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Förord 

Denna uppsats har skrivits som det avslutande examensarbetet inom 
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå Universitet. Arbetet motsvarar 15 hp och 
har utförts i samarbete med företaget YIT Sverige med fokus på deras nya projekt där en 
friidrottsarena ska byggas i Gällivare.  

Jag vill tacka min företagshandledare Mattias Sundqvist på YIT Sverige som hjälpt mig hitta 
information och förmedla kontakter samt min universitetshandledare Jimmy Vesterberg för 
goda råd. Dessutom vill jag tacka alla som ställt upp på intervjuer angående projektet.  

 

 

Umeå, maj 2019 
Ellen Sundström 
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Sammanfattning 

Vid dagens byggprojekt blir bristande utrymme på byggarbetsplatsen allt vanligare då det ofta 
byggs i tätbebyggda områden. Detta innebär att den traditionella lagerföringen på 
byggarbetsplatsen blir svår och nya lösningar behöver hittas för att upprätthålla effektivitet och 
god arbetsmiljö.  

Just-in-time (JIT) har sitt ursprung i Lean och innebär att rätt material levereras till 
byggarbetsplatsen i rätt tid. Materialet lyfts sedan direkt in på sin slutliga plats i byggnaden 
istället för att lagras på byggarbetsplatsen.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur företaget YIT Sverige arbetar i dagsläget och hur 
företaget skulle kunna ha nytta av JIT vid byggnationen av en friidrottsarena i Gällivare. 
Friidrottsarenan byggs i tätbebyggt område och utrymmet är begränsat vilket innebär vissa 
problem. Dessutom är Gällivare beläget i Norrbottens inland och avstånden till andra städer är 
stora. 

Vid studien framkom att vissa problem som materialskador och bristande kommunikation från 
leverantörer förekommer i olika projekt som YIT Sverige genomför. Dessa problem skulle 
kunna undvikas genom användande av JIT. Det är dock svårt att beräkna de kostnader eller 
kostnadsminskningar som JIT skulle kunna innebära då det aktuella projektet inte är genomfört 
ännu och studien har en tidsbegränsning. 

Det finns även fler möjligheter för att förbättra effektiviteten och arbetsmiljö såsom metoden 
5S och att skapa långsiktiga relationer med leverantörer. Detta är en förutsättning för att 
använda sig av JIT men även något som kan användas vid traditionell bygglogistik. Dessutom 
kan mellanlager vara ett alternativ om det inte finns möjligheter att fullt ut implementera JIT, 
det skulle innebära fördelar för effektiviteten och arbetsmiljön på byggarbetsplatsen även om 
alla fördelar med JIT inte nås. 
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Abstract 

During today’s construction projects lack of space on the construction site is becoming a 
commonly occurring problem since projects often are placed in urban areas. This means that 
traditional storage on the construction site becomes difficult and new solutions need to be found 
to maintain efficiency and good working environment. 

Just-in-time (JIT) originates from Lean production and means that the right material is delivered 
to the construction site at the right time. The material is then directly placed in its final location 
in the building instead of being stored at the construction site.  

The purpose of this study is to analyse how the company YIT Sweden is currently working and 
how the company could benefit from JIT in the construction of an athletics stadium in Gällivare. 
The athletics arena is being built in an urban area and the space on the construction site is 
limited, which causes some problems. In addition, Gällivare is located in Norrbotten and the 
distances to other cities are significant. 

The study showed that certain problems such as material damage and lack of communication 
from suppliers occur in projects that YIT Sweden is managing. These problems could be 
avoided by using JIT. However, it is difficult to calculate the costs or cost reductions that JIT 
could bring as the current project is not yet finished, and the study has a short time frame. 

There are also other possible ways to improve efficiency and work environment such as the 
method 5S and to create long-term relationships with suppliers. This is a prerequisite for using 
JIT but also something that can be used in combination with traditional construction logistics. 
Another possibility is to use interim storage for material. It can be an alternative if there are no 
possibilities for YIT Sweden to fully implement JIT. It would mean benefits for the efficiency 
and working environment at the construction site even if the full potential of JIT is not fulfilled. 
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Nomenklaturlista 
 

JIT  Just-in-time, en metod för leveranser som har sitt ursprung i Lean 
produktion. 

Lean  Lean produktion (inom byggbranschen Lean konstruktion), en 
verksamhetsstrategi för att skapa ett flöde i produktionen med så få 
resurser som möjligt. 

5S Ett system för att skapa struktur på arbetsplatsen. 5S står för sortera, 
systematisera, städa, standardisera och sköt om. 

KMA-ingenjör  Arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

APD-plan   Arbetsplatsdispositionsplan  

Beställare   Den som beställer byggprojektet. 

Totalentreprenad En entreprenad där entreprenören ansvarar för projektering och 
utförande. 

Projektering Förberedelse- och utredningsarbete inför byggnationen. 

BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare för utförandefasen. 
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1 Inledning 

Dagens byggprojekt innebär ofta nybyggnationer i befintliga tätbebyggda områden. Till 
följd av detta kommer utmaningar gällande logistiken i projekten. Just-in-time (JIT) är 
därför ett arbetssätt som blir mer och mer aktuellt då byggföretag vill spara tid och plats. 
Företaget YIT Sverige kommer på beställning av Gällivare kommun bygga en friidrotts- 
och idrottshall i anslutning till den befintliga Hedskolan och vill därför undersöka 
möjligheterna med JIT i den typen av projekt. Följande kapitel beskriver bakgrunden till 
studien, syfte, mål och avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Just-in-time-transporter beskrivs av Lumsden (2012) som leveranser vid en förutbestämd 
tid och JIT-metoden består av fyra principer: angripande av grundläggande problem, 
minskat slöseri, strävan efter enkelhet samt utforma system som upptäcker problem. 
Arbete enligt JIT innebär alltså att företaget löser grundläggande problem som 
exempelvis dåliga leverantörer, minskar slöseri i form av till exempel lagring och 
transporter, förenklar materialflöden samt arbetar för att hitta problem i produktionen. Ett 
framgångsrikt arbete enligt dessa principer kan då leda till ett mer effektivt arbete för 
företaget och därmed ökad lönsamhet. 

Läget i Gällivare kommun skiljer sig från andra svenska städer. Till följd av gruvbolaget 
LKABs utveckling kommer stora delar av Malmberget avvecklas. Detta innebär att både 
bostäder och offentliga byggnader kommer rivas eller flyttas och nya byggnader uppförs 
istället i det intilliggande Gällivare. YIT Sverige kommer för Gällivare kommuns räkning 
uppföra en ny friidrotts- och idrottsarena intill den befintliga Hedskolan. Byggprojektet 
är en totalentreprenad och arenan ska färdigställas hösten 2020. Gällivares läge i 
Norrbottens inland innebär transporter av material till projektet och YIT Sverige vill se 
över vilka möjligheter det finns att använda sig av JIT i denna typ av projekt.  

Det som till stor del skiljer byggbranschen från andra är variationen på projekt. Varje 
byggprojekt har olika förutsättningar sett till faktorer som beställare, läge, 
användningsområde, ekonomi och så vidare. Detta innebär svårigheter att standardisera 
produktionen och hitta lösningar som fungerar i olika projekt. Wikner (2017) menar i sin 
studie att det kan krävas mycket tid för planering och samordning av JIT-leveranser för 
traditionella byggföretag. Vissa standardiseringar kan göras för att förenkla planeringen 
men det kan krävas olika lösningar för olika leveranser i ett projekt. Wikner anser att 
exempelvis mellanlager kan vara en bra lösning för vissa leveranser för att på så sätt 
underlätta för företaget. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera metoden just-in-time för att få en förståelse för vad 
JIT innebär och hur det används i olika projekt. Detta för att kunna jämföra JIT-metoden 
med hur företaget YIT Sverige i dagsläget arbetar med logistik vid byggnationen av den 
nya friidrottsarenan i Gällivare. Jämförelsen resulterar i förslag på åtgärder YIT Sverige 
kan göra utifrån JIT-metoden för att förbättra effektiviteten och lönsamheten i sitt arbete. 

 

1.3 Mål 

Målen med arbetet är: 

 Att utvärdera det befintliga logistikarbetet vid byggnationen av friidrottsarenan i 
Gällivare med hjälp av intervjuer av inblandade personer. 

 Jämföra YIT Sveriges logistikarbete med befintlig teori om just-in-time. 

 Föreslå förbättringar för YIT Sveriges logistikarbete med grunden i befintlig teori 
om just-in-time. 

 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom studien genomförts i samarbete med företaget YIT Sverige med fokus på 
projektet med den nya friidrottsarenan i Gällivare kan resultatet inte appliceras på andra 
företag eller andra projekt. Inga kostnadsberäkningar har gjorts i studien på grund av 
studiens tidsbegränsning och svårigheterna att beräkna kostnader för ett projekt som inte 
är slutfört.   
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2 Logistik i byggbranschen 

Följande kapitel kommer beskriva teorin kring JIT-metoden samt traditionell 
bygglogistik och de för- och nackdelar som kan ses med olika lösningar. Detta för att få 
en förståelse för hur ett traditionellt byggföretag arbetar och för att skapa en grund för 
kommande analys. I kapitlet kommer även tidigare studier kring JIT presenteras. 

 

2.1 Just-in-time 

Enligt Lumsden (2012) är JIT ett leveranssätt som främst syftar till att minimera slöseri. 
JIT har sitt ursprung inom Lean produktion samt bilindustrin och begreppet kommer från 
Toyota som var först med att applicera JIT som styrprincip. Enligt Lumsden finns det 
tydliga skillnader mellan traditionella leveranser och JIT-leveranser. JIT innebär att 
mindre kvantiteter levereras men oftare än vid traditionella leveranser, leveranstiden ska 
vara kort och beställningsrutinerna enkla. Dessutom anpassas emballaget efter 
produktionen istället för efter transporterna och leveranserna sker direkt till produktion 
istället för att gå igenom en mottagningskontroll för att få ett bättre flöde. 

En förutsättning för JIT är enligt Lumsden (2012) att det finns långsiktiga relationer med 
leverantörer och att dessa inkluderas redan i planeringen. Genom en sådan lösning kan 
resurskrävande moment som lager och kvalitetskontroll förflyttas till leverantörerna 
istället för att ske hos byggentreprenören. Lidelöw et al. (2015) menar dock att den 
traditionella byggaren generellt sett inte använder sig av långsiktiga relationer. Istället 
används olika leverantörer och underentreprenörer för olika projekt. Detta betyder att det 
blir svårare att utveckla ett samarbete och effektivisera det gemensamma arbetet.  

JIT kräver mer planering och projektering än traditionella transporter för att kunna 
leverera exakt rätt material vid rätt tidpunkt. Detta innebär att en försenad transport inte 
bara får konsekvenser på arbetsplatsen i form av väntande yrkesarbetare. De resurser som 
använts till att planera leveranserna kan ses som bortkastade då leveranserna ändå inte 
kom i tid. Det finns även faktorer som kan vara svåra att förutse vid projekteringen som 
till exempel störningar i trafiken. 
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2.2 Traditionell bygglogistik 

Traditionella byggföretag arbetar i projekt vilket av Lidelöw et al. (2015, s. 26) definieras 
som: 

 

 

 

 

 

 

I byggprojekt är det därför ofta olika underentreprenörer, konsulter och 
materialleverantörer i varje projekt. Dessutom skiljer sig projekten åt gällande läge, 
användningsområde, beställare och så vidare vilket innebär att det kan vara svårt att hitta 
lösningar och arbetssätt som fungerar för alla olika projekt.  

När det kommer till traditionell logistik i byggbranschen innebär det enligt Nordstrand 
(2009) att projektledningen samt platschef planerar leveranser utifrån en fastställd 
tidsplan. Det är platschefen som ansvarar för beställningar och när leveranser kommer till 
byggarbetsplatsen är det även denne som kontrollerar det levererade materialet. Normalt 
sett lagras materialet på byggarbetsplatsen tills det behövs.  

Lager är som tidigare nämnt ett slöseri enligt Josephson (2013), det är kapital som endast 
tar upp plats utan att tillföra ett värde. Material på arbetsplatsen kan vara i vägen för 
yrkesarbetarna vilket leder till förflyttningar och risk för skador, både på själva materialet 
och även på personal. Dock kan det ses som en trygghet att alltid ha material tillgängligt 
och lager innebär att yrkesarbetarna inte behöver anpassa sitt arbete till leveranser. 
Försenade leveranser innebär därför inte att yrkesarbetare behöver hitta andra 
arbetsuppgifter och byggtiden riskerar inte att förlängas till följd av försenade leveranser. 

Men Josephson och Saukkopiiri (2005) menar däremot att projekt i byggbranschen inte 
är så olika varandra. Inställningen i byggbranschen är enligt Josephson och Saukkopiiri 
att varje projekt är unikt och därför går det inte att utveckla arbetssättet på samma sätt 
som i andra branscher. Denna inställning innebär då det största hindret för utveckling.  

 

 

”Ett projekt har en början och 
ett slut samt ett mål som ska 
uppnås med avgränsade 
resurser. Medarbetarna i ett 
projekt arbetar bara 
tillsammans i just det 
projektet.” 
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2.3 Lean produktion 

För att förstå ursprunget till JIT studeras verksamhetsstrategin Lean produktion som 
enligt Lidelöw et al. (2015) syftar till att skapa ett flöde i tillverkningen grundat i 
efterfrågan och med målet att använda så lite resurser som möjligt för att producera det 
kunderna vill ha. Basen i Lean produktion är stabila, standardiserade processer där 
produktionen anpassas efter efterfrågan och leveranser kan ske i rätt tid (just-in-time).  

Begreppet process definieras av Lidelöw et al (2015, s. 27) som: 

 

 

 

 

 

En process ger alltså goda möjligheter att arbeta med förbättringar och utveckla 
långsiktiga relationer mellan olika entreprenörer och leverantörer. Enligt Lumsden (2012) 
finns det fem steg för att uppnå Lean verksamhet: 

1. Värdera produkten utifrån kundens synpunkt. 
2. Identifiera de processer som skapar värde. 
3. Skapa flöden genom processen genom att identifiera problem och åtgärda dessa. 
4. Skapa ett sug genom produktionen genom att producera efter efterfrågan. 
5. Ständigt arbeta med förbättringar genom att analysera kedjan. 

 

2.3.1 Lean konstruktion 

Lean inom byggproduktion kallas Lean konstruktion. Hamon och Jarebrant (2007) menar 
att det finns förbättringspotential i byggbranschen där Lean kan appliceras, inte bara i 
själva byggproduktionen men även i organisationens andra delar som 
ekonomiuppföljning, projektering och administrativa processer. Författarna menar att 
minskande av slöseri ofta är en förutsättning för att förbättra verksamheten och att det 
finns stor potential för byggföretag att arbeta med detta.  

Hamon och Jarebrant (2007) anser även de att Lean konstruktion består av olika 
grundstenar: standardisering och stabilitet, förbrukningsstyrd produktion, kvalitet och 
ständiga förbättringar. Målet är kundfokus, en strävan efter att leverera den efterfrågade 
kvaliteten till så låg kostnad som möjligt. För att driva detta arbete krävs även 
engagemang och lagarbete. 

”En process är en aktivitet som 
ständigt fortlöper. Den har 
indata och utdata samt resurser 
knutna till sig. Medarbetarna i 
en process arbetar tillsammans 
ständigt.” 
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Lagarbete där alla har möjlighet att påverka skapar ett engagemang i organisationen och 
är enligt Hamon och Jarebrant (2007) en förutsättning för det ständiga förbättringsarbetet. 
Istället för att låta endast ett par personer i organisationen vara delaktiga i planering och 
projektering kan alla engageras, inklusive yrkesarbetare och underentreprenörer, vilket 
ger mer motiverade medarbetare och större chans till framgång för företaget. Vidare 
förklarar författarna att standardisering och stabilitet handlar om att alla medarbetare ska 
arbeta på samma sätt vilket också är en förutsättning för förbättringar. Om alla gör på 
olika sätt blir det svårt att förbättra arbetet på ett bra sätt. För att uppnå standardisering 
och stabilitet är 5S ett bra arbetssätt. 

Hamon och Jarebrant (2007) fortsätter med att beskriva den förbrukningsstyrda 
produktionen där man anpassar produktion och leveranser efter förbrukning. En viktig 
del i skapandet av en förbrukningsstyrd produktion är en utjämnad produktion där man 
eftersträvar en jämn produktion utan svängningar från dag till dag. Något som 
genomsyrar Lean konstruktion är ständiga förbättringar och kvalitet. Organisationen 
arbetar då för att upptäcka problem och förbättringsmöjligheter och sedan genomföra 
ändringar som utvärderas och, om resultaten är lönsamma, införs permanent i 
verksamheten. 

Dessa ovan nämnda grundstenar som Lean konstruktion består av är enligt Hamon och 
Jarebrant (2007) nyckeln för att lyckas med Lean i ett byggföretag. Alla delar behöver tas 
hänsyn till och appliceras i hela organisationen.  

 

2.4 Vad är slöseri? 

Eftersom grundtanken med JIT är att minska slöseri behöver begreppet slöseri redas ut. 
Enligt Josephson (2013) handlar slöseri om aktiviteter som inte är värdeökande, det vill 
säga aktiviteter som inte tillför värde till produkten. Slöseri kan delas in i sju kategorier: 

 Överproduktion 

 Väntan 

 Lager 

 Rörelse 

 Omarbete 

 Överarbete 

 Transporter 

Överproduktion kan till exempel innebära att byggföretaget planerar för större lokaler än 
vad beställaren behöver. Ett annat exempel på överproduktion är beställning av för 
mycket material för att ”vara på den säkra sidan”. 
 
Väntan är ett tydligt slöseri som inte skapar något värde. Det kan innebära väntan på en 
transport, på en annan yrkesgrupp eller beslut och information från en myndighet.  
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Material och maskiner som lagras på arbetsplatsen utan att användas innebär slöseri då 
det tar upp plats och inte tillför något. 
 
Onödig rörelse där material eller arbetare flyttas utan egentlig anledning är ett slöseri som 
endast kräver tid och energi.  
 
Med omarbete menas arbete som behöver göras om trots att det kunde gjorts rätt från 
början. Till exempel nya håltagningar för att de första var fel. 
 
Överarbete innebär att företaget producerar mer än vad beställaren vill ha eller vill betala 
för. Till exempel att konstruktioner överdimensioneras eller att projekteringen görs för 
utförligt med onödigt många ritningar och dokument. 
 
Onödiga transporter kan uppkomma när för mycket material beställts och behöver lagras. 
Eller till exempel när maskiner måste flyttas fram och tillbaka för att arbete ska kunna 
utföras när detta kunnat planeras och samordnas bättre. 

Enligt Josephson (2013) finns även en åttonde kategori av slöseri, medarbetarnas 
outnyttjade kreativitet. Det handlar om att medarbetarnas kunskap och kreativitet inte 
utnyttjas fullt ut. Till exempel att en byggarbetare inte deltar vid produktionsplaneringen 
vilket leder till problem som kunnat undvikas senare i produktionen. Att ha outnyttjad 
kompetens på fel positioner kostar pengar och hade istället kunnat tillföra värde till 
produktionen. Detta går även hand i hand med lagarbetet som Hamon och Jarebrant 
(2007) menar är en grundsten i Lean konstruktion. Att låta alla engagera sig och 
samarbeta i organisationen är ett sätt att utnyttja den fulla potentialen som finns. 

 

2.5 Slöseri – hur stor andel? 

Enligt Josephson och Saukkopiiri (2005) räknar byggföretag med cirka 2-10% spill av 
det levererade materialet i ett byggprojekt. I en av undersökningarna författarna gjort 
menar företagets kalkylator att de räknar med 10% spill eftersom det är bra att ha om det 
blir stopp i produktionen. Så även om det har skett en utveckling inom området sedan 90-
talet innebär materialspill fortfarande en betydande kostnad för byggföretag. Dessutom 
innebär levererat material mycket emballage som ska tas om hand och transporteras bort 
igen. 

En annan faktor som enligt författarna påverkar byggföretagens kostnader är 
arbetsrelaterade skador och sjukdomar. I byggbranschen inträffar 50% fler 
arbetsrelaterade skador än i andra branscher vilket innebär kostnader för sjukskrivningar 
och rehabilitering. Anställdas frånvaro innebär även förlust av kapacitet, sämre kvalitet, 
mer administration och kostnader för att anställa och skola in ny personal. 
Byggnadsarbetarnas tid var enligt Josephson och Saukkopiiri (2005) inte heller så effektiv 
som den borde kunna vara, till exempel ägnade en byggnadsarbetare under studien 33,4% 
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av sin arbetstid till rent slöseri som inte skapade något värde alls för kunden. Största delen 
av den tiden gick åt till väntan och förflyttning mellan arbetsställen. 

 

2.6 5S – Vad är det? 

Enligt Hamon och Jarebrant (2007) är 5S ett grundläggande verktyg för att skapa standard 
och stabilitet. Det är en relativt enkel metod där alla i organisationen snabbt kan se resultat 
och innebär att ett system och rutiner för ordning och reda på arbetsplatsen skapas. 
Lidelöw et al. (2015) beskriver 5S som: 

o Sortera – endast det nödvändiga ska finnas på arbetsplatsen 
o Systematisera – se till att var sak har sin plats och att arbetsmiljön är god 
o Städa – håll rent på arbetsplatsen 
o Standardisera – alla arbetar efter rutiner för städning och underhåll 
o Sköt om – se till att rutinen följs och åtgärda brister 

Metoden ska vara nog tydlig för att alla på arbetsplatsen ska kunna förstå och använda 
den. Genom att använda 5S på arbetsplatsen kan slöseri som exempelvis rörelse minskas.  

 

2.7 Tidigare studier om just-in-time 

JIT och logistik på byggarbetsplatser är ett ämne som har behandlats i flertalet studier och 
rapporter. Några av dessa studier kommer att sammanfattas här. 

Wikner (2017) gjorde en studie på hur ett byggföretag i Umeå kunde förbättra sitt 
logistikarbete med hjälp av JIT. Författaren menar att det finns fördelar med JIT som 
bättre arbetsmiljö till följd av färre förflyttningar och även mindre risk för skador på 
material. Studien visade att mellanlager kan vara ett lämpligt sätt för ett traditionellt 
byggföretag att ta vara på vissa fördelar med JIT även om resurserna för att implementera 
arbetssättet fullt ut är begränsade. Wikner menar också att 5S är ett relativt enkelt verktyg 
att använda sig av för att skapa struktur på arbetsplatsen och förutsättningar för att 
använda sig av JIT. Dessutom anser författaren att det endast finns fördelar med att 
försöka upprätta långsiktiga relationer med leverantörer för att kunna nå en kontinuitet i 
arbetet.  

Även Andersson och Hultberg (2012) visar en studie där det vid jämförelse av traditionell 
bygglogistik och JIT framkommer att JIT oftast är att föredra. Lagerföring på 
arbetsplatsen innebar störningar i arbetet och förflyttningar som ökade risken för skador 
på yrkesarbetare och material. Dessutom ökade risken för stölder på byggarbetsplatsen. 
Trots tryggheten i att material alltid finns tillgängligt och minskad risk för försening i 
produktionen till följd av försenade leveranser så anser författarna att JIT är att föredra.  
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En annan studie av Kallay och Lovén (2015) belyser hur JIT kan vara användbart för att 
minska ställtider och byggavfall vilket även innebär minskade kostnader. Genom 
långsiktiga avtal med leverantörer kan byggföretag enligt författarna få hjälp med 
förbättringar och kvalitetssäkring.  
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3 Metod och genomförande 

Följande kapitel beskriver de metoder som ligger till grund för studien samt hur studien 
har genomförts. För att genomföra studien har data samlats in på olika sätt. 
Litteraturstudier har utförts för att samla teori och kunskap om det valda området just-in-
time, detta har utgjort basen i studien. För att samla in ytterligare underlag och resultat 
för studien har intervjuer gjorts, varför även intervjuteknik studerats. I kapitlet diskuteras 
även studiens reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Litteraturstudie 

Som grund i studien har en litteraturstudie genomförts där böcker och tidigare 
examensarbeten använts för att samla kunskap och information om det valda området. 
Som Yin (2013) förklarar är det som samlats in andrahandsdata, d.v.s. data som återgetts 
av någon annan vilket är viktigt att vara medveten om. 

Böcker har hämtats via Umeå Universitetsbibliotek och examensarbeten via databasen 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). För att hitta relevant teori via databaser har 
följande sökord använts: just-in-time, JIT, logistik, Lean, byggbranschen, transport och 
leveranser. Den teori som hittats om just-in-time har inventerats och relevant information 
för studien har presenterats i kapitel 2.  

 

3.2 Intervjuer 

För att samla in resultat och kunna göra en analys i studien har intervjuer utförts. Enligt 
Yin (2013) finns i grunden två typer av intervjutekniker: strukturerade intervjuer och 
kvalitativa intervjuer. Strukturerade intervjuer innebär att intervjun sker enligt ett 
frågeformulär med frågor som ställs till intervjupersonen och intervjuaren försöker 
uppträda likadant inför alla deltagare. Det är intervjuaren som försöker locka fram svar 
från den som blir intervjuad och det används ofta slutna frågor med ett begränsat antal 
svar. Kvalitativa intervjuer har däremot inget manus eller formulär utan liknar nästan ett 
vanligt samtal där intervjupersonen får berätta själv om de aktuella ämnena utan att 
intervjuaren styr allt för mycket. 

I den här studien har en blandning av de ovanstående intervjuteknikerna använts, en så 
kallad semistrukturerad intervjuteknik. Intervjupersonerna har fått svara på förberedda, 
öppna frågor om ämnet och själva berätta om sina erfarenheter med möjlighet för 
intervjuaren att ställa följdfrågor. Detta sätt att genomföra intervjuer på valdes för att 
kunna säkerställa att intervjuerna behandlade det aktuella ämnet men även ge 
intervjupersonerna möjlighet att själva utveckla sina svar och berätta fritt om sina åsikter 
i ämnet. Underlag för intervjuerna presenteras i bilaga A. 
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Efter intervjuerna bearbetades svaren för att kunna presentera relevanta resultat på ett för 
läsaren lättförståeligt sätt i rapporten. Intervjupersonerna namnges inte i rapporten för att 
bibehålla en anonymitet och därför presenteras de endast med sin yrkesroll. Samtliga 
intervjupersoner har även haft möjlighet att granska det bearbetade materialet från 
intervjuerna för att säkerställa att missförstånd och feltolkningar undviks.  

Intervjupersonerna valdes ut med hjälp av företagshandledaren för att få relevanta svar 
för studien och en spridning på yrkesrollerna. Personerna som intervjuades var arbetschef, 
projektingenjör, platschef samt biträdande platschef för bygg. De deltagande 
intervjupersonerna meddelades i förväg om intervjuerna och det aktuella ämnet. 
Underlaget för intervjufrågorna delgavs dock inte i förväg för att vid intervjuerna få ta 
del av intervjupersonernas spontana svar och reflektioner. 

 

3.3 Studiens validitet och transparens 

Eftersom denna studie använder sig av intervjuer för datainsamling ses den som en 
kvalitativ studie enligt Yin (2013). Vid kvalitativa studier anser Yin att det är viktigt att 
ta studiens validitet i beaktning vilket innebär att säkerställa att den data som samlas in 
är relevant och korrekt.  

Vidare menar Yin att transparens är viktigt i en studie. Detta innebär att metoden som 
använts ska vara tydligt och alla data måste finnas tillgängliga. Andra ska kunna förstå 
och pröva det arbete som gjorts och granskningar ska kunna göras av vem som helst. 

För att uppnå transparens i denna studie har de metoder som använts beskrivits och för 
teorin har referenser angetts. De data som samlats in genom intervjuer samt 
intervjufrågorna finns tillgängliga för läsaren och deltagande intervjupersoner presenteras 
med sin yrkesroll. 
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4 Resultat 

Följande kapitel presenterar företaget YIT och deras arbetet samt resultatet av de 
genomförda intervjuerna. Svaren har bearbetats och sammanfattas och intervjusvaren 
presenteras indelade efter intervjupersonens yrkesroll i projektet med den nya 
friidrottsarenan. 

 

4.1 Företaget YIT 

YIT är Finlands största byggbolag och är etablerade i 11 länder. YIT Sverige har varit 
verksamma på den svenska marknaden i närmare 30 år och är specialiserade på 
infrastrukturprojekt med fokus på grund- och anläggning, tunnlar, berg och beläggning 
(YIT, 2018). YIT Sverige finns på flertalet orter i landet och siktar nu på att bli ett 
etablerat företag i Gällivare kommun i Norrbotten. Företaget kan ses som ett traditionellt 
byggföretag som arbetar projektbaserat. 

 

4.1.1 YIT:s arbete i dagsläget 

Projektet friidrottsarenan projekteras under våren 2019 och projekteringen planeras vara 
klar sista maj 2019. För projekteringen samarbetar YIT Sverige med utomstående 
konsulter inom arkitektur, mark, konstruktion, akustik, brand och installationer.  

När det gäller själva konstruktionen kommer sulor, golv och vissa väggar att gjutas på 
plats av betong som köps lokalt. Stommen byggs i stål och ytterväggar kommer bestå av 
sandwichelement. 

Samtliga material som används vid byggnationen kommer levereras av 
materialleverantören vilket innebär att YIT Sverige inte har några egna avtal med 
transportfirmor. Vissa material kan komma att mellanlagras hos de olika leverantörerna 
men stålstommen kommer levereras direkt till byggarbetsplatsen. För transporter inom 
byggarbetsplatsen kommer en bygghjullastare att användas. 

Den nya friidrottsarenan ska projekteras för Miljöbyggnad silver vilket innebär att 
stommens miljöpåverkan ska dokumenteras, byggnaden ska dock inte certifieras. När det 
kommer till struktur på arbetsplatsen har YIT Sverige ingen uttalad plan och har inte för 
avsikt att använda sig av exempelvis 5S. 

Under byggnationen kommer tre tjänstemän arbeta varje vecka och beroende på vilket 
moment som utförs kommer även underentreprenörer finnas på plats för montage av 
stomme, installationer, yttertak, gjutning och så vidare. Totalt kommer cirka tio 
underentreprenörer vara delaktiga i projektet, dock kommer inte samtliga vara på plats 
samtidigt. De tjänstemän som arbetar för YIT Sverige i projektet har rollerna arbetschef, 
platschef, projektingenjör, biträdande platschef för bygg samt biträdande platschef för 
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mark. Dessutom finns andra roller inblandade som exempelvis KMA-ingenjör och 
inköpare. 

 

4.2 Intervju med arbetschef 

YIT:s arbetschef är ansvarig för kalkylen för projektet och har varit projektchef under 
projekteringen. Arbetschefen har det övergripande ansvaret över projektet och är på plats 
i Gällivare ungefär en dag per vecka för att delta i byggmöten och ekonomimöten. När 
det gäller JIT känner arbetschefen till metoden men har ingen praktisk erfarenhet av 
användning av JIT i projekt. 

Arbetschefen tycker att logistik på byggarbetsplatser över lag fungerar bra. Det mesta är 
anpassat efter varje projekt och det finns inga optimerade standardlösningar att använda 
då projekten skiljer sig åt och har olika förutsättningar. YIT Sverige har inga 
standardiserade metoder som används. De krav som YIT Sverige ställer på varje projekt 
är upprättande av tidplaner, leveransplaner och liknande men utöver detta är det upp till 
de inblandade i projektet att komma fram till lösningar som fungerar för det specifika 
projektet.  

Tillvägagångssättet vid mottagande av leveranser ser ut på följande vis: chauffören 
aviserar till ansvarig på byggarbetsplatsen cirka två timmar innan leverans. Normalt sett 
är det arbetsledare eller platsledare som ansvarar och tar emot leveransen. Vid 
mottagandet ska godset kontrolleras och följesedel tas emot, detta ska även 
dokumenteras. Godset lyfts sedan av lastbilen och ställs på överenskommen 
uppställningsplats, inomhus eller utomhus. Betong och grus placeras direkt vid 
leveransen på slutlig plats, detta gäller även för större material som exempelvis 
prefabricerade byggdelar och stål. Mindre byggnadsmaterial som dörrar, gips och 
liknande levereras oftast i en leverans och lagras sedan på arbetsplatsen tills det ska 
monteras vilket kan innebära att material lagras i flera veckor. Detta innebär många 
transporter även inom byggarbetsplatsen. 

Försenade leveranser är enligt arbetschefen sällan förekommande och innebär inga 
direkta konsekvenser för arbetet. Oftast levereras material en vecka i förväg vilket innebär 
att det finns på plats och en leverans som är en dag försenad gör ingen skillnad för det 
dagliga arbetet. Om leveranser blir försenade en längre tid vid exempelvis stopp i fabrik 
påverkar det även yrkesarbetarna men detta är ovanligt. 

Enligt arbetschefen är material ibland i vägen vid arbetet även om detta till stor del 
motverkas med hjälp av planering och APD-plan. Vid varje projekt inträffar skador på 
material som lagras på arbetsplatsen. Vanligt är att övertäckningen på materialet är 
bristfällig vilket kan leda till fuktskador. På vintern händer det att material blir översnöat 
och sedan skadas i samband med snöröjningen. Dessa typer av skador leder ofta till att 
nytt material behöver beställas. Det görs dock ingen separat kostnadsberäkning för dessa 
kostnader. För varje projekt görs istället en riskvärdering som inkluderas i kalkylen. 
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Den nya friidrottsarenan byggs bredvid en befintlig skola men arbetschefen anser inte att 
detta påverkar arbetet i någon större utsträckning utöver att transporter måste hålla 
hastighetsbegränsningarna och att omdirigering av fotgängare måste ske med extra 
hänsyn. Då det pågår många byggprojekt i Gällivare kommun finns ett gemensamt 
logistikcentrum för alla pågående projekt dit leveranser hänvisas om de inte kan tas emot 
direkt på byggarbetsplatsen. Detta för att undvika att tunga fordon blir stående på 
allmänna vägar. 

Bredvid byggarbetsplatsen finns en intilliggande tomt som i dagsläget står onyttjad. 
Denna vill YIT Sverige använda till exempelvis parkering, lager och mottagande av 
leveranser. Det är dock osäkert om detta är möjligt, annars behöver YIT Sverige troligtvis 
hyra andra ytor för till exempel parkering då det råder brist på utrymme på 
byggarbetsplatsen. 

Vidare tycker arbetschefen att förbättringar kan göras när det kommer till 
materialhanteringen på byggarbetsplatsen. I dagsläget sker mycket omhantering av 
material även om inlyftningsplaner görs för att motverka detta. Inlyftningsplanerna 
innebär en plan för var material som lyfts in innan taket läggs på ska ställas upp, detta 
material lyfts då in med kran.  Arbetschefen tycker dock att inlyftningsplanerna kan 
utvecklas mer. Vid leveranser behöver även dokumentationen bli bättre. Ofta tas 
leveransen och följesedel emot av ansvarig på byggarbetsplatsen och godset kontrolleras. 
Däremot brister ofta dokumentationen vilket ger problem om skador upptäcks eller 
material inte levereras. Eftersom material lagras på arbetsplatsen kan det dröja innan det 
används och skador kan då upptäckas. Utan ordentlig dokumentation är det svårt att veta 
om skadorna funnits redan vid leverans eller uppkommit senare. Vid diskussioner med 
leverantörer leder detta ofta till ökade kostnader för YIT Sverige. I övrigt tycker 
arbetschefen att en välgjord tidplan är väldigt viktigt för ett projekt. Genom den kan sedan 
personalfördelning, leveranser, inköp och så vidare planeras. 

 

4.3 Intervju med projektingenjör  

Projektingenjören är behjälplig med inköp, avtal och ekonomi i projektet samt hjälper 
platscheferna med organisering på arbetsplatsen. Projektingenjören har från tidigare 
arbetsplatser erfarenhet av arbete enligt JIT och upplever att det fungerar i varierande 
grad. Metoden kräver planering och struktur men leveranser kan ändå bli försenade. 
Logistik på byggarbetsplatser har över lag blivit bättre med tiden, det är vanligt att 
entreprenörer försöker få material levererat i rätt tid. 

Beroende på vilket material som levereras hanteras det på olika sätt. Grus, betong och 
liknande används oftast direkt vid leverans medan till exempel armering kan lagras under 
längre tid. Projektingenjören upplever inte att det är vanligt att material är i vägen på 
arbetsplatsen men tror att det kommer bli ett problem vid friidrottsarenan då det finns 
mindre ytor. Tomten som YIT Sverige har till sitt förfogande för projektet är relativt liten, 
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dock finns en intilliggande tomt som eventuellt kan användas till lager till en början och 
när stommen för friidrottsarenan är rest finns det lagermöjligheter även inomhus.  

Eftersom friidrottsarenan byggs bredvid en befintlig skola måste leveranserna ske 
effektivt och kommunen har upprättat en checkpoint för leveranser som inte kan tas emot 
direkt på byggarbetsplatsen. Där får bilarna vänta tills de kan köra fram till 
byggarbetsplatsen och lossa, detta för att undvika tung trafik som blir stående på vägarna. 
Det finns inte heller utrymme för bilarna att stå på byggarbetsplatsen förutom vid 
lossningen. På byggarbetsplatsen finns en arbetsledare eller platschef som är ansvarig för 
att ta emot leveranser och kontrollera godset. 

Projektingenjören skulle gärna se att tomten som beställaren tilldelat projektet vore större. 
Trots att det finns en intilliggande tomt som eventuellt kan användas så är det brist på 
lagermöjligheter på byggarbetsplatsen. Små ytor gör att det är viktigt att rätt material finns 
på plats vid rätt tillfälle för att spara plats. Beställaren vill även att byggarbetsplatsen ska 
se städad ut eftersom den är belägen i ett tätbebyggt område. Enligt projektingenjören 
beror nivån på städning och struktur på arbetsplatsen helt på vilken standard som 
ledningen kräver. För projektet med friidrottsarenan är det platschefen som har det 
yttersta ansvaret för att yrkesarbetarna städar efter sig och att det ser ordnat ut. Ordning 
och reda är för projektingenjören väldigt viktigt för ett effektivt arbete och den tid som 
städning tar får man igen senare. 

 

4.4 Intervju med platschef 

Platschefen har jobbat inom organisationen sedan 2014 och kommer ha det övergripande 
ansvaret för kvalitet och ekonomi i projektet. Platschefen är dessutom BAS-U. Då 
platschefen har andra projekt samtidigt finns biträdande platschefer för mark respektive 
bygg på arbetsplatsen för att stötta. Platschefen känner till JIT men har inte arbetat med 
metoden i projekt, istället planeras arbetsplatsen för att material ska tas emot och lagras. 
Hur logistiken fungerar på byggarbetsplatser skiljer sig från projekt till projekt. Ibland 
finns väldigt gott om utrymme för lager vilket gör att det inte spelar så stor roll om 
leveranserna inte kommer som planerat. I andra projekt kan det vara väldigt ont om plats 
och det har hänt att hela arbetsplatsen inklusive underentreprenörer måste stanna upp i 
arbetet för att hjälpas åt att ta emot en leverans och organisera materialet. 

YIT Sverige har ingen tydlig struktur för hur logistik ska planeras i olika projekt men 
vanligt förekommande är en 3-veckorsplanering med hjälp av en whiteboardtavla där 
leveranser och andra viktiga moment skrivs upp. Vid byggnationen av friidrottsarenan är 
det planerat att använda sig av Lastplanner vilket är ett planeringsverktyg där aktörer i 
projektet kan skriva in sina planerade aktiviteter. Där skrivs start- och slutdatum för 
momentet och vilka andra aktiviteter som behöver vara slutförda innan start. På så sätt 
kan krockar i planeringen upptäckas och alla aktörer kan förhoppningsvis planera sitt 
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arbete bättre. Beställaren har även krav på leveransplanering vilket innebär att YIT 
Sverige måste göra en mer noggrann planering än normalt. 

Leveranser till byggarbetsplatsen ska aviseras i förväg så lossning och uppläggningsytor 
kan planeras. De stora leveranserna är oftast väl planerade men där emellan kan det 
komma mindre leveranser som ansvariga inte har någon större koll på. Platschefen menar 
att det är ganska vanligt med försenade leveranser och det kan bero både på 
materialleverantören och på speditören. Ofta får inte ansvarig på byggarbetsplatsen någon 
information om försenade leveranser utan måste själv jaga efter information från 
leverantörer och speditörer. Försenade leveranser är speciellt vanligt vid projekt i inlandet 
där det kan dröja till veckan efter innan material levereras vilket leder till att arbetet måste 
planeras om. 

Det är även vanligt med transporter inom byggarbetsplatsen även om detta är något man 
försöker minimera. Oftast flyttas materialet från upplagsplatsen till den slutliga platsen i 
byggnaden. Utöver det slöseri som förflyttningar innebär så är det även en risk för skador 
på materialet och yrkesarbetare samt för omkringliggande material. Vid varje projekt är 
det normalt en del material som skadas vid förflyttningar eller under lagringstiden. Skador 
under lagringstiden kan till exempel bero på snöröjning eller bristande övertäckning.  

För att förbättra logistikarbetet skulle platschefen vilja ha mer ytor för att hantera och 
lagra material på byggarbetsplatsen. Vid friidrottsarenan finns eventuellt möjlighet att 
använda granntomten för leverans och lager men det är osäkert om YIT Sverige får nyttja 
den. Annars måste lastbilar stå på den allmänna vägen vid lossning vilket innebär problem 
både för YIT Sverige men även för de boende i området. Gällivare kommun har upprättat 
en checkpoint för leverantörerna om leveranser inte kan tas emot direkt på 
byggarbetsplatsen. Där kan leverantörerna vänta tills leveransen kan tas emot och lossas. 
Detta kan komma att påverka kostnaderna för YIT Sverige, speciellt för mindre leveranser 
som arbetsledare beställer med kort varsel som kanske inte kan tas emot direkt när de 
anländer. 

Vidare anser platschefen att god kommunikation med transportbolagen är viktigt för att 
arbetet ska fungera. Genom god kommunikation kan lossning planeras så rätt maskiner 
finns tillgängliga och plats för materialet finns. Det är även viktigt med god planering och 
samverkan. Helst ska hela projektteamet och de viktigaste underentreprenörerna vara med 
vid planeringen för att alla ska kunna framföra vad som är viktigt för att arbetet ska gå så 
effektivt som möjligt. 

 

4.5 Intervju med biträdande platschef (bygg) 

Biträdande platschef för bygg har en bakgrund inom gruvindustrin och har nyligen 
påbörjat sin anställning hos YIT Sverige. Biträdande platschef (bygg) ansvarar för 
byggnationen av friidrottsarenan, samordning av underentreprenörer, riskanalyser och så 
vidare. Säkerhet på arbetsplatsen är en viktig faktor. Biträdande platschef (bygg) har 
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ingen direkt erfarenhet av JIT i byggprojekt men har arbetat med Lean i gruvindustrin 
och anser att det är ett bra sätt att arbeta på och en möjlighet till ökad effektivitet och 
minskade kostnader. Det är dock en utmaning att implementera Lean i en organisation 
och det tar lång tid att standardisera arbetssättet. 

När det kommer till logistik på byggarbetsplatser har biträdande platschef (bygg) goda 
erfarenheter och tycker det brukar fungera bra. Så kallade hubbar/mellanlager är effektivt 
att använda för att undvika lager på byggarbetsplatsen och istället kunna avropa materialet 
när det behövs. Enligt tidigare erfarenheter kan försenade leveranser påverka arbetet 
betydligt och även säkerheten påverkas om inte leveranser anländer som planerat.  

Vid bygget av friidrottsarenan finns en planerad väg för leveranserna där de tar sig in och 
ut på byggarbetsplatsen. Eftersom det är ont om plats är det viktigt med samordning och 
att rätt material levereras i rätt tid. Det är även viktigt att materialet är rätt paketerat och 
lastat för att underlätta hanteringen. Till exempel att element är lastade i den ordning de 
ska monteras. Hantering av material undviks så långt det går för att minska risken för 
skador på material men främst för att undvika tunga lyft och skador på yrkesarbetare. Det 
kan bli en utmaning att planera lagring av material då det är brist på utrymme. Det finns 
även alltid en risk att material som lagras blir skadat då exempelvis tunga maskiner kör 
på byggarbetsplatsen. Vissa artiklar är även mer ömtåliga och detta behöver tas hänsyn 
till.  

Biträdande platschef (bygg) anser att ordning och reda är väldigt viktigt på en 
byggarbetsplats, speciellt med tanke på arbetsmiljö och säkerhet och personen är även 
den som har ansvaret för att se till att arbetsplatsen organiseras. 5S är ett väldigt bra 
arbetssätt för att skapa struktur på arbetsplatsen så alla vet var verktyg och material finns.  
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5 Analys och diskussion 

Följande kapitel presenterar analys och diskussion kring resultatet i jämförelse med 
teorin. Problem och förbättringsmöjligheter som framkom vid intervjuerna samt 
potentiella lösningar diskuteras. 

 

5.1 Synen på logistik och JIT 

Intervjuerna visade att det finns vissa erfarenheter av JIT och användning av metoden 
bland tjänstemännen hos YIT Sverige. Inställningen till JIT är överlag positiv och det 
anses att logistikarbetet i byggbranschen är på väg mot den typen av arbete. De 
intervjuade ser möjligheter med JIT men anser att det krävs planering och samordning för 
att få det att fungera.  

Vid studien upptäcktes att det finns vissa svårigheter att definiera JIT i byggprojekt. Det 
är som Lumsden (2012) beskriver en metod som utvecklats ur Lean men i byggbranschen 
används JIT i projekt även om organisationen inte använder sig av Lean fullt ut. 
Leveransplaneringen skiljer sig även mellan olika typer av material där exempelvis 
betong, grus och prefabricerade element används så snart som möjligt efter leverans. 
Mindre varor som dörrar, fönster, gipsskivor och liknande kan däremot lagras i flera 
veckor innan montage.  

Det är enligt intervjuerna vanligt att material som lagras skadas, dels vid förflyttning dels 
vid annat arbete som exempelvis snöröjning. Bristande övertäckning med fuktskador som 
följd förekommer också. Detta är tydliga exempel på slöseri som beskrivits av Josephson 
(2013) där material lagerförs vilket innebär att kapital är bundet utan att användas. 
Materialet tar upp plats och är i vägen vilket kan innebära förflyttningar utöver 
förflyttningar mellan lagringsplatsen och byggnaden. Detta innebär onödiga transporter 
och rörelse på arbetsplatsen. I slutänden så skadas material vilket innebär att det inte kan 
användas som tänkt och nytt material behöver köpas in.  

Vid intervjuerna framkom något skilda uppfattningar om leveranser till 
byggarbetsplatser. Vid vissa projekt har leveranserna anlänt enligt plan och förseningar 
har inte varit något problem medan det vid andra projekt har uppstått problem och extra 
arbete för arbetsledare och platschef. Dock visar intervjuerna på att kommunikation med 
transportbolagen är viktigt för ett väl fungerande och effektivt arbete. Detta för att kunna 
planera lossningen och ha rätt maskiner och yrkesarbetare på plats. Dessutom behöver 
godset vara lastat i rätt ordning för att undvika att behöva flytta det flera gånger. Enligt 
Lumsden (2012) är långsiktiga relationer med leverantörer en förutsättning för att lyckas 
med JIT. Lidelöw et. al (2015) anser att just långsiktiga relationer är något som sällan 
prioriteras hos traditionella byggföretag. Men för att kunna ha en god kommunikation och 
utveckla arbetet tillsammans är långsiktiga relationer något som är väldigt användbart i 
byggbranschen.  
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5.2 Friidrottsarenan 

Under intervjuerna framkom flera åsikter kring logistik och leveranser på projektet med 
friidrottsarenan. Utrymmet som YIT Sverige har till sitt förfogande är litet med tanke på 
storleken på arenan som ska byggas. Detta innebär brist på lagerutrymme och svårigheter 
att planera lagringen av material för att undvika att det är i vägen eller behöver flyttas fler 
gånger än nödvändigt. Att material behöver flyttas flera gånger innebär större risker när 
det gäller arbetsmiljön eftersom hantering av material ofta medför tunga lyft och ökad 
fordonstrafik på arbetsplatsen. Detta är något som även de intervjuade reflekterar över 
och anser behöver tas hänsyn till vid planeringen. 

Bristen på utrymme gör det också svårare att ta emot leveranser då lastbilar måste stå på 
allmän väg vilket påverkar boende kring byggarbetsplatsen. Eftersom det finns flertalet 
byggprojekt som pågår i Gällivare kommun har kommunen upprättat en checkpoint för 
projekten där leveranser kan vänta om de inte kan tas emot genast på byggarbetsplatsen. 
Detta för att undvika tung trafik som står på allmänna vägar. Detta är en fördel för 
allmänheten men för YIT kan det komma att innebära extra kostnader om transportören 
behöver köra till checkpointen för att vänta på att få komma till byggarbetsplatsen och 
lossa godset.  

Vid bygget av friidrottsarenan vill beställaren att byggarbetsplatsen ska se städad ut då 
den ligger i ett tätbebyggt område. Ordning och reda är något som är viktigt för de 
intervjuade också, även om erfarenheten av arbete enligt exempelvis 5S varierar. 
Utrymmesbristen på byggarbetsplatsen gör det svårare att skapa ordning och reda 
samtidigt som utrymmesbristen även gör det viktigare att ha ordning på material och 
maskiner med hänsyn till effektivitet och arbetsmiljö. 

 

5.3 Hur kan JIT användas? 

Användning av JIT i ett projekt innebär att lagerföring på byggarbetsplatsen minimeras 
vilket är fördelaktigt i ett projekt där utrymmet är begränsat. Som Josephson och 
Saukkoriipi (2005) visar i sin studie innebär materialspill och väntan stora kostnader i 
byggprojekt. Materialspill är även enligt intervjuerna vanligt förekommande i olika 
projekt. Genom användning av JIT skulle lagerföringen minska vilket även skulle minska 
riskerna för att material blir skadat vid exempelvis snöröjning.  

En annan fördel som JIT skulle ge är bättre arbetsmiljö då förflyttningar av material 
minskas. Detta skulle minska risken för tunga lyft och transporter inom 
byggarbetsplatsen. Eftersom arbetsskador inom byggbranschen enligt Josephson och 
Saukkoriipi (2005) är betydligt vanligare än inom andra branscher innebär detta även en 
kostnad för byggföretagen. Användning av JIT skulle visserligen öka kostnaderna för 
planering och projektering men skulle innebära vinster när det kommer till arbetsmiljön.  
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För att använda sig av JIT fullt ut skulle även långsiktiga relationer med leverantörer vara 
nödvändigt. För ett företag som YIT Sverige kan det upplevas som komplicerat att 
uppehålla dessa relationer då projekten som företaget genomför skiljer sig från varandra. 
Dock skulle problem som lyfts vid intervjuerna som exempelvis bristande 
kommunikation mellan leverantör och speditör samt platschef/arbetsledare förmodligen 
kunna minskas. I dagsläget förekommer det att den platschef eller arbetsledare som är 
ansvarig för leveransmottagning i ett projekt behöver ägna tid åt att efterlysa leveranser 
som blir försenade och planera om arbetet på byggarbetsplatsen. Istället skulle detta 
kunna undvikas så arbetet kan ske mer effektivt.  

 

5.4 Nackdelar med JIT 

Även om JIT medför många fördelar finns även nackdelar med att implementera metoden. 
Eftersom JIT kräver att leveranser och transporter anländer till byggarbetsplatsen i rätt tid 
för att genast monteras i byggnaden krävs även mer planering innan produktionsstart. 
Detta innebär ökade kostnader i planeringsskedet vilket måste vägas mot kostnader för 
materialspill, försenade leveranser, arbetsmiljö och liknande. Att JIT innebär ökade 
kostnader för planering innebär också att det påverkar mer än bara produktionen om det 
inte fungerar. Om leveranser som är planerade enligt JIT är försenade innebär detta att 
det inte finns material att använda på byggarbetsplatsen vilket innebär att arbetet stannar. 
Dessutom har de extra kostnaderna för planering och projektering varit ”förgäves” om 
inte leveranserna kommer som planerat.  

När det gäller bygget av den nya friidrottsarenan tillkommer även svårigheter som läget 
för projektet. Då Gällivare är beläget i Norrbottens inland är avstånden till andra städer 
stora och utbudet på materialleverantörer något begränsat jämfört med projekt i 
storstadsregioner.  

 

5.5 Fler möjligheter än JIT 

Vid studien framkom att det finns svårigheter att bedöma lönsamheten av användning av 
JIT i det studerade projektet då det inte är färdigställt. Men som Wikner (2017) visar i sin 
studie kan mellanlager vara ett alternativ för det traditionella byggföretaget som är 
intresserat av JIT men inte har möjlighet att implementera metoden fullt ut. I projektet 
med den nya friidrottsarenan används en checkpoint för att transportörer ska kunna vänta 
på att få åka in på byggarbetsplatsen och lossa. YIT Sverige hoppas även på att kunna 
använda tomten bredvid byggarbetsplatsen för lager då detta skulle underlätta arbetet 
betydligt. Möjligheten till att använda tomten beror dock på ett annat byggföretag och 
deras planer. För att undvika dessa problem skulle ett så kallat mellanlager kunna 
användas. Det skulle innebära att YIT Sverige själva hyr en tomt i Gällivare dit material 
levereras och sedan lagras. Detta material kan sedan avropas av ansvariga på 
byggarbetsplatsen och vid ankomst till byggarbetsplatsen direkt kunna placeras på slutlig 
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plats. På så sätt skulle det finnas mer utrymme på byggarbetsplatsen samtidigt som 
transporter och förflyttningar undviks på byggarbetsplatsen.  

Ett mellanlager skulle dock innebära att resurser för leveransmottagning på mellanlagret 
krävs samt transportörer som kan transportera materialet från mellanlagret till 
byggarbetsplatsen. Men YIT Sverige skulle själva ha kontroll över användningen av 
mellanlagret istället för att vara beroende av andra byggföretag och deras projekt för 
lagerutrymme. 

Intervjuerna visade även på att det finns brister kring dokumentationen i samband med 
leveranser. Bristande dokumentation innebär problem för YIT Sverige om skador senare 
upptäcks på godset. När det inte finns dokumenterat vilket skick godset var i vid leverans 
är det svårt att fastställa om materialet blivit skadat efter leverans och ansvaret ligger hos 
YIT Sverige eller om det var skadat vid leverans vilket innebär att leverantören eller 
transportbolaget bär ansvaret. När dessa problem uppstått har det i regel slutat med att 
YIT Sverige bekostat skadorna. Författaren anser att långsiktiga relationer skulle göra 
nytta även här. En långsiktig relation med ett så pass stort företag som YIT Sverige skulle 
förmodligen göra de andra företagen mer intresserade av att gemensamt lösa problem 
vilket på lång sikt skulle kunna minska kostnader för skadat material, felleveranser och 
liknande. 

När det kommer till städning samt ordning och reda på byggarbetsplatsen har YIT Sverige 
ingen uttalad strategi för arbetet, trots att även beställaren vill att byggarbetsplatsen ska 
se städad ut. Ordning och reda är även av nytta för att minska slöseri såsom rörelse på 
byggarbetsplatsen vilket även Lidelöw et al. (2015) menar. Ordning och reda underlättar 
även vid mottagande av leveranser oavsett om dessa sker på traditionellt sätt eller genom 
JIT. Som Hamon och Jarebrant (2007) beskriver är 5S en vanlig metod för att skapa 
ordning och reda på byggarbetsplatser. Författaren anser att användande av exempelvis 
5S skulle underlätta för YIT Sverige att skapa en struktur på arbetsplatsen och även göra 
beställaren nöjd.  

 

5.6 Ta vara på resurserna 

Eftersom JIT är en metod med ursprung i Lean anser författaren att det blir naturligt att 
undersöka hur Lean fungerar i samband med att JIT-metoden diskuteras. Som Hamon och 
Jarebrant (2007) beskriver är delaktighet en framgångsfaktor vid applicering av Lean i en 
organisation. Så många som möjligt ska vara delaktiga i planering och projektering för 
att uppnå förbättringar och standardiserade arbetssätt i organisationen. Dessutom ökar 
detta medarbetarnas känsla av delaktighet och motivation. 

När det gäller projektet med den nya friidrottsarenan framkom det vid intervjuerna att det 
finns olika bakgrunder och erfarenheter hos tjänstemännen på YIT Sverige. De 
intervjuade har erfarenhet sedan tidigare av arbete med JIT, Lean och 5S. Författaren tror 
att dessa erfarenheter hade kunnat nyttjas under projektering och planering för att arbeta 
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fram metoder i projektet som kan öka lönsamheten. Genom att involvera samtliga 
deltagare och även underentreprenörer kan erfarenheter och kunskap tas till vara på. Det 
som förmodligen gör detta svårt i projektet med den nya friidrottsarenan är att några av 
tjänstemännen är nyanställda hos YIT Sverige. 

 

5.7 JIT och kostnader 

I projektet med den nya friidrottsarenan har inga specificerade kostnader för materialspill 
räknats med i kalkylen. Däremot har en riskvärdering gjorts som inkluderats i kalkylen. 
Detta gör det svårt att bedöma vilka kostnader JIT skulle innebära för det aktuella 
projektet och om det skulle vara lönsamt att använda sig av JIT. Enligt studien av 
Josephson och Saukkopiiri (2005) räknar byggföretag med 2-10% spill av det levererade 
materialet i ett projekt. Undersökningen visade också att företagen räknar i överkant på 
materialspill för att undvika produktionsstopp. Andersson och Hultberg (2012) menar i 
sin studie att JIT oftast är att föredra i jämförelse med traditionell logistik på 
byggarbetsplatser. Detta eftersom det minskar förflyttningar och rörelse på 
byggarbetsplatsen. Dessutom minskar risken för arbetsrelaterade skador hos 
yrkesarbetarna då materialet inte behöver flyttas eller är i vägen vid arbetet.  

Som tidigare nämnt är det svårt att avgöra om JIT skulle vara lönsamt i det aktuella 
projektet. För att undersöka detta skulle kostnader för materialspill och lagerföring på 
byggarbetsplatsen behöva jämföras med kostnader för ytterligare planering. Dessutom 
måste faktorer som arbetsmiljö vägas in. En annan fördel med JIT och minskad 
lagerföring är att snöröjning på byggarbetsplatsen skulle underlättas då det finns mindre 
material att ta hänsyn till, utöver det faktum att materialspill på grund av skador vid 
snöröjning skulle minska. En fullständig användning av JIT skulle även minska behovet 
av att hyra ytterligare ytor för exempelvis lager och parkeringar vilket även skulle minska 
kostnaderna. Baserat på detta tror författaren att en jämförelse av dessa kostnader skulle 
visa på fördelar med JIT i det aktuella projektet.  

 

5.8 Studiens metod  

För att genomföra denna studie användes en blandning av strukturerade respektive 
kvalitativa intervjuer vilket även gör den till en kvalitativ studie. Vid intervjuerna ställdes 
mestadels öppna frågor där intervjupersonerna fick berätta om sina åsikter och 
erfarenheter. Intervjuerna krävde aktivt lyssnande för att ta vara på all data. Varje intervju 
pågick i ungefär 30 minuter och under intervjuerna fördes anteckningar. Direkt efter 
intervjuerna bearbetades och sammanställdes all data i ett dokument för att sedan skickas 
till intervjupersonen för att säkerställa att ingenting missuppfattats. Svårigheterna med 
denna metod var att det krävdes tid och mycket engagemang för att genomföra intervjuer 
med förberedande av frågor, intervjuer och sedan bearbetning av intervjusvaren. Under 
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intervjuerna krävdes även att författaren inte omedvetet ställde ledande följdfrågor till 
intervjupersonerna vilket skulle kunna påverka resultatet. 

Vid studien intervjuades flertalet tjänstemän hos YIT Sverige och däribland BAS-U, 
ekonomiansvarig och projektchef vid projekteringen. Detta gav relevanta svar för studien 
och en god inblick i hur projektet är planerat. De olika intervjupersonerna hade dock 
varierande erfarenhet av arbete inom YIT Sverige vilket innebar att alla inte hade 
erfarenhet av tidigare projekt i organisationen.   
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6 Slutsats 

I följande kapitel presenteras studiens slutsatser för hur JIT kan användas i det studerade 
projektet och vilka andra möjligheter som finns för YIT Sverige när det kommer till 
effektivisering av arbetet. Det presenteras även förslag till vidare studier utifrån denna 
rapport. 

 

6.1 Nuläget i det studerade projektet 

Projektet med den nya friidrottsarenan är planerat att genomföras med traditionell 
bygglogistik vilket innebär att material lagras på byggarbetsplatsen. Detta innebär vissa 
problem på grund av utrymmesbrist. Intervjuerna visar att skador på material och 
förflyttningar inom byggarbetsplatsen förekommer inom projekt vilket försämrar 
effektiviteten och bidrar till ökade kostnader. Dessutom innebär bristande lagerutrymme 
utmaningar när det gäller arbetsmiljön då YIT vill undvika lyft och transporter så långt 
det går. Vid det studerade projektet innebär utrymmesbristen även ett problem vid 
mottagande av leveranser. Tung trafik som står på allmänna vägar behöver undvikas med 
hänsyn till en intilliggande skola och boenden i området.  

 

6.2 Vad skulle JIT innebära? 

JIT innebär att rätt material levereras i rätt tid och till rätt plats för att undvika lagerföring 
på byggarbetsplatsen. För projektet med friidrottsarenan skulle detta innebära mer 
utrymme på byggarbetsplatsen för etablering, parkering och leveransmottagning. 
Arbetsmiljön skulle kunna förbättras eftersom färre förflyttningar av material krävs vilket 
minskar antalet tunga lyft och transporter inom byggarbetsplatsen. Eftersom JIT innebär 
att material inte lagras på byggarbetsplatsen skulle även skador på material vid 
exempelvis förflyttning, snöröjning eller regnigt väder kunna minimeras.  

 

6.3 Vilka möjligheter finns? 

Förutom de fördelar som JIT innebär finns fler möjligheter till effektiviserat arbete i 
projektet. 5S är en populär metod som används för att skapa struktur samt ordning och 
reda på byggarbetsplatsen, det skulle underlätta mottagande av leveranser och förbättra 
arbetsmiljön. Långsiktiga relationer med leverantörer nämns som en förutsättning för ett 
lyckat arbete enligt JIT men kan underlätta och effektivisera arbetet även om JIT inte 
implementeras. Mellanlager är också ett alternativ för att kunna få fördelar från JIT-
metoden även om den inte används fullt ut. I projektet med den nya friidrottsarenan finns 
flera tjänstemän med erfarenhet av JIT, 5S och Lean och dessa kompetenser skulle kunna 
nyttjas för att nå ett effektivare arbete. 
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6.4 Förslag till vidare studier 

På grund av begränsad tid och att projektet med friidrottsarenan vid studien inte var 
slutfört gjordes inga beräkningar på vad exempelvis materialspill och omleveranser kostat 
YIT Sverige. Detta är en möjlighet till vidare studier då kostnader för detta kan jämföras 
med vad kostnader för utökad projektering och planering för JIT skulle kosta. På så sätt 
skulle en definitiv kostnad eller kostnadsbesparing vid användning av JIT i projektet med 
den nya friidrottsarenan kunna fastställas. 

Andra faktorer som kan vara intressanta att studera vidare är hur arbetsmiljön förändras 
vid användning av JIT och hur detta upplevs av yrkesarbetarna. Användning av 
mellanlager och dess för- och nackdelar i jämförelse med fullständig användning av JIT-
metoden skulle också kunna studeras närmare. Även påverkan på miljön vid användning 
av JIT jämfört med traditionell logistik kan studeras och utvecklas vidare. 
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Bilaga A 

Bilaga A innehåller de frågor som använts som underlag vid samtliga intervjuer som utförts 
under studien. Intervjuerna inleddes med frågor om intervjupersonens tidigare erfarenheter, 
både allmänt och inom YIT Sverige. Dessa frågor följdes upp av frågor om det studerade 
projektet och möjliga förbättringar.  

 

Inledande frågor: 

 Vad har du för yrkesroll på YIT och hur länge har du haft den? 

 Vilken är din roll i projektet med den nya friidrottsarenan? Vad är dina ansvarsområden? 

 Vad har du för erfarenhet av just-in-time? 

 Hur upplever du att logistik på byggarbetsplatser fungerar generellt? 

 

Nuläget: 

 Hur arbetar YIT normalt med logistik på byggarbetsplatser enligt din erfarenhet? 

 Hur ser det normalt ut vid mottagande av en leverans? 

 Hur påverkar en försenad leverans arbetet på byggarbetsplatsen? 

 Förekommer det mycket transporter inom byggarbetsplatsen? 

 Har du upplevt att material på arbetsplatsen är i vägen och behöver flyttas? 

 

Friidrottsarenan: 

 Vad finns det för riktlinjer vid mottagande av leveranser? 

 Hur informeras personal om nästkommande leverans? 

 Hur organiseras arbetsplatsen? Finns det rutiner för städning? 

 

Förbättringar: 

 Hur tycker du att logistiken på byggarbetsplatsen kan förbättras? 

 Vad tycker du är viktigt vid planering av leveranser? 

 Vad tycker du är viktigt för ett effektivt arbete på byggarbetsplatsen? 

 

 


