
 

 

  
 

  

 

 

Enheten för företagsekonomi 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik 

Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, VT 2019 

Handledare: Jan Abrahamsson   
  

 

 

EFFEKTER AV EN 
SAMORDNAD 

BYGGLOGISTIK 
En fallstudie genom ÅF vid 

Norrlands Universitetssjukhus 
Oskar Andersson & Sandra Högman 

 
  



 
  



Sammanfattning 
Inom byggbranschen finns indikationer på att produktiviteten inte ökar i samma takt som 
i andra branscher. En välkoordinerad försörjningskedja kan bidra med en ökad 
produktivitet samt en lägre resursanvändning som i slutändan kan minska kostnader i 
byggproduktionen. Som en reaktion på detta har företag börjat förändra arbetssättet inom 
bygglogistiken men även digitalisera sin logistik och outsourca den till specialister. Detta 
kan ske genom att arbeta med en aktör som driver implementationen av förändringen. 
Dessutom kan bygglogistiken per se outsourcas till en tredjepartslogistiker, som kan sköta 
det operativa arbetet. Dessutom kan logistiktjänster i molnbaserade system användas för 
att samordna och effektivisera logistiken samt skapa en integrerad försörjningskedja. 
Även ett bygglogistikcenter kan användas för att bättre samordna logistiska flöden. När 
förändring likt detta ska drivas igenom kan prestationsmätning av effekter och mått 
främja utvecklingen att förändra arbetssätt hos medlemmar inom projektet. 
 
Inom området har flertalet studier uppmärksammat effekter gällande dimensionerna 
förändringsledning, informationsdelning och kommunikation, tredjepartslogistik samt 
effekter och mått. Denna studie syftar till att integrera dessa dimensioner för att få ett 
helhetsperspektiv på bygglogistiken samt vad som krävs för att driva förändringsledning.  
 
Denna studie är gjord genom en fallstudie vid Norrlands Universitetssjukhus. Att 
fallstudien är gjord vid ett sjukhus gör att mer komplexa utmaningar uppstår då till 
exempel den dagliga verksamheten inte får störas. Komplexiteten gör fallstudien 
intressant då effekter som kan verifieras här bör kunna överföras till mindre komplexa 
projekt. Effekterna har verifierats dels kvalitativt genom intervjuer, dels kvantitativt 
genom sekundärdata. Det kvalitativa arbetet har verifierat effekter som bättre 
materialhantering, aktuell och korrekt information, minimala störningar av verksamheten 
på sjukhuset, integrerad gränsöverskridande relationer på projektet och i flödeskedjan 
samt en ökad upplevd produktivitet. Negativa effekter som tydliggjorts i studien är bland 
annat ökad tid på planering, en ovana till nytt arbetssätt och motstånd till förändring och 
IT. Den kvantitativa delen i studien uppmärksammade en samlastningseffekt om fyra 
leveranser per transport från ett bygglogistikcenter samt en leveransprecision som 
påverkas av att order inte innehåller korrekt information eller aviseras i det molnbaserade 
systemet.  
 
För att möjliggöra de verifierade effekterna fullt ut finns det motstånd som behöver 
bemötas. Rekommendationen är att kontinuerligt sträva efter att integrera alla 
medlemmar inom projekten, belysa potentiella effekter genom till exempel bra planering 
samt att öka användandet av molnbaserade system. För detta krävs en stärkt 
förändringsledning och en gemensam agenda på byggprojekten. Ett projektstyrkort med 
verifierade effekter tillsammans med den stärkta förändringsledningen kan således hjälpa 
att bedriva projekt framåt med tydliga och gemensamma mål. Då kan bygglogistiken bli 
mer effektiv, pålitlig och brister kan minska i ett tidigare skede.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet introduceras studien och dess huvudsakliga områden. Kapitlet 
syftar till att beskriva bakgrunden för ämnesvalet samt att problematisera 
forskningsområdet och de forskningsgap studien ämnar behandla. Detta utförs genom en 
teoretisk förankring som slutligen leder till två problemformuleringar som studien har 
för avsikt att besvara. Vidare ämnar kapitlet beskriva syfte samt studiens avgränsningar.   
 
 
1.1 Bakgrund  
De flesta branscher har haft en stabil produktivitetsutveckling de senaste åren där priserna 
har stigit i en takt som varit rimlig i relation till den produktivitetsutveckling som skett 
(Lind & Song, 2012, s. 5). Däremot menar Lind & Song, (2012, s. 5) att det finns ett 
undantag inom byggbranschen, där priserna haft en starkare utveckling än produktiviteten 
jämfört med andra industrier. Författarna poängterar att detta är synligt genom att titta på 
konsumentprisindex och jämföra det med byggnadsprisindex som ökat i en snabbare takt. 
Byggnadsprisindex är ett index som visar prisutvecklingen för nybyggda byggnader, det 
vill säga det pris som en byggherre/slutkonsument betalar för ett byggprojekt (Lind & 
Song, 2012, s. 13). Lind & Song, (2012, s. 5) poängterar att det kan finnas flera 
anledningar till denna ökning, till exempel kan de mätningar av produktiviteten som 
tidigare gjorts blivit felaktiga. De menar att om sämre produktivitet leder till de höga 
priserna bör det finnas incentiv som byggbranschen borde se över för att sänka 
prisnivåerna. Ett alternativ för organisationer att förbättra sin produktivitet och frigöra 
mer tid är att lägga fokus på sin logistik och försörjningskedja. 
 
Logistik i sin helhet börjar redan vid ritbordet. Genom att ha logistiken i åtanke under en 
hel process kan, kostnader och produktionstider minskas (Agapiou et al., 1998). 
Dessutom behöver logistik och materialflöde till byggarbetsplatsen generellt sett 
förbättras (Agapiou et al., 1998). Supply Chain (framåt benämnt försörjningskedja) har 
tidigare blivit definierat som nätverket av organisationer involverade genom länkar upp- 
och nedströms i olika processer och aktiviteter som tillsammans producerar värde i 
produkter och service till konsument (Christopher, 1998). Vrijhoef & Koskela (2000, s. 
170) uttrycker dessutom att Supply Chain Management (SCM) är nära kopplat till logistik 
och är ett konkret tankesätt och en koordinering över de logistiska funktionerna ur en 
organisations synvinkel. De menar att kedjan innefattar alla de organisationer, parter och 
processer som behövs för att skapa och leverera produkter till kunden. Författarna anser 
att det innebär att kunna känna igen det ömsesidiga beroendet inom försörjningskedjan, 
och genom det förbättra både koordinering och kontroll baserat på olika faktorer, till 
exempel integrering av olika processer. Dessutom menar Cooper & Ellram (1993) att 
SCM omfamnar hela spektrumet av försörjningskedjan för att ytterligare öka 
transparensen och riktningen av koordineringen och dess utseende. Sammanfattningsvis 
är tanken med SCM att öka effektivitet, skapa förutsättningar att nå organisatoriska mål 
och att skapa en bättre synergi (Aloini et al., 2012, s. 736). 
 
Sedan sent 80-tal fram tills idag har många olika försök till att implementera SCM-
initiativ gjorts inom bygglogistik för att förbättra effektivitet (Briscoe & Dainty, 2005; 
Vrijhoef & Koskela, 2000). Construction Supply Chain Management (CSCM) är en 
sammansättning av intressenter och aktörer så som leverantörer, entreprenörer, 
underentreprenörer och kunder med fler, som tillsammans jobbar för att nå gemensamma 
mål för optimering och effektivitet inom byggbranschen (Behera et al., 2018; Xue et al., 
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2007). Det gemensamma målet för optimering och effektivitet blir verklighet vid 
sammansättningen av tillverkning, leverans och installation av specifikt material samt 
verktyg för den projektbaserade byggarbetsplatsen (Behera et al., 2018). 
  
Bygglogistik och byggbranschen är komplex då den är projektbaserad, och som dessutom 
karakteriseras av förutsättningar som är specifika för varje projekt (Behera et al., 2015). 
Till exempel olika geografiska omständigheter och komplexa nätverk med många 
intressenter och medlemmar. Enligt Behera et al., (2015, s. 1338) arbetar ofta 
projektmedlemmarna inom bygget med stretchade tidsscheman där projekten involverar 
stora investeringar med höga krav på kvalitetsstandarder. Författarna menar ytterligare 
att tid är en kritisk faktor inom bygglogistik. De understryker att om förseningar uppstår 
i bygget kan detta leda till stora påföljder eftersom priset som avtalat ofta beror på tiden 
beställaren kräver att ett arbete ska bli färdigställt. 
  
 
1.2 Problembakgrund 
Själva produktionen i byggbranschen är byggarbetsplatsen, vilket kan definieras som en 
tillfällig fabrik med försörjningskedjor som är temporära och innefattar flertalet projekt 
som ska integreras till en slutgiltig produkt (Vrijhoef & Koskela, 2000, s. 171). Detta blir 
till en make-to-order supply chain där varje projekt resulterar i en ny unik produkt. 
Däremot betyder det även enligt Vrijhoef & Koskela (2000) att projekten ofta är beroende 
av varandra och ibland även bundna till olika entreprenörer, vilket resulterar i att 
försörjningskedjan är komplex och instabil.  
  
Byggarbetsplatsen har många aktiviteter, bland annat lossning av material och byggnation 
samt även faktorer som påverkar flödet så som flaskhalsar i hissar och begränsade 
lagringsytor. Detta ska sedan integreras med hela försörjningskedjan för bygget, där bland 
annat in- och uttransporter krävs med diverse leveranser av material. En koordinering 
med leverantörer och andra intressenter behövs för att så friktionsfritt som möjligt driva 
projektet till avslut. Thunberg et al., (2016) har uppmärksammat att detta ofta förbises då 
SCM och byggprocessen ses som två åtskilda perspektiv vilket gör att det uppstår en 
begränsad interaktion. Det krävs en bättre interaktion och gemensam planering i 
försörjningskedjan som möjliggör förädlingen av råvaror hela vägen från start till 
slutgiltig produkt på byggarbetsplatsen (Thunberg et al., 2016, s. 103; Vrijhoef & 
Koskela, 2000, s. 17). Tanken med CSCM är att skapa möjligheter för väsentliga 
förbättringar för både kund och intressenter samt ur ett strategiskt perspektiv överse 
lönsamhet (Behera et al., 2018, s. 140). Med lönsamhet menas att reducera operationella 
kostnader, se över budgetering samt att öka effektivitet och produktivitet, något som 
transparens inom försörjningskedjan kan bidra till. Det innebär i sin helhet att en 
gemensam ledning krävs om en förändring ska kunna implementeras med ett gott resultat, 
framförallt i en konservativ bransch som byggbranschen (Lines et al., 2015). 
  
Förändringsledning 
Förändringsledning innebär att på ett strukturerat sätt vägleda individer eller 
organisationer från ett arbetssätt till ett annat. Förändring kan ses på flera olika sätt där 
Lewin (1974) belyste förändringsprocessen i tre steg; unfreeze, change och freeze. Det 
innebär att först låsa upp traditionella sätt att utföra uppgifter på, sedan anta förändringen 
för att slutligen se till att det nya arbetssättet blir låst som en ny norm (Lewin, 1974). För 
att underlätta dessa tre övergripande steg kan en förändringsledning vara behjälplig. 
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En förändringsledning innefattar dessutom enligt Hwang & Low (2012, s. 819) att 
undersöka och identifiera möjliga förändringar samt planera för dess implementering och 
koordinera det genom hela projektet. Anledningen till att tillsätta en förändringsledning 
är för att underlätta processen då de traditionella aktiviteter som länge utövats ofta anses 
som ”bra nog” (Lines et al., 2015). Dessutom kan en förändringsledning vägleda och ge 
support till projektets medlemmar under hela implementeringsprocessen av förändringen. 
Dock understryker Lines et al., (2015) att olika faktorer kan leda till motstånd vid 
implementering av förändring, vilket ofta är beteendemässiga aspekter hos människan. 
Utöver motstånd finns det även barriärer att bemöta för att lyckas med en implementering 
av själva förändringsledning (Hwang & Low, 2012). Den största barriären inom 
byggprojekt är att många är bekväma med nuvarande aktiviteter och har inga intentioner 
att förändra arbetssättet (Hwang & Low, 2012, s. 822). Där skapas ofta motstånd till 
förändring menar Lines et al., (2015). Författarna poängterar att den aktör som leder 
förändringen och dess implementering behöver påvisa på långsiktiga fördelar samt att 
kontinuerligt vägleda och utbilda alla projektets medlemmar. Här krävs att medlemmarna 
får ta del av rätt information inom projektet och att det kommer fram i rätt tid. 
 
Informationsdelning och kommunikation 
Ett av de vanligaste problemen inom byggbranschen är just delningen av information, där 
företag helt enkelt inte tar hjälp av varandra för att förstå hela byggprocessen (Thunberg 
et al., 2016). Dessutom saknar medlemmar inom projekten ofta någon form av stöd eller 
verktyg för att planera deras resurser mellan de mindre projekten (Byggindustrin, 2017). 
Här menar många att de saknar en totalbild och översikt av behovet av resurser som finns 
i olika pågående projekt. Med tanke på antalet involverade i alla projekt inom bygget, är 
det lätt att information vrids och missförstås (Behera et al., 2015). Detta yttrar sig i dålig 
kommunikation och sämre implementeringar i projektet samt påverkar den totala 
prestandan på bygget, som till exempel lägre produktivitet, kostnad- och tidspåslag samt 
oklara produktspecifikationer. I slutledet ökar projekttiden genom sämre kommunikation 
vilket resulterar i högre kostnader överlag (Behera et al., 2015; Xue et al., 2007). 
  
För att förbättra informationsflödet inom försörjningskedjan kan informations- och 
kommunikationsteknologi användas för att sammanlänka interna och externa aktörer i 
kedjan. Wegelius-Lehtonen & Pahkala (1998) påpekar att det krävs transparens mellan 
leverantörer och beställare i materielförsörjningsprocessen. Dessutom behöver den 
samverkan som finns mellan företag på en byggarbetsplats standardiseras, där många 
andra branscher har investerat mycket i högteknologisk utrustning och IT för att uppnå 
detta. De olika aktörerna inom projektet beställer ofta olika varor och komponenter från 
diverse leverantörer vilket gör att det blir många skilda beställningar (Vrijhoef & 
Koskela, 2000). Dessa beställningar blir komplexa då de beställs sent och kräver korta 
ledtider eller i vissa fall beställs för tidigt och i sin tur kräver lagring. För att främja 
integrationen av diverse byggprocesser inom byggbranschens försörjningskedja menar 
Xue et al., (2007, s. 150) att internet kan hjälpa. Detta då det underlättar koordinering av 
informationsflöden samt att internetbaserad teknologi skapar enklare utbyte av 
information. Dessutom menar författarna att internetbaserad teknologi minskar risken att 
information blir snedvriden eller fel. Xue et al., (2007, s. 152) förtydligar att 
byggbranschen är beroende av information och dess flöde eftersom olika projekt kräver 
olika information såsom detaljplaner och kostnadsanalyser. Författarna klargör ytterligare 
att internet kan vara behjälpligt vad gäller beslutsunderlag då informationsflödet blir mer 
lättillgängligt. En internetbaserad försörjningskedja ökar således flexibilitet, transparens 
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och responsen i de operationella aktiviteterna. Detta resulterar ofta i att projektledningen 
kan leverera värde till kunden (Xue et al., 2007). 
  
Dessutom menar Byggindustrin (2017) att om beslutsunderlag som tas fram ska bli så rätt 
som möjligt, krävs det att informationen är riktig genom att alla berörda medlemmar och 
parter involveras i processerna. Om produktiviteten ska öka och kostnader sänkas krävs 
planering av resurser. Detta kräver i sin tur stöd i form av verktyg som kan integrera alla 
inblandade i projektet för planering av processer och samtidigt erbjuda transparens av 
materialflöde. Från internetbaserad teknologi har molnbaserade system växt fram, som 
enligt Jede & Teuteberg (2015) är en modell som möjliggör en on-demand nätverksaccess 
till en delad plats mellan olika parter. De poängterar att det är ett nätverk av servrar, 
hårddiskar, applikationer och annan service som snabbt kan komma medlemmarna 
tillhanda för att minimera diverse administrativa delar som ingår vid till exempel 
planering av processer eller beställning av varor och spårning av dem. Jede & Teuteberg 
(2015) menar att det är en teknologi som sammanbinder redan existerande teknologi med 
medlemmarna. 
  
Ala-Risku & Karkkainen (2006) presenterade dessutom för materialflöden och dess 
komplexitet att digitala verktyg kan möjliggöra transparens i hela försörjningskedjan. 
Detta menar författarna kan lösa problem som till exempel en begränsad lagringsyta på 
arbetsplatsen samt samverkan mellan olika aktörer inom hela försörjningskedjan. 
Författarna menar även att detta kan möjliggöra en mellanlagring av material som då kan 
avropas när material behövs. I systemet kan även projektplaneringen finnas tillgänglig 
för att möjliggöra planering hos leverantörerna då projektspecifika data kan hjälpa att 
planera och minska förseningar. 
 
Tredjepartslogistik  
Strandberg & Josephson (2005) skriver att materialhanteringen på ett bygge oftast sköts 
internt och att hantverkare kan spendera runt 20 procent av sin arbetsdag på detta arbete. 
Den begränsade lagringsytan för allt material inom bygglogistiken är något som skulle 
kunna överses av en tredjepartslogistiker (TPL) med hjälp av ett bygglogistikcenter 
(BLC). TPL är enligt Hertz & Alfredsson (2003, s. 140) när en extern organisation sköter, 
kontrollerar och levererar logistiska aktiviteter till ett företag. Aktiviteterna som utförs av 
TPL-aktören kan vara enklare som till exempel transporter eller lagring men kan även 
innefatta mer avancerade samarbeten som kan göra utbytet till en mer ömsesidig relation 
där arbetet sker mot gemensamma mål och nytta (Hertz & Alfredsson, 2003, s. 140). TPL-
aktörer har på senare år börjat etablera sig inom byggbranschen då det tidigare har varit 
svårt då det kräver en integration med leverantörer, hantverkare, transportörer och andra 
aktörer i försörjningskedjan (Ekeskär & Rudberg 2016, s.175). Ett BLC är enligt Vrijhoef 
(2018, s. 554) en provisorisk lagringsyta som i många fall är placerad i närheten till 
byggprojektet. Författarna menar dessutom att ett BLC ofta hanteras av TPL-aktören. 
Författaren poängterar att lagringen kan möjliggöra att transporter kommer just-in-time. 
Just-in-time är ett koncept för ledning av material som syftar till att leverera materialet 
precis när de behövs (Ozalp et al., 2010, s. 38). Dock menar Vrijhoef (2018, s. 554) att 
det kräver planering och transparens i informationsflödet för att nyttjas på bästa sätt. 
Vrijhoef (2018, s. 555) förklarar även att transporter kan gå direkt till projektet om till 
exempel ingen omlastning behövs. Agapiou et al., (1998) understryker att om logistiken 
blir koordinerad effektivt, kan fem procent av den totala kostnaden för ett 
byggnadsprojekt sparas. Detta menar författaren ska kunna ske genom att en TPL-aktör 
minskar svinnet i tid och material för entreprenörerna. Slösaktighet vid nyttjande av 



5 
 

resurser såsom tid, maskiner och material eller ödslande i tid genererat vid skador och 
sjukdomar eller dåliga system och inköpsrutiner kan uppta 25 procent av 
produktionskostnaden (Josephsson & Saukkoriipi, 2005). 
  
Effekter och mått 
Att implementera nya processer och verktyg inom bygglogistiken har många fördelar men 
även höga kostnader. För att kunna påvisa nyttan för arbetare på byggarbetsplatsen och 
andra aktörer i försörjningskedjan kan det krävas att effekterna på något sätt kvantifieras. 
Yang et al., (2010, s.270) beskriver att både finansiella och icke-finansiella mått behöver 
mätas för i sin tur kunna bevisa en viss effekt. För att få fram korrekt information och 
effekt skriver Wegelius-Lehtonen (2001, s.108–109) om betydelsen av att mäta 
effektivitet i processer för att mäta kvalitén på arbetet och identifiera möjliga 
förbättringar. Ofta beaktar inte vissa traditionella metoder att det finns aktiviteter som 
inte skapar värde. Inom byggbranschen skapas till exempel mycket spill i tid när 
medlemmar väntar på material, vilket belyser intresset av välutvecklade mått att kunna 
mäta effekter som inte är värdeadderande för att ytterligare kunna öka produktivitet 
(Radujković et al., 2010; Wegelius-Lehtonen, 2001; Yang et al., 2010). 
  
Problemdiskussion 
Som beskrivet ovan i tidigare studier finns komplexa problem och potential för 
tillhörande lösningar inom byggbranschen och dess logistik. En tydlig förändringsledning 
är av vikt vid implementeringar av processer och verktyg för att få försörjningskedjan 
effektiv inom projektet. Dessutom finns stor potential gällande verktyg och utomstående 
organisationer att öka koordinering och effektivisering av bygglogistikens komplexitet. 
Denna studie ämnar därav att studera förändringsledning kombinerat med digitala 
verktyg och TPL kombinerat med ett BLC inom bygglogistik som framåt kommer 
benämnas bygglogistiklösning (se figur 1). Bygglogistiklösningen analyseras för att 
påvisa eventuella effekter av implementeringarna. Digitala verktyg avse i denna studie 
molnbaserade system som finns tillgänglig på diverse enheter (till exempel dator, smarta 
telefoner eller surfplatta). 
 
För att belysa bygglogistiklösningens effekter kan med fördel ett balanserat styrkort 
användas. Det är ett väletablerat sätt för att mäta effekter, vilket enligt Pettersson (2015, 
s. 27) mäter både finansiella mått och icke-finansiella mått.  Måtten som tas fram är ofta 
specifika för den organisation som mätningarna görs på. Pettersson, (2015) och Rajesh et 
al., (2012, s. 270) beskriver att balanserat styrkort innefattar fyra områden vilka är 
finansiella, kundrelaterade, interna prestationer samt inlärning och tillväxt. Tanken med 
måtten och dimensionerna är att gemensamt skapa en överblick över den totala 
prestationen. Ett projektbaserat balanserat styrkort kan enligt Norrie & Walker, (2004, s. 
50) hjälpa ledare inom projekt att kommunicera ut en vision. Författarna menar att ett 
projektbaserat styrkort avser att mäta de effekter som ska/önskas uppnås med projektet 
och sedan jämföra det med ett utfall. Det kan vara ett välfungerande verktyg för att driva 
en tydlig förändringsledning. 
 



6 
 

 
Figur 1. Bygglogistiklösningens dimensioner 
 
 
1.3 Syfte 
Syftet med studien är att ge ökad förståelse för hur förändringsledning påverkar 
implementering av digitala verktyg i byggprojekt samt hur en TPL-aktör kan underlätta 
byggprojektet och bygglogistikens koordinering. Vidare syftar studien till att identifiera 
och belysa eventuella effekter som uppstår av en implementation av en 
bygglogistiklösning genom att titta på ett verkligt fall. Sammanfattningsvis har vi som 
avsikt att bygga en modell som ska kunna användas i liknande projekt för att kunna 
lokalisera och mäta effekter av en bygglogistiklösning för att belysa hur projektet går.  
  
 
1.4 Forskningsgap och tidigare forskning 
Forskning inom bygglogistik och implementering av SCM-principer för en förbättrad 
effektivitet är omfattande. Det finns allt från TPL inom bygglogistik och byggprocesser 
samt hur de ska integreras. Dessutom finns mycket forskning gällande IT-system och 
andra verktyg som ger ökad transparens i försörjningskedjan inom byggbranschen. Här 
kan även återfinnas beprövade modeller där olika mått används för att uppmärksamma 
effektiviteten i försörjningskedjan. Den forskning som finns gällande en TPL:s påverkan 
på projekt inom byggbranschen, hur ett digitalt verktyg påverkar ett projekt samt hur 
förändringsledning kan utveckla ett projekt framåt existerar främst i enskilda 
dimensioner. Det saknas emellertid forskning angående hur en bygglogistiklösning 
sammansatt av en oberoende aktör, vilken ska leda implementering och förändring av 
samt tillsammans med TPL samt hur ett digitalt verktyg kan integreras i 
försörjningskedjan. Dessutom saknas forskning på vilka effekter detta kan generera när 
dessa dimensioner integreras. 
 
Detta ska kunna bidra till att framåt få med fler medlemmar enklare vid nya 
implementeringar inom byggbranschen. Därför blir denna bygglogistiklösningen det 
forskningsgap vi önskar angripa och ur en teoretisk referensram bidra med eventuella 
mått och nyckeltal. Det blir således intressant att studera hur projekt med förändringar 
kopplade till digitalisering och TPL genomförts och bemötts, samt dess eventuella 
effekter. 
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1.5 Problemformulering 
Utifrån ovan bakgrund och problemdiskussion ämnar denna studie därför undersöka 
följande frågor för att eventuellt påvisa att förändring inom bygglogistiken ger effekt och 
vilka mått som kan bevisa detta; 
  
Problemformulering 1: Vilka effekter synliggörs inom bygglogistik när en 
bygglogistiklösning implementeras genom förändringsledning? 
  
Problemformulering 2: Hur mäts effekterna på en sådan bygglogistiklösning?  
 
 
1.6 Avgränsningar 
Denna studie görs inom byggbranschen i sin helhet och de utmaningar branschen står 
inför. Vidare utgår studien från ett övergripande SCM-perspektiv men med inriktning på 
bygglogistikens försörjningsprocess. Inom den processen kommer ingen hänsyn till 
produktion tas då arbetet syftar till att undersöka en bygglogistiklösning och dess 
implementering men med ett perspektiv från SCM. Vi har valt att titta på det rent 
logistiska inom byggbranschen där många förbättringspotentialer finns ur olika 
dimensioner. De dimensioner vi ämnar undersöka här är förändringsledning, 
informationsdelning och kommunikation genom molnbaserade system, TPL samt 
effekter och mått (Figur 1). 
  
Då denna studie utgår ifrån en fallstudie kommer studien naturligt begränsas till det 
geografiska området i Umeå, Sverige, även om försök för överförbarhet av teorier ingår. 
Mer specifikt för begränsning av fallstudien faller för området omkring Norrlands 
Universitetssjukhus då det är där implementering av bygglogistiklösning har sin 
utgångspunkt.  
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2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras arbetets teoretiska referensram. Kapitlet är indelat i fyra 
avsnitt: förändringsledning, informationsdelning och kommunikation, tredjepartslogistik 
samt effektivitet och mått. I första avsnittet presenteras förändringsledning och dess 
innebörd, samt barriärer och motstånd inom byggbranschen för förändring. Vidare 
belyser avsnittet för informationsdelning och kommunikation både internet och 
informationssystem samt molnbaserade system och dess innebörd i byggbranschen. 
Avsnittet för tredjepartslogistik uppmärksammar dess betydelse samt definierar vad ett 
bygglogistikcenter kan bidra med.  Som en följd av tidigare nämnda avsnitt presenteras 
effekter och mått samt hur detta genom ett projektstyrkort kan belysas. Genomgående i 
alla avsnitt diskuteras effekter av berört avsnitt som synliggjorts genom tidigare 
forskning vilket tydliggörs i det sammanfattande avsnittet.  
 
 
2.1 Förändringsledning 
Förändringsledning innebär att på ett organiserat sätt leda och guida människor, grupper 
eller organisationer från en befintlig situation till ett önskat framtida läge. Enligt Hwang 
& Low (2012, s. 819) innebär förändringsledning dessutom att förutse möjliga 
förändringar, identifiera förändringar som redan inträffat, planera för förebyggande 
åtgärder samt koordinera förändringar genom hela projektet och dess medlemmar och 
intressenter. Dessutom behöver en effektiv förändringsledning undersöka kostnader, tid 
och kvalitetsaspekter för projektet. Lewins (1974) fundamentala teori inom förändring 
behandlar tre stadier hos individen vid förändring, vilka är “unfreeze, change, freeze”. 
Teorin har under många år blivit kritiserad för att vara för simpel, ändock anses den vara 
bra och övergripande för att lokalisera reaktioner hos individen gällande en 
förändringsprocess (Cummings et al., 2015). De tre stegen för förändring förklarar Lewin 
(1974) som: 
 

1.   Unfreeze: innebär att förbereda individen, gruppen eller organisationen för 
förändring. En viktig aspekt här är att individen behöver förstå att förändring är 
nödvändigt och att personen eller organisationen behöver gå från ett nuvarande 
läge till ett nytt.  

2.   Change: processen av själva övergången och det är här förändringen tar form. En 
viktig aspekt här är att vara medveten om att människor ofta behöver ha olika tid 
på sig att göra övergången samt att support är nödvändigt.  

3.   Freeze: steget där det handlar om att skapa en stabilitet efter att förändringen har 
formats. Förändringen är accepterad samt blivit en ny norm för individen, gruppen 
eller organisationen.  

 
Lewin (1974) poängterar dock att den stora utmaningen är att förstärka förändringen för 
att individerna eller organisationen inte ska återgå till den “äldre” aktiviteten eller läget 
som fanns innan förändring. Därför är det tredje och sista steget av stor vikt - att låsa och 
stödja den önskade förändringen samt se till att den fortgår som aktivitet framåt.  
 
Det sista steget är viktigt inom byggbranschen eftersom det är en traditionell och i många 
fall konservativ bransch där det ofta behövs en gemensam ledning för förändring (Lines 
et al., 2015, s. 1171). Detta menar författarna är för att förenkla hela processen av 
förändring vad gäller de traditionella aktiviteter som funnits länge inom branschen. Lines 
et al., (2015, s. 1177) menar därför att en förändringsledning ska kunna leda till ökad 
kontroll över projektet, som i sin tur ska kunna leda till enklare mätning av projektets 
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prestanda. Dock understryker författarna att förändringsledning är komplext och att det 
ofta misslyckas. Detta innebär att de som leder förändringen behöver vara medvetna om 
vad som skulle kunna påverka processen, vilket ofta är olika faktorer som påverkar 
människans motstånd till förändring.  
 
 
2.1.1 Implementering av förändringsledning, dess barriärer och fördelar 
Hwang & Low (2012, s. 822) skriver att projektets kostnader, storlek och omfattning är 
faktorer till varför organisationer använder sig av förändringsledning inom 
byggbranschen. Däremot påpekar de att kostnadsfaktorer är de mest frekventa 
anledningarna för implementering av just förändringsledning. Projektkostnad blir därför 
en känslig men viktig punkt - som ofta innebär att posten om implementationskostnad tas 
i försiktig beaktning även om det tidigare bevisats skapa många fördelar.  
 
Det finns en del barriärer till implementering av förändringsledning enligt Hwang & Low 
(2012, s. 822). De understryker att bekvämlighet med nuvarande operation eller aktivitet 
är den största barriären för att lyckas implementera förändringsledning, följt av att många 
ansåg de projekt de arbetar med för tillfället vara för litet för att implementering av en 
förändringsledning skulle ge någon slags effekt. Många är dessutom ofta motvilliga till 
att implementera nya ledarskapsstilar och många entreprenörer inom stora projekt 
föredrar att “alltid göra som de gjort innan”.  
 
Hwang & Low (2012, s. 822) uttrycker att det krävs mer omfattande resurser, teknisk 
kunskap och vägledning vid implementering av förändringsledning. Författarna menar att 
om detta saknas kan det många gånger leda till att implementeringen blir motarbetad.  
Dessutom menar de att det föranleder till kostnadsökningar som i sin tur leder till det 
största problemet, eller barriären till en verklig implementering av förändring. En 
ytterligare barriär för implementering är tidsaspekten till förändringsledning. Hwang & 
Low (2012, s. 822) menar att många inom projektet ofta är oroliga över tiden de behöver 
spendera på själva implementeringen - att det tar uppmärksamhet från arbetet. Enligt 
Hwang & Low (2012, s. 823) är dock några av de upplevda fördelarna med 
förändringsledning och dess implementering bland annat just kostnad och tidsbesparing 
inom projekten. Utöver de två belyser författarna att förändringsledning resulterar i 
förbättrad kvalitet samt minimering av risk.  
 
 
2.1.2 Implementering och motstånd 
Lines et al., (2015, s. 1170) har utgått från beteendemässiga aspekter vid undersökning 
av motstånd för förändring inom byggbranschen. Det innebär enligt författarna hur 
projektmedlemmar reagerar aktivt från ett beteendeperspektiv. Författarna menar att 
beteende är den direkta dimensionen av förändring som till det faktum går att observera. 
Utöver beteende som ligger till grund finns även kognitiva aspekter, som är hur 
människan tänker gentemot förändring, samt affektion, vilket förklaras som de 
emotionella reaktionerna på förändringen (Lines et al., 2015, s. 1171). Dessa aspekter 
undersöks inte vidare inom ramarna för denna studie.  
 
Eftersom byggbranschen är komplex, menar Lines et al. (2015, s. 1171) att det bidrar det 
till svårigheter gällande implementering av förändring vilket innebär att förändringen 
behöver ske på en mer operativ nivå. Författarna utvecklar att det då är viktigt att använda 
sig utav ett förändringsledningsperspektiv, för att korrekt kunna analysera de kritiska 
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faktorerna vid förändringen. Lines et al., (2015, s. 1170) identifierade faktorer som 
påverkar motstånd till förändring såsom (1) projektets omfattning, storlek och 
varaktighet, (2) position och erfarenhet hos individen i projektet, (3) tillvägagångssättet 
till förändringen samt (4) förväntningar kring implementeringshastigheten. Här har 
tidigare forskning föreslagit att en orealistisk förväntning gällande hur lång tid och hur 
mycket ansträngning som krävs vid förändring kan bidra till ökat motstånd bland 
projektets medlemmar (Ankrah et al., 2008) vilket även styrks av Lines et al., (2015, s. 
1177).  
 
I sin helhet kräver förändring både ledarskap och beaktning av yttre faktorer som kan 
påverka implementeringen (Lines et al., 2015, s. 1177). De yttre faktorerna kan till 
exempel handla om storlek av projektet och dess tidsåtgång. Författarna understryker att 
förändringsaktören som styr förändringen kan bidra till att motståndet minskar till upp 
mot fyra gånger än om en aktör inte varit tillsatt. Detta yttrar sig i att någon specifik 
(förändringsaktören) har uppdraget att leverera ett resultat av förändringen. Dessutom att 
denna aktör i sin tur kan leda och ge support och service till berörda under själva 
implementeringen av förändringen. Dock menar Lines et al., (2015, s. 1176) att graden 
av involvering från förändringsaktören är av vikt då en närmare involvering i det dagliga 
arbetet ytterligare minskar på motståndet.  
 
Lines et al., (2015, s. 1176) beskriver att tålamodet vid implementering av en förändring 
är viktigt likväl som att involvera rätt person från projektet vid rätt del och tid av 
förändringsprocessen. Motståndskraften ökar som mest om medlemmarna förväntat sig 
att implementeringen ska gå fort. Här är det viktigt enligt Lines et al., (2015, s. 1176) att 
trycka på de långsiktiga förändringsprocesserna samt att kontinuerligt utbilda och 
upprätthålla personalen på rätt information - vilket kan minska motståndet upp till sju 
gånger. Förändringsaktören behöver sätta realistiska förväntningar av förändringen och 
dess process, samt undvika att “tvinga” förändringen att implementeras snabbare än vad 
som är gångbart för bästa effekt (Ekeskär & Rudberg, 2016; Lines et al., 2015, s. 1177).  
Dessutom påvisar Lines et al., (2015, s. 1177) att medlemmar inom projektet tar emot 
förändring olika beroende på vart i karriären de befinner sig. Har till exempel individen 
haft en karriär mindre än 10 år togs förändringen emot bättre och mindre motstånd 
skapades. Detta indikerar på att byggbranschen står inför ett skifte där den äldre 
generationen som arbetat länge är de som skapat mest motstånd gällande förändring i 
aktiviteter och processer. Detta kan återkopplas till Lewins (1974) förändringsmetod där 
en mer erfaren personal, beaktat i tid, inom branschen behöver “låsa upp” en större 
historia i arbetssätt, vanor och värderingar som är bundna till ett “status quo” inom 
branschen.  
 
 
2.2 Informationsdelning och kommunikation 
2.2.1 Internet och informationssystem 
Något som kan underlätta transparens i försörjningskedjan är enligt Xue et al., (2007, s. 
151) internet och dess integration i byggnadsprocessen. De menar att informationsflödet 
kan bli transparent, och kan genom det vara behjälpligt för att koordinera alla 
affärsaktiviteter inom försörjningskedjan. De poängterar att inom den traditionella 
försörjningskedjan i byggbranschen finns det flertalet anledningar till att det skapas 
asymmetri i informationsflödet då det styrs av människor. Xue et al., (2007, s. 151) 
understryker att den asymmetri resulterar i att processerna blir svårkontrollerade vilket 
bidrar till ett ineffektivt ledarskap samt en sämre prestanda inom projektet. Författarna 
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påstår att utnyttjandet av internetbaserad teknologi främjar ett enklare utbyte av 
information som blir snabbare, mer lättillgängligt och korrekt. Dessutom skapar 
användandet av internetbaserad teknologi möjligheter för betydande förbättring och 
utveckling av effektivitet och produktivitet inom byggbranschen. Internet är således ett 
effektivt verktyg för koordinering av försörjningskedjan.  
 
Eftersom alla byggnadsprojekt är diversifierade från varandra kräver de även ofta olika 
information som till exempel detaljplaner, kostnadsanalyser och dokument (Xue et al., 
2007, s. 152). Tids- och kostnadsspill kan oftast enligt författarna spåras ända tillbaka till 
dålig koordinering av otillräcklig, inkonsekvent, olämplig eller felaktig information. 
Detta menar författarna innebär att aktuell och korrekt information är viktig för alla 
medlemmar inom projektet då det formar och skapar beslutsunderlag. Författarna 
understryker att kommunikationen alltid är en nyckelfaktor bakom framgång eller 
misslyckande inom ett byggnadsprojekt. Används internet som en 
kommunikationsplattform kan informationsflöden bli effektivare i processerna (Xue et 
al., 2007, s. 152). Internet möjliggör en uppdatering av traditionella organisationer och 
dess struktur, skapar en öppen plattform för samarbeten parter emellan (Xue et al., 2007). 
Dessutom möjliggör internet en förändring i struktur inom byggbranschen och dess 
ledningsmetoder (Xue et al., 2007).  
 
Xue et al., (2007, s. 153) menar att internetbaserade koordinationsmekanismer kan delas 
upp i två; marknadsmekanism samt koordineringsflöden. De definierar att 
marknadsmekanism är något som används för affärstransaktioner, i detta fall inköp. Ofta 
menar de att transaktionen är en så kallad one-time order då flertalet leverantörer går att 
välja mellan. Detta verktyg är inget denna undersökning kommer behandla vidare 
eftersom denna undersökning inte behandlar affärstransaktioner närmare. Den andra 
delen menar Xue et al., (2007, s. 153) är koordineringsflödet. Koordineringsflöde kan 
delas upp i två varianter varav den ena är informationshub. Detta menar författarna är ett 
informationssystem där medlemmarna av försörjningskedjan använder den för att dela 
data. Det är en informationskommunikationspunkt som underlättar samordningen i 
försörjningskedjan. Däremot presenterar  Xue et al., (2007, s. 155) fyra utmaningar som 
kan uppstå för de som använder informationshub; (1) utnyttjande av 
informationsasymmetri, (2) delningen av information kan generera problem för 
konfidentiell information om en leverantör dessutom är en konkurrent, (3) många 
medlemmar inom projektet, såsom olika ledare, inte är redo att dela information med 
resterande medlemmar och (4) ledningen har inte alltid ett fullt integrerat 
informationssystem och processer vilket påverkar en fullt fungerande informationshub. 
För att koordinering av detta ska fungera krävs det enligt Xue et al., (2007, s. 156) en 
systematisk strategi som involverar alla intressenter i processen. Det kräver att alla parter 
sätter upp gemensamma mål.  
 
 
2.2.2 Molnbaserade system  
Molnbaserade system är en teknologi som baseras på internet genom att information 
lagras i servrar (Jede & Teuteberg, 2015, s. 873). De tillhandahålls ofta som en mjukvara 
i form av en tjänst och är många gånger kundspecifik (Jede & Teuteberg, 2015, s. 873). 
Molnbaserat system innebär att användare har åtkomst till information från vilken 
internetansluten enhet som helst. Klienter som är anslutna till organisationen på ett eller 
annat sätt har då enklare tillgång till data och dokument från diverse olika uppkopplade 
enheter. Enligt Armbrust et al., (2010) är molnbaserade tjänster gynnsamma för att spara 
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på tilldelat utrymme, förbättra leveransprecision samt möjliggöra en starkare 
konkurrensfördel.  
 
I en studie av Jede & Teuteberg (2016) analyseras litteratur gällande molnbaserade 
system där de kommer fram till hur det förbättrar en transparens mellan aktörerna som 
använder sig av molnbaserade system. Dock kan motstånd från medlemmarna, som 
beskrivs i avsnitt 2.1, leda till att försörjningskedjan ändå inte blir bättre koordinerad. 
Dessutom menar Kaufman (2009) att det även uppstår säkerhetsrisker med molnbaserade 
system som därför kan kräva en del investeringar för att säkerställa att känslig info hålls 
inom företagen. Jede & Teuteberg (2016, s. 446) menar dock att bortsett från dessa risker 
bör kommunikationen bli bättre, och information delas enklare där bättre planering 
möjliggörs. Detta leder till att aktörer i försörjningskedjan bättre kan möta efterfrågan 
och minimera risker med att varor tar slut (Jede & Teuteberg, 2016, s. 446). Författarna 
menar att det blir transparens där relationerna i försörjningskedjan blir närmare och 
produktplanering, lagerhållning samt transport av varor blir enklare. Detta 
uppmärksammade även Ala-risku & Karkkainen (2006, s. 23–24) där de såg potentialen 
med digitala verktyg och dess inverkan på materialflöden. Författarna anser att 
byggbranschen ofta har begränsade lagringsytor, vilket indikerar att det behövs ett system 
som möjliggör spårning och samverkan mellan aktörer i hela försörjningskedjan. Ett 
system som dessutom möjliggör mellanlagring kan hjälpa byggprojekt när de behöver 
vara flexibla i deras avrop av material (Ala-Risku & Karkkainen, 2006, s. 24). Ett digitalt 
verktyg som möjliggör spårning kommer spara tid för de involverade aktörerna på ett 
byggprojekt. 
 
Akkermans et al., (2003, s. 284) menar att företagsinterna affärssystem endast förser en 
viss del av framgången inom hantering av SCM. De poängterar att affärssystemen saknar 
effektiv SCM-support eftersom systemen ofta är otillräckliga när det kommer till 
organisatoriska flöden mellan parter. Dessutom påstår de att uppbyggnaden av dessa 
system inte är flexibla för den ständigt förändrade försörjningskedjans behov. För att 
underlätta en koordinering och hantering av en effektiv försörjningskedja menar Jede & 
Teuteberg (2016, s. 439) att molnbaserade system erbjuder betydande fördelar i 
hanteringen av dessa. Dessa system erbjuder ofta enligt författarna globala 
nätverksplattformar och enklare och snabbare beslutsunderlag som kan bidra till en 
konkurrensfördel.  
 
 
2.3 Tredjepartslogistik inom byggbranschen 
Företag inom byggbranschen har de senaste åren börjat förstå vikten av en välintegrerad 
logistik enligt Ekeskär & Rudberg (2016). Forskning pekar på stora kostnadsreduceringar 
genom att använda sig av externa logistikleverantörer, det vill säga TPL (Ekeskär & 
Rudberg, 2016; Hertz & Alfredsson, 2003). En integrerad logistik eller försörjningskedja 
är ett viktigt redskap för att kunna uppnå konkurrensfördelar, speciellt inom den 
komplexa byggbranschen (Hertz & Alfredsson, 2003). Hertz & Alfredsson (2003, s. 140) 
undersöker hur en TPL-aktör utför sitt uppdrag på en generell nivå med ett fokus på hur 
de anpassar sig till olika kunder. De menar att det är viktigt att kunna möta kundernas 
omväxlande krav och anpassa verksamheten efter det kunden eftersträvar. I artikeln av 
Hertz & Alfredsson (2003, s. 141) framgår även många varierande definitioner av TPL, 
där en definition är när en extern organisation sköter, kontrollerar och levererar logistiska 
aktiviteter till ett företag. Författarna menar att aktiviteterna innefattar traditionella 
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lösningar som transport eller lagring - men även mer avancerade samarbeten där en 
ömsesidig relation resulterar i gemensamma mål och aktiviteter som medför ökad nytta. 
 
Mer avancerade samarbeten kan återfinnas i bygglogistiken där det kan innefatta 
informations- och materialhantering men även annan omstrukturering av 
försörjningskedjan (Hertz & Alfredsson, 2003, s. 141–142). Vidare bör en ömsesidig 
relation uppstå för att inleda samarbete kring mer avancerade aktiviteter (Hertz & 
Alfredsson, 2003, s. 141–142). Detta menar författarna ska kunna bidra till en mer 
fördjupad relation över tid som leder till fler samarbeten med mer nytta för bägge parter. 
TPL inom bygglogistik kräver dessutom en välintegrerad relation då det som sagt tidigare 
är komplext. Detta styrks av Ekeskär & Rudberg (2016) som även uppmärksammat att 
många aktörer behöver integreras med en TPL-aktör. Det kan till exempel vara 
leverantörer, återförsäljare av material och andra transportörer. En TPL-aktör är således 
inblandad och påverkad av byggbranschens hela SCM snarare än att de arbetar isolerat. 
Ekeskär & Rudberg (2016, s. 186) identifierar genom en omfattande litteratursökning om 
TPL och en fallstudie på ett sjukhus vad som driver implementering av en TPL-aktör och 
vad som kan vara ett hinder.  
 
Ett stort hinder är, som tidigare nämnt i avsnitt 2.1, att det krävs förändring, både av 
ledningen, arbetarna och hur arbetet sker i försörjningskedjan där nya relationer behöver 
skapas. Ett annat hinder är beteende vilket är svårt förändra, samt att många är 
konservativa och anser att vissa rutiner och aktiviteter alltid har fungerat bra och är därför 
motståndskraftiga till förändringen (Ekeskär & Rudberg, 2016, s. 188; Hwang & Low, 
2012, s. 822). Det gäller således att kunna bevisa effekter av en förändring, för att få 
acceptans från såväl arbetare som ledning. Ekeskär & Rudberg (2016, s. 186) verifierar i 
sin studie ett antal effekter som en TPL-aktör kan åstadkomma: 
 

1.   Entreprenören kan fokusera på kärnkompetensen och nyttja TPL-aktörens 
kompetens inom logistik - därav ökar produktiviteten. 

2.   Ökad kundnöjdhet. 
3.   Förbättrad koordinering mellan byggarbetsplatsen och försörjningskedjan. 
4.   Minskad kapitalbindning. 
5.   Lägre arbetskraftskostnad och ökat nyttjande av utrustning. 
6.   Förbättrade ledtider, mindre lagring, förbättrad leveransprecision samt rent 

operationellt bättre effektivitet. 
7.   TPL-aktörens IT-system kan göra arbetsplatsen och dess omgivning mer attraktiv 

att arbeta i. 
 
Även om dessa effekter kan uppmärksammas poängterar Ekeskär & Rudberg (2016, s. 
187) att beställaren av TPL-aktörens lösningar i deras studie ansåg att kostnaden för 
aktiviteterna var för höga. Därför kan det vara av vikt att kunna påvisa kvantifierbara mått 
av effekterna där beställaren kan få belägg på just hur värdefull implementeringen kan 
vara. Det kan dock enligt Dubois & Gadde (2002, s. 630) vara svårt i byggprojekt att 
synliggöra fördelarna med en bättre koordinering inom försörjningskedjan då varje 
enskilt byggprojekt är specifikt. Författarna menar att olika projekt behöver möta olika 
individuella mål och många gånger inte tar hänsyn till de potentiella fördelarna med ökad 
koordinering genom hela organisationen. Det är synligt att just-in-time fungerar väl inom 
andra branscher som ofta är bättre koordinerade (Dubois & Gadde, 2002, s. 630). 
Dessutom behöver byggbranschen se bortom de kortsiktiga perspektiven på enstaka 
projekt samt jobba över gränser för att bli effektivare (Dubois & Gadde, 2002, s. 630). 
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En TPL-aktör kan koordinera olika projekt eller kunder och anpassa sig därefter (Hertz 
& Alfredsson, 2003, s. 141), men för att påvisa nyttan och driva förändring behöver 
effekterna kvantifieras. 
 
 
Bygglogistikcenter (BLC) 
Meidute (2005, s. 107) beskriver ett logistikcenter utifrån två olika definitioner beroende 
på utförandet av centret. Å ena sidan anses det vara en del av transportens infrastruktur, 
en del som stöttar aktiviteterna gällande transporter. Å andra sidan menar författaren att 
det anses som ett center som stimulerar eller skapar affärsmöjligheter i 
försörjningskedjan. Det är i grund och botten liknande definitioner, i den senare ses dock 
ett logistikcenter som nollpunkten där all typ av företagsamhet inom logistiken utgår från. 
I byggbranschen kan denna typ av aktivitet definieras som att stötta aktiviteter såsom 
transport och leveranser till bygget och kallas för ett BLC. Ett BLC är enligt Vrijhoef 
(2018, s. 554) en frikoppling mellan leverantör och byggarbetsplats, en temporär 
lagringsplats, ofta i nära anslutning till byggprojektet (Figur 2). Denna lagring kan 
möjliggöra leveranser som sker just-in-time, men kräver dock en del planering för att 
nyttjas på bästa sätt. Vrijhoef (2018, s. 555) förklarar även att transporter inte alltid 
behöver passera BLC utan kan dirigeras direkt till byggarbetsplatsen om det krävs. Till 
exempel betongbilar eller liknande som behöver behandlas direkt på plats.  
 

 
Figur 2. Anpassad från Vrijhoef (2018), Leverantörsprocess med användning av BLC 
 
Ett BLC kan möjliggöra kostnadsreduceringar främst om en centraliserad inköpsfunktion 
beställer material dit (Sobotka & Czarnigowska, 2005, s. 79).  Författarna menar att det 
möjliggör en koordinering av flera entreprenörer som beställer tillsammans, för att få 
skalfördelar men även färre transporter. Detta givet att entreprenörer beställer optimala 
nivåer av material till ett logistikcenter för att sedan göra avrop just-in-time (Sobotka & 
Czarnigowska, 2005, s. 78–79). Vidare kan det leda till att kapitalkostnaden för att lagra 
materialet ökar samt även kostnader för transport från BLC till arbetsplatsen. Dock menar 
författarna att det möjliggör högre service och mindre klimatpåverkan då det går att 
samlasta transporter. Ett BLC som är lokaliserat fel kan istället bidra till fler transporter 
och ökad klimatpåverkan.  
 
Sobotka & Czarnigowska (2005, s. 77) gör beräkningar på material som beställs i samma 
mängd, i tre olika exempel; (1) materialet levereras just-in-time, rätt mängd i rätt tid, 
ingen lagring; (2) materialet levereras till ett lager i nära anslutning till byggprojektet, 
där en liten kostnad för lagret tillkommer, dock kan mer material lagras och (3) 
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materialet levereras i direkt anslutning till själva projektet, där mindre material antas 
kunna lagras vid arbetsplatsen. Vid tolkning av siffrorna antas det sistnämnda (3) utgöra 
mindre kostnad, oberoende av vad som beställts och givet att det finns lagringsyta vid 
byggarbetsplatsen (Sobotka & Czarnigowska, 2005, s. 78). Just-in-time med rätt mängd 
i rätt tid utan lagring (1) antas vara dyrare, men något som kan behövas vid vissa projekt. 
Vrijhoef (2018) menar istället att kostnader kan minskas om ett BLC utnyttjas för att få 
rätt mängd av ett material i rätt tid till byggarbetsplatsen. Författaren poängterar att 
möjligheten med lagring av material kan ge en lägre avgift och möjliggör att det inte 
lagras och tar plats på arbetsplatsen. Genom ett BLC kan transporterna till byggprojektet 
minskas och möjliggör enklare koordination med samlastning av material till de olika 
projekten inom bygget och flera transporter kan levereras just-in-time (Sobotka & 
Czarnigowska, 2005, s. 79; Vrijhoef, 2018, s. 552–553). Vrijhoef (2018, s. 554) påtalar 
ytterligare fördelar gällande BLC där bland annat TPL-aktören har möjlighet att planera 
leveranser i koordinering med entreprenörer på bygget. Här menar författaren att även 
leverantörerna kan integreras. Detta skulle kunna möjliggöras genom ett molnbaserat 
system som benämnt i kapitel 2.2.  
  
 
2.4 Effektivitet och mått 
För att driva förändringsledning och få alla medlemmar inom ett projekt att gå till ett 
stadie som är mer kontrollerat, det vill säga “freeze” (Lines et al., 2015) kan mätningar 
göras och uppföljas. Detta uppmärksammas av Xue et al., (2007, s. 156) där en 
informationshub involverar alla intressenter som nyttjar den och därifrån sätter de upp 
gemensamma mål som bör mätas för att påvisa effekter (Ekeskär & Rudberg 2016; 
Hwang & Low, 2012, s. 822). För att minska motstånd och barriärer inom byggbranschen 
och förändra de traditionella arbetssätt och rutiner som finns bör således mätningar av 
effekter göras för att grunda argumentationen för förändring och kunna gå till ett stadie 
av “freeze”. 
 
Forskning inom effektivitet och mått inom byggbranschen har gjorts mestadels på 
projekt-, organisatorisk- eller intressentnivå (Yang et al., 2010, s. 271). På projektnivå 
kan det vara svårt att hitta rätt mått att använda eftersom det kan ge olika utfall då projekt 
är unika och beroende på olika processer med många involverade aktörer (Yang et al., 
2010, s. 271). 
 
Pettersson (2015, s. 2–3) uppmärksammar att det saknas medvetenhet om hur företagen 
ska gå tillväga för att mäta nyttan av vissa effekter i försörjningskedjan. Yang et al., 
(2010, s. 270) förklarar att både finansiella och icke-finansiella mått behöver användas 
för att mäta och kvantifiera effekter. För att få fram rätt mått skriver Wegelius-Lehtonen 
(2001, s. 108–109) om betydelsen av att mäta effektivitet i processer för att mäta kvalitén 
på arbetet och identifiera möjliga förbättringar. Författarna menar att traditionella 
mätmetoder ignorerar det faktum att det finns vissa aktiviteter som är icke-
värdeskapande. På ett byggprojekt kan detta vara intressant att få med i form av spill av 
tid, det vill säga den icke-värdeskapande tiden i form av väntan på till exempel material 
eller lossning av material från lastbilar. Ett välutvecklat arbetssätt för att mäta effekter är 
därför behövligt inom byggbranschen (Wegelius-Lehtonen 2001; Radujković et al., 2010; 
Yang et al., 2010).  
 
Att mäta effekter på logistik är ett viktigt steg i att förstå hur arbetsförmågan förhåller sig 
till utfallet och att mäta det inom bygglogistik är viktigt för att förbättra effektiviteten 
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(Ying et al., 2018, s. 1922). Vidare bör bygglogistiken mätas med mätetal som fokuserar 
på ett fåtal kritiska aspekter inom projekten och där data kan behövas samlas in på själva 
projektet, vilket tar mer tid från medlemmarna på projektet (Ying et al., 2018, s. 1923). 
Detta kräver förändring i medlemmarnas beteende vilket, som nämnt i kapitel 2.1, kan 
leda till motstånd från arbetare inom organisationen. Mätningen kan göras effektivt dock 
enligt Chan (2001, refererad i Ying et al., 2018, s. 1923) om de kritiska mätetalen 
identifieras och begränsas till ett fåtal mått som är hanterbara. Den data som samlas in 
bör även vara simpel, för att kunna följa upp data under projektets gång och identifiera 
förbättringspotentialer.  Ying et al., (2018, s. 1924) menar att effektiv logistik på 
byggarbetsplatsen leder till att logistiken utanför byggarbetsplatsen blir bättre och att 
anslutande transporter minskas. Det är således viktigt att uppmärksamma och mäta för att 
kunna förbättra logistiken. TPL-aktörer kan förbättra logistiken, som nämnt i kapitel 2.3, 
och enligt Pettersson et al., (2015, s. 3) kan det minska resurser samt bidra med högre 
service genom förändring av organisationer i försörjningskedjan.  
 
 
2.5 Balanserat styrkort 
Yang et al., (2010, s. 274) uppmärksammar balanserat styrkort som den mest frekvent 
använda modellen för att mäta prestanda inom byggbranschen. Ett balanserat styrkort 
mäter både icke-finansiella och finansiella mått där måtten som används är högst 
individuellt beroende på kontexten som ska mätas (Pettersson, 2015, s. 27; Yang et al., 
2010, s. 274). I ett balanserat styrkort finns fyra olika mätområden: finansiella, kund-
relaterade, interna prestationer samt inlärning och tillväxt (Pettersson, 2015, s. 27; Rajesh 
et al., 2012, s. 270). Ett balanserat styrkort balanserar finansiella och icke-finansiella mått 
för att skapa en överblick på hur väl organisationen presterar - det visar hur väl strategin 
eller visionen en organisation fungerar i praktiken (Rajesh et al., 2012, s. 270). Det är ett 
sätt att mäta effekter av en förändring inom organisationen för att se om visionen nås.  
  
Ett balanserat styrkort innehåller fyra mätområden för att de viktigaste mätetalen ska 
fokuseras på (Rajesh et al., 2012, s. 270). Martinson et al., (1999, refererad i Rajesh et 
al., 2012, s .270) menar att företag börjar titta mer på värdeadderande aktiviteter, 
tillväxtmöjligheter och mer anpassad mätning istället för att enbart fokusera på att 
reducera kostnader. Det är viktigt att välja rätt mätetal för att uppnå rätt resultat, speciellt 
inom bygglogistiken som nämnt tidigare är komplex. Mätetalen bör även vara jämförbara 
för att kunna jämföras (Wegelius-Lehtonen, 2001, s. 110) mot liknande projekt eller 
organisationer så att kunder kan se de aktuella effekterna och visa hur konkurrenskraftig 
en förändring kan vara.  
 
Att använda ett balanserat styrkort på projektnivå hjälper ledare att kommunicera ut en 
vision som kan driva igenom strategier (Norrie & Walker, 2004, s. 50). Författarna skriver 
att ett projektbaserat balanserat styrkort gör att ledare enklare kan påvisa effekter och 
driva igenom samarbeten mellan projektets aktörer. Det gäller att mäta effekter som ska 
uppnås rent specifikt för projektet och jämföra detta med utfallet av projektet (Norrie & 
Walker, 2004, s. 51). Ett projektbaserat balanserat styrkort är således något användbart 
och det finns liknande studier där det kallas för projektstyrkort som Stewart (2001, 
refererad i Scheiblich et al., 2017) använder fyra andra parametrar: kommunikation, 
samtycke, kontinuerlig förbättring, och samarbete. Detta gör sedan Scheiblich et al., 
(2017, s. 972) om till följande fyra områden:  
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1.   Klassiska (ekonomiska) - kostnader, tid, kvalité och produktivitet relaterat till 
varandra.  

2.   Kund - kundnöjdhet hos beställaren samt om projekten går enligt plan.  
3.   Process - hur går processerna, blir de bättre eller sämre? 
4.   Anställda - är de anställda nöjda? Driver de projektet framåt? Träning och 

utbildning. 
 
Scheiblich et al., (2017, s. 972) påpekar att objekt som kan mätas även kan förvaltas, 
vilket är meningen med ett projektbaserat styrkort. Följaktligen menar författaren att det 
ska ge en överblick av ett gemensamt mål för projektet och genom mätning kan det i sin 
tur leda projektet i rätt riktning. Värde skapas direkt eller indirekt och det sker i alla 
områden på ett projekt där exempelvis kunden influerar projektet och dess miljö som 
relaterar till kvalitén på projektet (Scheiblich et al., 2017, s. 972). Uppmärksammas det i 
bygglogistiken kan ledning och arbetare ta del av de aktuella effekterna av en förändring. 
Beroende på projekt kan mätetalen skifta något för att mäta en sammanlagd effekt och 
övervaka ett specifikt byggprojekt (Scheiblich et al., 2017, s. 972).  
 
 
2.6 Kvantifierbar mätning 
2.6.1 Leveransprecision 
Måttet leveransprecision (perfect order fulfillment) innebär enligt Mishra & Sharma 
(2014, s. 102) den grad av punktlighet som en leverans uppnår i förhållande till vad som 
är avtalat. Författarna tydliggör att måttet är uppdelat i fyra olika områden som alla måste 
uppfyllas för att ordern ska antas vara perfekt levererad; (1) antal leveranser som är 
levererade till fullo; (2) antal leveranser i rätt tid; (3) antal leveranser med rätt märkning 
och (4) antal leveranser med rätt kvalitet. Enligt Mishra & Sharma (2014, s. 97) är 
leveransprecision viktigt att mäta för att se hur effektivt interna och externa dimensioner 
i en försörjningskedja är integrerade. Författarna skriver ytterligare att det i slutledet 
handlar om att kunna se hur väl kundens krav på att leverera rätt produkt på rätt plats i 
rätt tid med rätt kvantitet och kvalité möts. Författarna poängterar vikten av att ha perfekta 
leveranser då det minskar resursanvändningen både för leverantör och kund.  Mishra & 
Sharma (2014, s. 110) kommer fram till att dålig leveransprecision leder till ökade 
arbetskraftskostnader, produkter kan behöva bytas ut samt lägre intäkter. För att kunna 
mäta leveransprecisionen undersöks följande parametrar; 
 

-   Antal leveranser i tid (rätt dag och rätt tid). 
-   Antal leveranser med rätt kvantitet (rätt material i rätt mängd). 
-   Antal leveranser med rätt kvalitet (utan skador eller defekter). 
-   Antal leveranser med perfekt märkning. 
-   Antal leveranser på rätt plats.  

 
Thunberg & Persson (2013) undersökte ovan parametrar i deras studie och konkluderade 
att byggbranschen lider av dålig leveransprecision där mindre än 40 procent av 
leveranserna är kompletta. 
 
2.6.2 Samlastning 
Att mäta den effekt som uppstår av samlastning med hjälp av ett BLC har i tidigare studier 
gjorts av Wilson (2008, s. 11) genom att räkna ut konsolideringseffekten. Konsoliderade 
transporter innebär att det sker färre transporter till arbetsplatsen eftersom det kan antas 
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att om det inte hade utförts med samlastning, hade de istället gått på enskilda leveranser 
till arbetsplatsen. I studien av Wilson (2008, s. 11) mäts effekten genom:  
 

-   Product call-off method - som innebär andelen avrop från byggarbetsplatsen 
genom antalet transporter ut från BLC till arbetsplatsen.  

 
Detta föranleds av att ett BLC ska leda till färre transporter, vilket tidigare studier har 
argumenterat för och kan ses i kapitel 2.3 Tredjepartslogistik inom byggbranschen. Ett 
annat sätt att uppmärksamma detta är genom “direkta transporter kontra transporter från 
BLC”. Utifrån den beräkningen kan tydliggöras hur mycket färre bilar som går in på 
området till följd av lösningen 
 
 
2.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 
I tabell 1 sammanfattas den teoretiska referensramen vi tagit fram. Det grundas utifrån 
tre dimensioner vilka är viktiga för att förstå en bygglogistiklösning (Figur 3) som består 
av dessa dimensioner.  
 
Tabell 1. Sammanfattning av teoretisk referensram. 

Dimensioner Sammanfattning Referenser 

Förändringsledning Att leda människor från ett befintligt läge till 
ett önskat framtida läge samt att koordinera 
förändringen. Kostnader, storlek och 
omfattning av projektet styr ledningen. 

Hwang & Low 
(2012) 

  Det handlar om unfreeze - change - freeze. 
Detta för att förbereda, förändra och sedan 
stabilisera individerna i en 
förändringsprocess. 

Lewin (1974) 

  Förändring har barriärer i implementeringen 
och motstånd från individer. Många är 
kontroversiella och ovilliga till förändring, 
vilket utmärker byggbranschen 

Hwang & Low 
(2012), Lines et 
al., (2015) 

  Förändring kräver tålamod, ledarskap och en 
hög grad av involvering. 

Lines et al., 
(2015) 

Informationsdelning 
och kommunikation 

Internetbaserad teknologi främjar utbyte av 
information som blir snabbare, enklare och 
korrekt. Det förändrar organisationer och 
skapar en öppen plattform för samarbeten. 

Xue et al., (2007) 

  Molnbaserade system baseras på internet och 
möjliggör tillgång och koordinering av data i 
hela försörjningskedjan. 

Jede & Teuteberg 
(2016) 
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Tredjepartslogistik En extern logistikleverantör har ansvar över 
delar av eller hela logistiken för en 
organisation. En TPL-aktör är således del av 
försörjningskedjan och kan möjliggöra högre 
koordinering i hela kedjan. 

Ekeskär & 
Rudberg (2016); 
Hertz & 
Alfredsson 
(2003) 

  Ett BLC kan erbjudas av en TPL-aktör och är 
en frikoppling mellan leverantör och 
byggarbetsplats i form av en temporär 
lagringsyta, nära byggprojektet. Detta kan 
möjliggöras av ett molnbaserat system. 

Vrijhoef (2018) 

  En hög samordning i försörjningskedjan följt 
av planering på arbetsplatsen krävs för att 
nyttja ett BLC till fullo och möjliggör färre 
transporter samt transporter i rätt tid. 

Sobotka & 
Czarnigowska 
(2005); Vrijhoef 
(2018) 

Effektivitet och mått Kan användas för att uppmuntra förändring. Lines et al., 
(2015) 

  

Används för att mäta kvaliteten på arbetet och 
identifiera förbättringar. Finansiella såväl som 
icke-finansiella mått behövs för att mäta 
effekter. Viktigt att även uppmärksamma 
icke-värdeskapande aktiviteter. 

Wegelius-
Lehtonen (2001) 

  
Mätning bör fokusera på få och kritiska mått. 
Detta möjliggörs av ett balanserat styrkort. 

(Ying et al., 
2018) 

  

Hjälper ledare att kommunicera ut en vision, 
genom ett projektbaserat styrkort lyfts fyra 
olika parametrar - Anställda, kund, process 
och klassiska. 

Norrie & Walker 
(2004); 
Scheiblich et al., 
(2017) 

 
Figur 3 utgör grunden för hur lösningen ska fungera och synliggör vikten av 
förändringsledning i implementeringen för att nå effekter av att implementera ett 
molnbaserat system med en tredjepartslogistiker. Det molnbaserade systemet genomsyrar 
hela bygglogistiklösningen som sedan möjliggör att TPL-aktören kan utföra det 
operationella arbetet. Detta sker genom ett BLC samt en godsmottagning i anslutning till 
byggarbetsplatsen. Genom BLC möjliggörs just-in-timeleveranser. De dimensionerna 
kräver en förändringsledning, som kan förbättras genom att belysa effekter och mått.   
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Figur 3. Studiens utvecklade modell över bygglogistiklösningen  
 
För att tydliggöra de effekter som är synliga utifrån de studerade dimensionerna kan de 
ytterligare studeras i sammanställningen i ett projektstyrkort nedan (Tabell 2). 
Projektstyrkortet innehåller parametrar som uppmärksammats i litteraturen; anställda-, 
process-, ekonomiska- och kundparametrar samt hur dessa påverkas av 
bygglogistiklösningen. Genom att använda sig av projektstyrkortet synliggörs effekterna 
vilket kan bidra till bättre och tydligare samarbeten mellan projektets aktörer vilket i sin 
tur kan bidra till stärkt förändringsledning. 
 
Tabell 2. Sammanställning på effekter av bygglogistiklösningen - Projektstyrkort. 

Projektstyrkort 
Effekter av en bygglogistiklösning i teorin 

Ekonomiska Lägre arbetskraftskostnad. Minskad lagring. 

Kostnader, tid, 
kvalitet 

Lägre kapitalbindning. Minskade inköpskostnader. 
Färre transporter. Bygglogistiklösningen kostar. 
Bättre nyttjande av utrustning. BLC binder kapital. 
Färre kassationer, svinn och spill. Lägre klimatpåverkan. 
Koordinering i försörjningskedjan.   

     
Processer Aktuell och korrekt info. Möjliggör just-in-time leverans. 

Planering, 
koordinering 

Effektivare ledarskap. Ökad samlastning. 
Förbättrad leveransprecision. Bättre nyttjande av utrustning. 
Fokus på specialisering/högre effektivitet. Ökad spårbarhet. 

      
Kund Högre service. Förändring tar lång tid. 

Kundnöjdhet 
Lägre totalkostnad.   
    

      

Anställda Ökad transparens. Mer tid på planering. 

Samverkan och 
förändrat 
arbetssätt 

Enklare beslut. Delning av konfidentiella data. 
Utbildning och träning kostar. Motstånd till förändring och IT. 
Integrerad gränsöverskridande relation på 
projekt och i flödeskedjan.     
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3. Metod 
I detta kapitel ämnar vi diskutera och presentera arbetets metodval. Kapitlet inleds med 
den vetenskapsteoretiska positioneringen med närmare redogörelse kring angreppssätt 
och ämnesval. Sedan presenteras forskningsdesign med en närmare introduktion av 
fallstudien. Vidare beskrivs undersökningsmetoderna studien ämnar använda. Därefter 
förs en diskussion gällande litteratursökning och källkritik och den forskningsetik som 
ligger till grund för undersökningen. Avslutningsvis presenteras sanningskriterier och 
hur studien behåller sig till dessa.  
 
 
3.1 Vetenskapsteoretisk positionering 
Enligt Saunders et al., (2009, s. 108) är det viktigt för forskare att göra val om vilken 
kunskapssyn och forskningsfilosofi de har på företeelser som sker i omgivningen. 
Författarna menar att detta är antaganden som även kommer avspegla hur forskarnas egen 
metod kommer att utformas och påverkas. Forskarens egen uppfattning om kunskapen 
kan dessutom enligt författarna kunna ha en inverkan på studien. Det finns två 
huvudsakliga utgångspunkter att utgå från när en vetenskaplig studie genomförs, vilka är 
ontologi och epistemologi (Brand, 2009).  
 
 
3.1.1 Ontologi 
Ontologi är synen på verkligheten och dess natur och det handlar om författarnas syn på 
hur världen ser ut (Brand, 2009, s. 448; Raadschelders, 2011, s. 918). Brand (2009, s. 
448) beskriver bland annat två begrepp inom ontologin, vilka är objektivism samt 
konstruktionism, att utgå ifrån. Enligt Raadschelders (2011, s. 918) innebär objektivism 
att den sociala aktören uppfattar en yttre verklighet medans konstruktionism bygger på 
den sociala aktörens egen uppfattning. 
 
Objektivism innebär i större utsträckning att handlingar existerar oberoende av sociala 
aktörer (Raadschelders, 2011, s. 918). Brand (2009, s. 439) poängterar att objektivism 
utgår ifrån en utomstående, fixad verklighet. Konstruktionismen är ett alternativ till 
objektivismen och handlar om att de sociala aktörerna kan påverka och uppfatta 
verkligheten genom att själva skapa och forma den (Brand, 2009, s. 439). Det är som 
forskare viktigt att förstå vilka motiv som ligger bakom sociala handlingar för att i sin tur 
kunna tolka varför de inträffar (Brand, 2009, s. 440). Vårt arbete gällande 
bygglogistiklösningar och dess implementering är i starkt behov av sociala aktörer som 
är med och konstruerar sammansättningen av den. Det är en lösning som är konstruerad 
och under konstant förändring då människor deltar i och interagerar beroende av 
varandra. Således blir vår undersöknings ontologiska ståndpunkt konstruktionism.  
 
 
3.1.2 Epistemologi 
Epistemologi handlar om den kunskapssyn som används och är godtagbar inom ett 
särskilt ämnesområde (Brand, 2009, s. 448; Raadschelders, 2011, s. 918). Enligt Brand 
(2009, s. 448) är det kunskap och vilken kunskapsnivå som är accepterad för att klargöra 
hur verkligheten bör studeras. Om verkligheten ska studeras utifrån naturvetenskapliga 
metoder brukar kunskapssynen kallas för positivism (Brand, 2009, s. 440). Eisenhardt 
(1989, s. 546) menar att ett positivistiskt synsätt syftar till att genom forskning testa 
teorier för att sedan utforma ny teori. Raadschelders (2011, s. 918) talar om att positivism 
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är en objektiv kunskapssyn som är fri från värderingar. Författaren menar att forskaren 
ser objektivt på verkligheten ur en extern dimension där objekt existerar separat från 
forskaren och utan att vara påverkad av bias. 
 
I motsats till positivismen finns det interpretivism, vilket är ett synsätt som karakteriseras 
av kulturella och historiska tolkningar av världen och vår kunskapssyn (Brand, 2009, s. 
440). Det innebär att kunskapssynen är subjektiv. Interpretivismen ser 
samhällsvetenskapen som något konstruerat av människor och våra institutioner, 
beroende av och påverkade av varandra (Brand, 2009, s. 440). Interpretivism och dess 
utgångspunkt är att människan kan förstå mycket mer såsom mänskliga känslor, 
handlingar och överenskommelser (Raadschelders, 2011, s. 918), vilket då bör speglas i 
en samhällsvetenskaplig metod. Raadschelders (2011, s. 918) särskiljer positivism som 
en kunskapssyn som syftar till att förklara mänskligt beteende medan interpretivism 
syftar till att förstå mänskligt beteende. 
 
I vår studie ämnar vi undersöka sammansatta dimensioner och hur de tillsammans kan 
skapa påvisbara resultat efter en implementering. Arbetet syftar till att påvisa effekter och 
att dessa effekter är sammansatta av människan blir vår kunskapssyn således delvis 
interpretivistisk. Detta kan förstås genom att studera hur bygglogistiklösningen är 
sammansatt av människor och hur handlingarna per se skapar effekter. Vi ämnar skapa 
en förståelse och förklaring samt tolka de effekter som uppstår eller uppstått genom de 
tre undersökta dimensionerna sammansatt i ett styrkort.  
 
 
3.1.3 Angreppssätt  
Kopplingen mellan studiens teori och forskningsdesign kallas för angreppssätt varav det 
finns två vanliga angreppssätt som är induktivt eller deduktivt. Den deduktiva ansatsen 
innebär enligt Locke (2007, s. 867) att en teoriinsamling eller litteratursökning testas 
genom hypoteser för att sedan förkastas eller bekräftas. Induktiv teori är det motsatta - ett 
tillvägagångssätt som genererar en teori från en integrering av observation och resultat 
(Locke, 2007, s. 868; Woiceshyn & Daellenbach, 2018, s. 184). Woiceshyn & 
Daellenbach (2018, s. 184) menar att induktiv forskning behövs för att generera kunskap 
samt att forskningen kan kopplas till teori medans en deduktiv ansats testar teorier.  
 
Det finns en förgrening på deduktion som kallas iterativt angreppssätt, vilket innebär att 
teori och data samlas in genom att växla mellan deduktion och induktion för att ytterligare 
genom datainsamling förstärka teoriavsnittet (Eisenhardt, 1989, s. 541; Kerssens-van 
Drongelen, 2001, s. 503). Eisenhardt (1989, s. 546) och Kerssens-van Drongelen (2001, 
s. 503) beskriver att den iterativa processen i huvudsak syftar till konstant förnyelse av 
både forskningsfrågor, datainsamling och teorier fram och tillbaka mellan de olika steg i 
studien. Den iterativa processen innefattar observationer, fokusgrupp, intervjuer och 
behandling av data (Eisenhardt, 1989, s. 546) för att framarbeta en modell med mått som 
är stärkt av teori och empiri. Förhoppningen med studien är att ta fram en modell för 
företag inom bygglogistik. Modellen ska då validera effekter av att implementera en 
bygglogistiklösning för att således kunna påvisa nyttan med en liknande lösning. Våran 
iterativa ansats bottnar i observationer såväl som av samtal med personer som är kopplade 
till fallstudien samt forskningsområdet och där litteratursökning har skett kontinuerligt. 
Tidigare forsknings inom dimensionerna på ett enskilt plan av TPL, logistiksystem och 
BLC (Ekeskär & Rudberg, s.175, Rajesh et al., 2012, Vrijhoef, 2018) har använt sig av 
liknande angreppssätt för att angripa gap i forskningen.  
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Den iterativa ansatsen ska innebära att vi kan angripa problemformulering 1 genom en 
litteraturgenomgång där vi uppmärksammar de olika dimensionerna i en 
bygglogistiklösning. Vidare är litteraturgenomgångens syfte att genom teori 
sammanställa påvisade effekter av en bygglogistiklösning (se figur 4). 
Problemformulering 1 ska sedan genom den praktiska forskningsmetoden fastställas och 
utvecklas för att angripa problemformulering 2 (se figur 4). Tanken är att detta sedan ska 
bli framställt i en modell. Forskning inom att mäta prestanda i byggbranschen har arbetat 
på liknande sätt (Radujkovic, 2010: Wegelius-Lehtonen, 2001). Problemformulering 2 
kommer främst ge inblick i hur effekterna kan mätas i den specifika kontext som ett 
verkligt fall befinner sig i. Dessutom ska problemformulering 2 ämna att ge insikter och 
förståelse med utgångspunkt från den teoretiska generalisation den kommer ha sitt 
ursprung från, nämligen problemformulering 1 (se figur 4). Vi vill ändock förespråka att 
en generalisering av denna sorten ska behandlas försiktigt och granskas med ett kritiskt 
öga innan det appliceras på andra studier. Detta är ett vanligt angreppssätt för att testa en 
framarbetad modell inom forskning (Ying et al., 2018; Rajesh et al., 2012) där resultatet 
från en specifik kontext kan återspeglas för andra företag inom området. Vår förhoppning 
med studien är att den framarbetade modellen med mått inkluderade, ska kunna användas 
för att påvisa en nytta med förändring på en byggarbetsplats genom en 
bygglogistiklösning. I sin helhet är vår förhoppning och strävan efter att skapa en modell 
som är överförbar på liknande lösningar. 
 

 
Figur 4. Studiens angreppssätt. 
 
 
3.1.4 Ämnesval 
Ämnet vi valt att undersöka grundar sig i ett intresse för SCM och företagsoptimering. Vi 
läser vår sista termin på Civilekonomprogrammet med inriktning Handel & Logistik och 
har båda studerat ”Business Development & SCM” på avancerad nivå. Under många av 
de kurser vi läst under utbildningens gång har begreppet SCM och Logistik behandlats ur 
flera olika dimensioner. Det har i sin tur varit en ögonöppnare för oss båda gällande 



24 
 

optimering och effektivisering inom organisationer, vilket reflekteras mycket inom SCM. 
Vidare kom vi i kontakt med företaget ÅF, vilka presenterade ämnet bygglogistik för oss 
som förde oss in på valet av att studera det ämnet närmare. Därav ansåg vi det intressant 
att studera hur logistiken på en byggarbetsplats skulle kunna bidra till effekter inom 
byggbranschen samt hur effekterna i ett vidare perspektiv kan mätas genom en 
bygglogistiklösning med olika verktyg.  
 
 
3.1.5 Teorival   
Vår problembakgrund föranleder de val av teorier som har skett i den teoretiska 
referensramen. Den teoretiska referensramen har för avsikt att generera en förståelse för 
de effekter som är synliga inom bygglogistiklösningen. Det är relevant att utifrån tidigare 
studier undersöka vilka effekter som varit och är synliga med implementeringen. 
Teorierna ämnar därför ligga till grund för att kunna besvara studiens 
problemformuleringar, och är vidare den utgångspunkt och grund för insamlingen av 
empiriska data. Den teoretiska referensramen arbetas även fram genom den iterativa 
ansatsen vi har valt att använda oss av och grundar därför även teoriavsnittet i 
observationer och insamling av annan kvalitativa data för att bygga en omfattande 
teoretisk referensram. Detta för att som nämnt tidigare bygga en modell som ska kunna 
överföras på liknande projekt för att mäta effekter av en bygglogistiklösning. 
 
Förändringsledning kommer utgöra grunden för en bygglogistiklösning då 
byggbranschen karakteriseras av traditionella arbetssätt som kräver förändring. Det syftar 
till att ge en förståelse för problem och motgångar som kan uppstå vid implementering av 
en bygglogistiklösning. Vidare kommer vi titta på informationsdelning och 
kommunikationsverktyg för att redogöra de effekter som tidigare har varit synliga i 
byggbranschen vid användning och implementering av liknande verktyg och system. 
Ytterligare är målet att redogöra tidigare studier gällande TPL samt BLC och vilka 
effekter som uppstått genom nyttjande av dessa inom bygglogistik. Avslutningsvis 
presenteras tidigare studier inom balanserat styrkort och därigenom projektstyrkort som 
ska återkoppla till tidigare nämnda teorier för att kunna påvisa effekterna av en 
bygglogistiklösning. Valet av ett projektstyrkort har skett till grund för att det är ett 
vanligt verktyg inom byggbranschen som karaktäriseras av olika individuella projekt. 
Därför kan ett projektstyrkort påvisa och visualisera den vision som hoppas uppnås 
genom ett projekt. Idén med projektstyrkort är att generera ett enkelt och tydligt verktyg 
med hjälp av de dimensioner som är sammansatta, för att vidare kunna överföra på projekt 
med liknande kontext.  
 
 
3.1.6 Förförståelse 
Teoretisk förförståelse 
Vår teoretiska förförståelse grundar sig i den teoretiska utbildningen vi erhållit fram till 
studiens start. I grunden utgör utbildningen till stor del företagsekonomi, där många 
kurser har varit inriktade mot SCM och logistik. Den rent teoretiska förförståelsen skiljer 
sig inte märkbart åt, förutom en termin internationellt på åtskilda håll. Vi anser att vår 
teoretiska förförståelse kan bidra till olika perspektiv och utgöra en stark grund för 
studiens valda ämne, metod och analys. Däremot saknar båda författare en teoretisk 
förförståelse kring ämnet bygglogistik.  
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Praktisk förförståelse 
Ur den generella synvinkeln har ingen av oss en tidigare arbetslivserfarenhet inom 
strategisk och taktisk styrning av SCM, bygglogistik och en liknande 
bygglogistiklösning. Däremot har vi annan relevant bakgrund att nämna där en utav oss 
har tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta på en operativ nivå med transporter inom 
byggbranschen. Därför finns det förförståelse över hur strukturen skulle kunna tänkas se 
ut på en byggarbetsplats samt vilken flexibilitet som krävs för att möta ett krav som finns 
på byggarbetsplatsen. Vi anser oss väl medvetna kring den praktiska förförståelsen vi 
besitter och ställer oss kritiska till det ur den subjektiva bedömningen i undersökningen. 
För att utföra studien ur en objektiv synvinkel har vi ständigt arbetat från en neutral 
utgångspunkt för att undvika att den praktiska förförståelsen ska påverka studiens utfall. 
Detta har vi gjort med grund för att få ett så pålitligt resultat som möjligt.  
 
 
3.2 Forskningsdesign 
3.2.1 Kvalitativ studie med kvantitativa inslag 
Det finns två huvudmetoder när det kommer till forskningsstrategi, kvalitativa och 
kvantitativa. Enligt Eisenhardt (1989, s. 534) är en skillnad mellan strategierna att det 
antingen handlar om siffror eller ord, varpå den kvalitativa metoden ofta handlar om ord. 
Dessutom menar Gehman et al., (2018, s. 287) att kvalitativa undersökningar i många fall 
söker svar på hur och varför, medans kvantitativa söker generaliserbara resultat. 
Författarna påpekar andra övergripande skillnader och likheter i processen och 
perspektiven för de båda, där kvantitativ forskning anses vara statisk och kvalitativ 
forskning är en process. Det är dock svårt att särskilja dem helt och forskning inom 
logistik och SCM har blivit kritiserad för sin enformighet och ovilja att ta till sig nya 
blandade metodansatser mellan det kvalitativa och kvantitativa (Golicic & Davis, 2011, 
s.727). Golicic & Davis (2011, s.727) beskriver att en blandad metodansats kan leda till 
mer robusta resultat och ge djupare förståelse för ett ämne, vilket kan vara att föredra i 
många forskningsstrategier. Författarna uppmärksammar dessutom hur komplext logistik 
och SCM är samt påpekar att kunskap från enbart en kvantitativ metod kan svara effektivt 
på vissa forskningsfrågor men för att förstå ett fenomen till fullo krävs det även kvalitativa 
forskningsmetoder. Golicic & Davis (2011, s.727) poängterar även att blandade 
forskningsmetoder kan ge olika perspektiv på en enskild forskningsstudie och minskar 
risken för bias.  
 
Golicic & Davis (2011, s. 732) konstaterar att om syftet inledningsvis är att skapa en 
djupare insikt i ämnet bör en kvalitativ ansats tas medans den kvantitativa ansatsen kan 
användas till att förklara koncept/teorier och dessa samband djupare. Dessutom menar 
Golicic & Davis (2011, s. 728) att många forskningsstudier inom logistik och SCM utgått 
från en konstrukionistisk syn och angripit studien med endast en kvalitativ metod. 
Däremot gör författarna anspråk på att den kvantitativa strategin många gånger fungerat 
bra för studier inom logistik och SCM för att testa på verkliga fall. Vi vill därför använda 
oss av båda ansatser och genom den iterativa och blandade metodansats ämnar vi kunna 
bygga en modell som grundar sig i litteratur och insamling av data för att sedan testa delar 
av det i praktiken. Som nämnt tidigare bottnar vår teoretiska grund i observationer på ett 
verkligt fall. Det blir således en kvalitativ metodansats som bas med kvantitativa inslag. 
Liknande artiklar har använt en blandad metodansats för att få en djup beskrivning och 
förklaring på ett fenomen (Ekeskär & Rudberg, 2016; Thunberg et al., 2016). Det är 
därför vi använder metoden med, då det blir en utforskande ansats på problemet. 
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3.2.2 Fallstudie  
Gehman et al., (2018, s. 286) beskriver att teori kan utvecklas och prövas genom 
fallstudie, vilket är i linje med hur vi angriper våra två problemformuleringar. Dessutom 
menar Eisenhardt (1989, s. 546) att en styrka av att bygga teori från en fallstudie är att 
det även kan generera ny teori. När en fallstudie används kan både kvalitativ och 
kvantitativ metod användas eftersom en fallstudie inte har några bestämda parametrar att 
undersöka (Cousin, 2005, s. 424). Dessutom kombinerar ofta fallstudier olika 
datainsamlingsmetoder, det kan till exempel vara genom arkiv, intervjuer, frågeformulär 
och observationer (Eisenhardt, 1989, s. 537; Gehman et al., 2018, s. 286). Därför menar 
Eisenhardt (1989, s. 537) att resultaten både kan vara kvalitativa (till exempel ord) eller 
kvantitativa (till exempel siffror). Fallstudier handlar om att utöka förståelsen kring ett 
fenomen (Cousin, 2005; Gehman et al., 2018, s. 288) och att testa teorier samt ta fram 
nya teorier (Eisenhardt, 1989, s. 535). Cousin (2005, s. 421–422) menar därför att 
utgångspunkten ska tas i stor beaktning för att bestämma forskningsstrategi. Författaren 
poängterar att om en fallstudie handlar om att studera ett problem inom ett visst område 
som kan bringa övergripande insikt från fallet, är det en instrumentell fallstudie. En 
instrumentell fallstudie syftar således till att göra ett specifikt fall överförbart medan en 
kollektiv fallstudie involverar flera fall och skapar en högre grad av överförbarhet 
(Cousin, 2005, s. 422). Vi vill genom fallstudien kunna bygga en modell för bygglogistik 
som ska kunna överföras på liknande fall för att påvisa effekter av en bygglogistiklösning. 
På grund av brist i tid och resurser använder vi oss av en instrumentell fallstudie. 
 
Cousin (2005) poängterar att valet av metod ska sättas i relation till vad det är forskarna 
vill förstå och önskar generera med studien. Eftersom vi önskar arbeta fram en modell 
applicerbar för verksamheter med liknande bygglogistiklösning är kvalitativa intervjuer 
och observationer användbara för att hitta relevant data. Vidare är tanken att använda 
kvantitativa data till grund för om modellen ska förkastas eller accepteras. Liknande 
fallstudier med kvantitativ och kvalitativ ansats har gjorts av Ying et al., (2018) och 
Vrijhoef (2018). Ying et al., (2018) argumenterar för att när förståelse ska skapas för 
komplexa problem som ligger utanför forskarnas kontroll, är den bästa strategin en 
blandning av kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi för att besvara problemet 
genom observationer, intervjuer och data. Guetterman & Fetters (2018, s. 900–901) 
menar att detta är ett klassiskt angreppssätt för en fallstudie då det kan leda till djupare 
förståelse genom att bredare forskningsfrågor kan angripas. Då vi har en iterativ ansats 
byggs vår fallstudie upp genom kvalitativa resultat till problemformulering 1 med en 
kvantitativ uppföljning för att angripa problemformulering 2. Detta är en så kallad case 
study-mixed methods building design (Guetterman & Fetters, 2018, s. 914). Denna metod 
är bra för att skapa instrument eller modeller som kan förklara och kommuniceras ut mer 
effektivt genom att förena olika delar av data (Guetterman & Fetters, 2018, s. 914). Därför 
anser vi denna forskningsstrategi bäst lämpad för att svara på våra forskningsfrågor. Att 
använda sig av fallstudie gör även att resultatet blir mer konkret, kontextuellt och 
utvecklande och gör att överförbara resultat kan sammanställas istället för att göra 
formella generaliseringar utifrån en population (Gehman et al., 2018, s. 287). 
 
Fallstudien i samarbete med ÅF 
Vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) sker för tillfället löpande om-, till- och 
nybyggnationer. Under tiden alla dessa byggproduktioner fortgår, ska även den dagliga 
verksamheten för sjukhuset och övriga verksamheter inom sjukhusområdet fungera utan 
att påverkas.  För att säkerställa dessa grundläggande krav har Region Västerbotten (RV) 
implementerat en bygglogistiklösning som avser att möjliggöra planering, styrning, 
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koordinering samt uppföljning av all logistik som ingår vid byggproduktionen. ÅF har 
fått i uppdrag av RV att tillhandahålla denna bygglogistiklösning som berör 
byggprojekten vid NUS. Samarbetet mellan alla inblandade aktörer inom projektet, 
såsom entreprenörer, underentreprenörer, leverantörer med flera, möjliggörs av det 
molnbaserade systemet Myloc Construction (benämnt Myloc framåt). Inom ramarna för 
bygglogistiklösningen åligger det även en rad tjänster, såsom mellanlagring av material 
på ett BLC, godsmottagning på NUS samt inbärning som sker genom Schenker. 
Bygglogistiklösningen berör dessutom hela flödet från beställning av leverantör hela 
vägen fram till att varorna är levererade till NUS och en leveranszon nära montageplatsen 
(se figur 5). (Logistikbilagan, u.å.) 
  
ÅF är ett design- och ingenjörsföretag som tillhandahåller verksamheter inom industri, 
energi samt infrastruktur (ÅF, u.å.). ÅF har i dagsläget cirka 16 000 anställda på kontor i 
över 50 länder världen över med en ungefärlig nettoomsättning på 19 MDSEK (ÅF, u.å.).  
Myloc är ett företag inom digitalisering där de fokuserar på att förenkla samt automatisera 
verksamhetskritiska processer (Myloc, u.å.a). De erbjuder verksamhetsapplikationer och 
molnbaserade system inom försörjningskedjor och logistik (Myloc, u.å.a). Schenker 
tillhandahåller tjänster inom logistik (DBSchenker, u.å.). 
  
Myloc levererar det molnbaserade systemstödet för all kommunikation, 
informationsdelning och planering. Alla tjänster som ingår i bygglogistiklösningen är 
kostnadsfria för entreprenörerna, om inget annat angivits. (Logistikbilagan, u.å.) 
 

 

 

Figur 5. Illustration av bygglogistiklösningen vid NUS, illustrerad av författarna själva.  
 
Myloc Construction och planering 
I bygglogistiklösningen ÅF tillhandahåller, är syftet att alla leveranser ska bokas med 
klockslag och tidslossning samt de logistiktjänster som Schenker levererar i Myloc. I 
detta system har alla med behörighet möjlighet att följa hela processen. I projektet ger 
Myloc stöd för hantering av leveransplaner, där de möjliggör planering och styrning av 
materialflödet samt märkning av gods och varor med bakgrund av vad som angivits i 
leveransplanen. Leveransplanen är den plan som entreprenören planerar efter, i korthet 
beskriver entreprenören när en materielleverans ska anlända till projektet samt 
leveransplats på NUS. När en planerad leverans i sin tur blir beställd hos leverantör, ska 
entreprenören spegla den lagda ordern i Myloc. I denna bygglogistiklösning ämnar RV 
att alla entreprenörer ska arbeta med leveransplaner och vara aktiva i Myloc. Dessutom 
är tanken med Myloc att leveransplaneringsprocessen ska bli densamma även om 
leverantören entreprenören beställer ifrån är aktiv i Myloc eller inte. (Logistikbilaga, u.å.) 
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Alla kollin som ingår i materialflödet ska vara märkta med Mylocs etikett eller med 
motsvarande information på leverantörens kollietikett med ett tydligt 
leveransID/ordernummer. Informationen som ska ingå på märkningen är (1) 
projektnummer och projektnamn; (2) leveransdelsnummer/ordernummer; (3) 
leveranszon enligt gällande APD-plan; (4) leveransplats eller slutdestination efter 
inbärning samt (5) vem som ansvarar för godset/kollit på projektet med namn och 
telefonnummer. Syftet med denna märkning är att lagring av material sker efter den 
informationen. Finns ingen märkning sköter Schenker en uppmärkning till bekostnad av 
entreprenören på 200 kronor per kolli. (Logistikbilaga, u.å.) 
  
Schenker och dess logistiktjänster 
Så många leveranser som möjligt ska enligt bygglogistiklösningen levereras genom 
Schenkers BLC upp till NUS. På NUS lossar och levererar Schenkers personal godset 
och erbjuder viss materialhantering (till exempel byggavfallshantering). Schenker kan då 
koordinera leveranserna så den dagliga verksamheten och människorna i rörelse vid NUS 
inte störs. Det andra leveransalternativet bortsett från leverans genom BLC är 
direktleverans, som egentligen endast är för undantagsfall. (Logistikbilaga, u.å.) 
Undantagsfallen är bland annat leveranser som har minst 80 procent fyllnadsgrad samt 
att det inkommande godset är planerat att nyttjas inom de nästkommande två dagarna. 
Specialleveranser ingår även under undantag, vilket per definition kan vara betong eller 
annat som inte kan lastas om. För att en direktleverans ska göras behöver entreprenören 
lägga in en bokning genom Mylocs leveranskalender, den ska sedan godkännas av 
Schenker. Om en leverans direkt till NUS sker utan bokning och ett godkännande, ska 
dessa hänvisas direkt till BLC för lossning. (Logistikbilaga, u.å.) 
  
Alla entreprenörer inom projektet ges möjlighet att lagra material på BLC som 
tillhandahålls av Schenker. Den maximala tiden materialet får lagras på BLC är 21 
kalenderdagar per kolli. Detta eftersom det är begränsat lagringsutrymme vid 
byggarbetsplatserna samt att ingen lagring får ske där då de gemensamma vägarna, 
kulvertarna och ytorna på NUS ska hållas fria från material. Det innebär att all lagring av 
material kommer att lagras vid BLC samt överblivet och felbeställt material kan 
returneras till BLC för lagring eller retur. Samtliga returer som vidare ska tillbaka till 
leverantör ska i enlighet levereras tillbaka till BLC för avhämtning av leverantör. Allt 
överblivet material kan återanvändas vid andra byggprojekt, vilket vid behov av material 
då bokas i Myloc. (Logistikbilaga, u.å.)  
 
 
3.3 Undersökningsmetod  
3.3.1 Fokusgrupp  
Cowton & Downs (2015, s. 55) beskriver att en fokusgrupp innefattar flera personer som 
intervjuas samtidigt. Fokusgruppen ska slutligen kunna ge en fördjupad förståelse genom 
fördjupade diskussioner och generera omfattande data till studien (Cowton & Downs, 
2015, s. 55) Detta menar Sutton & Arnold (2013, s. 82) ska gå att utföra genom att innan 
tillfället för-definiera teman och öppna frågor, som tillåter att en diskussion ska ta fart. 
Cowton & Downs (2015, s. 55) menar att den interaktiva delen mellan personerna där 
diskussionerna uppstår är vad som i sin tur kan hjälpa forskarna att förstå och hitta nya 
områden att forska på, därför bör inte fokusgruppen vara allt för strukturerad. Dessutom 
tar Sutton & Arnold (2013, s. 82) upp att deltagarna har möjlighet att uttrycka sina egna 
erfarenheter från observationer utifrån de givna frågorna som diskuteras under 
fokusgruppen.   
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Utifrån ovanstående poängtering är fokusgrupp passande för vår studie. Fokusgruppen 
kommer att genomföras med personer som ingår i projektledningen från ÅF, Myloc och 
Schenker. Antalet kommer att bli fem personer som deltar. Fokusgruppen kommer att 
utföras genom verktyget Skype vilket kan påverka vår uppfattning av kroppsspråk vid 
diskussioner. Dock är fokusgruppen inte möjlig att genomföra på plats då majoriteten inte 
är lokaliserade i Umeå utan sitter i Göteborg och Malmö. Vi anser att resultatet kommer 
gå att analysera ändå för att ge djupare insikt på problemformulering 1. Fokusgruppen 
syftar till att få en generell och fördjupad överblick över deltagarnas upplevelser gällande 
implementeringen av bygglogistiklösningen. Vidare syftar fokusgruppen till att kunna 
definiera de faktorer och effekter som i praktiken syns och anses vara viktiga från de 
dimensioner vi har för avsikt att undersöka i studien. Underliggande tanke med 
fokusgruppen är att ha en öppen diskussion med tre dimensioner som grund 
(förändringsledning, informationsdelning och kommunikation samt TPL och BLC), för 
att senare kunna ta fram de relevanta mått och effekter för undersökningen som anses 
viktiga.  
 
 
3.3.2 Semistrukturerade intervjuer  
För att kunna grunda och bestämma vilken struktur en intervju ska utgå ifrån är det viktigt 
att forskaren tar ställning till vilken typ av intervju som ska användas i fallstudien (Qu & 
Dumay, 2011, s. 239). Qu & Dumay (2011, s. 244) och Rowley (2012, s. 262) menar att 
en helt strukturerad intervju går ut på att forskaren planerar och bestämmer noggrant vilka 
frågor som ska ställas. Dessutom innebär strukturerade intervjuer att frågorna har en 
specifik ordningsföljd och kan liknas med en lista med raka frågor (Qu & Dumay, 2011, 
s. 244; Rowley, 2012, s. 262). Till skillnad från ett strukturerar intervjuförfarandena är en 
ostrukturerad intervju en variant som sker utan några förkunskaper eller frågor, när 
forskaren ämnar ta reda på mer om fallet i sin helhet (Rowley, 2012, s. 262). Den ska 
sedan grunda en mer strukturerad intervju. Däribland de föregående strukturerna finns 
även semistrukturerad intervju (Qu & Dumay, 2011, s. 246; Rowley, 2012, s. 262). Här 
menar (Qu & Dumay, 2011, s. 246) att en semistrukturerad intervju utgår ifrån ett par 
enstaka frågor med bestämd ordningsföljd utifrån specifika teman. Qu & Dumay (2011, 
s. 247–248) poängterar att öppna frågor ökar flexibiliteten och frihet för forskaren eller 
personen som intervjuar att ställa följdfrågor eller att byta intervjuns struktur under tiden. 
För denna typ av intervju menar författarna att en intervjuguide normalt sett används där 
respondenten ska ges möjlighet till att fritt och öppet uttrycka sina känslor och 
upplevelser.  Författarna understryker dessutom att den semistrukturerade intervjun är 
flexibel och begriplig och kan många gånger avslöja viktiga och dolda aspekter av ett 
mänskligt eller organisatoriskt beteende.  
 
Med utgångspunkt från studiens problemformuleringar anser vi att semistrukturerade 
intervjuer är det bästa alternativet för att kunna besvara problemformulering 1. Som 
nämnts tidigare är bygglogistiklösningen komplex vilket gör det svårt att få en 
djupgående förståelse för helheten och dess effekter om helt strukturerade intervjuer ska 
genomföras. Det skulle minska flexibiliteten och öppenheten i respondenternas svar om 
en helt strukturerad intervju skulle användas, vilket gör att studien inte skulle besvara 
problemformuleringarna med den precision vi ämnar göra. Vid en helt ostrukturerad 
intervju skulle de svar vi söker inte heller framkomma då vi har för avsikt att undersöka 
effekterna av den framtagna teoretiska referensramen och bygga på den. En 
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semistrukturerad intervju möjliggör dessutom att intervjun inte fastnar vid existerande 
och traditionella teorier, utan öppnar upp möjligheter att generera ny kunskap.  
 
 
3.3.3 Sekundärdata  
Sekundärdata är enligt Cowton (1998, s. 424) data som är insamlad från andra redan. 
Författaren menar dessutom att sekundärdata kan vara av olika form. En av de viktigaste 
källorna för sekundärdata är enligt Cowton (1998, s. 425) data insamlad av företagen. Det 
kan till exempel handla om information av operationella aktiviteter som kan analyseras 
på mer än en nivå (Cowton, 1998, s. 425). För att samla in den kvantitativa data som 
relaterar till måtten som ska användas i modellen har datainsamling skett i det 
molnbaserade logistiksystemet Myloc som används inom bygglogistiklösningen. Data 
har även samlats in genom att observera fraktsedlar. Den Sekundärdata som samlas in 
kan enligt Cowton (1998, s. 423) samlas in som substitut eller komplement till den 
primära datainsamlingen. Sekundärdata möjliggör dessutom ett utnyttjande av resurser 
då forskarna inte har tiden eller pengarna att sköta insamlingen av data primärt (Cowton, 
1998, s. 427–428). Författaren poängterar att det kan leda till värdefulla insikter för en 
studie och är ofta mer representativ än annan datainsamling då det sker med en 
väletablerad process. Denna datainsamling har skett med bas på de effekter som uppstår 
genom transport och lagring och kräver entreprenörers deltagande på byggarbetsplatsen.  
 
För att besvara delar av problemformulering 2 kommer fokusgruppen ligga till grund för 
att ta fram relevanta mått som går att mäta på vidare i studien. Utgångspunkten återfinns 
genomgående från teoretiska referensramen. I den teoretiska referensramen ska 
uppmärksammas att mått ska begränsas till ett fåtal kritiska aspekter, som kan påvisa hur 
strategin förhåller sig för att driva förändring. Detta urval kommer ske genom teori och 
delar i empiri för att få fram de mest relevanta måtten för fallstudien. Dessa ska sedan 
selekteras utifrån om det kan mätas, och om det kan användas till att jämföra mot liknande 
bygglogistiklösningar för att bäst verifiera de framarbetade effekterna.  
 
 
3.3.4 Urval  
I en fallstudie menar Merriam (1994, s. 60) att avgränsningar oftast görs till vilka områden 
eller enheter mer specifikt som ska studeras.  Dessutom menar författaren att alla fall 
utgör olika kontexter som går att studera ur många olika dimensioner. Därför anser 
författaren att forskaren behöver bestämma sig för var och när observationerna ska göras, 
vem som i sin tur ska observeras men även vad som ska observeras. Dessutom menar Qu 
& Dumay (2011, s. 244) att kvalitativa metoder inte kan studera ett större urval av 
respondenter med tanke på tid och ansträngning som krävs vid dessa studier.  
 
Ochoa & Porcar (2018, s. 484) och Sykes et al., (2018, s. 228) tydliggör två olika typer 
av urval vid forskning, varav ena är sannolikhetsurval och den andra är icke-
sannolikhetsurval. Eisenhardt (1989, s. 537) poängterar att urval från en lämplig 
population, såsom inom en fallstudie, kan hjälpa till att minska på irrelevant insamlade 
data. Ofta är det mest nyttjade urvalet i kvalitativa fallstudier icke-sannolikhetsurval 
enligt Sykes et al., (2018). Här menar Ochoa & Porcar (2018, s. 484) att sannolikhetsurval 
bygger på ett slumpmässigt urval från forskaren, medans icke-sannolikhetsurval innebär 
att forskaren tagit ett visst beslut gällande deltagare i studien. Sannolikhetsurval 
möjliggör enligt Ochoa & Porcar (2018, s. 495) ofta för forskaren att kunna generalisera 
resultatet från urvalet till den population som undersökningen är utförd på. Däremot, 
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påstår Merriam, (1994, s. 61) att generalisering i den statistiska innebörden ofta inte är 
målet med kvalitativ forskning vilket innebär att ett sannolikhetsurval inte är nödvändigt 
att göra. Detta leder till att icke-sannolikhetsurval ämnar reflektera den studie vi utför 
bäst då vi inte har för avsikt att generalisera resultatet i en kontext som är föränderlig. Vår 
förhoppning är att ge en djupare förklaring till den bygglogistiklösning som är byggd och 
vilka effekter den kan påvisa, vilket medför att ett icke-sannolikhetsurval är det som 
används i vårt urval.  
 
Inom icke-sannolikhetsurval är den vanligaste formerna enligt Merriam (1994, s. 61) 
målinriktat urval. Detta menar författaren grundas på antagandet att forskaren vill 
upptäcka, förstå eller få insikt. Därav poängteras att forskaren behöver göra sitt urval med 
utgångspunkten av att lära sig så mycket som möjligt av de som ingår i urvalet. En annan 
form är ändamålsinriktat eller kriterierelaterat urval, vilket är ett urval som kräver att 
forskaren beskriver basen som behövs för att en population eller enhet ska inkluderas i 
undersökningen (Merriam, 1994, s. 62). 
 
Med ovanstående som grund för vårt urval kommer vi utgå ifrån ett icke-
sannolikhetsurval i de dimensioner vi ämnar undersöka i denna studie. Eftersom 
fallstudien grundar sig i företagen ÅF, Myloc och Schenker är det naturligt att dessa 
inkluderas i fokusgruppen. Vidare kommer de personer i fokusgruppen väljas utifrån den 
position de har, då de sitter med i projektgruppen för implementeringen. Vi ämnar med 
fokusgruppen skapa en djupare förståelse samt få en generell insikt i effekterna som 
uppstår med grund från den teori vi samlat in. Därav baserar vi urvalet på vilka personer 
som har mest insikt i helheten av bygglogistiklösningen. Detta innebär att vi utgår från 
ett målinriktat urval. Vidare urval gällande intervjuer utgår vi från de entreprenörer som 
idag ingår vid ett byggprojekt på NUS, för att således skapa bättre förståelse på hur 
förändringen tagits emot på en operativ nivå. Detta innebär att även det således blir ett 
målinriktat urval.  
 
 
3.3.5 Analysmetod 
För att kunna hitta meningsfulla mönster i data menar Groenland (2018, s. 120) att 
forskaren bör göra en empirisk analys av den. Författaren tydliggör att meningsfulla 
mönster innebär att analyserna ska besvara delar av forskningsfrågorna som är 
definierade i problembakgrunden. Dessutom menar författaren att bearbetning av data är 
av vikt för att hitta dessa mönster. Ett sätt inom den kvalitativa analysen menar Groenland 
(2018, s. 120) är att kategorisera data utifrån definierade teman som är framtagna ur den 
teoretiska referensramen. Författaren menar att detta är möjligt eftersom det är ord och 
meningar som finns tillhanda, som i sin tur går att klassificera och tolka. Här menar 
Rowley (2012, s. 267) att forskaren bör lyssna på intervjuinspelningarna ett par gånger, 
inklusive transkriberingen, för att bli bekant med olika teman och förstå dem från flera 
olika perspektiv.  
 
Rowley (2012, s. 268) poängterar att oavsett vilken metod forskaren väljer för att 
analysera data, är grundprocessen ofta densamma. Författaren understryker däremot att 
det är viktigt att ta fram de viktigaste koncepten vid detta tillfälle, för att kunna presentera 
det mest konkreta i det empiriska avsnittet i studien efter analysen. Dessutom presenterar 
Rowley (2012, s. 268) att forskaren ska klassificera och tolka data genom att bland annat 
ta ut viktiga citat. Slutligen sammanställs all data enligt författaren för att vidare redovisas 
i undersökningen. Rowleys (2012) beskrivning av en grund för analysprocessen kan 
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liknas med vad en innehållsanalys är. En innehållsanalys är en observationsteknik som 
bland annat syftar till att systematiskt undersöka inspelad kommunikation (Kolbe & 
Burnett, 1991, s. 243; Lock & Seele, 2015, s. 27). Dessutom menar Cowton (1998, s. 425) 
och Lock & Seele (2015, s. 25) att en innehållsanalys används på kvantitativa data, 
däribland sekundärdata, för analys. Lock & Seele (2015, s. 25) menar att en kvantitativ 
innehållsanalys är ett verktyg för tolkning av skriven data eller symboler från företag. Det 
finns dock enligt Cowton (1998, s. 428–429) tvetydigheter vad gäller att forma nya teorier 
vid analys av sekundärdata. Författaren menar att sekundärdata ofta samlas in till ett 
arbete för andra ändamål än att generera just ny teori. Däremot menar författaren att 
forskaren ofta lägger ner mer vikt och fokus vid analysen av sekundärdata, vilket talar 
emot att det inte skulle kunna generera ny teori.  
 
Eftersom vår metod byggs av en iterativ ansats är innehållsanalys och empirisk dataanalys 
det vi kommer utgå ifrån när vi granskar och analyserar vår insamlade data. Vi kommer 
att genom den data som insamlats först testa de teorier vi tagit fram och se om de kan 
valideras, för att bygga på med mer teoretiska delar för att ytterligare utveckla 
referensramen. Detta ska i sin tur kunna härleda vidare till de mått och effekter som är 
synliga på fallstudien. Vi kommer att transkribera de fokusgrupper och intervjuer vi gör 
för att tydligare kunna strukturera dessa tydligt efter teman. Den sekundärdata som tagits 
fram kommer vi kritiskt och objektivt granska för att studien som helhet ska vara 
trovärdig, pålitlig och överförbar på en liknande kontext. Detta kommer vi göra för att i 
slutledet kunna generera en modell som framåt ska kunna användas som en referens på 
liknande projekt.  
 
 
3.3.6 Intervjuguide  
För att styrka arbetets överförbarhet kan en intervjuguide göras samt även för att påvisa 
självständighet hos forskarna om hur arbetet kring intervjuerna gått till (Qu & Dumay, 
2011, s. 248). Qu & Dumay (2011, s. 248) och Rowley (2012, s. 263) menar att en 
intervjuguide görs för att frågorna bör följa en struktur på grund av att bättre få svar på 
det man till de facto ämnar få svar på. Rowley (2012, s. 265) poängterar att frågorna inte 
bör vara för specifika och hänsyn även ska tas till intervjupersonerna där till exempel 
språkbruket ska vara relevant. Vidare menar författaren att rätt frågor avgör kvaliteten på 
intervjun och den insamlade informationen. Det är således viktigt att inte ställa ledande 
frågor utan att ställa öppna frågor (Qu & Dumay, 2011, s. 248; Rowley, 2012, s. 265). 
Annat som är relevant för intervjuns utformning är omgivningen, där intervjun bör ske på 
en plats som är fri från störningsmoment för att inte påverka intervjun.  
 
Kvale (1996) listar även tio kriterier som bör finnas i åtanke för den som intervjuar: 
förberedelse, strukturerad, klar, ödmjuk, finkänslig, öppen, styrande, kritisk, 
återkopplande samt tolkande. Vi kommer att förbereda oss väl genom att läsa in oss på 
ämnet och fallstudiens kontext för att kunna fokusera på det som är viktigt att få fram 
under intervjun. Frågorna vi kommer ställa kommer att i största mån vara öppna frågor 
för att kunna lämna utrymme till respondenterna att ge fördjupade svar på våra frågor. 
Vidare kommer vi även kritiskt analysera svaren vid intervjun och utifrån den 
semistrukturella strukturen på intervjun öppna upp för följdfrågor för förtydliganden och 
djupare svar. Dessutom är det viktigt för oss att inte avbryta respondenterna när de svarar 
utan endast vägleda dem mellan svaren för att hålla oss till ämnet och dimensionen som 
diskuteras. Vi kommer att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem i syfte att 
analysera och granska svaren.  
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Tanken med intervjuerna är att de ska följa en liknande tråd som återkopplar till den 
teoretiska referensram som tagits fram. Fokusgruppen utformas dels för att validera det 
som hittats i litteraturen samt berika och bygga på den (se appendix 1). Vidare syftar 
fokusgruppen till att bringa förståelse och en grund för de semistrukturella intervjuer vi 
ämnar hålla. Dessa ska syfta till att fånga upp och mäta de mjuka effekterna som inte 
omfattats i den kvantitativa datainsamlingen.  
 
För att säkerställa att frågorna som ställs under intervjun kommer ge de svar vi ämnar få 
svar på i undersökningen kommer dessa behandlas av ett kritiskt och objektivt öga av 
andra studenter och vår handledare genom universitetet vid work-in-progressseminarium. 
Frågorna för intervjun kommer dessutom att genomgå en granskning av fallstudiens 
värdföretag ÅF och vår handledare genom dem (se appendix 2). Anledningen till varför 
vi inte gör testintervjuer är på grund av tidsbrist och avsaknad av test-respondent. Vi anser 
att granskningarna kommer ge tydliga indikationer på hur och vad som behöver förändras 
i intervjuguiden innan intervjuns skede. Vi har vid skapandet av intervjuguiden ställt 
öppna frågor som inte är ledande i största möjliga mån.  
 
 
3.4 Litteratur 
3.4.1. Litteratursökning 
Vår litteraturstudie syftar till att förstå ämnet och utveckla vår kunskap gällande 
bygglogistik för att kunna arbeta och forska kring vårt valda forskningsområde på bästa 
sätt. Det har varit svårt att hitta forskning som angriper vårt område specifikt, därför har 
vi stundtals använt oss av mer generell forskning för att kombinerat kunna få svar på våra 
specifika forskningsfrågor.  
 
En viktig aspekt innan litteratursökningen startar är att bestämma strategin för hur den 
ska gå till (Atkinson & Cipriani, 2018, s. 75). Vi har valt att söka litteratur genom 
databaser som finns tillgängliga för Umeå Universitetsbibliotek (Scopus, Web of 
Science) men även Google Scholar. I dessa databaser har vi valt att söka efter specifika 
sökord som för att kunna avgränsa litteratursökningen. Dessa sökord anses vara relevanta 
och har även sökts på i kombination för att identifiera relevanta artiklar som behandlar 
ämnet i stort. Att söka på nyckelord i kombination med varandra anses av Atkinson & 
Cipriani (2018, s. 79) som en del i processen där kombinationerna kan innehålla ”and” 
eller ”or” för att hitta rätt artiklar. Därför har sökord som Construction Logistics and IT-
solutions kombinerats för att få fram en mindre träffyta och enklare kunna hitta den 
litteratur som lämpar sig bäst till vår studie. Construction är ett ord som genomsyrat det 
mesta av sökningen för att begränsa träffytan till den bransch vi ämnar undersöka. Vi 
kommer efter genomgång av vetenskapliga artiklar förhoppningsvis identifiera ett flertal 
artiklar som kan ge oss insikt i arbetet. De sökord vi utgår från är bland annat Change 
Management, Cloud Based System, Cloud Computing, Third Party Logistics, 
Construction, Logistics, Supply Chain Management, Performance 
Metrics/measurements, Balanced Scorecard.  
 
För att göra vår litteratursökning så omfattande som möjligt kommer vi även använda oss 
av något som kallas bakåtsökning. Bakåtsökning är enligt Atkinson & Cipriani (2018, s. 
79) processen att titta på den valda artikelns referenslista, för att sedan identifierat artiklar 
som väl skulle kunna lämpa sig till den valda undersökningen. Atkinson & Cipriani 
(2018, s. 79) understryker även att nyckelorden måste breddas till synonymer, relaterade 
termer och begrepp eller alternativa fraser för att inte missa relevant forskning, vilket vi 
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har för avsikt att göra i största mån. Detta har resulterat i mycket forskning där vi på grund 
av tidsbrist inte kunnat göra en djupdykning i all forskning utan vi har valt de 
publikationer som gett svar på det vi eftersökt. Detta har gjorts genom att titta på 
nyckelorden, sammanfattning och i viss mån inledning och slutsats. Slutligen har vi gjort 
en genomgång av hela artikeln om den varit av intressant slag och passande för vår studie. 
För att begränsa det ytterligare har vi i största möjliga mån använt oss av artiklar under 
2000-talet där vår bakåtsökning i vissa fall resulterat i tidigare publicerade artiklar. För 
de artiklar vi ansett relevanta trots tidigare publikation än 2000-talet har vi objektivt och 
kritiskt granskat källan men nyttjat referensen och forskningen om artikeln vitalt bidragit 
och varit applicerbart på vårt valda forskningsområde. I så stor utsträckning som det gått 
har vi dessutom utgått ifrån vetenskapligt granskad litteratur för att försäkra oss att det 
granskats kritiskt innan en publikation av artikeln.  
 
 
3.4.2 Källkritik 
En viktig gren vid uppsatsskrivandet och litteratursökningen är att konsekvent granska 
källor kritiskt. Enligt Thurén (2013, s. 4) handlar källkritik om att från start vara kritisk 
till den ursprungliga kunskapen och källan. Thurén (2013, s. 7–8) beskriver fyra kriterier 
vid källkritisk granskning vilka är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.  
 
Äkthet innebär enligt Thurén (2013, s. 17) att källan är äkta och inte förfalskad. Det 
innebär att den är vad den utger sig för att vara. Dock poängterar författaren att det ibland 
kan vara diffust att avgöra vad som är äkta eller inte. I detta avseende har vi utgått från 
kriteriet äkthet och studerat forskare bakom litteraturen vi följaktligen använt oss av. I 
många fall har samma källa citerats i flertalet vetenskapliga artiklar vilket styrker 
sambandet till kriteriet för äkthet då flera utomstående bör ha granskat källan tidigare. I 
så lång mån vi kunnat har vi utgått ifrån de primära källorna för att säkerställa att 
budskapet om teorierna inte varit förvrängda. Dessutom har vi undvikit att göra så kallade 
andrahandsrefereringar. I de fall det har uppkommit har det varit på grund av att den 
ursprungliga källan inte gått att ta fram men att den däremot känts relevant och viktigt att 
nämna. Detta är även i linje med kriteriet för oberoende. Enligt Thurén (2013, s. 34) 
innebär oberoendekriteriet att källan inte blivit påverkad utifrån. I korthet menar 
författaren att källan ska stå för sig själv. Detta är något vi undersökt genom att 
kontinuerligt gått tillbaka till förstahandskällor och kontrollerat att uttrycket stämmer.  
 
Kriteriet tidssamband enligt Thurén (2013, s. 31) innebär att en nyare källa utifrån ett 
tidsperspektiv ofta är mer trovärdigt än en källa som är äldre. I enighet med detta 
kriterium har vi utgått ifrån att ha så pass uppdaterade källor som möjligt men även tittat 
på många källor som funnits under en längre tid. Detta eftersom forskning inom 
byggbranschen och bygglogistik är begränsad. Slutligen beskriver Thurén (2013, s. 63) 
tendensfrihet att källan inte ska inge en falsk bild av verkligheten med utgångspunkt från 
författarens personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen. I detta avseende 
kommer vi utgå i största möjliga mån från vetenskapligt granskad litteratur (peer-
reviewed) som publicerats i tidskrifter för att försäkra oss att källan lästs av flera 
oberoende experter inom området.  
 
 
3.5 Forskningsetik  
De etiska principerna vid en kvalitativ undersökning är viktiga men utmanande att beakta 
(Aluwihare-Samaranayake, 2012, s. 64). I grunden menar Aluwihare-Samaranayake 
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(2012, s. 65) att definitionen och karaktärsdragen för etik är att göra gott och undvika att 
göra skada. Författaren beskriver att det handlar om att försäkra sig om forskningens 
integritet och tillfredsställa organisatoriska och professionella behov men att dessutom 
hålla sig till det som ska utföras. Orb et al., (2000, s. 93) och Cowton & Downs (2015, s. 
57) poängterar att vid en kvalitativ studie är det bra om forskaren är beredd att bemöta de 
etiska dilemman som kan uppstå vid interaktioner med de som ingår i undersökningen. 
Aluwihare-Samaranayake (2012, s. 68) beskriver att en respondent ska medverka av fri 
vilja och att den när som helst ska kunna avbryta sitt deltagande. Däremot menar 
författaren att respondenten i vissa fall kan känna en press av att deltaga då de är 
godtyckliga till forskaren. Därför behöver forskaren tydligt presentera hur dennes svar 
kommer behandlas, analyseras och användas (Aluwihare-Samaranayake, 2012, s. 68; Orb 
et al., 2000, s. 93). I detta avseende behöver de etiska principerna anonymitet och 
konfidentiella principer tas upp och förklaras i enlighet med forskarens och 
undersökningens syfte (Aluwihare-Samaranayake, 2012, s. 68; Cowton & Downs, 2015, 
s. 57). Orb et al., (2000, s. 95) menar att de svarande behöver vara informerade gällande 
studiens syfte vid intervjun.  
 
Vid varje del av de kvalitativa undersökningarna i denna studie kommer vi delge 
respondentens rättigheter vad gäller både anonymitet och dess fria vilja att både delta men 
även att avsluta intervjun innan den är klar. Det är viktigt för oss att respondenten känner 
sig bekväm i den situation den befinner sig i, samt att påvisa hur vi kommer behandla 
innehållet i undersökningen. Därav utgår vi från de ovanstående etiska dilemman 
(information, fri vilja, konfidentiella principer och anonymitet) när vi utför de kvalitativa 
insamlingarna av data samt även delge det till respondenter.  
 
 
3.6 Sanningskriterier 
3.6.1 Reliabilitet - pålitlighet 
Reliabilitet, även benämnt pålitlighet, belyser frågan gällande vilken utsträckning 
resultatet kan upprepas (Gibbert et al., 2008, s. 1468). Det innebär att resultatet ska kunna 
bevisas om en liknande undersökning görs igen.  Enligt Gibbert et al., (2008, s. 1468) är 
nyckelorden för reliabilitet både transparens och återskapande. Författarna menar att 
transparens uppnås genom noggrann dokumentation och beskrivning av 
forskningsmetodikens process (till exempel hur hela fallstudien har utformats). 
Återskapande menar författarna kan stärkas genom att spara alla dokument från såväl 
observationer och transkriberingar för andra att tillgå. Dock menar Merriam (1994, s. 
180) att reliabiliteten är svår att bekräfta inom forskning som berör människans beteende, 
eftersom beteende tenderar att förändras och inte är statiskt.  
 
Den insamlade data som genereras i denna studie kommer vi granska med kritiska ögon. 
Dessutom kommer även materialet finnas till förfogande för både handledare, examinator 
och andra studenter för granskning om så önskas. Detta för att kunna påvisa och stärka 
pålitligheten av studiens resultat som genereras. Vidare beskriver vi även hela studiens 
forskningsmetodik noggrant i detta kapitel för att senare kunna styrka pålitligheten av 
studiens resultat.   
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3.6.2 Intern validitet - trovärdighet 
Den interna validiteten, eller trovärdigheten, förklarar hur teori kopplar ihop samband i 
resultaten, vilka är de samband som undersökningen ämnar undersöka (Eisenhardt, 1989, 
s. 542; Roe & Just, 2009, s. 1266). Eisenhardt (1989, s. 542) menar att det är viktigt att 
förstå den underliggande teoretiska basen för att ytterligare förstå sambanden. Gibbert et 
al., (2008, s. 1466) menar att i synnerhet beskriver den interna validiteten hur studiens 
slutsatser är sammankopplade och handlar i det stora hela om hur datan som samlats in 
har analyserats. Genom att prova den “nya” teorin som genererats fram genom 
existerande teorier, ökar den interna validiteten (Eisenhardt, 1989, s. 545; Gibbert et al., 
2008, s. 1466).   
 
Då vi testar vår teoretiska referensram på ett verkligt fall är den interna validiteten viktig. 
Däremot är byggbranschen en generellt sett komplex bransch eftersom den karakteriseras 
av projekt. Det innebär i sin tur att varje projekt är specifikt i sin kontext och gör att den 
inre validiteten kan vara svår att styrka. Dock ska vår teoretiska referensram bidra till en 
överförbarhet till liknande projekt. Vi kommer då att stärka det resultat vi får fram genom 
den vetenskapliga teorigenomgång som återfinns i kapitel 2. Denna teori ska sedan 
appliceras och kopplas samman på det insamlade material genom fallstudien och kunna 
generera ett trovärdigt resultat. 
 
 
3.6.3 Extern validitet - överförbarhet 
Extern validitet, eller överförbarhet, karakteriseras av att resultatet av studien kan 
överföras utöver den specifika kontexten som undersökts (Gibbert et al., 2008, s. 1467; 
Roe & Just 2009, s. 1267). Roe & Just (2009, s. 1267) menar att det även betyder att 
urvalet av respondenter eller fallstudie som studien utförts på kan påverka den externa 
validiteten. Gibbert et al., (2008, s. 1468) belyser att extern validitet kan särskiljas i att 
vara antingen statistisk överförbar eller analytiskt överförbar. Författarna menar att den 
analytiska överförbarheten innefattar en process som skiljer sig från den statistiska då 
observationer sker empiriskt till teori snarare än från en population. Här poängterar 
författaren att det är viktigt att forskaren beskriver precist både studiens 
insamlingsmetoder samt kontexten av fallstudien för att styrka den externa validiteten.  
 
Genom denna fallstudie ämnar vi skapa en överförbarhet på liknande kontexter och 
projekt inom byggbranschen. Resultatet som alstras i denna undersökning kommer 
grundas i fokusgrupper, semistrukturerade intervjuer och sekundärdata från Myloc. Även 
om resultatet är bundet till det specifika projektet vid NUS är vårt syfte att resultatet kan 
generera en överförbarhet. Vi kommer lägga stort fokus i beskrivningen av de steg som 
tas i studiens process samt utföra grundliga och väl strukturerade analyser på den data vi 
samlar in för att skapa möjlighet för stärkt överförbarhet av resultatet.  
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4. Empiri  
I följande kapitel kommer resultatet av fokusgrupp och samtliga intervjuer presenteras. 
Vidare presenteras den sekundärdata som tagits fram och resultaten av de mätetal vi 
ämnar undersöka.  
 
 
Den kvalitativa data som samlats in kommer delvis att presenteras utifrån anonymitet från 
respondenterna, medans vissa data kommer att presenteras med namn. Detta då 
respondenter valt att vara anonyma. Nedan (Tabell 3) presenteras en sammanfattande 
tabell över genomförd fokusgrupp och längden på den samt de intervjuer som gjorts. 
Perioden för insamlande av sekundärdata är från 2019-03-11 till och med 2019-04-16. 
 
Tabell 3. Sammanfattande tabell över genomförda intervjuer och fokusgrupp.  
Respondenter Intervjulängd Datum Intervjuform Plats 

Fokusgrupp 1h 26 minuter 2019-03-07 Skype - 

Respondent 1 29 minuter 2019-03-27 Personlig intervju NUS 

Respondent 2 21 minuter 2019-03-28 Personlig intervju NUS 

Respondent 3 38 minuter 2019-03-28 Personlig intervju NUS 

Respondent 4 41 minuter 2019-04-09 Personlig intervju NUS 

Respondent 5 24 minuter 2019-04-09 Personlig intervju NUS 

 
 
4.1 Effekter från en implementering av en bygglogistiklösning  
4.1.1 Fokusgrupp 
Inom bygglogistiklösningen arbetar många olika aktörer där projektledningen består av 
personer från ÅF, Myloc och Schenker. Vid fokusgruppen deltog: Olof som är platschef 
på NUS för Schenker, Maria som är logistiksamordnare på NUS för Schenker, Petter som 
är projektledare på NUS för ÅF, Jenny som är vice projektledare på NUS för ÅF samt 
Magnus som är produktansvarig för Myloc. 
 
Fokusgruppen inleds med en diskussion kring strategin och visionen med själva 
bygglogistiklösningen. Petter säger att beställningen inledningsvis var att alla 
byggnationer och projekt skulle fortgå löpande på NUS, utan att störa den dagliga driften 
av sjukhusverksamheten. Sedan kompletterades lösningen med säkerhet- och 
hållbarhetsaspekter såsom koordinering och samlastning av transporter.  
 
“Projektets syfte handlar om effektiv logistik för att gynna byggproduktionen” (Jenny) 
 
Jenny menar att visionen i det stora hela är att effektivisera och skapa en produktiv 
byggproduktion. Magnus fyller i att det handlar om att bygga billigare samt att tiden för 
entreprenören behöver användas bättre för att bli produktivare, samtidigt som det inte ska 
märkas att de bygger om på sjukhuset. Syftet från Schenkers sida, enligt Olof och Maria, 
är att göra det så enkelt som möjligt för slutkunden, Region Västerbotten (RV). Petter 
avslutar med att verksamheten på sjukhuset har högsta företräde och den inte under några 
omständigheter ska störas. 
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Förändringsledning 
Utifrån mottagandet av bygglogistiklösningen på arbetsplatsen menar samtliga att de 
inledningsvis upplevde en stor skepsis från mottagarna.  
 
“Vad gjorde Schenker där? Hur ska de nu ställa till det? Nu kunde ju entreprenörerna 
inte jobba som de alltid har gjort”. (Olof) 
 
Olof påpekar att implementeringen tagit mycket tid till en början, mycket på grund av att 
många människor varit och är involverade. Bygglogistiklösningen implementerades 
försiktigt till en början och anpassades för entreprenörerna för att senare starta en 
integrering av leverantörer, enligt Petter. Petter anser att entreprenörerna och 
leverantörerna initialt inte förstod nyttan av att arbeta på detta sätt. Enligt Maria har det 
varit svårt att integrera de olika leverantörer som levererar till NUS i lösningen, och hon 
tror det grundas i att entreprenörerna inte ställer tillräckligt höga krav på leverantörerna 
gällande planering.  
 
“Det har framförallt jobbats med lite morot, att de här ska bli bra för alla, men sen ibland 
har vi fått ta till piskan lite då och då, och då har vi fört fram Malin”. (Petter) 
 
Petter poängterar att Malin är projektchef och beställare från RV. Han menar att hon har 
fått vara hård och ställt krav på leverantörerna om att de enbart får leverera till NUS om 
de använder bygglogistiklösningen. Han avslutar med att förändringsledning är en stor 
utmaning då entreprenörerna många gånger inte är vana att planera, strukturera, informera 
samt jobba i ett verktyg på det här sättet. Jenny upplever att bygglogistikösningen har 
blivit accepterad allt eftersom implementeringen fortgått och att den är uppskattad av 
många. Mycket förmodar hon har sin grund från att det stegvis har testats fram och 
justerats genom feedback från användarna. Magnus utvecklar resonemanget och menar 
att det ofta finns tveksamheter vid förändring, speciellt i byggbranschen där logistik sällan 
är och har varit fokus. Den positiva responsen är dock väldigt hög och hantverkarna 
förstår att de kan fokusera på det dom är bäst på.  
 
Från början när de implementerade förändringen menar Olof att det är viktigt att driva 
igenom denna förändring genom diskussioner, och inte gå in som poliser. Det är viktigt 
att entreprenörerna förändrar sitt arbete så att det i slutledet blir enklare för alla på 
området, vilket är själva processen menar Olof. Petter poängterar att de börjat hela 
processen från start med intervjuer av 40–50 personer men att de redan där stött på en del 
motstånd. Petter menar att vissa respondenter suttit med armarna i kors och funderat på 
vad de egentligen skulle göra där. Syftet där var, enligt Petter, att skapa en förståelse för 
hur logistikflödet såg ut och vad de i grund och botten kunde sätta ihop för lösning för att 
förbättra logistiken. Där insåg Petter att det krävdes en mjukare implementering i starten, 
där strategin i första stadiet låg i att sälja in lösningen genom mun-till-mun (word of 
mouth) metoden.  
 
“Vi hade några personer från entreprenörerna som vi valde ut i början, där vi började 
med dem då de verkade öppna för att testa nya saker och är positiva. Jag har fått känslan 
av att de har talat gott om systemet och logistiklösningen till deras kollegor så det sen 
har gått lättare att ta det vidare.” (Jenny) 
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Jenny benämner personerna likt ambassadörer, några som kunde hjälpa till att föra 
förändringen vidare personligen. Petter menar dessutom att utbildningar och 
informationsmöten drivit på förändringen där de tydliggjort fördelar med att använda 
bygglogistiklösningen. Det sker även samordningsmöten kontinuerligt med 
entreprenörerna samt att nyhetsbrev skickas ut till medlemmarna inom projektet. Jenny 
påpekar även att beställaren, RV, ställer krav på entreprenörerna att arbeta i 
bygglogistiklösningen och således får dem att lyssna på ÅF och Myloc. Magnus 
poängterar att RV ansvarar och betalar för hela bygglogistiklösningen, vilket gör att 
entreprenörerna uppmuntras mer till att använda den, vilket har varit en stor fördel jämfört 
med andra projekt. Jenny fyller i att materialhanteringen före implementeringen 
fungerade mindre bra vilket har gjort att entreprenörerna varit mer öppna för att arbeta på 
ett nytt sätt. Vidare menar Jenny att de positiva effekterna bör synliggöras mer för 
medlemmarna. Det räcker inte att bara poängtera att det blir en nytta utan någonstans 
måste de visa upp mer specifikt vad entreprenörer vinner på det i slutändan. Magnus 
utvecklar att många blir skeptiska när de får veta att det ska arbeta i ett IT-system, därför 
måste hela lösningen presenteras där Myloc är ett hjälpmedel. Jenny avslutar 
resonemanget med att bygglogistiklösningen måste visa en vinst för alla, inte enbart för 
beställaren. Hon menar att entreprenörerna förmodligen inte hade accepterat förändringen 
då, eftersom även de är intresserade av att dra nytta av en förändring som denna.   
 
Informationsdelning och kommunikation 
Vidare i diskussionen berörs Myloc och dess effekter där Olof tror att Myloc inom en 
kort framtid kommer användas av alla. Nya medlemmar efterfrågar även mer utbildning 
vilket han anser är ett tecken på uppskattningen av Myloc. Maria utvecklar diskussion 
gällande hur Myloc har kunnat specialanpassats för att få användarna att utnyttja 
verktyget på rätt sätt, som de vill att det ska utnyttjas. Hon menar att leveransplanering 
blir bättre och att entreprenörerna använder systemet på varierande sätt. Vissa beställer 
genom arbetsledaren jämfört med andra som delegerar ut ansvaret till varje medlem att 
sköta beställningar vilket ibland kan bli rörigt. Jenny anser att det fortfarande finns en del 
spärrar då vissa inte vill anamma ny teknik och beställa i systemet. Maria håller med, men 
utvecklar att det är ett fantastiskt verktyg för entreprenörerna. Hon menar att genom 
specialanpassning och uppdateringar börjar Myloc även bli bättre för Schenkers del, även 
om det till en början inte var lika effektivt. Petter påpekar att Myloc har anpassats för att 
få materialflödet att fungera med en tredjepartslogistiker och dess funktionalitet har 
därför uppdaterats under tiden som projektet fortgått. Olof och Maria instämmer med 
Petter, de anser att det är större skillnad nu. 
 
Vad gäller Myloc och dess effekter nämner Jenny just enkelheten av ett system som 
integrerar flödeskedjan och synliggör information. Framförallt från det att beställningar 
sker ute på NUS till när transporten går från leverantören. Jenny menar att kollin således 
kan kopplas till specifika leveranser och spåras. Magnus instämmer och poängterar att 
spårbarhet finns i alla händelser och lagras bakåt i tiden där alla medlemmar kan tillföra 
information och ta del av den. Bland annat nämner Jenny och Petter hur entreprenörerna 
kan fokusera på deras kärnkompetens och öka sin produktivitet då de inte behöver 
spendera tid på att avbryta arbetet och undersöka om materialet har kommit, den 
informationen hittas i Myloc. Ytterligare kan avrop ske just-in-time vilket gör att det inte 
behöver existera ett lager på byggarbetsplatsen, som är begränsat. Både Petter och 
Magnus påpekar att material på byggarbetsplatsen har en tendens att bli stulet, förstört av 
väder eller bortglömt vilket kan minskas med hjälp av Myloc och BLC. 
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Tredjepartslogistik 
Olof skildrar effekten av TPL och BLC där han upplever att spillet av material har 
minskat genom att utnyttja BLC. Material kan returneras till BLC istället för att kasseras, 
då det tidigare inte funnits möjlighet till ett lager. Maria förklarar att BLC även möjliggör 
delning av material mellan projekten, att materialet nu kan nyttjas fullt ut. De kan alla se 
att Schenker och BLC används frekvent, men tror att en ökning framåt kommer ske när 
fler stora projekt startar. Magnus och Jenny poängterar att Schenker skött och sköter sig 
mycket bra, då de löser de flesta problem, men att det även kan resultera i en 
suboptimering. RV verkar däremot nöjda med helheten, menar Petter, men att det framåt 
krävs ytterligare förändring för att göra lösningen mer effektiv, en längre 
planeringshorisont med rättigheter och skyldigheter för alla parter. Petter nämner att RV 
som beställare betalar för hela lösningen vilket är intressant för entreprenörerna. Detta 
menar han innebär att entreprenörerna till exempel kan minska ner på sina 
inköpskostnader genom större inköp som de kan lagra på BLC. Petter tror att 
byggkostnaderna kan minska med 15–20 procent genom bygglogistiklösningen. Jenny 
påpekar även att det som monteras ned under tiden en renovering sker även kan lagras på 
BLC för att sedan återanvändas när arbetet är genomfört. 
 
Maria berättar att hon uppmärksammat att rätt typ av fordon kan sköta transporten in till 
NUS från Schenker som ett resultat av bygglogistiklösningen. Många gånger är det trånga 
utrymmen och ibland har inte fyllnadsgraden på lastbilen varit uppfylld, vilket innebär 
att Schenker kan köra en mindre från BLC. Olof poängterar även att de kan styra tiderna 
bättre då det finns vissa oskrivna regler för tider som inte passar för leveranser på 
området. Maria utvecklar att Schenker nu kan lossa bilarna direkt när de kommer, vilket 
har gjort att det blivit färre bilar på området. Maria upplever att det sällan skapas kö längre 
samt att bilarna har spenderat mindre tid på området och stör inte verksamheterna 
omkring i samma grad. Samtliga i fokusgruppen diskuterar även att lösningen möjliggjort 
färre transporter som följd av samlastning där fyllnadsgraden kunnat blivit högre och där 
slingbilen plockar upp material på vägen från leverantörer. Just-in-time diskuteras även 
där Jenny säger att möjligheten med större inköp möjliggör att material således kan 
portioneras ut från BLC när det behövs. Magnus avslutar diskussionen med att material 
därmed flyttas i mindre utsträckning på området.  
 
“Skaderisken om man tittar på arbetsplatsen och vad som sker idag, så tror jag att det 
nästan är 50 procent eller över 50 procent av skadorna som sker när man hanterar eller 
flyttar material”. (Magnus) 
 
Genom att Schenker sköter dessa logistikaktiviteter kommer materialet till rätt plats 
direkt. Dessutom tror Jenny att utifrån hållbarhetsperspektivet bidrar även 
bygglogistiklösningen till färre bilar och i sin tur mindre utsläpp och ett bättre trafikflöde 
i city samt minskat svinn och kassation.  
 
 
4.1.2 Semistrukturerade intervjuer 
Respondent 1  
Respondent 1 agerar som underentreprenör åt en större entreprenör. Respondenten har 
arbetat inom branschen i cirka 25 år där hen idag driver bolaget och har varit på NUS i 
drygt fyra år. Respondenten anser att bygglogistiklösningen som helhet fungerar bra för 
deras del i dagsläget, även fast de i grunden inte utnyttjar alla delar då de inte behöver 



41 
 

det. För Respondenten är ett tydligt syfte det absolut viktigaste när det kommer till nya 
förändringar. Hen menade att det är svårt att ta till sig något utan ett tydligt syfte. 
 
“Att ändra någonting som vi kanske tycker fungerar bra utan att du har en förklaring 
varför du ska ändra, då blir det ju jättesvårt. Men här var det ju tydligt syfte, då blir det 
ju enklare.” 
 
Respondenten menar att de inte märkt av implementeringen mer än att de till en början 
fått information om att Schenker skulle sköta in- och uttransporter av allt material. 
Anledningen till implementeringen tror respondenten handlar om koordinering av 
logistiken och allt material på plats. Dessutom menar respondenten att informationen de 
fått gällande implementeringen varit tillräcklig. Till en början utnyttjade de Schenkers 
tjänster genom att ringa dem för att boka in tjänsterna men efter ett tag blev de ombedda 
att använda Myloc, vilket de idag gör, men i alldeles för liten grad menar respondenten. 
Respondenten poängterar att de i grunden är ett rent tjänsteföretag och har väldigt lite 
materialtransport och att de egentligen oftast bara vill ut med material. Dock har de fått 
påtryckningar om att utnyttja bygglogistiklösningen mer, även om hen menar att många 
av medarbetarna inte alltid har behov av Myloc, utan att de många gånger ringer 
arbetsledare som i sin tur styr det där ifrån. Hen menar att de ständigt arbetar med att 
förbättra sin användarfrekvens av bygglogistiklösningen, eftersom de då kan fokusera på 
rätt aktiviteter istället för att prata i telefon och springa omkring och leta efter material 
och ta emot leveranser.  
 
Respondenten tycker överlag att medarbetarna bemött förändringen positivt. De har varit 
på NUS ett antal års tid och kulvertarna är långa, vilket för dem bidrar till att de slipper 
gå dessa sträckor för att ta emot material eller hämta verktyg. Detta anser respondenten 
är jättebra för dem, vilket har underlättat mottagningen av förändringen. Hen menar att 
det ibland är lätt att glömma att boka genom Myloc, men att det i själva verket ligger hos 
dem att förändra gamla arbetssätt. Respondenten menar att det svåraste är att ändra gamla 
vanor och att de tidigare gjort avrop för både material och verktyg vid tillfället de behöver, 
för att sedan släppa det och gå vidare. Hen menar att det bara handlar om att bryta mönster 
och hitta en ny vana att gå in i Myloc och lägga in beställningen. 
 
För att belysa vad som skulle kunna gjorts annorlunda vid implementeringen menar hen 
att det borde, från deras egen sida, ställts högre krav på medarbetarna att utnyttja 
lösningen. Hen poängterar att det har fungerat bra från beställarens och Schenkers sida. 
Däremot tror hen att mycket av grunden till varför de idag inte fullt ut använder till 
exempel Myloc är på grund av generationsskifte. De som arbetat länge inom 
byggbranschen och är några år äldre, har nog haft svårare att ta till sig teknologin, tror 
hen. Vice versa gällande den yngre generationen, som hen menar utnyttjar teknologin på 
ett helt annat sätt. Däremot poängterar hen att lösningen bidragit till en enkelhet, där 
Schenker alltid har gott anseende och levererar snabbt och inom tid. Dessutom har 
förändringen även bidragit till att det blivit en bättre arbetsmiljö där det är renare.  
 
“Vi har rivit större delar betong, bokat i Myloc för avhämtning på pall, så hämtar 
Schenker upp det med truck och kör bort det. Schenker har de rätta verktygen”.  
 
Respondenten poängterar att de endast utnyttjar Myloc då de bokar in leveranserna de får 
och då de behöver transportera ut material. De lagrar ingenting genom Schenker och deras 
BLC utan de utnyttjar utrymmen på NUS som är under rivning eller inte ska 
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återuppbyggas för verksamhet omgående. Respondenten anser inte att BLC skulle kunna 
underlätta för just deras verksamhet, då det blir för långa transporter eftersom de många 
gånger behöver ha verktyg och utrustning fort med kort planeringshorisont. Dessutom är 
entreprenören så pass nischad att personen som hämtar verktyg även kan behöva ha 
mycket kunskap om vilket verktyg som ska hämtas, vilket försvårar vissa delar i det stora 
hela. Hen upplever dock att det inte alls varit några skador eller problem med leveranserna 
de fått, de anger bara leveranszon och sen kommer leveransen dit.  
 
Respondent 2 
Respondent 2 är projektledare inom en entreprenör där hen sköter bland annat ekonomi 
och inköp. Hen har arbetat inom byggbranschen i sju år och hanterar många olika 
byggprojekt på NUS. Enligt respondenten är det viktigt vid förändringsledning att förstå 
sig på enkelheten i en implementering för att kunna anamma den.  
 
“Det är ju att man förstår på en gång, eller för att vi ska motivera till resten, då måste 
det vara enkelt för oss att förklara för våra montörer som faktiskt ska använda det.” 
 
Respondenten poängterar att implementeringen från start var påfrestande då många varit 
rädda för förändringen. Från start tror respondenten att den tunga trafiken in till NUS var 
en av anledningarna till implementationen, samt att kunna koordinera mottagning av gods 
på plats. Hen menar att många trodde att lösningen skulle medföra extra arbete, och att 
det i början gjorde det eftersom förändringar tar tid att vänja sig vid. Ytterligare menar 
hen att om en medarbetare blir osäker på hur man ska gå tillväga så kommer den personen 
till slut inte anamma förändringen, eftersom det alltid är lättare att göra som de alltid har 
gjort innan. Däremot, menar hen, att de har tagit igen den extra tiden det medfört med de 
effektiviseringar som uppkommit genom bygglogistiklösningen. Hen menar att det från 
början var svårt att påvisa syftet för medarbetarna på bygget, men att hen och de som 
arbetar som arbetsledare tydligt kunde förstå syftet. Dessutom har implementeringen 
fortgått genom hjälp som de själva krävt för att förstå Myloc och bemöta problem de stött 
på, främst genom personer från Schenker.   
 
Upplevelsen kring hur tydligt all information var gällande förändringen menar 
respondenten fanns där, men att det var väldigt mycket i början vilket gjorde det svårt att 
ta till sig all den informationen. Hen poängterar även att de flesta har bemött förändringen 
mycket positivt, men att det ibland har skapat irritation om en leverans som bokats på en 
särskild tid inte dykt upp i tid. Hen menar att de kan sakna en notis om det, alternativ en 
notis om att de ändrat den planerade leveranstiden. Respondenten menar i stort att det är 
tydlighet som de önskar i det avseendet, vilket är det som hen menar är en 
förbättringspotential inom bygglogistiklösningen. Dessutom är det många som haft svårt 
att ha framförhållning vad gäller bokningar, vilket bygglogistiklösningen strävar efter, då 
det krävs att en beställning läggs innan 15.00 för att få det dagen därpå menar hen.  
 
“Den yngre generationen som är vana att sitta vid en dator tycker ju att det är lite roligt 
att få knappa på en dator, och de tar det ju också på ett helt annat sätt. De äldre vill 
skruva istället.” 
 
Däremot tydliggör hen att många är nöjda och glada att de slipper lägga tid på att springa 
i kulvertar för att leta material eller för att ta emot leveranser, vilket betyder att de kan 
lägga mer kraft på huvudsysslan och spara tid. Detta resulterar i att de faktiskt kan 
leverera slutprodukten snabbare, tror respondenten. Som en helhet genom Myloc nämner 
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respondenten att de dock känner att de har sämre koll på leveranser som kommer, om 
något skulle vara transportskadat eller fel levererat vid leveransen. Det märker de inte 
förens de behöver materialet samt att de har svårt att ha framförhållning för att göra avrop 
i Myloc, vilket de tidigare inte behövde och då hade mer kontroll på vad som fanns 
hemma och tillgängligt. Dock menar hen att det händer mer sällan än ofta. 
 
Hen upplever att det skiljer sig mycket att arbeta med bygglogistiklösningen beroende på 
vilken leverantör som det beställs i från. Hen menar att om leverantören är uppkopplad 
mot Myloc är det enkelt, då de vet vad som krävs vid till exempel märkning. Dessutom 
när de använder BLC upplever hen att det är svårt att hålla isär kollin, men att lösningen 
som helhet skapar en enkelhet när man väl har förstått lösningen. Det positiva med BLC 
menar respondenten är att de kan ta hem större partier av visst material som har långa 
leveranstider på, för att lagra på BLC och avropa just-in-time. Hen upplever även att det 
är lättare att planera inköp av material där de inte behöver oroa sig för långt försenade 
leveranser. Respondenten avslutar med att berätta att arbetsmiljön även har blivit 
förbättrad, där hen upplever att det är mindre material på våningarna.  
 
Respondent 3 
Respondent 3 sitter som arbetsledare och driver ett byggprojekt framåt, gör större 
offertförfrågningar och köper in större partier. I stort menar respondenten att hen är med 
i själva planeringen för byggprojektet. Respondenten har varit på NUS i drygt ett och ett 
halvt år men inom branschen i cirka tio år. Enligt respondenten är det viktigt att det finns 
en projektledare eller arbetsledare som kan driva på förändringen och finnas tillgänglig 
vid problem eller funderingar när något nytt ska implementeras.  
 
“Absolut det viktigaste är att ha någon som egentligen hjälper dig att komma igång för 
man behöver en push när man ska sätta igång med något nytt, så är det. Det är väldigt 
jobbigt för någon att uppfinna hjulet själv, det behövs hjälp och lösningar.” 
 
Respondenten upplever att bygglogistiklösningen är en smart lösning, med ett BLC som 
är nära till hands för snabba avrop. Hen anser att det hjälper dem att planera bättre och ha 
bättre framförhållning. Hen förstod det som att det var mycket tung trafik förut in till 
NUS, vilket var en av de större anledningarna till implementeringen av 
bygglogistiklösningen. Det är nu gjort mer strukturerat, med personal på plats som tar 
emot leveranser och kan koordinera enklare, vilket kan leda bort de tunga leveranser som 
står stilla. Dessutom menar hen att det underlättar enormt med personalen Schenker har, 
som de har lärt känna, och att de i sin tur känner till området så de bär ut materialet som 
beställts till rätt plats.  
 
Till en början menar respondenten att de fick presenterat lösningen och att RV ville göra 
en förändring eftersom det var mycket trafik på området. Hen menar att de presenterade 
en lösning tillsammans med Schenker som skulle tillhandahålla med personal på NUS 
som hjälper till med logistiken. Respondenten menar att uppstarten och början av 
implementeringen var tung, men att ju mer de började använda systemet började hen 
stegvis förstå sig på det. Hen upplever att det svåra har varit att hitta i systemet, men att 
de då fått den hjälp de behövt för att komma vidare i processen. Hen upplever även att 
märkningar från leverantörer har blivit annorlunda då det krävdes tydligare märkning, 
men att det hela tiden funnits hjälp till hands för att förstå de nya rutiner och kraven som 
ställts.  
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“Maria och Olof [Schenker] gör ju allt! De har varit otroligt tillmötesgående och 
förstående kan jag tycka. Så jag tycker det har varit jättebra och det är ju ett måste när 
det är vi som ska göra en förändring och gå från standardrutiner.” 
 
För att en förändring ska bli bra anser respondenten att det är viktigt att medarbetarna är 
öppensinnade för nya lösningar. Detta för att i sin tur möjliggöra utveckling och 
förbättring av processer och rutiner för att i slutledet leverera ett bra resultat för 
beställaren, anser respondenten. Däremot bedömer respondenten att implementeringen 
har tagits emot bra genomgående, men att vissa är mer konservativa än andra och anser 
att det inte krävs en förändring då det fungerar med de rutiner och normer som alltid 
använts. Respondenten själv är öppen för bygglogistiklösningen men menar att hen inte 
provat systemet 100 procent fullt ut än, eftersom hen är med i ett byggprojekt som 
fortfarande är i en uppstartsfas. Hen menar att en av anledningarna till det är att mycket 
material finns lagerfört hos grossist och att de leveranserna kan ske direkt, vilket innebär 
att de inte behöver planera det arbetet i förväg. De har inget behov av att ha just det 
materialet lagerfört på BLC där hen inte ser varför det egentligen skulle underlätta. 
Däremot upplever respondenten att de fått bättre kontroll över leveranser och 
materialplanering.  
 
“Man få bättre koll själv, man sitter ju oftast en bra bit i förväg och försöker planera sina 
leveranser. Tidigare var det kanske mer att ”oj jäklar nu kanske det är dags att beställa 
den där centralen” så visar det sig att det tar ännu längre tid än vad man trodde så blir 
det ännu mer försenat projekt tack vare det.” 
 
Respondenten upplever att eftersom de kan ta tag i inköpen och planeringen tidigare i 
processen, flyter bygget på bättre, vilket hen tror kan resultera i snabbare slutresultat. 
Dessutom menar hen att en effekt av bygglogistiklösningen är att gods och material som 
tidigare kan ha fastnat nere i förråd eller lämnats ute utan övervakning har minskat, då 
det bärs in direkt vid ankomst av Schenker. Hen menar att de får materialet till rätt plats 
vid rätt tid genom att Schenker finns tillgängliga på området. Dessutom kan de lagerföra 
material som de inte behöver för tillfället genom BLC, vilket underlättar i deras 
arbetsmiljö samt att Schenker dessutom tömmer deras avfall när de enkelt bokar det i 
Myloc, vilket sparar icke-värdeskapande tid för medarbetarna. Hen poängterar att de 
slipper springa runt och leta material som tidigare kunde komma på olika leveransplatser, 
vilket underlättat mycket för dem.  
 
Vad gäller informationen och Myloc upplever respondenten att det ibland kan kännas 
otydligt med leveransdelarna. Hen uttrycker sig att en notis hade varit behjälpligt gällande 
när material anlänt, eller om det är en ofullständig leverans och om något kolli fattas. 
Respondenten upplever att hen inte har full koll förens man går in i systemet själv och 
kontrollerar om det som beställts har anlänt till BLC eller inte. Ibland kan det vara svårt 
att tyda all information i Myloc, framförallt när det gäller en hel leveransdel. Dessutom 
menar respondenten att en förenkling av Myloc skulle kunna hjälpa till att få fler att 
utnyttja lösningen. Hen menar att en typ av branschstandard skulle kunna underlätta 
framåt inom branschen vad gäller just planeringsdelen med alla leveransdelar och kollin 
med de många olika som finns på varje del och produkt.  
 
Avslutningsvis anser respondenten att säkerheten blivit bättre på bygget och även 
arbetsmiljön i sin helhet. Möjligheter för retur av material gör att de kan återanvända delar 
de monterat ner på nytt genom att det kan lagras på BLC för att sedan avropas på nytt till 
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projektet. Det innebär enligt respondenten att delen inte behöver ligga på 
byggarbetsplatsen och utgöra risk genom att den tar plats eller kan bli förstörd. Men hen 
poängterar att lösningen som helhet är smart och bra, och resulterar i bättre effektivitet 
samt att de kan lägga energi och tid på rätt aktiviteter.  
 
Respondent 4 
Respondent 4 arbetar som projektingenjör för en entreprenör på NUS och har varit där 
sedan augusti. Det är en roll som spänner sig brett över arbetsuppgifter, men i stort 
innebär det materialinköp och materialplanering, inköp av underentreprenör samt kalkyl 
och budgetering. Respondenten menar att tydlighet är en av de viktigaste aspekterna vad 
gäller förändring och implementering, där syftet tydligt ska lyftas fram. Dessutom menar 
hen att det bör finnas en användarvänlighet i det verktyg som implementeras, för att göra 
det så enkelt som möjligt. 
 
“Jag tycker det viktigaste är att det finns en tydlighet, alltså, dels “det här är syftet med 
det och så här gör man”. Det är nog egentligen de två som är viktigast.” 
 
Respondenten hävdar att bygglogistiklösningen är en smart lösning och att det fungerar 
bra i sin helhet. Däremot anmärker respondenten på att lösningen kräver att användaren 
behöver lägga extra tid på vissa arbetsuppgifter, såsom att spegla upp order i Myloc. Detta 
kan ibland förbises om leverantören inte återkopplat med ett ordererkännande direkt. 
Dock anmärker respondenten att många inte behöver lägga lika mycket vikt och tid vid 
att leta efter levererat material. Den tiden de tidigare använt för att leta kan de nu lägga 
på effektivt arbete. I början anser respondenten att bygglogistiklösningen syftade till en 
att skapa bra materialförvaring då det saknas liknande utrymmen på NUS och att det 
således besvärade sjukhusets pågående verksamhet. Dessutom menar respondenten att 
syftet med materialhanteringen är att kunna leverera materialet när det väl behövs för 
montering.  
 
Respondenten menar att eftersom hen inte var med från start vid implementeringen är det 
svårt att jämföra med hur det gick till innan. Däremot, menar respondenten att det märktes 
att vissa var mer aktiva i förändringen och systemet som sådant än andra. För hen har det 
varit tydligt att dessa nyckelpersoner har fått trycka på lite extra för att implementeringen 
ska nå fram till vissa som varit motvilliga i början till förändringen. Vidare menar hen att 
Schenker, genom Maria och Olof, hållit i möten och informationsträffar som de fått 
möjlighet att delta vid, för ytterligare inlärning av systemet och hur order ska speglas upp 
i Myloc. Under tiden har användarvänligheten blivit bättre och tydligare samt att insynen 
har ökat i varför det ska användas.  
 
“Jag kan ju tänka mig att det har blivit mycket, mycket bättre, det måste det ha blivit, och 
sen så är det väl så att det fortfarande finns förbättringsområden, men det handlar ju 
mycket om att vi själva måste vara delaktiga i det också.” 
 
Ytterligare menar respondenten att det har funnits en del motsättningar och frustration 
gällande förändringen, av de medarbetare som finns i hens närhet. I början uttryckte 
många av hantverkarna en ovilja till förändring då det var bökigt att göra det extra steget 
som Myloc krävde för att spegla en lagd order samt att det tog tid att lära sig. Däremot 
upplever respondenten att förändringen tagits emot mer med tiden och att fler nyttjar 
systemet. Respondenten tror att vissa inom projektet har lättare att ta emot förändring än 
andra genom att de är mer öppna och förändringsbenägna än andra. Detta eftersom de 
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kan förstå hela kedjan ända till slutkund menar hen. De som däremot har svårare att ta 
emot förändringen menar respondenten ofta är konservativa i deras arbetssätt och inte ser 
hur en förändring skulle göra det bättre. För att lyckas ännu mer anser respondenten att 
det skulle kunna erbjudas fler tillfällen för avstämningar med Schenker samt en närmare 
dialog med dem, då det är dem som finns på plats och vet hur flödet på NUS går till mer 
i praktiken.  
 
Respondenten anser att Myloc som system har kunnat bidra till en bättre samordning av 
projekten. Däremot anser hen att märkning av godset ibland kan bli svårt när hen i så stor 
mån som möjligt försöker uppge den godsmärkning som ska vara på godset. Vad som 
kan bli ett problem här menar respondenten är att det krävs att leverantören då även 
skriver ut det på leveransetiketten, så att Schenker sedan lätt kan hitta leveransdelen i 
Myloc. Om leverantören i sin tur märker det med den informationen eller inte är svårt att 
svara på eftersom de själva har olika sätt att märka med information, men respondenten 
upplever att det fungerar som det ska. Respondenten anser att Mylocs gränssnitt ibland 
kan upplevas som mindre bra - även om det är en smaksak - men att det emellanåt kan 
vara rörigt att navigera mellan speglade order. Dessutom upplever respondenten att det 
finns flera funktioner i Myloc som de inte har koll på fullt ut, som med stor sannolikhet 
skulle underlätta delar i deras arbete. Däremot anser hen att det är något de själva får 
upptäcka alternativt be om hjälp från Schenker för att upptäcka och lära sig.  
 
Respondenten avslutar med att BLC kan utnyttjas för att skapa planering med 
framförhållning, eftersom materialet kan stå där om en viss montering skulle bli förskjutet 
av någon anledning. Detta menar hen att materialet inte tar plats på NUS och således 
påverkar den dagliga verksamheten som bedrivs där.  
 
Respondent 5  
Respondent 5 arbetar idag som arbetsledare där hen planerar och delegerar jobb inom 
deras projekt på NUS. Vidare agerar hen som tidssamordnare där hen bestämmer 
arbetsordningen av olika yrken på byggprojekten. Respondenten har arbetat inom 
byggbranschen i åtta år och är inblandad i flertalet projekt som organisationen idag är på. 
För respondenten är det viktigt att alla inblandade inom ett projekt är med på samma bana 
när en förändring ska ske.  
 
“Alla ska vara med på banan, så att det inte blir något halvt för vissa kan ju inte arbeta 
utanför systemet och vissa inne i systemet” 
 
Respondenten anser att det är bekvämt att arbeta med bygglogistiklösningen, eftersom 
det från början tog enormt mycket tid att hämta material till rätt plats för alla hantverkare. 
Tidigare menar hen att Region Västerbotten inte kunde ha lika många projekt pågående 
samtidigt då de inte hade några bra lagringsytor för allt material. Från början antyder hen 
att det var svårt att få med alla hundratals personer att arbeta inom den nya lösningen, 
men att det ändå startat bra. I början poängterar respondenten att det var många möten 
veckovis där systemet presenterades och Schenker gick igenom hur det fungerade. Vad 
som kan ha varit svårt till en början menar hen är just att implementeringen skedde mitt i 
projekten, vilket således innebar att arbetssättet behövde ändras hyfsat tvärt. Däremot 
menar respondenten att implementeringen har gått bra i sin helhet och att hen utnyttjar 
systemet så mycket som det går.  
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Vidare menar hen att de som ofta haft svårare att förändras många gånger har varit av 
äldre generation och arbetat länge inom byggbranschen. Hen menar att dessa personer 
anser att de inte ska behöva använda lösningen då de redan arbetar på ett bra och effektivt 
sätt. Vidare kan respondenten se att ytorna har blivit renare med mindre material överallt 
samt att de tidsbesparingar de gör på att inte behöva leta material har resulterat i kortare 
byggtider.  
 
Respondenten anser att Myloc anpassats bättre med tiden, utifrån detta projekt och sätt 
att arbeta. Hen menar att om en vara inte kommit på utsatt tid så hjälper Schenker till att 
undersöka vart materialet finns givet att det finns en leveransdel. Dessutom antyder hen 
att mail-notiserna som dyker upp är bra och ger hen mer inblick och ökad kontroll 
emellanåt. Respondenten menar att Myloc har gjort det enklare vad gäller spårbarheten, 
även om de tar hjälp av Schenker om det skulle uppstå situationer där de behöver ta reda 
på information bakåt. Myloc i sin helhet har bidragit till en smidigare materialhantering 
samt sophantering poängterar hen. I framtiden anser respondenten att det skulle vara 
intressant om det fanns något som liknande ett monopol på ett system som Myloc, även 
om alla projekt ser olika ut, men att de ska slippa använda flera olika system beroende på 
projekt. Med detta menar hen att de då kan lära sig systemet helt och utnyttja det till sin 
fulla potential. Dessutom belyser respondenten att det även skulle underlätta för 
leverantörerna att inte behöva använda diverse olika system för alla de projekt de 
levererar till.  
 
Samtidigt har planeringen inför projekten blivit smidigare genom att de kan nyttja BLC. 
Även om respondenten menar på att de använder sig av BLC, uppstår det ofta problem 
vad gäller att bryta förpackningar och kollin. Hen menar att Schenker eller någon annan 
inte får bryta deras kollin, vilket resulterar i att de sällan kan beställa in buntar för att 
lagra på BLC och plocka enstaka delar från när det väl behövs.  
 
“Vi kan ju inte beställa till klockarbäcken och skicka med om jag säger att ’jag vill ha 5 
av de här gipsskivorna’ - för det har ju med garanti och ansvar över materialet samt 
kollit som dom inte får bryta.” 
 
Respondenten menar dock att de ofta beställer koncentrerat för en viss arbetsuppgift eller 
arbetsetapp, således kan de använda BLC för lagring av det material som beställs för den 
etappen. Dessutom ser respondenten fördelen med den returlogistiken som Schenker 
tillhandahåller, där de själva inte behöver lägga tid på att frakta bort material som inte ska 
användas direkt. Även om lagringen av överblivet material är bra att ha möjlighet till, kan 
det ibland beställas nytt material om ett arbete kräver mer material än vad som finns 
returnerat och oanvänt tillhanda på BLC. Respondenten pekar återigen på hur de agerat 
tidigare då de lagrat på området på diverse ställen, och att det då krävde att varje person 
skulle minnas vilket överblivet material som fanns tillhanda.  
 
 
4.2 Mått och effekter från en bygglogistiklösning på NUS 
4.2.1 Leveransprecision 
Leverans i tid  
Genom att uppmärksamma tid som en kritisk faktor inom byggprojekten sammanställdes 
ett diagram (Figur 6) över tiden på dygnet som lastbilarna ankommer till 
godsmottagningen på NUS. Mellan klockan 07.00 och 08.00 ankommer det cirka 20 
transporter fördelat genomgående under den undersökta perioden. Det framgår tydligt att 
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det främst ankommer transporter under förmiddagen. Mellan klockan 14.00 och 15.00 
under eftermiddagen sker dock även en ökning. Efter klockan 15.00 ankommer sällan 
transporter med materielleveranser till NUS. 
 
 

 
Figur 6. - Tidsdiagram mars och april. 
 
En uppföljning har genomförts på dessa transporter genom att undersöka om ankomsten 
sker i tid (i tabell 4 på nästkommande sida), med ett antagande att aviserade transporter 
högst får vara 60 minuter sena för att anses OK. Om transporterna är mer än 60 minuter 
sena eller inte aviserade anses transporten som INTE OK. Anledningen till antagandet 
om att transporterna anses vara godkända (OK) om de infaller inom 60 minuter efter utsatt 
tid är på grund av att många transporter inte ankomstregistreras direkt vid ankomst. 
Många gånger lossas transporterna först för att sedan ankomstregistreras, vilket innebär 
att transporterna är sent ankomna i systemet - även om transporterna inte är det per se. I 
tabell (4) uppmärksammas att 74 procent av transporterna inte är godkända (INTE OK) 
under mars samt 26 procent är godkända (OK). Det är främst Schenkers slingbil som inte 
ankommer inom intervallet på 60 minuter efter ankomstplanerad tid som krävs för att 
anses vara OK. Slingbilen är alltid aviserad till klockan 07.30. Under april synliggörs att 
46 procent av transporterna är OK. Samtliga leverantörer med undantag från Dahl har 
blivit bättre på att avisera. De har även blivit bättre på att anlända i tid.  
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Tabell 4. Leverantörer i tid. 

 
 
Leveranser i rätt kvantitet  
Det finns för närvarande inga avvikelser på detta under mars och april, därför kan vi anta 
att godset ankommit i rätt kvantitet 100 procent av gångerna. 
 
Leveranser med rätt kvalité  
Det finns för närvarande inga avvikelser på detta under mars och april, således kan vi anta 
att godset inte skadats och inkommit i rätt kvalité 100 procent av gångerna. 
 
Leveranser med rätt märkning  
Genom att observera fraktsedlar har det uppmärksammats att de kollin som ankommer 
till godsmottagningen på NUS många gånger har bristfällig info. Bristfällig information 
innebär att det till exempel saknar leveransdel, ordernummer eller vart kollit ska 
levereras. Detta försvårar arbetet för Schenkers personal att leverera kollin till rätt plats. 
Av 53 observationer är enbart nio stycken fraktsedlar kompletta - något som märks först 
när kollit ankommer till godsmottagningen på NUS (Tabell 5). Dessa nio stycken innehar 
korrekt information och etikett från Myloc (förklaras i avsnitt 3.2.1). Är märkningen inte 
komplett “skapas” kollit (registreras i Myloc samt en ny etikett skrivs ut och fästs på 
kollit) på godsmottagningen genom Myloc. Finns det en leveransdel angiven på 
fraktsedeln kopplas den till kollit med den informationen som krävs för att skriva ut 
korrekt etikett enkelt. Komplett märkning eller om kollit är märkt med leveransdel anses 
som godkända. Enligt tabellen sker detta enbart med slingbilen, där enbart 33 procent av 
fallen antas godkända. Den information som behövs kan även återfinnas på etiketten från 
leverantören - utan att vara kopplad till leveransdel (Lev. etikett + info i tabell 5 nedan). 
Dessvärre tar detta längre tid att behandla för Schenkers personal och anses därför inte 
som godkänd. Behöver Schenkers personal komplettera informationen eller att ingen 
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information finns överhuvudtaget anses informationen vara bristfällig och därmed inte 
godkänd. 
 
Tabell 5, Leveranser med olika märkning. 
Fraktsedlar Komplett märkning Leveransdel Lev.etikett + info Bristfällig info 
Slingbil 9 (21%) 5 (12%) 10 (23%) 19 (44%) 
Direkt 0 0 5 (50 %) 5 (50%) 
Summa antal 9 5 15 24 

 
I tabell (5) ges således en överskådlig blick där det framgår att informationen på slingbilen 
inte är godkänd 67 procent (23 procent + 44 procent) av gångerna. Transporter som sker 
direkt är sällan godkända i högre grad, nämligen 100 procent av gångerna. Under 
observationerna framkommer det dessutom att den kompletta märkningen är ovanlig då 
slingbilen plockar upp en del paket under tidig förmiddag som inte kan märkas komplett. 
Däremot bör de således innehålla en leveransdel för att förenkla själva skapandet av kolli 
på godsmottagningen. Innehåller de en leveransdel blir spårbarheten på kollina även 
bättre i Myloc.  
 
Leveranser på rätt plats  
Det finns för närvarande inga avvikelser på detta under Mars och april, därför kan det 
antas att material anländer till rätt plats 100 procent av gångerna. 
 
Leveransprecision 
Leveransprecisionen beräknas genom att ställa procentsatserna i relation till varandra. 
Leveranser på rätt plats, med rätt kvalitet samt med rätt kvantitet antas vara 100 procent. 
Därav blir rätt märkning och rätt tid avgörande för en bra leveransprecision. 
Direkttransporter kan antas ha en leveransprecision på noll procent både under mars och 
april då de direkttransporterna ofta inte har godkänd märkning. För slingbilen ser det 
annorlunda ut, den har godkänd märkning cirka var tredje gång, vilket kan ställas i 
relation till hur ofta de anländer i rätt tid i april (63 procent av gångerna). Detta blir då en 
leveransprecision om 21 procent i april. 
 
Slingbil mars: Antal transporter i rätt tid (16 %) x Rätt märkning (33 %) = 5 procent 
Slingbil april: Antal transporter i rätt tid (63 %) x Rätt märkning (33 %) = 21 procent 
 
 
4.2.2 Samlastning 
Product call-off method   
Product call-off method är ett mått för att mäta samlastningseffekt. Antal avrop från 
byggarbetsplatsen kan dock ge en missvisande siffra eftersom alla entreprenörer kan 
spegla upp lagd order genom Myloc. Därför mäts i denna studie istället antalet 
byggprojekt som det gjorts avrop från. Varje projekt som gör avrop antas som en egen 
beställare med egen leverans. Om slingbilen inte skulle leverera till byggprojektet innebär 
det att en enskild transport skulle leverera dit - då det gränsöverskridande samarbetet inte 
möjliggörs på samma sätt utan ett molnbaserat system.  
 
Mars: Antal projekt som avropat material/antal slingbilar = 4,083 
April: Antal projekt som avropat material/antal slingbilar = 4  
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Samlastningseffekten, framåt benämnd “projekt-avropsmetoden”, blir således cirka 
fyra givet att den distribueras ut på de sändningsnummer som undersöks under mars och 
april månad (Tabell 6). Dessa sändningsnummer står för en slingbils leverans av kollin ut 
till de olika projekten på NUS där byggnad sju, benämnd “By07” i tabellen, som till 
exempel fick ett kolli från sändning “228125”. De sändningsnummer som innehar enbart 
en siffra är okända, men har fortfarande transporterat på liknande sätt som andra 
sändningar och utesluts därför inte i tabellen. För att verifiera samlastningseffekten har 
även antal leverantörer som är kopplade till varje leverans sammanställs, där siffran är 
något lägre. I mars skickar i snitt 3,8 leverantörer sina kollin med slingbilen och i april 
ökar siffran till 3,9. 
 
Tabell 6 - Projekt-avropsmetoden, Mars och april. 
Mars  Projekt   
Sändnings-
nummer 

Antal 
kolli Nus/Nus By02/04 Div. Arb. By10CDE By07 By05A 

Antal 
projekt 

Antal 
lev. 

1 37 19 3 3 12 0 0 4 5 
228125 14 2 1 5 5 1 0 5 3 
228341 46 6 10 2 24 4 0 5 5 
228565 8 2 0 0 6 0 0 2 4 
228573 33 17 4 4 7 0 1 5 3 
228957 49 15 3 1 29 0 1 5 4 
229078 21 6 15 0 0 0 0 3 3 
229406 50 5 13 9 22 0 1 3 4 

4 37 20 3 1 8 0 5 5 4 
229948 67 2 1 0 62 0 2 4 3 
229579 55 35 13 1 6 0 0 4 4 
229744 69 13 0 13 35 0 2 4 4 

    Snitt antal per bil 4,1 3,8 
April  Projekt   
Sändning-
nummer 

Antal 
kolli Nus/Nus By02/04 Div. Arb. By10CDE By07 By05A 

Antal 
projekt 

Antal 
lev. 

231330 41 12 4 16 0 0 9 4 5 
8 31 20 6 0 5 0 0 3 1 

231644 36 14 11 4 7 0 0 4 3 
232095 113 60 38 5 10 0 0 4 6 
232346 30 17 3 6 4 0 0 4 4 
232523 44 16 7 14 5 1 0 5 5 
232807 4 1 0 1 2 0 0 3 2 
232667 28 10 1 3 11 0 3 5 4 

9 16 9 4 1 2 0 0 4 4 
10 35 9 9 11 6 0 0 4 4 

233537 70 50 7 3 10 0 0 4 5 
233738 61 5 12 8 33 0 3 5 6 
234115 3 2 0 0 1 0 0 2 2 

11 50 20 6 5 13 0 6 5 3 
234131 30 15 5 8 0 1 0 4 5 

     Snitt antal per bil 4 3,9 
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Andelen kolli från BLC  
I tabell (7) synliggörs att slingbilen levererar många kollin per transport men når även 
flertalet olika projekt. De transporter som går direkt till godsmottagningen på NUS utan 
att passera BLC är dock fler i antalet och utgör 86 procent av alla transporter som sker in 
till NUS. Däremot ankommer många kollin från BLC till NUS (tabell 7) där 70 procent 
av alla kollin till NUS har passerat BLC under mars och april månad. 
 
Tabell 7. Antal ankomna kollin till NUS. 
  Antal kollin Via BLC Direkt 
Mars 1217 924 (76%) 293 (24%) 
April 975 618 (63%) 357 (37%) 
Summa 2192 1542 (70%) 650 (30%) 

 
 
4.3 Sammanfattning av empiri 
I tabell 8 sammanfattas den empiri vi tagit fram genom kvalitativ forskningsteknik. Det 
är grundat utifrån de tre dimensioner i den teoretiska referensramen som tagits fram i 
kapitel 2. Dessa dimensioner har utgjort grunden till de effekter som blivit synliga vid 
undersökningen.  
 
Tabell 8. Sammanfattning av empiriavsnitt (4.1) Effekter från en implementering av en 
bygglogistiklösning 

Vilka effekter kan uppnås inom bygglogistik när en bygglogistiklösning implementeras 
genom förändringsledning? 

Fokusgrupp 

Förändringsledning Stegvis implementering genom "mun-till-mun" och 
"ambassadörer". 

 Konservativ bransch som är svår att förändra - svårt att bevisa 
nyttan. 

 Genomgående motstånd innan och vid implementering men som 
stegvis blivit bättre. 

 Fortlöpande informations- och utbildningstillfällen 

 Bättre materialhantering än före implementeringen som gett 
incitament till entreprenörerna att utnyttja lösningen. 

 Beställaren betalar lösningen vilket bör ge incitament att utnyttja 
lösningen. 

Informationsdelning 
och kommunikation 

Myloc används av fler och fler där mång efterfrågar utbildning i 
systemet. 

 Anpassats för bygglogistiklösningen. 

 Motstånd från många att arbeta i digitala verktyg. 

 Möjliggör integrering av försörjningskedjan. 
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 Möjliggör spårning av gods och kollin genom leveransdelar. 

 Frigör tid för hantverkarna - behöver inte lägga tid på att leta 
material. 

 Möjliggör avrop just-in-time. 

Tredjepartslogistik Möjliggör minskade kassationer och svinn av överblivet material. 

 Möjliggör delning av material mellan olika projekt. 

 Möjliggör bättre planering och större inköp genom BLC. 

 Möjliggör transportstyrning in till NUS samt bättre koordinering 
och mottag på plats. 

 Möjliggör samlastning genom BLC. 

 Möjliggör bättre leveransprecision. 

 Hållbarhet - mindre utsläpp i city genom slingbil och färre bilar 
på området. 

Respondent 1 

Förändringsledning Viktigast i förändring är ett tydligt syfte. 

 Utgångspunkt att koordinera logistik på plats, en ökad 
samordning. 

 Fick tillräcklig med information i början där lösningen genererar 
enkelhet i arbetet. 

 
Positivt bemötande från medarbetare om förändringen och 
systemet - yngre generation mer mottaglig än den äldre - ibland 
svårt att ändra gamla vanor. 

 Kan genom lösningen fokusera och lägga tid på rätt aktiviteter. 

Informationsdelning 
och kommunikation Använder Myloc men inte fullt ut. 

 Kan spegla direkt i Myloc och slipper lägga tid på att ringa. 

Tredjepartslogistik Renare arbetsmiljö med mindre material som ligger på diverse 
ställen. 

 Svårt för TPL att ha kunskap om verktygen som ska hämtas. 

Respondent 2 

Förändringsledning Viktigaste är att förstå enkelheten som lösningen bidrar med. 

 I utgångsläget var det mycket tung trafik till NUS, vilket krävde 
koordinering. 
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 Tung implementation i starten med en del motstånd - svårt att 
påvisa syftet. 

 Svårt att ändra gamla vanor, en krånglig förändringen skapar mer 
motstånd - äldre generationen har generellt svårare att förändra. 

 Lösningen har möjliggjort effektivisering i produktionen. 

 Informationen fanns från start - dock mycket information att 
hantera i start. 

 Löpande hjälp från Schenker om frågetecken och problem 
gällande Myloc. 

 Positivt bemötande generellt, men irritation har uppstått om t.ex. 
en leverans inte levererats enligt utsago. 

Informationsdelning 
och kommunikation 

Svårt att hålla koll på material i systemet, då det inte finns på 
plats på NUS. 

 Svårt att ha framförhållning, inte vana vid planering. 

 När leverantör även är uppkopplad mot Myloc är det enkelt - 
annars ingen nytta. 

Tredjepartslogistik Möjliggör tid till huvudarbetet och snabbare leverans av 
slutprodukt. 

 Planering av inköp blir enklare genom lagringsmöjlighet på BLC. 

 Svårt att hålla isär kollin. 
 Förbättrad arbetsmiljö med mindre material spritt omkring. 

Respondent 3 

Förändringsledning Viktigt att det finns en utsedd ledare som kan driva förändringen. 

 Utgångspunkten var tung trafik på området som behöver 
koordineras och minskas ner. 

 Bygglogistiklösningen är smart och möjliggör snabba avrop. 
Leder till bättre effektivitet och att lägga energi på rätt sak. 

 Tung uppstart av lösningen som stegvis lättat då de fått 
kontinuerlig hjälp och information av Schenker. 

 Positivt mottagande men vissa är mer konservativa än andra. 

Informationsdelning 
och kommunikation 

Myloc är emellanåt svårnavigerat och svårt att tyda gällande 
information. 

 Kräver tydligare märkning på leveranser. 

 Möjliggör bättre kontroll över leveranser. 

Tredjepartslogistik Igenkännande av personalen underlättar. 
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 Underlättar inköpsplaneringen samt lagerföring av material 
genom att ha möjlighet till BLC. 

 Bättre leveransprecision samt just-in-time leveranser. 

 Frigör tid till att arbeta istället för att leta material och tömma 
avfall. 

 Säkerheten har ökat och möjliggjort bättre arbetsmiljö. 

Respondent 4 

Förändringsledning Viktigast vid förändring är tydlighet och syfte samt en 
användarvänlighet gällande verktyget som ska användas. 

 Lösningen är smart och fungerar bra, kräver dock tid och extra 
arbete. 

 Tydlig att vissa var mer aktiva än andra, nyckelpersoner har 
krävts för att driva på. 

 
Upplevdes ett tydligt motstånd och frustration från vissa i början. 
Svårt att ändra gamla vanor men har de förståelse för hela kedjan 
är det lättare att ta emot förändring. 

 Kontinuerliga möten och informationsträffar med Schenker, hade 
gärna sett fler. 

Informationsdelning 
och kommunikation 

Speglingen i Myloc kräver extra tid från respektive som lägger 
order. 

 Kommer inte ordererkännande från leverantör kan spegling i 
Myloc missas. 

 Bra med anpassning för denna kontext. 

 
Svårt att märka godset och veta att det går igenom hela ledet till 
Schenkers personal vid orderläggning hos leverantör som ej 
använder Myloc. 

 Svårt gränssnitt. Användarvänlighet är viktigt. 

Tredjepartslogistik BLC möjliggör planering och lagring. 

 Frigörande av yta på NUS genom BLC. 

Respondent 5 

Förändringsledning Viktigaste är att få med alla när det kommer till förändring. 

 I utgångsläget handlade det om koordinering av logistiken på 
plats 

 Bekväm lösning som frigör tid till huvudsysslan. 

 Svårt att få med alla i början, tufft att implementera något mitt i 
ett pågående projekt. 

 Möten och informationsträffar skedde regelbundet i början. 
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 Motstånd från en äldre generation som arbetat länge inom 
branschen. 

Informationsdelning 
och kommunikation Bra när Schenker kan spåra materialet bakåt om det saknas. 

 Ökad kontroll. 

 Smidigare materialhantering och sophantering. 

Tredjepartslogistik Renare ytor och mindre material. 

 Frigör tid på att inte behöva leta material eller verktyg för att 
transportera material på NUS. 

 Planering av material har förbättrats genom möjlighet till BLC. 

 Returlogistiken och frakten av det frigör tid för dem som 
entreprenör. 

 
I tabell 9 sammanfattas den empiri vi tagit fram genom kvantitativ forskningsteknik. Det 
är grundat utifrån effekter och mått i den teoretiska referensramen som tagits fram i 
kapitel 2.  
 
Tabell 9. Sammanfattning av empiriavsnitt (4.2) uppmätta effekter från en 
implementering av en bygglogistiklösning. 

Problemformulering 2. 
Hur kan effekterna mätas på en sådan bygglogistiklösning? 

Leveransprecision 
 Mars April 
 Slingbil Direkt Slingbil Direkt 

Antal leveranser i rätt tid 16% 27% 63% 43% 
Antal leveranser med rätt kvantitet 100% 100% 100% 100% 
Antal leveranser med rätt kvalitet 100% 100% 100% 100% 
Antal leveranser med rätt märkning. 33% 0% 33% 0% 
Antal leveranser på rätt plats  100% 100% 100% 100% 
Perfect order fullfilment. 5% 0% 21% 0% 

Samlastning 

 Mars April 
Projekt-avropsmetoden 4,1 4 
Antal leverantörer per slingbil 3,8 3,9 
Antal ankomna kollin till NUS genom BLC 76% 63% 
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5. Analys  
I nedan kapitel presenteras arbetets analys av den insamlade empirin. I det första 
avsnittet redogörs analysen för problemformulering 1 genom kvalitativa data. I det andra 
avsnittet presenteras analysen med kvantitativa data som en följd och påbyggnad från 
det första avsnittet i syfte att besvara problemformulering 2.  
 
 
5.1 Effekter från en implementering av en bygglogistiklösning  
5.1.2 Förändringsledning 
Lewins (1974) omtalade förändringsprocess benämner tre steg individer behöver gå 
igenom vid en förändring där det första steget ämnar låsa upp ett pågående arbetssätt. Att 
belysa syftet och visa på varför förändringen är essentiell, är i det skedet viktigt. I detta 
avseende lyfter fokusgruppen fram att syftet under tidens gång utvecklats och förändrats 
i takt med att implementeringen genomförts. Från start var syftet att koordinera logistiken 
på plats samt skapa möjlighet för samlastning samt att inte störa den dagliga driften av 
sjukhuset. Det empiriska materialet från intervjuerna stärker fokusgruppens 
utgångspunkt. Genomgående belyser fyra respondenter tydligt att syftet varit 
koordinering av logistiken på plats, då det varit mycket tung trafik och många olika 
projekt som löpande ska fortgå samtidigt. Således har syftet kommunicerats tydligt till 
medlemmarna inom projektet. Detta belyser därigenom även att stadiet varpå 
medlemmarna behöver låsa upp nuvarande arbetssätt - och förstå varför förändringen 
behöver göras - har tydliggjorts och således bör ha förankrats i implementationen till viss 
del.  
 
I enighet med ovan, belyser empirin att respondenterna anser att det är viktigt att det finns 
en tydlighet när syftet kommuniceras för att en förändringsledning ska vara bra. Däremot 
återfinns i empirin att fokusgruppen upplevt att det från början varit svårt att få 
entreprenörerna att förstå nyttan och syftet med implementeringen av 
bygglogistiklösningen, vilket motsäger resultatet av intervjuerna. Något som Levasseur 
(2001, s. 72) klargör är att individerna som ska förändra beteenden även aktivt behöver 
delta i processen - något som både respondent 1 och 4 belyser i empirin. I den processen 
tydliggör även Lines et al., (2015) att förändringsledning kräver ledarskap. Levasseur 
(2001, s. 72) menar även att misslyckanden i förändring ofta syns genom att 
kommunikationen inte nått hela vägen fram från de som driver förändringen, vilket är en 
del i ledarskapet. Syftet har kommunicerats väl vilket synliggörs i empirin - dock berörs 
genomgående av respondenterna att Schenker är den aktör som drivit på förändringen. 
Även om det är ÅF som utomstående part som per se ska leda förändringen, men med ett 
partnerskap med Schenker. Det är Schenker som finns på plats och nära alla projekt på 
NUS och som sköter det operationella logistikarbetet. Levasseur (2001, s. 72) styrker 
detta genom att poängtera att individer möjligen har svårare att ta emot en förändring om 
den kommuniceras genom en part som inte är insatt från början i det operationella arbetet.  
 
Skulle en liknande förändring implementeras utan ÅF och Schenker på den operativa 
nivån, hade det kunnat tas emot helt annorlunda, Det skulle även kunna leda till ökat 
motstånd från de inblandade i byggprojekten. Även Lines et al. (2015) skriver att 
förändringen bör ske på en operativ nivå just för att bemöta motståndet tidigare. Detta 
bevisas i empirin genom att samtliga respondenter tydliggör att Schenker alltid finns nära 
till hands vid eventuella problem. Både fokusgrupp och intervjuer tydliggör även att 
Schenker stått för en stor del hjälp när det kommer till information och upplärning 
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gällande Myloc. ÅF, då ofta genom Schenker, har genomgående under tidens gång 
erbjudit informationsmöten och utbildningar i systemet. Dessutom har Schenker 
möjliggjort hjälp för alla enskilda entreprenörer gällande systemet - detta belyser 
fokusgruppen men är även något som respondenterna bekräftar tydligt. Lines et al. (2015) 
tydliggjorde att motstånd bör kunna minskas genom kontinuerlig utbildning och 
informationsspridning - något som även är i linje med Lewins (1974) andra steg i 
processen. Det är där förändringen tar form, och support således är av stor vikt för att 
driva igenom en förändring, vilket bevisligen har förekommit enligt empirin. Dessutom 
belyser även både Hwang & Low (2012, s. 822) att både vägledning, support och service 
är viktigt för att minska på motstånd och barriärer vid en implementering. Det är tydligt 
att entreprenörerna var misstänksamma till Schenker i början men genom deras 
bemötande kan det bekräftas att entreprenörerna accepterat dem och således minskat 
motståndet. Något som bidragit till det, och tydliggörs av både fokusgrupp och 
respondenter, är att det förekommit nyckelpersoner inom entreprenörerna som varit 
öppna för förändring. De har då fungerat som ambassadörer och således fått sprida syftet 
och nyttan vidare av förändringen. En annan aspekt är det faktum att beställaren, i detta 
fall RV, betalar för bygglogistiklösningen - något som bör ge indikationer och incitament 
till att ta emot förändringen och arbeta annorlunda då entreprenörerna själva inte behöver 
betala för logistiken.  
 
I slutledet av förändringsprocessen menar Lewin (1974) att förändringen ska förankras 
samt bli accepterat. Det empiriska materialet talar tydligt för att förändringen är positivt 
bemött, men att en del medlemmar inte omfamnat hela lösningen fullt ut. Detta eftersom 
många delar inte fungerar till fullo, så som till exempel när respondent 1 menar att de inte 
alltid använder Myloc för bokning av uppdrag till Schenker. Här uppmärksammar Lines 
et al. (2015) att motståndet hos individerna innebär hur de aktivt reagerar på 
implementeringen. Fokusgruppen i empirin visar på att motstånd funnits med i bilden 
redan innan implementeringen, samt att många medlemmar inom projektet visat skepsis 
till förändringen genomgående. En anledning som kan ligga till grund är enligt alla 
respondenter ett generationsskifte där de äldre haft svårare att anamma det molnbaserade 
systemet Myloc. Dessutom menar respondent 1, 2 och 4 att många inom byggbranschen 
har svårt att ändra gamla vanor. Respondent 1 påpekar också att om förändringen är 
krånglig så skapas det per automatik mer motstånd. Detta kan kopplas till Lines et al. 
(2015, s. 1177) bidrag gällande vart personerna befinner sig i karriären som påverkar 
motståndet. Desto längre de arbetat inom branschen - desto mer motstånd. Något som 
empirin tydligt indikerar på är att generationsskiftet kan ligga till grund för motståndet, 
där de äldre gärna gör som de är vana vid men att den yngre generationen har lättare att 
ta emot en förändring. Detta kan dessutom kopplas till Lewins (1974) första steg i 
förändringsprocessen, samt Hwang & Lows (2012, s. 822) studie om barriärer gällande 
vanor.  
 
Vidare har flera studier (Ekeskär & Rudberg, 2016; Lines et al, 2015) pekat på att 
implementeringen inte ska vara påtvingad. Detta är något fokusgruppen även belyste och 
är i linje med hur förändringen implementerats. Fokusgruppen belyste att de 
implementerat förändringen försiktigt i början, eftersom byggbranschen och dess 
medlemmar tenderar att vara konservativa när det kommer till förändring. Detta styrks 
vidare av Hwang & Lows (2012, s. 822) teori som beskrivet i stycket ovan. Vidare är det 
i linje med Lewins (1974) första steg i processen, där den äldre generationen med mer tid 
inom branschen behöver låsa upp en större historia i sitt arbetssätt, vilket kan resultera i 
mer motstånd.  
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För att ytterligare förstå förändringen och dess syfte belyser respondenterna att de anser 
att förändringen och implementationen av bygglogistiklösningen är en smart lösning. 
Lösningen möjliggör att de kan frigöra främst tid, som de nu kan lägga på 
byggproduktionen. Detta syns i teorin där Hwang & Low (2012, s. 823) bevisligen menar 
på att en fördel med förändringsledning är just tidsbesparing inom projekten. Kontrasten 
blir dock vad Hwang & Low (2012, s. 822) lyfter fram i deras studie att tiden som 
förändringen tar är viktigt. De menar att individer inom byggbranschen tenderar att vara 
oroliga över den extra tid som de behöver lägga på de nya aktiviteterna, och att det i sin 
tur skapar en slags barriär. Detta styrks av Ankrah et al. (2008) som menar att 
ansträngningen som krävs kan skapa ett motstånd hos individerna. Detta belyser 
respondenterna då de menar att utöver generationsskifte är tiden det tar att använda Myloc 
en aspekt som i vissa fall ökat motståndet till att nyttja, bland annat, Myloc fullt ut i 
bygglogistiklösningen. Detta styrks även av Lines et al. (2015, s. 1176) som belyser 
tålamod hos användarna gällande förändringen. Empirin genom fokusgruppen visar 
tydligt att implementeringen har gjorts stegvis, och där de anpassat lösningen mycket från 
feedback de fått av användarna.  
 
 
5.1.3 Informationsdelning och kommunikation 
Då Myloc är det molnbaserade systemet som ska samordna hela försörjningskedjan med 
alla dess medlemmar, kan det utifrån ett teoretiskt perspektiv liknas vid Xue et als. (2007, 
s. 155) beskrivning av en informationshub. Eftersom det dessutom är baserat i molnet kan 
det även liknas vid vad Jede & Teuteberg (2015, s. 873) belyser i deras studie som ett 
molnbaserat system där alla inom projektet kan nyttja det genom diverse uppkopplade 
enheter, som till exempel en smart telefon. Utifrån empirin framgår det tydligt att Myloc 
möjliggör en integrering av hela försörjningskedjan genom att både leverantörer, 
entreprenörer och TPL ansluter sig. I teorin tydliggörs i studien från Xue et als. (2007, s. 
155) utmaningar som en följd av systemet, varpå ena är delningen av konfidentiell 
information - något som inte kunnat belysas i empirin och denna studie. I Myloc har 
entreprenörerna endast tillgång till deras byggprojekt inom projektet, vilket indikerar att 
den problematiken inte finns vid detta projekt. 
 
En annan aspekt som fokusgruppen visar på är att alla medlemmar inom projektet kan 
spåra material på kollinivå i Myloc. Det innebär att de kan se det material som är levererat 
till en specifik plats samt det material som är planerat därnäst. Detta styrks utifrån Xue et 
al. (2007) och Jede & Teutebergs (2016) studier gällande hur informationsdelning genom 
ett system baserat på internet kan hjälpa till att skapa en transparens i försörjningskedjan. 
Dessutom belyser Xue et al., (2007, s. 151) den asymmetri som kan skapas i 
informationsflödet om ett molnbaserat system saknas, då byggbranschen är så pass 
traditionell som den är. Här ska Myloc i praktiken kunna bidra till en symmetri. Det 
empiriska materialet talar för att Myloc skapat en viss symmetri gällande 
informationsdelning, framförallt för Schenkers del men även ÅF:s del. Däremot kan 
avläsas genom respondenternas empiriska material att de saknar viss kunskap i hur Myloc 
ska användas fullt ut. Det framkom där att respondenterna normalt inte spårar varorna 
bakåt, utan låter Schenker sköta det då de upplever att de inte har kunskapen om hur de 
ska gå tillväga i systemet. Respondenterna menar även att det är svårt att veta precis när 
materialet levereras till leveranszonerna på NUS. De menar att de saknar någon form av 
avisering genom Myloc för att veta om materialet kommer i tid eller inte, eller om 
materialet är restat. Empirin från respondenterna pekar på att spårbarheten inte fungerar 
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medan fokusgruppen tydligt menar att det är fullt spårbart gällande material, givet att 
hantverkaren speglar upp lagd order. Vidare menar Xue et al. (2007) att ett internetbaserat 
system ska bidra till att korrekt och aktuell info kan leda till bättre beslutsunderlag - något 
som det empiriska resultatet inte visat. Ett bra sätt att bemöta problem som bristfällig 
information på kollin är genom till exempel något slags vite - då det kräver lång tid för 
Schenkers personal att leta fram denna information. I framtiden kommer ÅF debitera 
200kr/kolli om informationen inte finns tillgängligt på kollit vid ankomst (Logistikbilaga, 
u.å.) Det kan dock uppstå komplikationer med vem som ska betala debiteringen, då 
problemet kan uppstå hos leverantören eller hos entreprenören - vilket kan vara svårt att 
bevisa.  
 
Avsaknaden av spårbarhet minskar transparensen i försörjningskedjan vilket kan bero på 
entreprenörernas märkning av gods samt spegling av lagda order i Myloc. Delar av 
empirin tyder på att order många gånger inte speglas upp i Myloc vid lagd beställning. 
Detta kan i sin tur återkopplas till det generationsskifte som empirin och analysen av 
förändringsledningen tyder på. Detta kan även utgöra grunden till att Myloc inte används 
i alla lägen. Däremot upplever fokusgruppen att Myloc används mer och mer 
genomgående i projektet, som i dagsläget skapat och möjliggjort en transparens med 
bättre koordinering och samordning för Schenker. Det kan kopplas till vad Xue et al., 
(2007) uppmärksammat där transparensen möjliggör detta för att således frigöra tid till 
huvudsysslorna för entreprenörerna. Empirin visar tydligt, då fem av fem respondenter 
berättat, att genom en leveransplanering samt att Schenker sköter logistiken gällande 
leveranser har de mer tid över för att kunna fokusera på byggprocessen. Detta istället för 
att springa omkring och leta samt invänta leveransen gällande material. Detta är även 
något som går att koppla till Jede & Teutebergs (2016, s. 446) upptäckt gällande 
kommunikation och planering. Myloc syftar ytterligare till en daglig 
produktionsplanering, där även syftet enligt fokusgruppen är att materialet ska levereras 
just-in-time, så nära inpå förväntad användning som möjligt - något som även 
respondenterna bekräftar. Entreprenören ges genom detta möjlighet att vidta åtgärder i 
tid om leveransen till exempel blivit försenad för att minska störningar i produktionen 
enligt fokusgruppen.  
 
Ala-Risku & Karkkainen (2006, s. 24) uppmärksammade i deras studie att materialflödet 
potentiellt kan förbättras genom ett molnbaserat system. Precis som nämnt ovan, ska en 
transparens kunna generera tydligare informationsdelning och kommunikation i 
försörjningskedjan.  Det empiriska materialet tyder på att det har blivit en bättre 
transparens - men ändå når inte all information eller kommunikation hela vägen fram till 
användarna. Detta bevisas i empirin där vissa respondenter belyser att de inte använder 
systemet fullt ut där de till exempel inte går in och gör bokningar i systemet som det är 
tänkt. Planeringen ska dessutom kunna, genom ett molnbaserat system, bli bättre (Jede & 
Teuteberg (2016, s. 446) men empirin tydliggör att medlemmarna emellanåt har svårt att 
planera inför vissa arbeten, då de inte är vana vid det. I empirin synliggörs även att Myloc 
många gånger upplevs som svårnavigerat och osammanhängande, vilket respondenterna 
menar påverkar användandet av systemet. Däremot uppdateras Myloc frekvent vilket 
fokusgruppen tar upp - något som kan kopplas till Jede & Teuteberg (2016, s. 439) teori 
där molnbaserade system kan uppdateras och anpassas till specifika kontexter och således 
bidra till ytterligare förbättring i koordinering och transparens.  
 
Något mer som belyses i fokusgruppen är att lagringsytor kan frigöras genom att lägga 
upp bokningar i Myloc. Dessutom kan bokningar om avfallshantering göras vilket 
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respondenterna belyst i empirin. Detta är någorlunda i linje med vad Ala-risku & 
Karkkainen (2006, s. 23–24) uppmärksammat där byggbranschen oftast karakteriseras av 
begränsade lagringsytor. De menar att ett molnbaserat system kan möjliggöra en 
mellanlagring på annan plats men ändå kunna synas i molnet och möjliggöra just-in-time 
transporter av material.  
 
 
5.1.4 Tredjepartslogistik 
När outsourcing av en organisations logistik sker, eller i detta fall ett projekt, används 
tredjepartslogistiker för att kunna möta avancerade krav och anpassa verksamheten 
(Hertz & Alfredsson 2003, s. 141). Det är tydligt att Schenker som tredjepartslogistiker 
har anpassat sig efter kundens krav. Både fokusgrupp och respondenter talar för att de 
med ÅF i framkant har implementerat en avancerad lösning, som de tidigare inte har 
arbetat med, nämligen Myloc. Under fokusgruppen uppmärksammas även detta där både 
Olof och Maria menar att visionen för dem på Schenker är att RV som beställare är 
viktigast och ska vara nöjda. Respondent 1,2,3 och 5 nämner vidare att Schenker sköter 
sig bra och möter de olika krav som finns hos de många aktörerna på NUS.  
 
Under fokusgruppen uppkommer betydelsen av att Schenker emellanåt är så pass 
serviceinriktade att det resulterar i en suboptimering där Schenker behöver bli tydligare 
mot entreprenörerna. En tydlighet behövs för att förändra beteende och arbetssätt 
ytterligare hos entreprenörerna. Fokusgruppen tydliggör att Schenker bör ställa högre 
krav gällande märkning av kollin i kontrast till att inte lösa alla problem direkt. Om 
Schenker och ÅF inte ställer någon press på entreprenörerna kommer de fortsätta arbeta 
under samma premiss. Teorin stärker och tydliggör det empiriska resultatet att många 
hantverkare är motståndskraftiga och anser att vissa rutiner och aktiviteter alltid har 
fungerat bra (Ekeskär & Rudberg, 2016, s. 188; Hwang & Low, 2012, s. 822). Dock 
menar Hertz & Alfredsson (2003, s. 141–142) att den ömsesidiga relationen som bör 
uppstå för att inleda mer avancerade samarbeten bör sträva mot gemensamma mål. 
Empirin belyser det faktum att Schenker arbetar för att möta kravbilderna, det ligger i 
deras intresse för att uppnå de gemensamma målen. Det handlar om att skapa nöjda 
kunder vilket är synligt under intervjuerna där Schenker får mycket lovord. Samtidigt 
främjar detta inte förändringen som behöver uppstå hos medlemmarna i 
bygglogistiklösningen. 
 
Vidare belyser det empiriska materialet att TPL bidrar till en mängd effekter - bland annat 
materialhanteringen som har förbättrats på NUS. Fokusgruppen tydliggör effekten där 
även respondent 1, 2, 3 och 5 håller med om att det frigör tid och således kan de fokusera 
på deras huvudsakliga arbete. Respondenterna klargör att eftersom Schenker sköter 
uppgifter såsom att leverera mottaget material, behöver de således inte leta material själva 
eller leta verktyg på NUS som hjälper dem att flytta materialet. Detta kan liknas med 
Strandberg & Josephsons (2005) resultat där de poängterar att cirka 20 procent av en 
hantverkares arbetsdag läggs på materialhantering. Här talar empirin tydligt för att 
Schenker frigjort mycket av den tiden för hantverkarna då Schenker sköter stora delar av 
materialhanteringen, även om en mätning av dess slag inte utförts i denna studie närmare. 
Frigörs tid ökar således produktiviteten på projektet, det har dock inte kunnat verifieras i 
empirin att det leder till lägre arbetskraftskostnader (Ekeskär & Rudberg, 2016, s.186) 
 
 



62 
 

Rent planeringsmässigt anser alla respondenter att de nu behöver lägga mer tid på 
planering. Men, då avrop kan göras från BLC kan planeringen således bli bättre och 
enklare. Även om byggbranschens alla projekt skiljer sig åt, tydliggör fokusgruppen att 
bättre planering kan göras när Schenker finns tillhands och möjliggör större inköp som 
en effekt av BLC.  Detta motsäger delvis Ekeskär & Rudbergs (2016, s. 186) upptäckt 
gällande TPL och minskad kapitalbindning då lager binder kapital. Detta leder enligt 
respondent 2 och 3 till att de kan göra besparingar genom att köpa in till ett lägre 
inköpspris samt beställa hem material med lång leveranstid, för att minska risken att bli 
försenade. Det fungerar främst bättre om en centraliserad inköpsfunktion finns enligt 
Sobotka & Czarnigowska (2005, s. 78–79). Detta eftersom kapitalkostnaden för att lagra 
kostar och det krävs att materialet som beställs är nära en så optimal nivå som möjligt. 
Författarna behandlar även placeringen av ett BLC, som bör vara lokaliserat nära 
arbetsplatsen. Detta är något som inte verifieras genom empirin. Det bästa alternativet är 
enligt Sobotka & Czarnigowska (2005, s.77) om det kan lagras på byggarbetsplatsen. En 
sådan yta finns dock inte tillgänglig på NUS enligt både fokusgrupp och respondenterna 
av intervjuerna och det skulle inte främja att färre transporter ankommer till arbetsplatsen. 
Respondent 5 säger att de försökt lagerföra en del material på NUS tidigare, men att det 
var oreda och svårt att hålla reda på allt material där det även kunde stå i vägen för 
verksamheten som sker på NUS. Då målet är att inte störa verksamheten, har BLC 
bidragit med att frigöra yta i kulvertar och samtliga respondenter anser att arbetsmiljön 
har förbättrats, vilket är en effekt av bygglogistiklösningen som inte uppmärksammats i 
teorin.  
 
Ytterligare effekter som inte observerats i teorin är problematiken att få materialet i rätt 
mängd, då de kollin som lagras på BLC inte får brytas, och de måste ta emot hela kollin 
- även om entreprenörerna enbart önskar avropa en femtedel av materialet i kollit. 
Vrijhoef (2018) menar att ett BLC ska fungera som ett centrallager och möjliggöra rätt 
mängd av en produkt. Respondent 5 tror därför att detta kan leda till fler kassationer, 
eftersom de inte riktigt ser vinningen i att lägga pengar på att transportera tillbaka halva 
kollin. Respondent 5 och 2 menar att det är svårt att motivera entreprenörerna till att 
beställa hela kollin när grossisterna har material lagerfört, som kan avropas på rätt tid och 
i rätt mängd. Ska detta kunna ske ut till arbetsplatsen på NUS från BLC behöver 
leveransen in till BLC vara i korrekt mängd från leverantören. Det kan således krävas att 
entreprenörerna behöver delge någon form av packningsinstruktion till leverantören samt 
ställa högre krav på leveransen till BLC. I fokusgruppen uppmärksammas att kassationer 
och svinn bör minska som en effekt av BLC - dock har det inte kunnat verifierats av 
respondenterna i intervjuerna. Däremot är det tydligt att BLC möjliggör att 
entreprenörerna kan returnera material de monterat ner och ämnar återanvända enligt 
respondent 3 och 5. Vissa av respondenterna anser även att det blir mindre svinn till följd 
av en bra materialhanteringen där material inte försvinner eller blir förstörda av till 
exempel vädret. Ytterligare visar empirin att BLC möjliggör avrop just-in-time, vilket 
både de semistrukturerade intervjuerna och fokusgruppen tyder på. Detta finns grundat i 
teorikapitlet där Vrijhoef (2018, s. 552–553) uppmärksammar att transporter kan ske just-
in-time med hjälp av BLC - vilket även effektiviseras av ett molnbaserat system som 
nämnt tidigare. 
 
Enligt Hertz & Alfredsson (2003, s. 140) ska försörjningskedjan bli mer integrerad av en 
tredjepartslogistiker, ändå är leverantörerna inte fullt integrerade. Detta är något som 
främst uppmärksammas genom att fördelarna syns främst på själva projektet där 
samlastning av transporter, tidsstyrning av dessa och möjligheten att Schenker bär in 
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materialet till flera byggprojekt på samma gång gör att arbetet kan ske 
gränsöverskridande. Enligt Dubois & Gadde (2002, s. 630) är fördelar såsom bättre 
koordinering inte helt självklara, därför behöver de synliggöras vilket 
problemformulering 2 syftar till att göra. 
 
 
5.2 Mått och effekter från en bygglogistiklösning på NUS 
5.2.1 Leveransprecision 
Både fokusgrupp och respondenter anser att lösningen är bra och bidrar med effekter som 
att materialet ankommer just-in-time, med en bra leveransprecision. För att skapa en 
överblick över hur väl detta fungerar bör det även mätas (Rajesh et al., 2012, s. 270). 
Leveransprecisionen bör öka till följd av molnbaserade system (Armbrust et al., 2010) 
och införandet av en TPL-aktör (Ekeskär & Rudberg, 2016, s.186). Empirin 
uppmärksammar problematiken med att få materialet i rätt tid där det syns att många 
transporter varken aviseras eller ankommer i tid. Det syns en markant ökning från mars 
till april där slingbilen har ökat sina ankomster i rätt tid, vilket är en indikation på att 
någonting har hänt. Det uppmärksammas under intervjuerna att det har kommit en ny 
uppdatering av Myloc. Detta är något som kan kopplas till att ett molnbaserat system 
enligt Jede & Teuteberg (2016, s. 439) kan anpassas och uppdateras för att bidra till ökad 
koordineringen av bygglogistiklösningen. Siffran är dock fortfarande låg, där 
förklaringen för slingbilen troligtvis ligger hos entreprenörerna. När entreprenörerna 
speglar sin leverans i Myloc lägger de in en tid klockan 07.30, men slingbilen anländer 
oftast omkring klockan 09.00. Eftersom respondenterna anser att de får material i rätt tid 
kan det antas att de vet om att bilen anländer senare och därför bör siffran här vara högre. 
Dessa transporter är om inte annat nästan alltid aviserade, medan de transporter som 
ankommer direkt sällan är det. 
  
Data på leveranser i rätt kvalitet, rätt kvantitet och till rätt plats har uppmärksammats till 
100 procent leveransprecision, då det inte indikerar på att det kan återfinnas misstag under 
den kategorin. Det tyder på att entreprenörerna samarbetar bra med leverantörerna med 
tydlig kommunikation och enklare informationsutbyte (Jede & Teuteberg 2016, s. 446) 
genom Myloc. Att märkningen av godset sällan är godkänd försvårar dock arbetet för 
Schenkers personal då projektet är stort och komplext och kräver rätt information. Interna 
och externa dimensioner i försörjningskedjan mäts med leveransprecisionen (Mishra & 
Sharma, 2014, s. 97) och det är tydligt att det uppstår en kontrast när Schenker ska 
behandla informationsutbytet som skett mellan leverantör och entreprenör. Speglingen i 
Myloc sker inte i samma grad om Schenker inte är direkt inblandade i 
informationsutbytet, det vill säga när det kommer till direkttransporter. Här krävs det 
hårdare krav på leverantör och entreprenör för att kunna öka pålitligheten och kunna 
planera leveranserna i Myloc.  
  
Resultatet av ‘’perfect order fullfilment’’ är lågt till följd av hårda krav på märkning där 
inga direkttransporter följer kraven. I april ankommer 21 procent av alla slingbilens 
transporter till NUS och är ‘’perfekta’’. Det är främst märkning och det faktum att 
transporter inte aviseras som drar ner detta resultat. Dålig märkning försvårar därmed 
arbetet att få kollin till rätt hantverkare på rätt plats inne på NUS vilket dessutom tar tid i 
anspråk för Schenkers personal. För att uppmärksamma de aktuella effekterna bör de 
jämföras (Wegelius-Lehtonen, 2001, s. 110) där de 21 procenten kan ställas i relation till 
Thunberg och Perssons studie (2013) där de arbetat fram ‘’perfect order fullfilment’’ till 
38 procent i byggbranschen. Siffran är något högre, men fortfarande inte bra jämfört med 
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andra branscher. Detta pekar på att förändringen inte riktigt har tagits emot än då det bör 
möjliggöra att fler order är perfekta. Eller så gör systemets aktiviteter det svårare för 
entreprenörerna. 
 
 
5.2.2 Samlastningseffekt 
Genomgående i teorin framgår det att bygglogistiklösningen leder till effektivare logistik 
(Ekeskär & Rudberg, 2016) med färre transporter samt bättre planering (Vrijhoef, 2018). 
Fokusgruppen och Respondenterna menar att dessa effekter är tydliga och i datainsamling 
som skett kan detta även bekräftas. Det är tydligt att det finns en samlastningseffekt som 
uppgår till cirka tre gånger färre transporter per slingbil, framräknat med ‘’Projekt-
avropsmetoden’’. Metoden är högst individuell för att mäta samlastningseffekten i denna 
kontext vilken flera studier anser vara normalt (Pettersson, 2015, s. 27; Yang et al., 2010, 
s. 274). Enligt ‘’Projekt-avropsmetoden’’ kan Schenkers slingbilar försörja fyra 
byggprojekt per transport, således möjliggörs en minskning på 75 procent av 
transporterna in till NUS från BLC. Räknat på samtliga transporter är minskningen 
närmare 30 procent, till följd av att direkttransporter sker i 86 procent av fallen. Det är 
även synligt att varenda transport med slingbilen samlastar närmare 4 leverantörer per 
transport. Således kan fokusgruppen och respondenternas påstående om att det blir färre 
transporter verifieras. Detta är en effekt som är linje med det gränsöverskridande arbete 
(Dubois & Gadde, 2002, s. 630) som har lett till färre transporter. 
  
En intressant aspekt med att samlasta transporter är att effekten blir en bättre miljö och 
en hållbar framtid, det blir enligt Scheiblich et al., (2017, s. 972) ett värde som skapats 
indirekt i projektet. Denna effekt behandlas även av fokusgruppen och respondenterna 
som även menar att stadsmiljön blir bättre. Vi kan genom datainsamlingen bekräfta att 
klimatpåverkan blir mindre och i verkligheten kan antas att bygglogistiklösningen 
minskar transporterna med mer än 30 procent. Detta görs tydlig i Tabell 7, där 70 procent 
av alla kollin passerar BLC, som samlastar dessa på 14 procent av transporterna. 
Resterande 30 procent av alla kollin ankommer med direkttransport som står för 86 
procent av transporterna. 
 
 
5.3 Projektstyrkort 
Under intervjuerna belyser respondenterna att ett tydligt syfte och den enkelhet som 
lösningen bidrar med är viktigt vid en implementering. Vissa respondenter har även 
efterfrågat mer information och utbildning för att förstå och nyttja systemet till sin fulla 
potential. Xue et al., (2007, s.1177) uppmärksammar detta och menar på att ett projekts 
framgång ofta styrs av kommunikation och information, vilket är viktigt för 
medlemmarna, samtidigt som att den ska vara aktuell och korrekt. För att uppmärksamma 
detta och kunna vara tydliga i vad samarbetet mellan projektets aktörer leder till för 
effekter, kan det sammanställas i ett projektstyrkort (Norrie & Walker, 2004, s. 50). 
Ekeskär och Rudberg (2016, s.186) poängterar även att det gäller att vara tydlig och 
bevisa effekter av en förändring för att få acceptans av medarbetare på ett projekt. Det 
tydliggörs under fokusgruppen att lösningen möjliggör en rad effekter vilket även 
uppmärksammas genomgående i intervjuerna.  
 
Genom en effektivare logistik bör enligt Agapiou et al., (1998) totalkostnader kunna 
minska med upp till fem procent. Josephson & Saukkoriipi (2007) uppmärksammar att 
slösaktighet kan öka produktionskostnaden med upp till 25 procent. Då effektivare 
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logistik bidrar med mindre slösaktighet anser vi att det mer rättvisa värdet ligger 
någonstans mellan fem till 25 procent - men då kostnader inte kunnat synliggöras i studien 
kan effekten av minskad totalkostnad inte verifieras. Det är dock tydligt att lösningen 
bidrar till effektivitet och minskade kostnader på delar av projektet, men det kan inte 
bevisas. Då vägledning är viktigt vid en förändring (Hwang & Low, 2012, s.822) och för 
att tydliggöra resultatet av datainsamling och intervjuer presenteras ett projektstyrkort 
med de verifierade effekterna av bygglogistiklösningen (Tabell 10). Effekterna har sin 
grund från den teoretiska referensramen och har blivit verifierade genom de intervjuer 
som skett samt genom sekundärdata som styrkt resonemanget. Det krävs en ansträngning 
av medlemmarna inom projektet för att förändra arbetssätt (Ankrah et al., 2008) där 
projektstyrkortet (tabell 10) kan bidra med en tydligare bild över möjligheterna och nyttan 
med bygglogistiklösningen. Syftet är att bidra med ökad förståelse för att vägleda och 
driva på förändringen, för att således utveckla effektiviteten och nyttja lösningen fullt ut. 
De gemensamma målen för medlemmarna synliggörs då och tydliggör ett starkt syfte.  
 
Tabell 10. Projektstyrkort av bygglogistiklösningen.  

Projektstyrkort 
Effekter av en bygglogistiklösning 

Ekonomiska BLC binder kapital. Beställaren betalar för 
bygglogistiklösningen. 

Kostnader, tid, 
kvalitet 

Färre transporter. Koordinering i försörjningskedjan. 
Bättre nyttjande av utrustning. Bygglogistiklösningen kostar. 
Lägre klimatpåverkan.   

     
Processer Aktuell och korrekt info. Möjliggör just-in-time leverans. 

Planering, 
koordinering 

Samlastning. Ökad tid på planering. 
Förbättrad leveransprecision. Inbärning till flera byggprojekt. 
Fokus på specialisering/högre effektivitet. Bättre materialhantering. 

      
Kund Högre service. Förändring tar lång tid. 

Öka 
kundnöjdheten 

Minimal störning av 
sjukhusverksamheten.     
    

      
Anställda Ökad transparens. Förbättrad säkerhet. 

Samverkan 
och förändrat 

arbetssätt 

Många involverade, ovana till arbetssättet. Utbildning och träning kostar. 
Integrerad, gränsöverskridande relationer 
på projekt och i flödeskedjan. Motstånd till förändring och IT. 
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6. Slutsats 
I nedan kapitel presenteras slutsatsen av tidigare avsnitt där projektstyrkortets (tabell 
10) syfte kring att enklare påvisa effekter och driva igenom samarbeten mellan projektets 
aktörer står som utgångspunkt. Effekterna inom bygglogistiklösningen har verifierats 
genom fokusgrupp, intervjuer och mått vilka är baserade på teorigenomgången. 
Följaktligen diskuteras effekterna för att tolkas och ge fördjupade insikter i hur väl de 
uppnås samt visa på styrkor och svagheter. 
 
 
Förändringsledningens utmaningar 
Utifrån studien tydliggjordes att syftet gällande bygglogistiklösningen kommunicerats 
tydligt från start av projektledningen. Det går dock att avläsa att det finns ett visst 
motstånd från medlemmarna till förändringen, vilket berörs genomgående i analysen. 
Vad analysen däremot indikerar på är att det från början skapats en god förståelse för 
själva syftet, men att det skulle kunna ligga en förklaring i att medlemmarna inom 
projektet fastnat i att ändra själva arbetssättet. Detta kan kopplas till att många av de nya 
arbetsmomenten tagits emot väl och nyttjats till viss del, men att det finns en avsaknad i 
att nyttja hela lösningen till dess fulla potential. Förklaringen skulle kunna finnas i att 
implementeringen gjordes med stor försiktighet i början vilket kan ha bidragit till en 
tvetydighet gällande varför medlemmarna behöver ändra på gamla vanor. Å andra sidan 
kan försiktigheten i början av implementeringen bidragit till mindre motstånd från 
medlemmarna, till skillnad om projektledningen gjort implementeringen förändringen 
med mer kraft från början. Det kan således tyda på att motståndet som idag syns är 
normalt hos individen i den fas av implementering de befinner sig i. Det skulle även kunna 
vara en orsak av kognitiva aspekter gällande hur människan tänker om förändringen som 
inte berörts i denna studie.  
 
Vidare kan motståndet även ha en förklaring i att individerna aktivt ska vilja förändra 
arbetssätt, vilket det tyder på att de kan ha en ovana att göra, för att i slutledet göra 
resultatet bättre för beställaren. Medlemmarna behöver således aktivt vilja delta i 
förändringen. Dessutom kan motståndet tyda på en avsaknad av den ledande parten på 
den operativa nivån, i detta fall ÅF - även om Schenkers del bevisligen tagits emot 
positivt. Många medlemmar kan ha svårare att förstå nyttan med hela 
bygglogistiklösningen genom att ÅF kommunicerar den, men att det är Schenker som på 
plats driver implementeringen framåt. Det kan tyda på att förändringsaktören kan 
uppfattas som en utomstående part. Där skulle eventuellt entreprenörer kunna anse att ÅF 
som utomstående part saknar förståelse av vad som sker inne och omkring byggprojektet. 
Detta kan i sin tur innebära att det som ÅF kommunicerar många gånger kan åsidosättas, 
där Schenker ofta får stötta upp för att driva igenom förändringen. Det belyser däremot 
inte att ÅF inte sköter sin del, men kan ha en förklaring till varför kommunikationen inom 
förändringsledningen inte når fram hela vägen och förstås helt.  
 
Något som kontinuerligt erbjudits är utbildningar och informationsträffar gällande 
förändringen, vilket följaktligen bör ha bidragit till ett minskat motstånd av användarna. 
Skulle det inte erbjudits dessa tillfällen skulle det således kunnat uppstått mer motstånd. 
Det indikerar på att utbildningar är något som behövs inom branschen, för att få en bra 
slagkraft i den förändring som ska drivas igenom. Dessutom har denna möjlighet bidragit 
till många av de positiva effekter som tydliggjorts i analysen. Detta genom att 
medlemmarna skapat en bredare förståelse för syftet och målet med 
bygglogistiklösningen. Vidare har vägledning och tydlig support funnits nära till hands 
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genom Schenker - något som även det är positivt bemött. Däremot kan utbildningar och 
informationsträffar bemötas negativt då de tar tid från vad medlemmarna är anställda till 
att utföra. Dock ska nämnas utifrån analysen att förändring och förändringsledning tar 
tid, vilket innebär att bygglogistiklösningens effekter kan förbättras ännu mer givet att 
implementeringen av förändringen fortgår. Det krävs dock fortsatt och ytterligare 
ansträngning av medlemmarna, där de behöver förändra rutiner och normer som tidigare 
ansetts fungera. Utifrån detta skulle således ett projektstyrkort kunna visa på värdet av en 
förändring. Vidare skulle det även kunna motivera medlemmarna till den ansträngning 
som krävs vid förändring och förhoppningsvis driva förändringen ytterligare framåt. 
 
Bygglogistiklösningens effekter och utmaningar 
Den övergripande strategin för bygglogistiklösningen syftade, som beskrivet, från start 
till att minska på trafiken som sker ut och in till NUS. Denna effekt verifieras där studiens 
framtagna siffror visar på att 86 procent sker genom direkttransporter. Det indikerar 
på att 14 procent av transporterna in till NUS sker genom samlastning från BLC. 
Anledningen till att inte fler transporter samlastat tydliggörs i det empiriska materialet 
där det i detta avseende kan tyda på att hantverkarna och entreprenörerna arbetar från en 
traditionell synvinkel och återigen har svårt att förändra äldre arbetssätt. Många gånger 
lägger medlemmarna beställningar med korta tidshorisonter vilket pekar på att de inte 
arbetat med en långsiktig planering. Detta leder i sin tur till att samlastningen inte alltid 
nyttjas, vilket då ökar direkttransporter med låg fyllnadsgrad in på NUS. Dock kan 
transporterna samlastas som en effekt av aktuell och korrekt info genom ett 
molnbaserat system. Detta är något som uppmärksammas genomgående där det 
fastställs att slingbilens leveranser konsoliderar med i snitt fyra transporter per gång. Om 
detta antagande skulle gälla alla transporter hade det kunnat bidra med 75 procent färre 
transporter in till NUS.   
 
Givet att förändringen skulle ha mottagits helt och nyttjats till lösningens fulla potential 
hade siffran av direkttransporter in till NUS kunnat minskas. Dock, av de 14 procent av 
transporterna som anländer samlastat, ankommer cirka 70 procent av alla kollin. Skulle 
det antas att dessa 70 procent av alla kollin hade anlänt med direkttransporter, skulle det 
krävas cirka 3,3 gånger fler direkttransporter - effekten av samlastningen har då 
hypotetiskt kunnat bidra med 65 procent färre transporter i dagsläget. Således är 86 
procent direkttransporter en markant förbättring som en effekt av bygglogistiklösningen. 
Det är även en effekt som bör kunna bidra till minskade kostnader för transport.  
 
Med utgångspunkt i medlemmarnas motstånd till den planeringen som möjliggörs av 
bygglogistiklösningen, och för att koordineringen i försörjningskedjan ska bli så effektiv 
som möjligt, kräver det bland annat att medlemmarna speglar lagd order i Myloc. Många 
medlemmar väljer att ange korrekt information gällande order till leverantör, som i sin 
tur bidrar till att koordineringen vid godsmottagningen på NUS ska få ett bra flöde. 
Ofta fungerar detta väl, men analysen antyder däremot att informationen inte alla gånger 
kommer igenom - något som skulle kunna bero på leverantörerna. Förklaringen kan ligga 
i att leverantörerna är svåra att omfamna i förändringen, och få att använda andra system 
än deras interna system, till exempel ett molnbaserat system. Anledningen till det kan 
ligga i att de troligen endast vill sälja deras varor och avsluta order utifrån deras normala 
rutiner i deras interna system. Det kan vara tidskrävande för dem att skifta mellan olika 
system. Hade det molnbaserade systemet och de interna systemen kunnat kommunicera 
med varandra hade detta problem kunnat motverkas. 
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Koordineringen har däremot förbättrats vid godsmottagningen. Analysen belyser att 
det finns en viss del transparens av materialflöde och leveranser, som blivit bättre. Detta 
som en effekt av bygglogistiklösningens sammankoppling genom ett molnbaserat system. 
Således bör det finnas en tydlig grund i varför en bygglogistiklösning som denna är bra 
för liknande kontexter. Vad som däremot kan tydliggöras är att det bör kunna 
effektiviseras ytterligare genom ovanstående argument för att återge bättre information 
och se till att nyttja ett molnbaserat system korrekt. Ett molnbaserat system i sin grund, 
som belyses i analysen, möjliggör därigenom ännu bättre planering och 
strukturering men även bättre materialhantering. Detta är något det molnbaserade 
systemet bevisligen bidragit till. Däremot finns det en motvilja i att använda ett 
molnbaserat system, där det återigen kan kopplas till förändringsledning och motstånd 
hos medlemmarna.  
 
Resultatet tyder ytterligare genom det på att leveransprecisionen kan förbättras markant. 
Dock är anledningen till den låga siffran (som belyses ovan) just en effekt av den 
bristfälliga informationen som återfinns på märkningen av kollin. Många gånger aviseras 
dessutom inte leveranserna, vilket påverkar de direkttransporter som ankommer till NUS. 
Det är något som indikerar på att koordineringen kan beröras på plats. Således kan det bli 
svårt med tidsstyrning av leveranserna in till NUS som bland annat påverkar lossning och 
lastning - vilket försvårar den planering som Schenker gör. Däremot tyder analysen på att 
en del medlemmar lägger extra tid på planering men att den information de ska uppge 
inte syns på fraktsedeln på kollit. Detta tyder på att det krävs en förbättring i att spegla 
lagd order i det molnbaserade systemet. Anledningen till det är för att förbättra 
informationsutbytet och de effekter som efterföljer av detta arbetssätt. Det skulle kunna 
innebära att förändringen behöver motiveras ännu tydligare samt sätta klarare riktlinjer, 
eventuellt redan från början vid implementeringen.  
 
Genom analysen tydliggörs att Myloc skapar transparens, symmetri samt bättre 
kommunikation i försörjningskedjan men att det kräver en förändring i arbetssätt. Detta 
är en del av förändringsledningen som analysen berört, där en ovilja till förändring 
fortfarande finns. Detta kan bero på användarvänligheten i systemet, som en del 
respondenter menar på, hade kunnat förbättras. Dock kan det ligga en förklaring i att 
projektet är omfattande med många byggprojekt, entreprenörer, leverantörer, 
medlemmar och intressenter som bidrar till komplexare nätverk. Det krävs då att samtliga 
arbetar i det molnbaserade systemet för att ytterligare integrera försörjningskedjan - ett 
krav som kan behöva vara tydligt från beställaren. Således skulle det bli enklare att följa 
kraven på märkningen av kollin och framförallt skapa leveransdelar i systemet som 
kommer öka spårbarheten på material. Är kollin rätt märkta från start och vid ankomst 
till godsmottagningen kan det även möjliggöra just-in-timeleverans. Ytterligare något 
som indikerar på att just-in-timeleveranser inte fungerar fullt ut är aviseringen i Mylocs 
leveranskalender. Det är tydligt att Myloc inte används på rätt sätt där exempelvis 
slingbilen är aviserad till klockan 07.30, men ankommer oftast två timmar senare. Det är 
dock tydligt att ingen medlem upplever att slingbilen är sen - den är endast 
leveransplanerad fel, något som resulterar i att leveransprecisionen inte är 100 procent. 
Ett bättre arbetssätt i ett molnbaserat system samt en tydlighet och ökad leveransprecision 
till godsmottagningen kan således göra att just-in-timeleveranser uppnås. Dessutom kan 
en ökad pålitlighet i försörjningskedjan bli bättre - vilket kan få fler att förändras. 
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Bygglogistiklösningens effekt för entreprenörer 
En utav de stora effekterna bygglogistiklösningen har bidragit till är den tid som frigörs. 
Detta tydliggörs i analysen där en TPL bidrar till en effektivitet hos entreprenören genom 
att de levererar material till angiven plats projekten. Som en effekt av det kan 
entreprenörerna fokusera mer på huvudarbetet de ska utföra. Dessutom som en effekt av 
att en TPL finns på plats och koordinerar logistiken har det bidragit till en ökad säkerhet 
samt förbättrad arbetsmiljö. Den förklaringen återfinns i den möjlighet som finns 
genom ett BLC där det finns möjlighet till korttidslagring vilket således frigör yta på 
NUS. Dessutom skulle BLC även kunna minska kassationer då det överblivna eller 
nedmonterade materialet kan returneras till BLC för att senare kunna avropas igen. Även 
juridiska aspekter gör det svårt att nyttja BLC fullt ut då grunden utgörs i den part som 
står för ägandet och risken av materialet, vilket i detta fall är entreprenören som köper in 
materialet. Däremot blir det färre stölder på området, även mindre skador på materialet 
eftersom det står skyddat från väder och vind på BLC. Även materialhanteringen på 
byggprojekten kan öka som en effekt.     
 
Ytterligare effekter av det BLC som Schenker tillhandahåller kan bidra till en ökning av 
kapitalbindningen till följd av att material lagras. Denna kostnad möjliggör dock 
flertalet av de effekterna som kan verifieras, och skulle även kunna leda till minskade 
inköpskostnader om större beställningar görs i inköpsprocessen. Vad som däremot bör 
motivera alla berörda inom projekten på NUS är att beställaren betalar för lösningen där 
bland annat BLC ingår. Genom att entreprenörerna inte betalar själva bör det således 
indikera på att utnyttja bygglogistiklösningen bättre för att slutligen leverera det resultat 
och mål som utlovat till beställaren. Det huvudsakliga målet med bygglogistiklösningen 
är att minimera störning av verksamheten inne på sjukhusområdet - något som 
dessutom uppnåtts väl. Att en TPL även kan vara experter på materialhantering är synligt 
i analysen då en TPL kan arbeta mer koordinerat och använder korrekt utrustning som 
således minimerar skaderisken att hantera materialet. 
 
Konkludering 
För att konkludera de effekter som bygglogistiklösningen och implementeringen 
genererat tyder resultatet av bygglogistiklösningen att det i sin helhet är bra och väl 
genomfört. Däremot om produktiviteten ska öka ytterligare och resurser minskas mer - 
krävs bättre planering inom projekten. Det kräver att alla inblandade följer de riktlinjer 
som är angivna. Dessutom behöver strukturering av diverse processer, såsom spegling i 
Myloc, bli bättre för att skapa den transparensen i försörjningskedjan som krävs vid ett 
komplext projekt. Byggbranschen är bevisligen en traditionell och konservativ bransch 
som präglas av en långsam utveckling gällande nya lösningar. Detta kan ligga till den 
största grunden till varför förändringen är svår att implementera i alla dess anspråk. Det 
leder i sin helhet tillbaka till den förändringsledning som krävs vilket är en svår pusselbit 
i byggbranschen då motstånd ofta uppstår. För att uppnå en bra förändringsledning krävs 
insikt i hur hantering av individer ska ske samt en god förståelse i vad som motiverar 
människor. Det är något som ofta driver organisationer till bättre resultat. Motståndet bör 
kunna angripas genom att pålitligheten ökar i alla led som kan skapa den ökade 
samverkan som krävs för att driva förändring. Förändringsledning inom byggbranschen 
är således av yttersta vikt - men även en komplex uppgift för att öka och generera ännu 
bättre resultat till slutkund. För att i slutledet kunna leverera ett resultat som en beställare 
kräver, behöver till exempel mjuka värden inom förändringsledning fungera. 
Sammanfattningsvis bemöter studien syftet genom att belysa och verifiera 
bygglogistiklösningens synliga effekter, som i sin tur skulle kunna bidra till att motivera 
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framtida implementationer av en liknande lösning. För att framåt lyckas tydligare med 
förändringsledningen är ett projektstyrkort ett alternativ att kunna använda som verktyg. 
Detta för att påvisa synliga effekter redan från start - för att kortfattat och konkret påvisa 
vilka effekter som kan väntas av en liknande lösning. 
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7. Arbetets bidrag 
I nedan kapitel förklaras vad arbetet har bidragit med både teoretiskt, praktiskt och 
samhällsetiskt. 
 
 
7.1 Teoretiskt bidrag 
Tidigare forskning inom bygglogistik har främst utgått från enskilda dimensioner och 
effekter till följd av dessa. Därför har det varit svårt att påvisa sammanlänkade effekter i 
en bygglogistiklösning där TPL, molnbaserade system och förändringsledning kan vara 
tätt sammankopplade. Därför har detta arbete bidragit med en verifiering av möjliga 
effekter och en ökad förståelse kring hur dessa ska uppnås. Det är eftersträvansvärt för 
projekt som gör liknande implementeringar att arbeta intensivt med förändringsledning 
då motståndet för att förändra är stort i den komplexa byggbranschen. Bygglogistik skiljer 
sig mycket åt från mer traditionell logistik vilket uppmärksammas genomgående i studien 
där bygglogistik är svängande och mer utsatt för komplexa omständigheter i 
försörjningskedjan. Därför kan arbetet bidra rent teoretisk med en utökad förståelse för 
komplexiteten i bygglogistik och uppmärksamma hur denna kan mitigeras genom en 
bygglogistiklösning. Således bidrar det med riktlinjer vid stora förändringar inom ett 
byggprojekt, varför förändring bör ske samt även hur den ska ske för att bli så effektiv 
som möjligt. 
 
 
7.2. Praktiskt bidrag 
Det praktiska bidraget i arbetet består främst av de effekter och mått som återges i 
projektstyrkortet i den specifika kontexten som bygglogistiklösningen befinner sig i. Det 
kan dock överföras till liknande byggprojekt då grunden utgår ifrån teoretiska 
utgångspunkter som verifierats på verkligheten. Arbetet kan således ge en ökad förståelse 
för hur företag kan arbeta vid liknande förändringar och vilka effekter de kan förvänta sig 
att uppnå. Projektstyrkortet kan användas till att sätta upp specifika mål för att mäta 
prestation på effekter samt se hur väl de uppnås på ett projekt. Det kan även fungera som 
en jämförelse mellan byggprojekt för att få indikationer på hur väl bygglogistiken 
fungerar. Att studien skett på ett verkligt fall gör det tydligt för andra projekt att beteende 
hos de berörda spelar en stor roll vid förändring. Detta återspeglas i projektstyrkortet som 
ger en huvudsaklig överblick på hur det kan se ut på ett verkligt fall, både positiva och 
negativa aspekter. Projektstyrkortet rekommenderas användas som ett verktyg för att leda 
förändring inom bygglogistik samt tydliggöra för berörda vinningen på att anstränga sig 
för att förändra. 
 
 
7.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
De etiska principer inom forskning som behandlats under metodkapitlet har 
genomgående följt med i arbetsprocessen för studien. Dessa tas i grundlig beaktning då 
forskning inte ska utgöra skada för respondenterna som medverkar i studien eller annan 
skada som resultatet av studien kan leda till. Intervjuerna och datainsamling har således 
kunnat ske inom projektet i god tro där upplevelser och andra observationer i och kring 
datainsamlingen har tolkats i stor försiktighet för att inte påverka studien eller skada de 
som valt att delta. Därför har vi således följt de krav på samtycke, anonymitet och 
konfidentiella principer som tidigare har förklarats i metoden genomgående under arbetet. 
Detta för att säkerställa forskningens integritet och tillfredsställa organisatoriska och 
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professionella behov. Målet med studien har varit klar från start och det har genomgående 
gjort att vi förhållit oss till det som ska utföras med studien och dess syfte. Detta upplever 
vi att vi lyckats kommunicera ut till alla berörda i studien. 
 
Forskningsproblemet har inte utgått från ett etiskt eller samhälleligt problem men då 
byggbranschen lider av sämre produktivitetsutveckling jämfört med andra branscher kan 
resultatet ändå leda till nytta. Det är tydligt att byggbranschen kan möta det problemet 
genom en effektivare logistik vilket gör att företag kan överleva och bli mer lönsamma i 
det långa loppet. Det är återigen viktigt att poängtera att resultatet behöver beaktas med 
ett kritiskt öga dels för att studien är begränsad till en geografisk kontext men även en 
projektspecifik kontext. Överförbarheten för studien kan ändå leda till konsekvenser som 
en minskad påverkan på miljön, en minskad trafik i stadskärnan och hela 
försörjningskedjan. Säkerhetsaspekter för de anställda på byggprojektet och en minskad 
störning av verksamheten på sjukhuset kan även fastställas i studien, även om det kan 
vara svårt att uppskatta i vilken grad detta sker. Vi ser att bygglogistiklösningar är ett 
fenomen som kommer uppmärksammas mer och mer och leda till mer hållbara byggen 
och ett helt nytt förhållningssätt till planering och effektivisering i byggbranschen.  
 
 
7.4 Praktiska rekommendationer 
För att driva förändring och nå den vision som finns med bygglogistiklösningen anser vi 
att det måste bli hårdare krav på entreprenörerna. Som nämnt tidigare har en mjuk start 
varit till fördel när bygglogistiklösningen implementeras men framöver kommer hårdare 
krav möjliggöra ytterligare effektiviseringar. En ökad enkelhet och attraktivitet att nyttja 
processerna i bygglogistiklösningen kan stimulera implementeringen av hårdare krav. 
Som en effekt av att förändringsledning inte är 100 procent fungerande kan det resultera 
i sämre resultat på de hårda värden som mäts. För att lyckas helt med förändringsledning 
gäller att alla fungerar i ett lag tillsammans. Det indikerar på att entreprenörerna måste 
vara med helt, för att effekterna på mått ska lyckas bli ännu starkare framåt.   
 
I syfte att driva igenom förändringsledning skulle ett ramverk kunna vara behjälpligt, men 
även det projektstyrkort som denna studie presenterat. För ett framgångsrikt ramverk för 
själva förändringsledningen behöver syftet vara tydligt från början, där även ÅF behöver 
kommunicera tydliga riktlinjer om vad som gäller redan från början. Det innebär inte att 
de behöver ha strikta regler och viten - utan en tydlighet i kommunikation genomgående 
till samtliga parter, samt en tydlig implementation av de delar som är viktiga i 
förändringen. Dessutom som rekommendation behöver ÅF vara införstådda med de 
reaktioner som framkallas vid en förändringsledning samt hur de på ett strategiskt plan 
ska agera för att bemöta dessa reaktioner - detta då förändring ofta handlar om att hantera 
människor. Genom att ta fram ett ramverk för att bemöta motståndet kan ÅF i ett tidigare 
skede vara mer förberedda på vad som ska göras för att motverka det. Vidare bör det även 
finnas planer för konkreta åtgärder för att avlägsna hinder samt möjliggöra nya 
förändringar vara tydliggjorda innan en implementation genomförs. Inom 
förändringsledning kan struktur dessutom vara av vikt då det är något som skulle kunna 
inge en trygg känsla för de entreprenörer som behöver förändras, därav skulle ett tydligt 
ramverk kunna vara av vikt inom just förändringsledning. 
 
Vidare behöver kollin märkas med rätt information redan från början - då kan mycket tid 
sparas in för medlemmarna i projektet. Det vite om 200 kronor i kostnader vid 
felmärkning kan vara en lösning på problemet. Samtidigt skulle det kunna öka motståndet 
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som syns idag, då ÅF emellanåt kan ses som en utomstående part. Risken är då även att 
den relation som Schenker skapat med entreprenörerna följer i samma spår, eftersom det 
är Schenkers uppgift att dela ut vitet vid upptäckt av felaktig märkning. Vi tror att denna 
lösning på det problemet ska testas men att informationen bör och ska vara tydlig där 
ingen entreprenör ska känna sig felaktigt behandlad. Här är en rekommendation att en 
tydlig och enkel användarguide skulle finnas till hands i Myloc för att underlätta 
processen. Tiden och resurserna Schenker lägger på detta extra arbete med att leta fram 
informationen bör då synliggöras för entreprenörerna - något som i analysen 
uppmärksammas där ett tydligt syfte är enklare att acceptera.  
 
Dessutom behövs en ökad enkelhet att arbete i Myloc då många problem startar där. Det 
finns olika steg att följa i processerna, där vissa steg ofta går att hoppa över för att fullfölja 
orderspeglingen i Myloc. Systemet är enkelt, men det krävs mer kunskap från 
medlemmarna inom projekten för att arbeta på rätt sätt med rätt information. Vi ser därför 
att utbildningar och informationsmöten behöver vara frekventa, speciellt i samband med 
nya uppdateringar av systemet. Utöver information skulle workshops eller enklare 
manualer gällande stegen i processen fungera för att stimulera inlärningen. En ökad 
förståelse bidrar till en enkelhet i att använda systemet och i slutledet kan rätt information 
passera genom Myloc och således bidra till att synliggöra effekterna i olika rapporter. 
Information som speglas i systemet blir ofta fel i dagsläget, och gör att rapporterna inte 
visar upp en rättvis bild av effekterna. De är i många fall bättre än vad som presenteras. 
En ökad enkelhet är således av yttersta vikt för att kunna synliggöra de aktuella effekterna 
i ett projektstyrkort och driva bygglogistiklösningen mot ett gemensamt mål. 
 
Ytterligare problematik uppstår i att Myloc är ett separat system, som inte kan 
kommunicera med andra system hos exempelvis en leverantör. Hade information kunnat 
kommuniceras mellan olika system hade leverantörerna enklare integrerats med Mylocs 
tjänster. En högre integration möjliggör ett ökat samarbete och en pålitlighet som hade 
kunnat användas till att effektivisera tidsplanering av transporter och leverans av material. 
För tillfället ankommer många transporter till godsmottagningen utan avisering som 
skapar asymmetri i försörjningskedjan. Det kan vara svårt och kostsamt att integrera olika 
system, ett alternativ skulle kunna vara att beställningen till leverantör görs när ordern 
speglas i Myloc. Eventuellt att ett mail notifierar leverantören om vad som ska skickas 
med korrekt och aktuell information om vart, när och hur materialet ska levereras. Precis 
som speglingen i Myloc ska ske nu, men utan att entreprenörerna behöver kontakta 
leverantören. Dock skulle detta enbart fungera vid enklare leveranser av vanliga artiklar 
då hela produktkatalogen inte kan finnas tillgänglig i Myloc. Det ställer återigen högre 
krav på leverantörerna som aktivt måste arbeta med Myloc eller en mailinkorg kopplat 
till Myloc, men på ett stort projekt som lösningen på NUS är bör det vara ett rimligt krav. 
Detta hade kunnat resultera i minskat motstånd till förändringen samt få fler att se nyttan 
med att förändra sitt arbetssätt. 
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8. Framtida forskning och begränsningar 
I nedan kapitel presenteras de begränsningar som funnits vid studiens gång samt förslag 
på fortsatt forskning inom området.  
 
För att studiens generaliserbarhet och överförbarhet ska öka krävs kompletterande 
forskning inom området. Det finns en risk för att arbetet bidragit till missvisande resultat 
då bygglogistiklösningen är implementerad i en specifik kontext samt är projektbaserad, 
men även utgått ifrån ett företag med tillhörande partners inom lösningen. För att 
säkerställa arbetets generella resultat samt styrka dess överförbarhet bör liknande studier 
göras på liknande fall men i andra kontexter. Detta för att sträva efter att undersöka om 
resultatet kan bekräftas och generaliseras framåt. 
 
Inom förändringsledningen är studien gjord med utgångspunkt på beteendemässiga 
aspekter och motstånd. Således skulle framtida studier kunna undersöka de kognitiva 
aspekterna inom förändringsledning i byggbranschen för att få ett bredare perspektiv på 
medlemmarnas motstånd till förändring. Då förändringsledning är brett och undersöks på 
en mer taktisk nivå skulle det således även vara intressant inom framtida forskning att 
undersöka ledarskap närmare. Ledarskap är inte något som specifikt nämns i denna studie 
- något som även skulle vara en intresseväckande infallsvinkel för att förstå komplexiteten 
inom förändringsledningen. Ytterligare som en effekt av förändringsledning samt som en 
effekt av ledarskap skulle det vara fängslande att studera hur beslut skulle kunna bli 
enklare. Detta är även något som i liknande sammanhang skulle vara intressant att finna 
som bidrag inom vetenskapens värld med utgångspunkt från molnbaserade system.  
 
Vidare undersöks inte kostnader och bygglogistiklösningens finansiella effekter - något 
som dessutom bör studeras vidare i liknande kontexter för ökad förståelse inom 
branschen. Som ett resultat av denna studie berörs inte kostnader mer än att en effekt av 
bygglogistiklösningen troligtvis genererar sänkta kostnader. Däremot är det något som 
inte kunnat verifieras på grund av tidsbrist samt brist på data innan implementation av 
bygglogistiklösningen. Därav skulle det således vara intresseväckande att undersöka 
diverse kostnader innan en implementation för att jämföra med samma kostnadsposter 
efter en implementation.  
 
Som en ytterligare del av en bygglogistiklösning i liknande sammanhang skulle det vara 
intressant att studera den del av logistiken som TPL arbetar med ur ett tidsbaserat 
perspektiv. Godsmottagningen vid arbetsplatsen möter ofta många hinder vid arbete, i 
detta avseende sjukhusområdet med till exempel flaskhalsar som hissar vid inbärning av 
material. Dessa typer av flaskhalsar påverkar effektiviteten hos TPL och bidrar till att en 
del av en leveransprecision fram till angiven leveranszon på byggarbetsplatsen kan 
försenas. Således skulle det bli sevärt att undersöka tidseffektiviteten i inbärning av 
material på en mer detaljerad nivå. Detta är inget denna undersökning tagit hänsyn till på 
grund av tidsbrist. Därigenom är det intressant att även återkoppla till ovan och studera 
kostnadsbesparingar genom tidseffektiviseringen där, eftersom tid inom företagsamma 
sammanhang ofta innebär pengar.   
 
Något som dessutom inte undersökts i denna studie är insikter i hållbarhet som skulle 
kunna ligga till grund som effekter av samlastningen som sker genom BLC, men även 
genom minskade kassationer. Detta är dessutom något som framåt skulle kunna 
undersökas för att se vilka hållbara resultat en bygglogistiklösning likt denna skulle kunna 
generera.    
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Appendix 1 - Intervjuguide fokusgrupp  
 

Fråga   Teori   Referens  
Vi tänkte börja med att låta er 

presentera er.  
Ingen     

Vad är strategin eller visionen med 
hela bygglogistiklösningen?  

Förändringsledning  
Lewin (1974) Rajesh et al., 

2012  

Hur upplever ni att förändringen har 
mottagits? (Varför/Varför inte?)   Förändringsledning  

Hwang & Low (2012); Lewin 
(1974); Lines et al., (2015)  

Vad anser ni är viktigt för att driva 
igenom förändring?  

Förändringsledning  
Hwang & Low (2012); Lewin 

(1974); Lines et al., (2015)  

Hur tror ni att man får fler att 
använda Myloc och Schenker fullt 

ut?  
Förändringsledning  

Hwang & Low (2012); Lewin 
(1974); Lines et al., (2015)  

Vilka anledningar tror ni ligger till 
grund för att fler inte använder 

Myloc?  
Förändringsledning  

Hwang & Low (2012); Lewin 
(1974); Lines et al., (2015)  

Vad är viktigt att ni erbjuder för att 
fler ska använda Myloc och 

Schenker?  
Förändringsledning  

Hwang & Low (2012); Lewin 
(1974); Lines et al., (2015)  

Hur upplever ni att Myloc har tagits 
emot av användarna?  

Informationsteknolog
i och kommunikation  

Ala-Risku & Karkkainen 
(2006); Jede & Teuteberg 
(2015); Xue et al., (2007)  

Vad ser ni för effekter som Myloc 
bidragit till?  

Informationsteknolog
i och kommunikation  

Ala-Risku & Karkkainen 
(2006); Jede & Teuteberg 

(2015); Sobotka & 
Czarnigowska (2005); Vrijhoef 

(2018); Xue et al., (2007)  

Hur upplever ni att Schenker har 
tagits emot av användarna?  

TPL, BLC  

Ekeskär & Rudberg (2016); 
Hertz & Alfredsson (2003); 
Sobotka & Czarnigowska 
(2005); Vrijhoef (2018)  

Vad ser ni för effekter som 
Schenker och BLC har bidragit till?  

TPL, BLC  

Ekeskär & Rudberg (2016); 
Hertz & Alfredsson (2003); 
Sobotka & Czarnigowska 
(2005); Vrijhoef (2018)  

  



83 
 

Appendix 2 - Intervjuguide intervjuer 
 

Fråga   Teorikoppling   Referens  

Vilken position har ni i projektet?   Förändringsledning   Lines et al., (2015)  

Hur länge har ni arbetat i 
byggbranschen?  

Förändringsledning  
Lewin (1974); Lines et al., 

(2015)  

Hur upplever ni att det är att arbeta med 
den nya bygglogistiklösningen?  

Ingen     

Vad tror ni är anledningen till 
bygglogistiklösningen med Myloc och 

Schenker som ÅF implementerat?  
Förändringsledning  

Lewin (1974) Rajesh et al., 
2012  

Vad är er upplevelse gällande hur gick 
implementeringen av 

bygglogistiklösningen gick till?  
Förändringsledning  

Hwang & Low (2012); 
Lewin (1974)  

Vad är er upplevelse gällande hur 
implementeringen har fortgått  

Förändringsledning  
Hwang & Low (2012); 

Lewin (1974); Lines et al., 
(2015)  

Vad är viktigt för er för att driva igenom 
en förändring och implementering?  

Förändringsledning  
Lewin (1974); Lines et al., 

(2015)  

Hur upplever ni att ni tagit emot 
förändringen med 

bygglogistiklösningen? (Kan ni ge 
exempel/Varför tror ni det?)  

Förändringsledning  
Hwang & Low (2012); 

Lewin (1974); Lines et al., 
(2015)  

Hur upplever ni att projektets 
medlemmar har tagit emot 
förändringen? (Kan ni ge 

exempel/Varför tror ni det?)  

Förändringsledning  
Hwang & Low (2012); 

Lewin (1974); Lines et al., 
(2015)  

Vilka förväntningar har ni haft gällande 
implementeringen?  

Förändringsledning  
Hwang & Low (2012); 

Lines et al., (2015)  

På vilket sätt upplever ni att vissa har 
tagit emot förändringen annorlunda än 

andra?  
Förändringsledning  

Hwang & Low (2012); 
Lewin (1974); Lines et al., 

(2015)  



84 
 

Vilka effekter upplever ni att 
förändringen bidragit till?  

Förändringsledning, 
Informationsteknologi

, TPL  

Genomgående de flesta 
referenserna. Se styrkortet.  

Hur upplever ni att kommunikationen 
och informationsdelningen fungerar 

inom projektet? (Kan ni ge exempel/Hur 
har Myloc bidragit till just detta ni 

beskriver?)  

Informationsdelning 
och kommunikation  

Ala-Risku & Karkkainen 
(2006); Jede & Teuteberg 
(2015); Xue et al., (2007)  

På vilka sätt upplever ni att planering av 
material, lagring och transporter 

påverkats av bygglogistiklösningen?  

Informationsdelning 
och kommunikation  

Ala-Risku & Karkkainen 
(2006); Jede & Teuteberg 
(2015); Xue et al., (2007)  

Hur tänker ni när ni planerar material?  
Informationsdelning 
och kommunikation  

Ala-Risku & Karkkainen 
(2006); Jede & Teuteberg 

(2015); Sobotka & 
Czarnigowska (2005); 

Vrijhoef (2018); Xue et al., 
(2007)  

Hur tänker ni när ni planerar leveranser 
av material?  

Informationsdelning 
och kommunikation, 

TPL, BLC  

Ala-Risku & Karkkainen 
(2006); Jede & Teuteberg 

(2015); Sobotka & 
Czarnigowska (2005); 

Vrijhoef (2018); Xue et al., 
(2007)  

Hur tänker ni när ni lagrar material ni 
inte använder/blivit över?  

Informationsdelning 
och kommunikation, 

TPL, BLC  

Ala-Risku & Karkkainen 
(2006); Jede & Teuteberg 

(2015); Sobotka & 
Czarnigowska (2005); 

Vrijhoef (2018); Xue et al., 
(2007)  

Vilka effekter har Myloc (molnbaserade 
systemet) bidragit till?  

Informationsdelning 
och kommunikation,  

Ala-Risku & Karkkainen 
(2006); Jede & Teuteberg 
(2015); Xue et al., (2007)  

Vad hade Myloc kunnat göra 
annorlunda?  

Informationsdelning 
och kommunikation  

Ala-Risku & Karkkainen 
(2006); Jede & Teuteberg 
(2015); Xue et al., (2007)  

Hur upplever ni säkerheten efter att 
implementeringen genomförts blivit?  

TPL, BLC  

Ekeskär & Rudberg (2016); 
Hertz & Alfredsson (2003); 
Sobotka & Czarnigowska 
(2005); Vrijhoef (2018)  
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Hur använder ni BLC?   TPL, BLC  

Ekeskär & Rudberg (2016); 
Hertz & Alfredsson (2003); 
Sobotka & Czarnigowska 
(2005); Vrijhoef (2018)  

Är det något mer som ni tänkt på under 
intervjuns gång som ni önskar lägga till?  

Ingen     
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