategiska produkter). Dessa 

leveranser har fungerat mycket bra och materialet lyfts antingen in eller monteras direkt. 

Däremot används ofta ett företag som mellanlagrar dessa produkter. Det finns både fördelar och 
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nackdelar med denna metod. Som Friblick påpekar, och som även framgick i intervjuerna, är 

den totala kostnaden i försörjningskedjan fortfarande densamma. Om materialet levereras direkt 

från leverantör utan mellanhänder kan både tid och pengar sparas, men i detta fall outsourcas 

egentligen lagerhanteringen för dessa material. Fördelarna är att lagerhållningen på 

byggarbetsplatsen minskar, risken att materialet går sönder minimeras och materialet kan 

användas direkt det anländer. Sett till fördelarna är detta en typisk JIT-leverans. Nackdelarna 

är dock att materialet lagerhålls på annan plats vilket innebär en kostnad samtidigt som 

försörjningskedjan blir längre. Vad som är svårt att avgöra är hur mycket den ekonomiska 

faktorn påverkas om mer resurser och tid skulle läggas på planering i projekteringsskedet för 

att möjliggöra JIT-leveranser för dessa material direkt från tillverkare. Denna fråga, resurser 

och ekonomi, belystes även av respondenterna, vilka menade att branschen präglas av pressade 

tider och mycket störningar som skulle innebära merarbete.  

Oavsett resonemangen kring mellanlagringens fördelar och nackdelar, ekonomiskt och 

resursmässigt, menar Mattsson (2007, s.4) att mellanlagring inte ska ske vid JIT-leveranser. 

Däremot visar den här studien på fördelar med mellanlagring rent logistikmässigt. De 

ekonomiska konsekvenserna är dock svårare att utvärdera. Alternativt kan en annan strategi 

tillämpas där större mängder av ett visst material köps billigt från tillverkare utanför Sverige 

för att sedan mellanlagras. Detta är en metod som för med sig ekonomiska fördelar samtidigt 

som leveranserna kan utgöras av JIT-typ. Samtidigt innebär metoden att mängder måste vara 

noga beräknade eftersom det i annat fall ändå uppkommer spill eller att material saknas och 

ytterligare beställningar krävs. Det finns alltså incitament att frångå mellanlagring, däremot är 

detta ett fullgott alternativ medan ytterligare metoder undersöks. Genom mellanlagringen kan 

OF få mer erfarenhet av JIT-metoder och utvärdera dess fördelar och nackdelar och därefter 

avgöra om ytterligare steg ska göras. 

7.1.5 Att utveckla arbetet med JIT på OF 
En stor kostnad inom byggbranschen är relaterad till manuell materialförflyttning och att leta 

material på upplagsplatser. OF:s byggarbetsplatser utgör inget undantag. Här finns det mycket 

tid och pengar att spara. En början till en lösning kan vara att i större utsträckning använda JIT-

leveranser. Om material beställs i mindre kvantiteter, i enlighet med teorin, bildas inte lika stora 

upplag med varierat material. Istället kan ett mindre upplag upprätthållas där endast material 

som ska användas under en viss tidsperiod får finnas. Jag resonerar att detta även skulle ge en 

bättre överblick av hur mycket material som verkligen går åt och hur mycket som utgörs av 

spill. Detta skulle även underlätta framtida kalkyler och bidra till en mer tillgänglig arbetsyta. 

Mindre standardiseringar skulle kunna implementeras för att underlätta materialhantering i 

samband med lossning och byggande. De som ligger närmast till hands är faktorer från de 

5 S:en, framförallt sortera, systematisera och städa. Detta skulle innebära att material som inte 

ska användas mer sorteras bort, upplag märks ut för placering av materialtyper och containrar 

samtidigt som det sker kontinuerlig renhållning på byggarbetsplatsen. Mindre tid skulle gå till 

att leta material, samtidigt som leverantörer vet var specifika material ska lossas. Utöver 

tidsbesparingar innebär 5S även renhållning av arbetsplatsen och ytterligare tidseffektivisering 

vad gäller förflyttning av material. Metoderna är enkla och kan vara en början på bättre 

materialhantering som i sin tur kan främja JIT-leveranser. Detta eftersom upplagen enkelt kan 

undersökas och nödvändigt material kan beställas från de leverantörer det finns avtal med. 

Åtgärden skulle inte innebära någon försening vad gäller material, däremot kan det innebära en 

högre kostnad om material köps från återförsäljare istället för tillverkare. Dock kan en högre 
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inköpskostnad till en början eventuellt tjänas in i form fler leveranser med mindre kvantitet 

vilket leder till mindre spill och mindre tid för materialhantering, i enlighet med 

kanbansystemet. 

När 5S nämns kan även placeringsritningen diskuteras. Placeringsritningen utformas inte med 

JIT som utgångspunkt. Istället är huvudfokus att kranar, bodar och upplagsplatser ska få plats 

och inte orsaka störningar. Här finns det alltså möjligheter att styra byggarbetsplatsen mot ett 

arbete mer inriktat mot JIT. Placeringsritningen utformas inte efter särskilda leveranser, istället 

eftersöks att hålla den öppen med god tillgänglighet till byggnaden. Här kan de speciella 

upplagen för material, från ovanstående stycke, med fördel illustreras för att redan i ett tidigt 

skede tydliggöra var vissa typer av material ska förvaras. Detta gör också att materialhantering 

och lossning vid leveranser behöver beaktas ännu mer i planeringsskedet. Eventuellt kan detta 

minska tid för förflyttning, underlätta lossning och minska skador på material. 

Ovanstående resonemang fungerar för material som gips, virke och isolering. För 

specialprodukter med längre leveranstider är det främst planeringen som påverkar hur väl JIT-

leveranser kan tillämpas. Mellanlagringen fungerar bra, men utgör en kostnad. Ska material 

beställas direkt från tillverkare kommer alltså stora resurser behöva läggas på ytterligare 

planering i projekteringsskedet. Detta utgör en stor ekonomisk påfrestelse och tar mycket tid i 

anspråk. Det är ingenting som kan göras via enkla metoder. Samtidigt skulle hela arbetssättet 

ändras om JIT blev normen för logistiken. Mellanlagringen fungerar i dagsläget, men om JIT 

blev normen för logistiken skulle man möjligen få ytterligare positiva synergieffekter. Däremot 

måste man vara medveten om att en sådan förändring antagligen behöver ske stegvis. En stor 

del av produktionsledningens arbete skulle förläggas till att samordna leveranser utefter 

störningar och hinder på arbetsplatsen. Dessutom skulle noggranna revideringar av tidplaner 

bli en direkt konsekvens där även materialupplag konstant behöver inventeras. Därför tjänar 

mellanlagringen ett gott syfte, materialet levereras just-in-time och risken för skador minimeras. 

Dessutom förpackas materialet för att anpassas till byggnaden. Utifrån vad den här studien 

kunnat visa på finns ingen anledning att ändra på detta när det gäller de kundorderspecifika 

produkterna. 

 

Vad som däremot kan göras är att övergå mer mot att beställa standardprodukter och bulkvaror 

via JIT-leveranser. Det framgick under intervjuerna att mängderna finns att tillgå i 

bygghandlingar och kalkyler, varför det inte skulle behövas lika mycket planering och 

revidering av leveransplaner som för kundorderspecifika material. 

  
Eftersom det finns avtal med leverantörer som innebär smidiga leveranser, kan 

produktionsledningen beställa materialet utefter behov. Alltså skulle lagerbildning minska 

drastiskt samtidigt som internhanteringen förenklas. Nästa steg är att endast få leveranser direkt 

från tillverkare för att ytterligare förkorta försörjningskedjor och minska kostnaderna. I enlighet 

med matrisen om material (fig. 2), bör alltså fler enklare avtal upprättas samtidigt som 

leveranserna hålls mer frekventa men mindre till kvantiteten som tidigare nämnt. Detta i 

enlighet med kanbansystemet, en vital punkt inom JIT (Akintoye, 1994, s. 109). Som nämnt i 

resultat och analys finns inga partnerskap eller långsiktiga samarbeten med leverantörer av 

kundorderspecifika material. Detta går emot strategin i materialmatrisen, vilken förespråkar 

sådana samarbeten. Däremot ser jag inte till en början att det behöver utvecklas sådana 

samarbeten när mellanlagringen ändå används. En strategi med långsiktiga samarbeten kan 

eventuellt anammas om mellanlagringen avvecklas. Eftersom avtalen rimligtvis innebär även 

framtida beställningar, bör detta påverka leverantörer att prestera och vara flexibla. I sin tur kan 
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detta underlätta leveranser och samordningen kring dessa, exempelvis flexibilitet vid JIT. I 

början är det dock viktigare att fortsätta med enklare avtal för standardprodukter, men att istället 

endast fokusera på tillverkare istället för återförsäljare och därmed förkorta 

försörjningskedjorna och minska kostnaderna. 

7.1.6 Hinder för leveranser via JIT 
Ett hinder mot att övergå mer mot JIT-leveranser kan vara kostnader som medförs vid inköpen. 

Dessa kostnader uppkommer eftersom det krävs att även leverantörerna tvingas vara flexibla i 

förhållande till tidplaner. Dessutom bör varor förpackas på ett fördelaktigt sätt för att minimera 

risk för skador samt förenkla materialhantering på byggarbetsplatsen. Dessa extrakostnader 

relaterade till emballering kan i början utgöra ett hinder, men medför i slutändan ett effektivare 

och billigare byggande. Extrakostnader relaterade till emballering är också någonting som går 

emot principen för inköp att oftast beställa det billigaste materialet. Utöver detta kan även 

beställares tekniska krav och specifikationer eventuellt utgöra ett hinder om ett budgetpris är 

föreskrivet. 

Som nämnt i teorikapitlet ligger byggbranschen efter kontra detaljtillverkarna. Exempelvis har 

Toyota använt lean och därmed JIT-leveranser i över 50 år (Baladhanayutham & Venkatesh, 

2012, s. 26). Byggbranschen är fortfarande nybörjare inom detta område, men trängre 

byggarbetsplatser och ett mer centralt husbyggande tillåter ibland inte stora upplag varför JIT-

metoder i extremfallet kan vara helt avgörande för om ett projekt kan antas eller inte. 

7.1.7 Resultat och måluppfyllelse 
Det här avsnittet avslutar diskussionskapitlet. Syftet med avsnittet är att ge en kort 

sammanfattning och överblick av hur resultat och diskussion motsvarar målbilden; 

förbättringsförslag inom logistiken för OF.  

Det finns fördelar och nackdelar med att implementera en renodlad JIT-strategi för OF. 

Nackdelarna är att de inte bedriver en standardiserad byggprocess vilket försvårar 

planeringsarbetet, upprätthålla kontinuitet och driva ner kostnaderna.  

Åtgärder för förbättring är att; 

 Tillämpa 5S – struktur via upplag för specifika material, illustration på placeringsritning 

och marken. 

 Utveckla fler avtal med leverantörer av standardmaterial för enklare administration av 

inköp och leveranser. Framförallt med tillverkare av gips, isolering och virke. 

 Med avtalen som grund, tillsammans med det som strukturen 5S innebär, kan 

inventering av material underlättas. Samtidigt möjliggörs utnyttjandet av frekventa 

leveranser, mindre till kvantiteten, för att minska lagerbildning, internhantering och 

spill. 

 Införa kanbansystemet när avtal är upprättade. Behovsstyrda leveranser av främst 

standardmaterial. 

 Erfarenhetsåterföring från produktionsledning till inköp och kalkyl av leveransmetoder. 

Upplevda fördelar och nackdelar med leveranser, leveransmetoder och leverantörer kan 

utvärderas mer. Här kan en konkret bild ges av fördelar och nackdelar i produktionen 

kontra de eventuellt dyrare emballagen och leveransmetoderna. 

 Efter avslutade projekt, utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av mellanlagring, 

JIT-leveranser och leveranser i så nära anslutning som möjligt till inbyggnation. Detta 
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ansågs komplicerat, dock är det svårt att utveckla metoder utan konkreta data för att 

underbygga desamma.     

7.2 Generella slutsatser och måluppfyllelse 
För ett företag där standardisering av projekt inte är normen, vilket innebär att alla projekt ser 

olika ut, kan mycket tid behöva läggas på planering och samordning av JIT-leveranser. Därför 

kan mindre standardiseringar som nämnts, exempelvis markering för upplag, tillsammans med 

utökade JIT-leveranser för bulkprodukter kan tillämpas på sikt. Detta beror på att det är billiga 

material som är lätta att få bra förpackat, samtidigt som de är relativt enkla att mängdbestämma. 

Att använda JIT-leveranser för dessa material skulle förutom de ekonomiska fördelarna, mindre 

spill och skador, även medföra en bättre arbetsmiljö med mindre förflyttning och friare rörelse 

på arbetsplatsen. Detta skulle innebära att fler avtal sluts med tillverkare och andra leverantörer 

för att möjliggöra och förenkla flexibel och snabb leverans med bättre materialhantering. Avtal 

vilka innebär framtida beställningar, bör även motivera leverantörer att prestera, vilket i sin tur 

bör förbättra samarbeten och kvalitet. 

För fönster, trappor, dörrar, köksutrustning etc. med lång leveranstid och risk för skador bör 

mellanlagring med JIT-leveranser fortsätta. Det finns många fördelar relaterade till JIT-

leveranser direkt från tillverkare, men arbetet med att få dessa effektiva och fungerande kräver 

mycket resurser. Detta är resurser som kan vara enklare för större byggföretag att åsidosätta för 

utredning och implementering. För mindre företag som OF skulle en fullständig 

implementering av JIT medföra stora ekonomiska påfrestningar, samtidigt som produktionen 

inte är standardiserad. Därför kan OF med fördel fortsätta med mellanlagringen av 

specialprodukterna, och samtidigt dra nytta av de fördelar som JIT-leveranser medför.  
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8. Generiska slutsatser 
Denna studie behandlar ett specifikt företag som är verksamt endast i Umeå. Alltså är den 

geografiska spridningen inte stor, vilket nödvändigtvis inte behöver påverka överförbarheten 

till företag i andra geografiska områden. Däremot behandlas projekt av varierande storlek och 

av olika typ, i syfte att belysa logistiken i detta specifika företag. Att överföra resultatet i denna 

rapport till andra byggföretag kan rimligtvis medföra vissa problem eftersom resultatet även 

påverkas av var i utvecklingen det aktuella företaget befinner sig. Dessutom kan ekonomiska 

faktorer, resurser och typ av organisation skilja sig avsevärt mellan företag. 

Med detta sagt menas inte att studien är helt omöjlig att överföra till andra företag. I rapporten 

presenteras teori som efter jämförelse med empiri resulterar i slutsatser. Vissa resonemang och 

situationer kan se liknande ut i många företag, vilket möjliggör en viss överförbarhet.  

Däremot kan några centrala delar appliceras även på andra företag. Om JIT-metoder utvärderas 

men svårigheter uppstår med planeringsskedet kan det vara värt att börja detta arbete via 

mellanlagring. Mellanlagringen för med sig de flesta fördelarna, men innebär fortfarande en 

kostnad. Ytterligare en metod som framkom i denna studie, som är enkel samtidigt som den 

inte medför större kostnader, är att anamma punkter från 5S. Metoden innebär huvudsakligen 

att redan i planeringsskedet utforma placeringsritningen med JIT i åtanke, exempelvis via 

separata, uppmärkta, upplag för material. Utöver detta finns inga nackdelar med att utveckla 

relationer till leverantörer och försöka uppnå större kontinuitet, förslagsvis via enklare avtal. 
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9. Förslag till vidare forskning 
Denna rapport har endast berört logistiken vad gäller materialhantering, leveranser och faktorer 

relaterade till detta. Studien visade att det finns möjligheter för förbättringar av JIT-leveranser, 

men att de innebär kostnader i form av resurser i planeringsskedet men även på 

byggarbetsplatserna. Dessa kostnader har inte varit föremål för utredning, det är endast ett 

konstaterande i enlighet med teori och resultat. Teorin är entydig vad gäller att en 

implementering av JIT-metoder i slutändan innebär mindre kostnader och slöseri. 

På grund av detta kan det vara av intresse att vidare utreda vad som krävs för att åstadkomma 

en sådan strategi ur ett renodlat ekonomiskt perspektiv. Vidare kan det även vara av intresse att 

utreda om det är rimligt att genomföra en sådan förändring för ett byggföretag utan 

standardiserad produktion. I denna rapport framkom det att det är produktionsmässigt, och till 

viss del ekonomiskt, fördelaktigt att utveckla arbetet med logistiken mot ett mer JIT-inriktat 

perspektiv. En följdfråga är i hur stor utsträckning det är ekonomiskt försvarbart för en 

traditionell husbyggare att anamma JIT och därmed även lean-production. 

Utöver det specifika fall som undersökts i denna rapport finns det behov av mer generell 

forskning om lean och JIT inom byggbranschen. Detta område är välkänt inom forskning om 

detaljtillverkning, men inom byggbranschen är det ett betydligt mindre utbud.  
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