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Sammanfattning 

Med rådande bostadsbrist och en ökad urbanisering i samhället, ställs stora krav på 

byggbranschen att anpassa verksamheten och skapa förutsättningar för att bemöta 

problematiken som kommer med urbaniseringen. Därför ställde vi oss frågan om 

bygglogistikcenter (BLC) kunde vara en del av lösningen på problemet kring stadsutveckling 

och byggnadsarbete på begränsad yta. Viss forskning har gjorts inom ämnet men främst berört 

miljöutsläpp och mängden fordon som trafikerar arbetsområdet. Vilket gjorde det intressant 

att fokusera på säkerheten och arbetsmiljön men även om BLC kan möjliggöra att mer tid 

används till de processer som skapar värde för kunden. För att besvara frågeställningarna har 

fenomenet BLC granskats utifrån en kvalitativ metod, där en fallstudie samt 

semistrukturerade intervjuer har genomförts.  

Det teoretiska avsnittet börjar med att behandla tidigare forskning inom ämnet innan en 

teoretisk genomgång av lean, muda och några av de verktyg som finns för lean presenterades, 

teorierna bearbetades utifrån ett abduktivt synsätt under studien. En ökad förståelse av BLC 

ges under inledningen i empirin, innan det insamlade empiriska materialet redovisas. 

Analysen i studien består av tre delar som är återkopplade till frågeställningarna i arbetet, den 

första delen bearbetar hur BLC bidrar till en bättre arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats. I 

nästa del analyseras slöseriet inom byggbranschen, dessa delar kopplas sedan samman när den 

ekonomiska aspekten behandlas. Studiens slutsatser blir att BLC kan verka för en säkrare och 

tryggare arbetsplats samt att skapa förutsättningar till ett minskat slöseri. För att uppnå detta 

är samordningen något som efterfrågas för att möta utvecklingen inom branschen där fler och 

fler aktörer ska verka gemensamt på en begränsad yta. 

Nyckelord: Arbetsmiljö, BLC, samordning, säkerhet, värdeskapande 
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Förord 

Först och främst vill vi visa vår tacksamhet mot Swerock AB och vår kontaktperson Kent 

Jansson, för all hjälp med material och för de kontakter som han har bidragit med för att 

möjliggöra detta examensarbete. Vi är även tacksamma för det ekonomiska stödet från 

Swerock, som möjliggjorde studiebesök och intervjuer i Linköping, Stockholm och Kiruna 

vilket gav oss ökad förståelse kring bygglogistikcenter. Därmed vill vi även rikta ett tack till 

de personer som ställt upp för intervjuer i samband med de genomförda studiebesöken, samt 

till de respondenter som vi inte hade möjlighet att träffa personligen men som ändå tog sig tid 

och ställde upp vid telefonintervjuer.  

Vi är tacksamma för den hjälp och de synpunkter som Miljöbron har bidragit med för att 

genomföra detta arbete. Vår handledare Professor Su Mi Dahlgaard-Park, på institutionen för 

Service Management och Tjänstevetenskap vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg, vill 

vi speciellt tacka för att ha bidragit och delat med sig av sin expertis inom området.  

Till sist vill vi tacka varandra för det som vi presterat tillsammans och de många intressanta 

diskussioner som tillslut har mynnat ut i detta examensarbete. 

 

Arbetet med denna kandidatuppsats har till lika stora delar utförts av båda författarna. 

 

Helsingborg 26 maj 2016. 

Pontus Wifvesson och Mikael Öberg  
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 1 Inledning 

I inledningskapitlet kommer bakgrunden till arbetet beskrivas ingående, här presenteras även 

arbetets syfte och vilka frågeställningar som ligger till grund, samt de avgränsningar som är 

gjorda. Som avslutning kommer arbetets uppbyggnad beskrivas för att underlätta den 

fortsatta läsningen. 

1.1 Problembakgrund    

Svanström (2015) beskriver urbaniseringen som att fler och fler människor bosätter sig i 

städerna, idag är det nästan 85 procent av Sveriges befolkning som bor i städerna. Med den 

rådande bostadsbristen ställer detta stora krav på byggsektorn att snabbt producera nya 

bostäder i områden som redan är tätbebyggda. För att möta denna problematik har 

bygglogistikcenter (hädanefter benämnt som BLC) börjat användas vid byggnationer i städer. 

BLC fungerar som en samlastningscentral för hela arbetsområdet, dit alla mindre leveranser 

sker för att antingen förvaras eller lastas om, för vidare transport till de olika arbetsplatserna. 

Målsättningen med BLC är att minska miljöbelastningen genom samordning av transporter 

samt förbättra materialhanteringen, därigenom ökas säkerheten och arbetsmiljön förbättras 

inom hela byggområdet. (Stockholm stad 2016b). BLC ska fungera som den samordnade 

kraften för samtliga aktörer som är aktiva inom byggprojektet. 

En effekt av ovanstående problem är att alltför många medarbetare skadar sig eller 

omkommer på sin arbetsplats (Josephson & Saukkoriipi 2005). Byggbranschen har en 

nollvision gällande arbetsrelaterade olyckor, för att nå denna målsättning krävs ständigt 

förbättringsarbete. I rapporten från Josephson och Saukkoriipi (2005) framkommer det att 

under 2003 skedde 13 arbetsolyckor per 1000 byggarbetare och i snitt 12 olyckor med dödlig 

utgång. Dödsolyckorna har dock minskat något under de senaste åren och Fransson (2015) 

publicerade en artikel i Byggnadsarbetaren som redovisade dödsolyckorna mellan 2010 och 

2014 (se Figur 1:1). Arbetet med att förbättra arbetsmiljön har således blivit en kärnfråga 

inom byggbranschen, för att skapa förutsättningar att nå nollvisionen gällande olyckor med 

dödlig utgång, vilket är ett av de syften som BLC är tänkt att bidra till. 
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Figur 1:1 Dödsolyckor i byggbranschen (Fransson 2015) 

Av olyckorna som sker på en byggarbetsplats kan nästan 50 procent relateras till 

materialhanteringen och antalet allvarliga arbetsplatsolyckor i byggbranschen är nästan 

dubbelt så många som i övriga branscher (Stockholm stad 2013). 

Olyckor ger upphov till ett stort mänskligt lidande och kostnaderna för de arbetsrelaterade 

olyckorna och den rehabilitering som de leder till är en del av det slöseri som förekommer 

inom byggbranschen, även stillastående maskiner, väntetider och produktionsstörningar är 

exempel på slöseri. (Josephson & Saukkoriipi 2005) För att tydliggöra slöseriet genomförde 

Josephson och Saukkoriipi (2005) en kartläggning av byggbranschen, som visade att slöseriet 

står för 35 procent av projektets produktionskostnad. Merparten av dessa kostnader kan 

härledas till logistiken på en byggarbetsplats, något som påverkar lönsamheten negativt. 

(Josephson & Saukkoriipi 2005) Rudberg (2016) förklarar att en byggarbetares 

värdeskapande tid ofta ligger under 25 procent, av den totala arbetstiden, något som BLC har 

som målsättning att motverka. Vidare beskriver Rudberg (2016) hur forskning visar att 

byggkostnaderna generellt skulle kunna sänkas med 25-30 procent. Många av dessa höga 

kostnader kan härledas till att logistiken är dålig i byggbranschen, dock borde det kunna 

erhållas kostnadssänkningar genom att skapa bättre förutsättningar för en bättre bygglogistik. 

(Rudberg 2016) Att minska på slöseriet genom bättre samordning, är en av målsättningarna 

med BLC. Bicheno (2009) anser att det främst finns två sätt för företag att kontinuerligt öka 

mängden värdeskapande aktiviteter i förhållande till de icke värdeskapande aktiviteterna, 

nämligen att minska slöseriet och fokusera på de värdeökande aktiviteterna. 
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Problemet i byggbranschen beror dels på att det är många processer för byggnadsarbetarna 

som kan klassificeras som slöseri, exempelvis att leta, vänta och hämta material. Dessutom 

sker fler och fler arbeten på platser där ytan är begränsad vilket ställer krav på hur arbetet kan 

ske på ett säkert sätt i byggbranschen, detta leder fram till studiens syfte och frågeställningar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring hur BLC fungerar i byggbranschen. 

Därför kommer fenomenet BLC undersökas och kritiskt granskas med utgångspunkt i om det 

kan hjälpa byggbranschen att utvecklas till en säkrare och bättre arbetsplats, där mer tid ägnas 

åt de värdeskapande aktiviteterna. Syftet med studien leder fram till följande frågeställningar;  

• Hur arbetar BLC för att förbättra säkerheten och därigenom skapa förutsättningar för 

en bättre arbetsmiljö?  

• Hur kan användandet av BLC bidra till minskat slöseri och bättre utnyttjande av 

arbetstiden för byggarbetarna? 

• Hur kan implementerandet av BLC påverka ekonomin utifrån de tidigare 

frågeställningarna vid ett byggprojekt? 

1.3 Avgränsningar 

Den här rapporten kommer att undersöka och kritiskt granska hur användandet av BLC i 

samband med byggnation kan påverka arbetsmiljön och säkerheten för de som arbetar inom 

arbetsområdet, samt om de faktorerna kan minska kostnaderna inom byggbranschen. BLC 

förväntas ge positiva effekter för arbetsmiljön då en funktion är att sköta avfallshanteringen. 

Säkerheten handlar dels om att minska olycksrisken inom arbetsområdet men även att skydda 

materialet som krävs för att kunna utföra arbetet. Att undersöka möjligheterna för att minska 

slöseriet inom byggbranschen är en av målsättningarna med studien. Dessa val gjordes utifrån 

den begränsade tid som fanns för studien samt att dessa är relativt outforskade områden, vilket 

gjorde det till intressanta utgångspunkter då arbetet ska utvärdera effekterna av 

implementeringen av BLC i byggbranschen. Studien bidrar även till en ökad förståelse för 

fenomenet, konsekvenserna av studien blir således att resultatet riktar in sig på en specifik 

målgrupp.   
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1.4 Disposition 

Kapitel 2 – Metodologiskt tillvägagångssätt 

Studien är genomförd utifrån ett abduktivt synsätt och med kvalitativa metoder som grund. 

För att erhålla relevant empiriskt material till studien har en fallstudie och intervjuer 

genomförts, detta ansågs vara de mest relevanta metoderna då syftet är skapa en ökad 

förståelse kring fenomenet BLC.   

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Inledningsvis beskrivs den forskning som tidigare har utförts inom området. Därefter 

redovisas teorierna som studien bygger på, med fokus på lean, muda och de relevanta 

arbetssätten för att skapa en verksamhet i enlighet med lean-principerna. 

Kapitel 4 - Empiri 

Kapitlet inleds med en presentation av konceptet BLC, sedan följer en kort beskrivning av de 

företag som sköter BLC-verksamheten i Norra Djurgårdsstaden samt av de som kommer att 

bedriva verksamheten i Linköping och eventuellt i Kiruna. Därefter sammanfattas resultatet 

från det empiriska materialet utifrån de tematiska frågorna, innan det analyseras i nästa 

kapitel.  

Kapitel 5 - Analys 

Det empiriska materialet sätts i relation till och analyseras utifrån de teorier som tidigare 

presenterats. Det empiriska materialet behandlas först utifrån ett säkerhet- och 

arbetsmiljöperspektiv, därefter avhandlas slöseriet och slutligen de ekonomiska aspekterna. 

Kapitel 6 - Slutsatser 

Arbetets syfte och frågeställning besvaras genom att slutsatserna presenteras och därefter 

följer våra reflektioner. Avslutningsvis ges rekommendationer för vidareutveckling av BLC 

samt att förslag till vidare forskning redovisas. 
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2 Metodologiskt tillvägagångssätt 

I detta kapitel förklaras och försvaras de metodologiska ansatserna som ligger till grund för 

arbetet, utifrån deras betydelse för genomförandet av studien. Det empiriska materialet har 

samlats in genom en fallstudie, som har kompletterats med intervjuer för att skapa en djupare 

förståelse inom ämnet. Avslutningsvis diskuteras urvalet av respondenter samt 

tillvägagångssättet vid intervjuerna.  

2.1 Fallstudie av BLC i tre faser 

För att besvara arbetets syfte och frågeställningar genomfördes en fallstudie över fenomenet 

BLC. Valet av metod gjordes i enlighet med vad Yin (2014) skriver om att metodvalet sker 

utifrån vilka forskningsfrågor som har utarbetats till grund för arbetet. För forskningsfrågor 

vars målsättning är att belysa och skapa ökad förståelse i ämnet är fallstudie en lämplig 

metod. Bell (2006) anser att en fallstudie ger en möjlighet att under begränsad tid studera ett 

utvalt område på djupet. Syftet med arbetet är att kritiskt granska om användandet av BLC, 

kan generera en förbättrad arbetssituation där de värdeskapande aktiviteterna ökar, samt en 

förutsättning för minskat antal olyckor i byggbranschen. Därför blir en fallstudie lämplig för 

detta arbete, då en fallstudie har som mål att expandera och styrka teorier (Bell 2006; Yin 

2014). Vidare beskriver Yin (2014) att en fallstudie tenderar att göra en undersökning mer 

trovärdig men att det blir svårare att undersöka och avslöja eventuella extremfall. Det är 

viktigt vid en fallstudie att fokus ligger på att replikera liknande resultat eller att lokalisera de 

punkter som är motstridiga utifrån särskilda förutsättningar. (Yin 2014) 

Kritiker belyser problemet gällande extern validitet eller generaliserbarhet gällande 

fallstudieforskning. De syftar till hur ett fall ska kunna vara representativt och kunna tillämpas 

på andra liknande fall. (Bryman 2011) För att få en ökad validitet och även ökad reliabilitet 

har fallstudien genomförts på tre stycken olika BLC, vilket gör att precis som Yin (2014) 

anser, går det att fånga det representativa och beskriva de omständigheter och villkor som en 

vanlig situation påvisar. 

I studien undersöks tre olika BLC som är i olika faser; i Kiruna befinner de sig fortfarande i 

planerings- och uppbyggnadsdelen av projektet gällande byggandet av ett nytt stadshus och de 

nya kvarter som krävs då gruvverksamheten utvidgas. I Linköping har projektet med 

byggandet av Vallastaden inletts och BLC tas i drift under studiens gång. I Stockholm är 

projektet Norra Djurgårdsstaden i full drift och verksamheten har fortlöpt några år. Dessa har 
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undersökts för att skapa en tydligare bild av hur användandet av BLC i byggbranschen kan 

bidra till att minska olycksrisken, samt att öka förutsättningarna för medarbetarna att ägna sig 

åt värdeskapande aktiviteter i större utsträckning. 

2.2 Metodik och metodval 

Den metodologiska ansatsen i detta arbete är abduktiv, då studien i enlighet med Alvehus 

(2013) grundar sig i en kombination av deduktivt och induktivt synsätt. En deduktiv ansats 

användes inledningsvis till arbetet då existerande teorier inom lean valdes ut för att skapa 

grunden till studien, vilket stämmer överens med Brymans (2011) synsätt kring deduktiv 

forskning. Arbete som har utgångspunkt i ett induktivt synsätt utgår från det empiriska 

materialet, utan att fokusera på den teoretiska bakgrunden och bygger slutsatserna utifrån 

empirin (Alvehus 2013). Dock stämmer arbetssättet överens med vad Alvehus (2013) 

beskriver som abduktivt, då insamlingen av empiriskt material gjordes parallellt med den 

teoretiska litteraturhanteringen. När empirin tolkades gavs uppslag till teoretiska infallsvinklar 

som kompletterade de teorier som var grunden till empiriinsamlingen. 

Då studien fokuserar på ett relativt outforskat fenomen i form av BLC och vilken effekt 

användandet har på arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen, valdes ett kvalitativt synsätt. 

Syftet med studien stämmer överens med vad Holme och Solvang (1997) beskriver som att 

tolka materialet och bidra till en ökad förståelse av det studerade fenomenet. Utifrån ett 

kvalitativt synsätt utfördes fallstudien som kompletterades med intervjuer, för att erhålla det 

empiriska materialet. Genom att intervjua personal som är delaktiga i projekten gavs relevant 

information och en ökad förståelse för fenomenet vilket stämmer med vad Kvale (1997) 

beskriver som syftet med att genomföra intervjuer. 

2.2.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod fokuserar på meningar, eller innebörder, mer än att statistiskt verifiera 

samband. Dock är det mer komplext eftersom kvalitativ forskning även intresserar sig för att 

hitta samband och se mönster som finns i samhället. (Alvehus 2013; Trost 2010) En central 

del i den kvalitativa forskningen, är intresset kring vad människor upplever och att 

verkligheten är konstruerad av de som befolkar den. Med andra ord är inte det frekvensen som 

är intressant, utan snarare innebörden och betydelsen i olika sociala sammanhang som fokus 

ska riktas mot. (Alvehus 2013) Målsättningen med studien är att undersöka om användandet 

av ett BLC, påverkar säkerheten och arbetsmiljön i byggbranschen, därför har ett kvalitativt 

synsätt använts. En kvalitativ undersökning fokuserar på kategorier istället för på variabler, i 
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den kvantitativa forskningen delas de undersökta in i olika variabler, exempelvis ålder, kön 

och utbildning. För att sedan analyseras genom att matcha de olika variablerna och därigenom 

komma fram till ett resultat. (Trost 2010; Holme & Solvang 1997) 

Kvalitativ forskning handlar om att visa på komplexitet och nyansrikedom och att kunna 

analysera olika typer av sociala sammanhang. Genom att analysera och utvärdera materialet 

som erhölls vid intervjuerna skapades en förståelse för hur konceptet BLC upplevs av 

respondenterna. En kvalitativ metod har sin styrka i att den visar på totalsituationen (Holme & 

Solvang 1997). Den kvalitativa forskningen bygger på att materialet tolkas och bidrar till att 

öka förståelsen av det aktuella fenomenet. (Alvehus 2013) Tolkningen bygger på val av teori 

men även hur problemet har formulerats då det är undersökningens ram. Fenomenet BLC är 

relativt nytt och det finns inte mycket forskning att arbeta utifrån vilket gjorde det intressant 

att försöka bidra till en ökad förståelse kring ämnet. 

Trost (2010) skriver att kvantitativa studier ofta anses lite finare och mer riktiga, anledningen 

är att det som går att räkna ut eller mäta anses vara bättre och enklare att förstå. Detta gör 

kvantitativa studier mer tillförlitliga och mindre spekulativa än kvalitativa studier. De som är 

kritiska menar att en kvalitativ undersökning kan användas som förstudie medan en 

kvantitativ undersökning presenterar vetenskapligt riktiga resultat. (Trost 2010) Holme och 

Solvang (1997) lyfter även fram kritik till kvalitativa intervjuer då forskaren är med och 

påverkar resultatet då intervjuaren är deltagande vid informations insamling. De anser dock 

även att det byggs upp ett förtroende mellan parterna och att en jag-du-relation skapas vid 

kvalitativa intervjuer. (Holme & Solvang 1997) Genom att använda en fallstudie och 

intervjuer erhölls en god överblick av fenomenet BLC utifrån de frågeställningar som studien 

grundas på. Eftersom syftet är att öka förståelsen kring BLC inom byggbranschen var det 

intressant att försöka fånga upplevelser och åsikter från de som är verksamma i projektet 

vilket kvalitativ forskning har som målsättning att göra.  

2.2.2 Intervju 

Valet av att genomföra intervjuer grundar sig mycket i de olika aspekterna av kvalitativa 

forskningsintervjuer som Kvale (1997) presenterat. Han menar att syftet med en intervju är att 

beskriva och förstå de centrala teman som respondenten förhåller sig till. Interaktionen mellan 

intervjuare och respondenten skapar förutsättningar att tolka svaren, samt att bedöma 

kroppsliga uttryck och känslor. Detta anser Alvehus (2013) går att applicera om intervjun 

genomförs personligen men även om den sker via telefon. Vid telefonintervjuer menar dock 
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Andersen (1998) att det blir problematiskt, eftersom visuella hjälpmedel inte kan användas för 

att tolka respondentens kroppsuttryck. Genom tolkningarna kan intervjuaren forma följdfrågor 

som direkt bekräftar om tolkningen är riktigt eller inte. Det primära är att försöka erhålla 

relevanta och specifika beskrivningar för att kunna skapa sig en djupare förståelse, vilket går 

att erhålla genom kvalitativa intervjuer (Alvehus 2013; Holme & Solvang 1997) Arbetets 

syfte är som tidigare nämnt att kritiskt granska fenomenet BLC. För att detta skulle vara 

möjligt krävdes specifika och tydliga förklaringar, för att möjliggöra en djupare förståelse för 

fenomenet. 

Intervjuaren leder samtalet mot specifika teman, dock utan att ställa ledande frågor inom det 

tematiska området. En annan viktigt aspekt är att en intervju bygger på mänskliga 

interaktioner som kan leda till positiva känslor då två eller flera diskuterar kring ämnen som 

intresserar alla parterna. (Holme & Solvang 1997; Kvale 1997) För att erhålla den eftersökta 

informationen utfördes intervjuerna med en förutbestämd intervjumall (se Bilaga 1), som 

utformades utifrån studiens frågeställningar. Intervjuer genomfördes med representanter både 

från de som ansvarar för driften av BLC samt de som är verksamma inom BLC 

arbetsområdet. 

Som tidigare nämnt grundar sig valet av intervju som metodval i möjligheten till att skapa sig 

en djupare inblick och en större förståelse för olika processer. Något som kan upplevas 

problematisk genom att observera en verksamhet, eller att genomföra en enkätundersökning 

där inte möjlighet finns till följdfrågor för att bringa klarhet i specifika frågor. En observation 

ställer stora krav på förberedelser, där mycket handlar om att bestämma vad som ska 

observeras och under vilka förhållanden. Resultaten noteras i ett förberett observationsschema 

som bör vara lättarbetat (Bell 2006; Einarsson & Hammar Charic 2002). Då tidsramen för 

denna studie inte tillät upprepade observationer samt att syftet med denna studie är att skapa 

en djupare förståelse i fenomenet BLC ansågs inte observationer lämpliga.  

Bell (2006) anser att det är problematiskt att skriva enkätfrågor som ger nyanserade svar då de 

lätt blir otydliga och kan misstolkas. Detta gör att informationen som erhålls ofta inte är 

djupgående utan mera ytlig. Det leder till att resultatet blir svårare att tolka och analysera på 

önskvärt sätt i arbetet, enkäten hade istället lett fram till statistiska generaliseringar. (Bell 

2006) Holme och Solvang (1997) menar att upplägget med kvantitativa metoder, som 

kvantitativa intervjuer, bygger på möjligheten att skapa sig statistiska generaliseringar eller 

jämföra formaliserade analyser. I denna studie blir således kvalitativa intervjuer försvarbart 

utifrån precis nämnda punkter. 
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Att använda en semistrukturerad intervju ger utrymme för att lyssna på vad och hur 

respondenten svarar på frågan och därifrån fortsätta med följdfrågor för att komma djupare 

inom intresseområdet. Alvehus (2013) beskriver att vid en semistrukturerad intervju följer 

intervjuaren en uppgjord intervjumall med tematiska områden eller öppna frågor, vilket ger 

den svarande större möjligheter att påverka vilken riktning intervjun förs i. En förutsättning 

för att en semistrukturerad intervju ska lyckas är att inte ha för många frågor, då är risken att 

fokus hamnar enbart på att få svar på de aktuella frågorna istället för att lyssna på vad 

respondenten säger och fortsätta intervjun utifrån det. (Alvehus 2013; Kvale 1997) En 

semistrukturerad intervjumall var lämpligast för detta arbete, då syftet med intervjuerna var 

att få fram vilka positiva eller negativa aspekter som svarspersonen upplever med BLC. Detta 

gav respondenten möjligheten att styra intervjun till de aspekter som denna tyckte vara 

viktigast inom angivet tematiskt område. Fokus för intervjuerna var de frågeställningar som 

ligger till grund för arbetet. Intervjuer ansågs som det bästa alternativet för att samla in 

empiriskt material och kunskap inom projektområdet då vi vill öka förståelsen inom området. 

Vid intervjuer finns en viss risk för att ett maktövergrepp bildas parterna i mellan (Ryen 2004) 

Även Trost (2010) menar på att vid intervjuer med två stycken intervjuare kan respondenten 

känna att denne kommer i underläge, vilket måste undvikas. I studien anser vi dock i enlighet 

med Trost (2010) att intervjuerna kan ge en bättre grund till arbete med mer information om 

det är två samspelta intervjuare. I enlighet med vad Alvehus (2013) skriver om att alla bildar 

sina egna tolkningar utifrån en specifik situation, vill vi genom gemensamma tolkningar skapa 

bättre möjligheter att diskutera och analysera svaren. 

2.2.3 Etik 

Bell (2006) belyser vikten av regler och normer vid vetenskapliga undersökningar. Hon 

skriver att forskaren ska säkerställa att respondenten är fullt medveten om varför intervjun 

genomförs och vad svaren ska användas till. Intervjupersonen ska dessutom få god 

information om sina rättigheter, personen som intervjuas kan när som helst avbryta intervjun 

eller välja att inte svara på en fråga. Respondenten har även rätten att vara anonym och måste 

ha accepterat sin medverkan innan intervjun startar. (Bell 2006; Trost 2010) För att säkerställa 

rättigheterna för de som ställt upp på intervjuer i arbetet, presenterades syftet med studien för 

respondenterna innan intervjun startade, samt anledningen till den respondentens deltagande 

förklarades. 
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Tystnadsplikt ska följas strikt och det ska säkerställas att ingen utomstående kan få reda på 

vem svarspersonen är, detta för att skydda psykisk och fysik integritet (Holme & Solvang 

1997). De intervjuer som var möjliga spelades in, för att möjliggöra goda tolkningar samt en 

bra analys. Detta stämmer bra överens med vad Bell (2006) belyser, att vid inspelade 

intervjuer skapas förutsättningar att gå tillbaka och kontrollera de exakta orden för att kunna 

citera (se även Trost 2010). Därigenom säkerställs även att all information är korrekt som 

arbetet hänvisar till, att intervjuerna spelades in bidrog även till att full uppmärksamhet kunde 

ägnas åt respondenten. (Bell 2006) Samtliga respondenter blev erbjudna ett exemplar av det 

färdiga arbetet för att visa på god forskningsetik, i enlighet med Alvehus (2013). 

2.3 Urval och genomförande 

För att få tillgång till relevant empiriskt material för arbetet genomfördes det totalt sex 

stycken intervjuer med åtta respondenter. Tre av intervjuerna genomfördes med representanter 

från organisationerna som driver BLC verksamheten, dessa intervjuer initierades av vår 

kontaktperson på Swerock. Efterföljande tre intervjuer genomfördes med representanter från 

aktörer som är verksamma inom BLCs arbetsområde, urvalet skedde slumpvis då flera olika 

organisationer kontaktades inledningsvis. Att genomföra intervjuer med representanter från 

båda sidorna av projektet, gjordes för att i enlighet med vad Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011) anser om att skapa representativitet, dels då flera personer intervjuas men framförallt 

då inte materialet blivit vinklat av den ena sidans synsätt. Att intervjua flera personer var 

nödvändigt för att erhålla ett representativt material, då utesluts att materialet präglas av 

någon respondents personliga uppfattningar eller åsikter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011) anser att sex intervjuer kan räcka för att erhålla representativt material och att en 

mättnad uppnås, dvs. att svaren börjar återkomma och då är det inte nödvändigt att genomföra 

fler intervjuer. Både vid intervjuerna med de drivande- och de verksamma aktörerna upplevde 

vi att svaren blev återkommande och därför upplevde vi inte något behov av att genomföra 

fler intervjuer. 

Personerna från de olika organisationer blev intervjuade vid olika tillfällen vilket underlättade 

justeringar av intervjumallen till efterföljande intervjuer, detta gjorde det möjligt att förtydliga 

osäkerheter och bekräfta påståenden. Vid två av intervjuerna var två respondenter 

medverkande från samma organisation. I arbetet anses detta inte som en gruppintervju eller en 

fokusgrupp i enlighet med vad Bell (2006) beskriver. Detta då enbart två respondenter 
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närvarande, en fokusgrupp består enligt Alvehus (2013) av sex till tolv respondenter. 

Svarspersonerna hade olika information och kunde därför komplimentera varandras svar.   

Genom att studera Norra Djurgårdsstaden, Wiklunds och Swerocks hemsidor skapades en 

ökad förståelse för deras verksamheter, vilket gjorde att en förkunskap fanns om 

organisationerna. Detta underlättade utformandet av intervjumallarna, med de tematiska 

områden som var intressanta och med fördjupningsområden som bas (se Bilaga 1). Detta 

stämmer med vad Ryen (2004) anser att genom användandet av en öppen mall med 

fokusområden skapas utrymme för tolkningar och bättre möjligheter att lyssna på 

respondenterna. Dessutom blir inte intervjun låst och missförstånd undviks enklare (se även 

Holme & Solvang 1997). 

Uppsatsens utgångspunkt var att Swerock ville undersöka hur ett BLC kan påverka 

byggbranschen och därför etablerades samarbete mellan uppdragsgivaren Swerock och 

deluppdraggivaren Miljöbron. Miljöbron är en organisation som fungerar som en länk mellan 

näringslivet och den akademiska världen (Miljöbron 2016). Inför starten av arbetet ägde två 

stycken möten rum, det första mötet ägde rum i december med Miljöbron och två 

representanter från deras organisation, under arbetet med uppsatsen har de stödjande roll samt 

bidragit med feedback till arbetet. Det andra mötet hölls i januari med vår kontaktperson på 

Swerock, där problemområdet beskrevs mer ingående, samt mål och förväntningar kring 

arbetet diskuterades. En god kontakt och regelbunden kommunikation etablerades med både 

Miljöbron och Swerock redan innan studiens start. 

Intervjufrågorna har strukturerats utifrån frågeställningarna och studiens syfte, nämligen att 

undersöka och granska hur användandet av BLC kan påverka arbetsmiljön och eventuellt 

förbättra säkerheten på arbetsplatsen samt om detta kan leda till minskade kostnader vid 

nyproduktion. BLC är ett relativt nytt fenomen som byggbranschen valt att satsa på för en 

hållbar utveckling inom arbetsområdet, för att erhålla den önskade informationen var det en 

förutsättning att komma i kontakt med de som är ansvariga för driften av BLC samt de 

personer som arbetar inom området. Urvalet av intervjupersonerna kan enligt Bryman (2011); 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) ses som målinriktat, då hjälp erhölls av 

kontaktpersonerna på Swerock för att planera in möten med lämpliga personer, med rätt 

kompetens som kunde intervjuas för att få tillförlitlig information. Samtliga intervjuer har 

varit av semistrukturerad karaktär och pågått mellan 25 och 55 minuter. Samtliga 

respondenter har informerats om möjligheten att vara anonym samt vid de möjliga 

intervjutillfällena tillfrågats om de godkände att intervjun spelades in, i enlighet med rådande 
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forskningsetik. Vid två av intervjuerna var omständigheterna sådana att en inspelning inte var 

möjlig och då fördes anteckningar istället, för att underlätta bearbetningen av materialet. 

Medvetenhet finns dock kring det faktum som Alvehus (2013) påpekar att intervjuarnas egna 

tolkningar kan väga in och påverka materialet. Samt att anteckningar inte är ordagrant vad 

som sades vid intervjutillfället, vilket gör att en inspelad intervju hade varit att föredra. 

Den första intervjun ägde rum den 13 april 2016 i bilen mellan Linköping och Stockholm och 

där medverkade en avdelningschef samt en platschef för den kommande BLC-verksamheten i 

Vallastaden, Linköping. Valet av intervjuplats skedde för att bäst utnyttja samtliga aktörers 

tid, då ett pressat schema fanns för de aktuella dagarna.  Den andra intervjun genomfördes 

den 14 april 2016 med en representant från ett av företagen som sköter driften, samt en 

logistiksamordnare vid BLC i Norra Djurgårdsstaden. Respondenterna var lämpliga att 

intervjua eftersom deras kunskap inom området var relevant för studien, samt möjligheten till 

ökad förståelse för det problem som finns vid implementeringen av BLC i verksamheten. Vid 

båda tillfällena hade en god kontakt etablerats genom mailkonversation samt att vi besökte 

arbetsområdet, det gav oss en ökad förståelse för varför en BLC verksamhet etablerats, vilket 

gav en god grund att stå på inför genomförandet av intervjuerna. Tyvärr tillät inte miljön att 

intervjuerna spelades in, vilket gjorde att anteckningar istället fördes. Materialet bearbetades 

senare under samma dag, anledningen var att försöka minimera risken för att något skulle 

falla i glömska, från det att intervjun genomfördes tills dess att materialet behandlades.  

Den tredje intervjun ägde rum den 21 april 2016 i Kiruna med en projektledare från Swerock, 

dagen innan hade en gemensam aktivitet ägt rum och tillit och förtroendet hade byggts. 

Intervjun skedde i hotellfoajén vilket gav möjligheten till inspelning av intervjun, 

respondenten fick reda på syftet med inspelningen och fick innan intervjun inleddes bekräfta 

sitt samtycke. Intervjun spelades in på två telefoner för att minska risken för att materialet 

skulle försvinna. Bryman (2011) menar att respondenten kan bli hämmad av att intervjun 

spelas in, i enlighet med Alvehus (2013) skedde inspelning av intervjun ändå för att minimera 

risken för misstolkningar. Tilliten och förtroendet mellan parterna gjorde att respondentens 

svar inte ansågs bli hämmat av det faktum att intervjun spelades in.   

Den fjärde intervjun genomfördes den 9 maj 2016 med en aktörer som är verksam inom BLC 

arbetsområde, intervjun ägde rum över telefon. För att underlätta intervjun skedde en första 

kontakt via mail där ämnesområdet beskrevs samt syftet med projektet och en specifik tid för 

intervjun bestämdes. Detta stämmer bra överens med vad Andersen (1998) säger om 

telefonintervjuer, där han poängterar vikten av att etablera en god kontakt och att intervjun 
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sker vid lämplig tidpunkt. Den femte och sjätte intervjun genomfördes den 11 respektive den 

16 maj 2016. Även dessa intervjuer genomfördes via telefon och var med aktörer som är 

verksamma inom BLC arbetsområde, en första kontakt och tid för intervjun bestämdes i likhet 

med tidigare telefonintervju. Respondenterna från intervju fem och sex angav att de villa vara 

anonyma och det har vi givetvis tagit hänsyn till i enlighet med den etik som ska råda vid en 

uppsats. För att underlätta för läsaren kommer intervjupersonerna hädanefter att benämnas 

som I1-I8, mer detaljerad information om intervjupersonerna finns i källförteckningen. 

Under de intervjuerna som tillät inspelning av materialet, fördes det även anteckningar för att 

bättre kunna ställa relevanta följdfrågor. Samtliga intervjuer som spelades in, transkriberades 

för att lättare kunna kategoriseras och bearbetas vidare. Efter att intervjumaterialet 

transkriberats och sammanställt har det kategoriserats utifrån de frågeställningar som ligger 

till grund för arbetet. Kategoriseringen skedde i två steg, där första steget gav en ganska bred 

och omfattande sammanställning för att sedan i steg två specificeras för att nyckelpunkterna 

skulle kunna lokaliseras (se Bilaga 2). Att kategorisera materialet ansågs relevant för detta 

arbete, även om Alvesson (2011) är kritisk till detta arbetssätt då han menar att detaljerna får 

för stort fokus och den kreativa och tolkande förmågan åsidosätts. Men för att öka förståelsen 

kring fenomenet BLC var en kategorisering av materialet nödvändigt och att sortera det 

utifrån de frågeställningar som studien bygger på. Bell (2006) beskriver vikten av att tidigt i 

arbetet kategorisera vilka intresseområden som studien utgår ifrån, detta för att förenkla 

materialhanteringen. Vilket genom denna studie har gjorts genom att ett abduktivt synsätt har 

använts, då grundteorierna har legat till grund för hur empiriskt materialet har anskaffats. Men 

när empirin behandlats har teorierna omarbetats och till en viss del justerats för att skapa en 

relevant grund till studien. 

En kvalitativ metod med ett abduktivt synsätt har använts till denna studie, genom en 

fallstudie och intervjuer med respondenter både från de som driver BLC och de som utför 

arbete inom arbetsområdet. Valet av metod grundar sig i syftet med denna studie som är att 

försöka öka förståelsen för hur BLC fungerar i byggbranschen och om det bidra till att skapa 

en säkrare och tryggare arbetsmiljö där slöseriet minskar. Att försöka minska slöseriet inom 

byggbranschen är en av målsättningarna med BLC-verksamheten vilket gör att teorier kring 

lean och muda blir relevanta att undersöka i arbetet. 
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3 Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med att den tidigare forskningen kring BLC presenteras, därefter kommer de 

för denna studie valda teorierna att beskrivas. Då studien fokuserar på om BLC kan bidra till 

förbättrad arbetsmiljö och säkerhet samt motverka slöseri vid byggarbetsplatser. Utifrån 

syftet blev därför teorier kring lean, muda samt vissa utvalda arbetssätt för lean relevanta, 

parallellt beskrivs värdeskapande aktiviteter. Genom beskrivningen kommer ett kritiskt 

synsätt användas för att validera valet av teorier att grunda studien på. 

3.1 Tidigare forskning kring BLC 

I Berlin genomfördes med start 2000 stora ombyggnationer vid Potzdamer Platz som är 

centralt beläget i staden, konstaterades att cementen behövde produceras direkt på platsen. 

Samt att materialet kunde transporteras till och från arbetsplatsen med tåg. För att detta skulle 

vara möjligt krävdes att ett lokalt logistikcenter upprättades som skötte samordningen av 

logistiken till och inom arbetsområdet. Projektet var lyckosamt och arbetet blev färdigt sex 

månader före planerat färdigställande. Logistiksamordning blev efter detta projekt en nationell 

policy i Tyskland när större byggprojekt skulle genomföras. (Goldman & Gorham 2006) 

3.1.1 London Construction Consolidation Centre 

Under 2005 etablerades en BLC-verksamhet söder om London för att minska transporterna 

till och från fyra byggarbetsplatser belägna i centrala London, meningen med 

bygglogistikcentret var att; leverera på ett säkert och effektivt sätt samt att rätt material kom 

till rätt bygge, detta genom aktivt partnerskap mellan underleverantörer och projektledare. 

(Transport for London 2008) Projektet och studien genomfördes under två års tid och 

fokuserade på att skapa sig en förståelse och demonstrera potentialen och fördelarna med 

BLC. Ett viktigt fokusområde var att undersöka minskningen av transporter in i centrum vid 

användandet av BLC och även minskningen av CO2 utsläpp. I projektet kom forskarna fram 

till att transporterna in i stadens centrum hade minskats med 40 procent. Detta genererade 
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minskade utsläpp av CO2 med 70-80 procent, beräknat på sträckan från BLC. En annan 

viktigt aspekt var att se hur BLC påverkade leveransreabiliteten, tidigare forskning visade en 

reabilitet på 39 procent i byggbranschen, med ett leveransfönster på 15 minuter. Genom att 

köra ut materialet från BLC ökade reabiliteten till 97 procent. (Transport for London 2008) 

3.1.2 Hammarby Sjöstad 

Det första projektet för samordning av bygglogistik för en effektivare och miljövänligare 

hantering av byggmaterial i Sverige, skedde i Hammarby Sjöstad. Målet med projektet var att 

minska antalet transporter in i arbetsområdet samt att minska på utsläppen som genererades av 

transporterna.  År 2001 började byggandet av stadsdelen Hammarby Sjöstad, där totalt 11.000 

bostäder skulle byggas under 14 års tid. För att lyckas med projektet samordnade 

Stockholmsstad på frivillig basis år 2003 korttidslager för material och samordning av 

avfallshantering. (Brunge 2013) I projektet samlastades allt materialet som levererades på 

mindre än fyra pallar. Med hjälp av datorprogram gavs möjligheten att analysera insamlade 

data och satsningen på BLC visade på stora miljövinster, där reduceringen av utsläpp av 

koldioxid, kväveoxider och partiklar uppgick till omkring 90 procent. (Beittoei 2012) 

3.1.3 Norra Djurgårdsstaden 

Brunge skrev 2013 en rapport som heter Förbättrad logistik för byggmaterial i Norra 

Djurgårdsstaden Metodutveckling för utvärdering av miljöbelastning, där hon behandlade 

möjligheterna till ökad samlastning och minskad trafik direkt till byggarbetsplatsen. Den 

metod som utgjorde grunden till detta arbete var en kartläggning av följesedlar som 

byggherrarna får som kvitton för inkomna leveranser. Dessutom intervjuades platschefer på 

byggarbetsplatser för att klargöra vilken typ av fordon som används vid de olika 

materialtransporterna. Denna kartläggning av transporterna låg till grund för att kunna 

beräkna vilka utsläpp som transporterna genererade, de utsläpp som undersöktes var 

koldioxid, kväveoxider och partiklar. (Brunge 2013) Studien visade på miljövinster genom en 

samordnad bygglogistik. Samtliga utsläpp som undersöktes beräknades kunna reduceras med 

34 - 42 procent, dessutom beräknades energianvändningen kunna minskas med 41 procent, 

dock konstaterar författaren att mer forskning krävs inom området för att öka resultatets 

validitet. (Brunge 2013) 

Fröjd skrev 2015 sitt examensarbete som en del av sin utbildning vid Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm där hon fokuserade på vilka potentiella miljöeffekter som 

användandet av BLC i Norra Djurgårdsstaden kan bidra till. Studien hade tre delmål och de 
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var att undersöka, (1) vilka data som krävs för att kunna utföra en beräkning av 

energianvändning och miljöpåverkande emissioner. (2) Att ge förslag till hur inte tillgänglig 

data i dagsläget skulle kunna samlas in. (3) Samt att diskutera med de inblandade aktörerna 

om den föreslagna metoden för datainsamling är genomförbar i praktiken. De slutsatser som 

drogs i studien, var att en utvärdering med hjälp av befintliga data är möjlig, dock krävdes 

vissa antaganden. De kompletterande data som krävs för att begränsa antalet antaganden som 

gjorts är möjliga att erhålla, samt för att förbättra noggrannheten för vissa befintliga data. För 

att skapa kontinuitet i emissionsutvärderingarna bör insamlingen av data automatiseras och 

även om miljöfrågor intresserar aktörerna är det i slutändan ändå ekonomin som styr. (Fröjd 

2015) 

Dessutom bedriver Stockholm stad tillsammans med byggfirman Viktor Hansson AB en 

studie som har syftet att klargöra hur BLC påverkar byggprojekt, ur dels ett ekonomiskt 

perspektiv men även ur ett arbetsmiljöperspektiv. Undersökningen var komparativ och 

jämförde ett projekt där inte BLC användes med liknande projekt där BLC har använts. 

Studien pågick mellan 2013 och 2016 och under den första etappen mellan 2013 och 2014 

studerades projektet där BLC inte användes och 2015 till 2016 studerades projektet där BLC 

användes. Studien fokuserar på projektets interna bygglogistik på arbetsplatsen. Målet är att 

visa hur ett lokalt BLC kan påverka resurseffektiviteten och skapa förutsättningar för hållbart 

byggande. Rapporten kommer att publiceras under 2016, delrapporter har publicerats på 

Norra Djurgårdsstadens hemsida under arbetets gång. 

3.2 Relevant teoribildning 

Världen är i ständig förändring och för att kunna möta utvecklingen krävs nya logistiska 

lösningar som kan ta tillvara på möjligheterna som förändringen ger upphov till, vid rätt 

tillämpande kan de logistiska lösningarna utnyttjas affärsmässigt (Storhagen 2011).  Vidare 

beskriver Storhagen (2011) vikten av att förstå omvärldsförändringarna samt drivkrafterna 

som påverkar förändringarna, för att framgångsrikt påverka sin egen verksamhet. Nya 

önskemål och nya behov från kunderna skapar affärsmöjligheter för de som har förmågan att 

anpassa sig, det är viktigt att tänka i nya banor för att hitta lösningar som genererar ökat värde 

för kunden. Storhagen (2011) menar att problemet ofta inte ligger i att hitta nya 

arbetsmetoder, utan att motståndet ligger i att ändra på de traditionella sätten att arbeta på. 

Han fortsätter att beskriva den stora potentialen i samordning mellan organisationer och 
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samordning i de olika leden i kedjan, att arbeta för tillförlitliga och snabba leveranser (just-in-

time) samt att arbeta efter att undvika alla onödiga processer (LEAN). (Storhagen 2011)   

3.2.1 Lean för utveckling av byggbranschen 

Sandkull och Johansson (2000) anser att Ohno’s Toyota-modell är grunden till lean-filosofin 

som bygger på att eliminera slöseri, satsa på total kvalitet och informera och förbereda de 

anställda, modellen härstammar från 1950-talets Japan. För att uppnå den önskade kvaliteten 

gavs de anställda ökat ansvar, samt att rutinerna förenklades för den dagliga verksamheten. 

Vidare anser de att lean-filosofin handlar om hela värdekedjan och dess flöde från 

underleverantör till slutkunden. (Sandkull & Johansson 2000) Womack, Jones och Roos 

(1990) beskriver begreppen lean-produktion eller lean-tänkande som filosofin att skapa 

ständiga förbättringar (kaizen) och att minska på slöseriet (muda). Ett verktyg inom lean-

filosofin är just-in-time (hädanefter benämnt som JIT), som innebär att varje komponent i 

produktionskedjan ska finnas på rätt plats i rätt tid och i rätt kvantitet och därigenom reducera 

slöseri (Sandkull & Johansson 2000). Ett annat viktigt verktyg för att motverka slöseri är 5S 

vars syfte är att skapa ordning och reda på arbetsplatsen (Bicheno 2009). 

Konceptet muda är ett av de viktigaste koncepten för kvalitetsförbättring som anses ha 

grundlagts från Taiichi Ohno’s berömda produktionsfilosofi från Toyota production system 

(Arlbjørn & Freytag 2013; Liker & Morgan 2006). Liker och Morgan (2006) beskriver lean 

som en evig process för att minska slöseri, där slöseri innebär processer som inte tillför något 

värde för kunden.  

Womack et al. (1990) beskrev syftet med lean i följande fem punkter:  

1. Specificera det värde som kunden efterfrågar 

2. Identifiera värdekedjan för varje enskild produkt som skapar värdet och utmana de 

onödiga processerna (vanligen nio av tio) som för närvarande finns i kedjan. 

3. Skapa ett kontinuerligt flöde för produkten genom de återstående värdeskapande 

stegen 

4. Skapa förutsättningar för dragfunktion (pull) i alla steg där ett kontinuerligt flöde är 

möjligt 

5. Styr mot fulländning genom att antalet steg, tidsåtgången och att informationsbehovet 

för att betjäna kunderna kontinuerligt minskar 
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Slöseri beskrivs som aktiviteter som inte tillför något värde, en verksamhet där Lean-filosofin 

är välfungerande skapar i enlighet med Sandkull och Johansson (2000) förutsättningar för 

värdegrundade aktiviteter. Grönroos (2008) definierar värdeskapande aktiviteter som ett 

neutralt begrepp som innebär att värde skapas, men inte tar hänsyn om det medvetet kommer 

från kundernas processer eller om det växer fram i kundernas processer. Detta är den första 

punkten som Womack et al. (1990) beskriver när de förklarar syftet med lean, nämligen att 

fokusera på det som är värdeskapande för kunden. I den här studien fokuseras det på hur 

användandet av BLC kan minska tiden som byggarbetare använder till att leta, vänta och 

hämta material vilket är aktiviteter som inte är värdeskapande. 

Bicheno (2009) beskriver att begreppet Lean handlar om att förebygga slöseri vilket innebär 

att fokus bör ligga på förebyggande aktiviteter istället för att kontrollera utfört arbete. 

Arlbjørn och Freytag (2013) skriver att lean fokuserar på slöseri och att effektivisera 

verksamheten genom att onödiga processer elimineras i både produktionen och 

administrationen. Även van der Merwe, Pieterse och Lourens (2014) benämner lean som ett 

verktyg för att förbättra verksamhetens prestanda, men de påpekar även svårigheterna med att 

implementera lean i verksamheten. Vilket stämmer överens med Womack et als. (1990) andra 

punkt om vad syftet med lean innebär, nämligen att identifiera vilka processer som är 

värdeskapande samt att förbättra övriga processer, för att därigenom skapa en bättre 

värdekedja. Ett grundligt arbete blir således viktigt för att problemet med slöseri ska 

elimineras, detta genom att gå till grunden med problemet på ett vetenskapligt sätt (Bicheno 

2009). Grundat i vad som precis beskrivits blir det viktigt att kritiskt granska fenomenet BLC 

och skapa argument för varför implementering ska ske i byggbranschen. 

Lean innebär flera olika saker enligt Bicheno (2009), bland annat är Lean processtänkande 

vilket innebär att hela värdeflödet tas i beaktning och inte enbart en enskild process. Vilket 

stämmer med tredje punkten från Womack et als. (1990) förklaringar till vad lean innebär. 

Lean handlar också om att tillverka mot order vilket ger möjlighet att anpassa produkten 

utifrån den efterfrågan och de önskemål som finns från kunderna. (Bicheno 2009) Att arbeta 

utifrån lean- perspektivet innebär en flexibel produktion som kan hantera variationer, dels 

genom att minska ledtiderna och att förse kunderna med produkten som de verkligen önskar 

sig. För att uppnå detta krävs bland annat bättre kontinuitet i de olika flödena, mindre 

mellanlager och att undvika överproduktion, lean innebär även att mindre resurser förbrukas. 

(Blücher, Öjmertz, Hamon & Jarebrant 2007) Vilket även Womack et al. (1990) beskrev i den 

fjärde punkten om leans syfte, då de anser att det är viktigt med en produktion som anpassar 
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sig till behovet och som snabbt kan förändras för att möta nya behov. Lean är revolution och 

evolution, där företagsledningen lägger fram riktlinjerna för den strategiska utvecklingen men 

processen utvecklas genom att medarbetarna involveras. Att ledningen tar beslut som bygger 

på lean är en förutsättning, annars begås ett stort misstag. (Bicheno 2009) Womack et al. 

(1990) beskrev detta som att kontinuerligt styra utvecklingen mot förbättring i den femte 

punkten i deras lista över syftet för lean. 

Sandkull och Johansson (2000) beskriver lean som resurssnål eller mager produktion, med 

målsättning att utforma en produktionsprocess som ett flöde utan slöseri och med en minimal 

lagerhållning. Därför var det intressant att undersöka om användandet av BLC kan förändra 

och förbättra arbetsmiljön inom byggbranschen och skapa en verksamhet som arbetar enligt 

lean-principerna. Då målsättningen med BLC är att skapa förutsättningar för exempelvis JIT-

leveranser för att minska den del av arbetsdagen som används till leta, vänta och hämta 

material för medarbetarna på en byggarbetsplats. Dessa aktiviteter ses utifrån Ohno´s 

perspektiv som slöseri vilket gör det relevant att fortsätta teoriavsnittet med en förklaring 

kring muda.  

3.2.2 Mindre slöseri för kostnadseffektivt byggande 

Konceptet muda (slöseri) blev under 1950-talet ett av de viktigare koncepteten för 

kvalitetsökning. Muda härstammar från Taiichi Ohno´s filosofi på Toyota om att fokusera på 

att minimera och förebygga slöseri och därigenom uppnå de bästa förbättringarna ur ett 

ekonomiskt perspektiv (Womack et al. 1990; Womack & Jones 1996). Vid undersökningar i 

amerikanska bilfabriker upptäckte Ohno att slöseriet fanns i alla kedjans steg, vilket inte 

skulle fungera i Japan då de inte hade den ekonomin eller ytan som krävdes för att 

implementera systemet (Dahlgaard & Dahlgaard-Park 2006). 

Wilson (2015) beskriver den ekonomiska aspekten som verksamhetens möjlighet till en 

långsiktig tillväxt och utveckling. En annan viktigt upptäckt var slöseriet med arbetskraft, 

varje arbetare hade en eller två arbetsuppgifter och i sin tur arbetade de utifrån vad Kärreman 

och Rennstam (2012) beskriver som beteendestyrning med en som övervakar arbetsprocessen, 

vilket inte genererar någon värdeökning till produkten. Blücher et al. (2007) anser att 

värdeskapande finns i hela projektet vilket gör helheten viktig, istället för att enbart analysera 

enskilda processer. De menar också att det inte enbart är värdet för kunden, utan även 

innefattar ägaren, medarbetaren och samhället. Medarbetaren vill känna att de utför något 

meningsfullt och en lean-filosofi kan handla om att de bidrar till förbättrade arbetsprocesser. 
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Ägaren motiveras av att företaget går med vinst, vilket många gånger är viktigare än hur de 

uppfattas på marknaden. Samhället är intresserat av att företaget bidrar till 

samhällsutvecklingen genom att vara en attraktiv arbetsplats, vilket skapar förutsättningar för 

god lönsamhet och tillväxt. Kan alla fyra aspekterna uppfyllas finns förutsättningar för en 

hållbar tillväxt. (Blücher et al. 2007) 

 I boken Lean Thinking inleder Womack och Jones (1996) med att beskriva att muda finns 

överallt i en organisation och att muda är alla processer som inte tillför något värde till 

produkten. Bicheno (2009) skriver att genom att eliminera slöseri skapas möjligheter att 

uppnå lean-idealen, han påpekar även betydelsen av att förebygga slöseriet, likväl som att 

eliminera detta.  

Bicheno (2009) beskrev att i Toyotas effektiviseringsarbete lokaliserade Ohno sju former av 

slöseri i verksamheten, den första är slöseri vid överproduktion, Ohno menar att 

överproduktion genererar majoriteten av slöseriet, vilket skapar grunden till andra former av 

slöseri. Målet med att producera ska vara att producera med perfekt kvalitet och i enlighet 

med JIT, inte att producera för mycket eller för lite eller att tillverkningen sker i förtid. 

Överproduktion leder till ledtider och lagerbildning vilket motverkar ett smidigt flöde, detta 

leder in till slöseriet med väntan vilket är den andra formen som är direkt relaterat till flödet. 

Att låta anställda vänta på arbetsuppgifter på grund av sena leveranser är slöseri med tid och 

inte heller kostnadseffektivt för organisationen. (Bicheno 2009) 

Den tredje formen är enligt Bicheno (2009) slöseriet med onödiga rörelser, detta gäller både 

för medarbetare och för maskiner. Att inte ha tillgång till rätt material på rätt plats genererar 

att onödiga rörelser då maskiner eller människor behöver hämta material. Genom att ha 

materialet direkt i anslutning till användningsområdet sparas tid och arbetet blir mer effektivt. 

Vidare beskriver Bicheno (2009) den fjärde formen är slöseriet vid transporter, Ohno menar 

även att om det inte går att eliminera så finns möjligheter till att reducera det, dubbel 

hantering av godset är slöseri. Antalet transporter och materialhantering är aktiviteter i flödet 

som innebär en stor risk för att gods och medarbetare skadas. 

Den femte formen är enligt Bicheno (2009) slöseriet med felaktiga processer, här syftar han 

till att organisationer använder maskiner som inte passar för uppgiften. Den sjätte formen är 

slöseriet med lager, då lager anses motverka kvalitet och produktivitet vilket står i direkt 

jämförelse med att lager har en tendens till att öka ledtider, förhindrar upptäckten av defekt 

gods samt tar plats. Genom att arbeta med JIT vill organisationer minska på sina 
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färdigvarulager och istället använda produkten direkt efter produktion, detta synliggör även 

defekter i produktionen med en gång. (Bicheno 2009) 

Den sjunde och sista formen är slöseriet med defekter, defekt gods kostar pengar både på lång 

och kort sikt. Omkostnader för defekta varor brukar öka ju längre tid som krävs innan 

defekten upptäcks. Interna och externa kvalitetskostnader diskuteras som är beroende av 

bland annat omarbetningar, förseningar och reparationer. (Bicheno 2009) På senare tid har 

även en åttonde form av slöseri framkommit, slöseriet med outnyttjat humankapital vilket 

innebär att medarbetarna inte arbetar optimalt utan att de får ägna sig åt arbetsuppgifter eller 

väntan som de inte borde ägna sig åt. (Bicheno 2009) 

Punkterna två till fyra samt sex till åtta är något som användandet av BLC fokuserar på, 

eftersom målsättning är just att minimera dessa former av slöseri. När Ohno återvände till 

Japan bildade han grupper av arbetare som tillsammans utvecklade många olika verktyg för 

att motverka slöseri i försörjningskedjan, de mest relevanta verktygen för detta arbete är JIT, 

kanban och 5S (Dahlgaard & Dahlgaard-Park 2006; Womack et al. 1990). Genom aktivt 

arbete med verktyg som JIT och 5S skapas möjligheter att minska på slöseriet, de icke 

värdeskapande aktiviteterna och istället fokusera på arbetet som genererar värde till kund. 

Utifrån konceptet med lean och materialet ifrån intervjuerna skapades intresset att studera 

BLC utifrån möjligheterna till att minimera slöseri i byggprocessen. För att uppnå ett lean-

ideal behöver organisationer arbeta med att motverka slöseri, därför blir det relevant att 

presentera några av de verktyg som finns för att uppnå lean.  

3.2.3 Arbetssätt för en verksamhet med lean-fokus 

Som tidigare nämnt är rapporten skriven utifrån ett abduktivt perspektiv, genom att 

kategorisera in materialet från de genomförda intervjuerna tydliggjordes att en av de viktigare 

punkterna för BLC var förmågan att leverera materialet till byggarbetsplatsen vid behov. Det 

precis nämnda leder således fram till att teorier beträffande verktyget JIT blir relevanta för 

studien. JIT-principen bygger på att inte förproducera utan istället producera och leverera 

produkten i rätt tid för att undvika slöseri (Womack et al. 1990). För organisationer innebär 

JIT-arbetet att möjligheter erhålls för att minska på sina lager samt möjligheten till att hitta 

defekta produkter tidigare ökar. För att effektivt kunna arbete med JIT utvecklades 

kortsystemet (Kanban) för att tillverkarna skulle veta när nya produkter behövde tillverkas. 

(Womack et al. 1990) Genom etablering av systemen skapades förutsättningar att minska på 
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muda i tillverkningsprocessen samt att det blir möjligt att förbättra kvaliteten (Dahlgaard & 

Dahlgaard-park 2006; Bicheno 2009).  

Dessutom handlar JIT enligt Bicheno (2009) om att reducera slöseri, minska väntetider och 

ständiga förbättringar. Vilket stämmer bra med hur Sandkull och Johansson (2000) beskriver 

att JIT-principen bygger på att materialet ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt, alltså inte 

befinna sig i något lager och generera en lagerkostnad. Målsättningen med JIT är att minimera 

behovet av lagerhållning av material, dock är många verksamheter beroende av att ha vissa 

säkerhetslager för produktionen ska fungera utan onödiga avbrott. JIT blir således 

implementeringsbart för att motverka slöseri vid överproduktion, väntan, lagerhållning samt 

slöseri i form av defekter.    

5S är en grundsten för lean, kvalitet och säkerhet (Bicheno 2009), det är ett enkelt verktyg för 

att förbättra skötseln på en arbetsplats samt att reducera slöseriet som finns. 5S står för 

sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana vilket innebär att arbetsplatsen ska 

hållas ren, var sak har sin plats vilket innebär en förenkling att hitta eftersökt material. 

Organisationer har på senare tid även börjat tala om ett sjätte S, säkerhet. Forskare menar 

dock att detta kan skapa förvirring och att säkerheten redan är en viktig del som vägs in i 

övriga punkter. (Blücher et al. 2007; Bicheno 2009) 5S innebär att en gemensam standard 

skapas på arbetsplatsen, att tydliggöra avvikelser genom visualisering är en effektiv metod, 

som skapar goda förutsättningar för att avvikelser ska upptäckas samt att medvetenheten om 

vilka åtgärder som ska vidtas förbättras. (Blücher et al. 2007) Till följd av ordning och reda på 

arbetsplatsen skapas en bättre arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats för medarbetarna, vilket 

sedan tidigare är känt som en viktig utgångspunkt i arbetet.  

En strukturerad och städad arbetsplats ger även möjligheten till att minimera slöseri i form av 

att leta efter verktyg och extra hantering av material. På byggarbetsplatser där BLC används 

för att samordna logistiken blir 5S metoderna relevanta eftersom mängden material som 

förvaras vid själva arbetsplatsen är mindre, detta skapar förutsättningar för ordning och reda. 

Bicheno (2009) beskriver att det kan vara problematiskt för organisationer att arbete med 5S, 

genomförs det inte uppföljningar och att det inte görs till en standardisering på arbetsplatsen 

kan det istället motverka sitt syfta och därigenom bidra till slöseri. 5S går att applicera i 

verksamheten för att minska antalet transporter samt minska material hanteringen. Verktyget 

5S ses inte som värdeskapande aktiviteter i enlighet med Grönroos (2008), men genom att 

arbete med verktyget skapas det förutsättningar för mer värdeskapande tid under en 

arbetsdag.        
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Womack et al. (1990) beskriver kaizen som ett arbetssätt för att identifiera onödiga kostnader 

i värdekedjan och därigenom kunna reducera kostnaderna för verksamheten ytterligare. Då 

kaizen innebär ständiga förbättringar, alltså att konstant analysera sin värdekedja för att kunna 

göra nödvändiga små förbättringar när en onödig process upptäcks (Womack et al. 1990). 

3.3 Kritik mot lean-filosofin 

Vissa kritiker mot lean produktion anser att en följd är att arbetsuppgifterna minskar och 

personalen utnyttjas hårt vilket har gett lean öknamnet “mean production” (Pettersen 2008). 

Detta är även något som Wickens (1993) uppmärksammade när han beskrev hur de japanska 

bilarbetarna var utmattade, då produktionskraven som ställs från ledningen var högt satta. 

Vidare beskriver han att nedskärningar i arbetskraft inte enbart kommer som resultat av att 

arbetet har blivit effektivare genom kaizen. Wickens (1993) anser dock att den mesta kritiken 

handlar om arbetstiderna och den konstanta pressen på innovation, ingen kritik riktas direkt 

mot kaizen eller JIT som är grundstenarna till lean. Balansgången mellan att skapa en effektiv 

arbetsplats utan att exploatera medarbetarna är en komplicerad uppgift, som kräver en ledning 

som bryr sig om sin personal (Wickens 1993). 

Då denna kritik som finns mot lean som filosofi främst riktar in sig mot att medarbetarna 

belastas hårt, verkar ändå lean-konceptet rimligt att arbeta utifrån. Lean skapar goda 

förutsättningar till ett kontinuerligt flöde och en minskad lagerhållning av material. En av 

målsättningarna med BLC är just att minska mängden material som förvaras vid de olika 

arbetsplatserna, samt att samordna trafiken för att skapa ett flöde utan onödiga stopp inom 

arbetsområdet. Ytterligare ett syfte med lean är att skapa förutsättningar för att rätt material 

ska finnas tillgängligt på rätt plats vid rätt tidpunkt. (Womack et al. 1990; Sandkull & 

Johansson 2000; Liker & Morgan 2006; Bicheno 2009; Arlbjørn & Freytag 2013; van der 

Merwe et al. 2014) 

Teorikapitlet inleddes med en genomgång av den tidigare forskning som är utförd kring BLC 

för att skapa en grundförståelse i ämnet. Det följdes av teorierna kring lean, muda och de 

relevanta verktygen för att uppnå lean i verksamheten, dessa teorier har satts i relation till 

teorier kring värdeskapande aktiviteter. Teorierna valdes för att kunna besvara 

frågeställningarna om att minska slöseriet och bättre utnyttjande av arbetstiden samt att 

förbättra säkerheten och arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Med utgångspunkt i 

frågeställningar och den valda metoden utformades intervjumallarna för att kunna besvara 
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studiens syfte, materialet från intervjuerna kategoriserades utifrån de tematiska 

intresseområdena och presenteras i kommande kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Empiri 

I kapitlet kommer inledningsvis en mer ingående förklaring till vad BLC är, följt av en 

presentation av de tre studerade fallen (Kiruna, Linköping och Stockholm) samt de företag 

som bedriver BLC-verksamheten. Därefter sammanfattas det empiriska materialet utifrån de 

tematiska områden som studien bygger på för att senare användas i analysen. 

4.1 Vad innebär bygglogistikcenter för byggbranschen 

Att bedriva en verksamhet utifrån lean-principerna på en byggarbetsplats är i dagsläget 

komplicerat, då där är många faktorer som ska samspela. Den logistiska layouten av 

arbetsplatsen är komplicerad på grund av att utrymmet är begränsat för de olika aktörerna. 

Dessutom sker onödigt många transporter till arbetsområdet som dessutom inte är 

samordnade, vilket skapar en komplicerad trafiksituation. (Stockholm stad 2013) Detta skapar 

ett problem med att få leveranserna i enlighet med JIT-metoden, då leveransprecisionen är låg 

vilket påverkar arbetssituationen för de som är verksamma på arbetsplatsen. Detta problem 

bidrar till att den totala byggkostnaden ökar relativt sett mer i jämförelse med andra 

branschers kostnadsutveckling. (Stockholm stad 2013)  

För att skapa jämna trafikflöden genom arbetsområdet har BLC anordnat system där 

direktleveranserna ska anmälas. Transporterna får då angivna tider, inom branschen kallat 

slottider, då de kan leverera samt att de erhåller angivna av- och pålastningszoner. De 
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bristfälliga logistiska förutsättningarna tvingar byggnadsarbetarna att ägna sig åt aktiviteter 

som inte är värdeskapande för kunden, exempelvis leta, vänta och hämta material. En 

byggnadsarbetares värdeskapande tid är ofta under 25 procent av den totala arbetstiden 

(Stockholm stad 2013). Statistik från arbetsmiljöverket visar att inom byggbranschen sker 

dubbelt så många allvarliga olyckor i jämförelse med genomsnittet i andra branscher och 

nästan hälften av alla olyckor kan relateras till materialhantering (Stockholm stad 2013). 

BLC består av flera olika delar för att underlätta och effektivisera en byggarbetsplats. Det 

finns platskontor där operatörens personal arbetar med styrning av trafiklots, lager, transport, 

avfall med mera. Här finns korttidslager som ger möjligheten att mellanlagra byggmaterial 

under tak för att skydda materialet och minska mängden skadat gods, innan leverans utförs till 

byggarbetsplatsen enligt JIT-principen. Terminalytan används som lager för mindre känsliga 

produkter samt som omlastningscentral. Beroende på läge och vilka transportsätt som finns 

tillgängliga kan den anpassas, exempelvis för att kunna ta emot gods som transporteras med 

tåg. Hela anläggningen är inhägnad med säkerhetsstängsel (skalskydd) och kameraövervakat 

för att öka säkerheten. (Stockholm stad 2016a) 

Målsättningarna med BLC är att förbättra leveransprecisionen och arbetsmiljön samt att skapa 

en säkrare arbetsplats där det finns förutsättningar för mer värdeskapande aktiviteter. Men 

även att skapa en ökad förståelse i projekten avseende bygglogistik och resurshantering. Att 

dessutom minska mängden skadat material, avfall, stölder och inbrott samt att med 

samlastning minska antalet transporter inom arbetsområdet. (Stockholm stad 2016b) Att 

arbeta mot målsättningarna skapar förutsättningar till förbättrad projektekonomi för samtliga 

aktörer. 

4.1.1 Implementering av BLC 

I Kiruna är planeringen av stadsomvandlingen i full fart, under de kommande åren ska stora 

delar av staden flyttas för att bereda plats åt gruvindustrin. Stadsomvandlingen är ett stort 

projekt där några befintliga byggnader ska flyttas för att tillsammans med tio nya kvarter bilda 

nytt stadscentrum. Ytorna kring kvarteren är begränsade och tidsramen är knapp innan 

omvandlingen ska vara klar.(Kiruna kommun 2016) Redan nu när arbetet med att bygga ett 

nytt stadshus har påbörjats ställs kommun och entreprenör inför logistikproblem och behovet 

av samordning har synliggjorts, diskussioner om att etablera BLC har där av tagit fart (I5). 

Vid Vallastaden Linköping, är implementeringen av BLC i full gång i skrivande stund. Även i 

Linköping insåg kommunen behovet av att samordna transporterna till arbetsområdet då 38 
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byggherrar samtidigt ska bygga 1000 bostäder på den begränsade ytan, tidsschemat är pressat 

och byggena ska stå färdiga under våren 2017. För att effektivare, säkrare och på ett 

miljövänligare sätt nå deadline vill kommunen via en uppdragstagare erbjuda byggherrarna 

logistiska lösningar via BLC. (I1 & I2) 

I Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, finns redan idag ett fullt fungerande BLC som alla inom 

arbetsområdet är tvingade att ansluta sig till (I3). Den stora drivkraften bakom 

implementeringen är Stockholmsstad, detta för att kunna nå de högt uppsatta miljömål och 

miljökrav som staden satt upp för att skapa en miljöstadsdel i världsklass. Stadsdelen är en av 

Europas mest omfattande stadsutvecklings projekt. Totalt planeras 12.000 bostäder och 

35.000 nya arbetsplatser, detta ska i sin tur kombineras med hamnen och annan infrastruktur 

för att bilda en modern stadsdel. (Stockholm stad 2016c) 

4.1.2 Drivande BLC-aktörer 

I Kiruna sker en diskussion mellan Swerock och kommunen om att organisera en samordning 

vid stadsomvandlingen. I Linköping är det Swerock som efter en upphandling från kommunen 

kommer att vara den drivande aktören på BLC i Vallastaden (I1). Swerock är ett dotterbolag 

till PEAB och är verksamma inom affärsområdet industri, med deras dotterbolag och 

varumärken är de aktiva inom fyra verksamhetsområden (Swerock 2016b). Swerocks 

affärsidé är: 

"Genom engagerade medarbetare och lokal närvaro ska Swerock vara den mest 
innovativa, kunniga och pålitliga producenten av produkter och tjänster för bygg och 
anläggningsmarknaden och därmed kundens första val". (Swerock 2016a) 

 

I Stockholm drivs BLC gemensamt av två stycken operatörer, Wiklunds Åkeri AB och 

Servistik AB. Wiklunds är ett modernt åkeriföretag som fokuserar på transporter inom bygg-, 

industri- och återvinnningsbranschen i Stockholm och Uppsala området. Wiklunds 

etablerades under 1960-talet och är idag specialister inom logistikcenter. (Wiklunds 2016) 

Servistik är ett logistikföretag och en av landets ledande aktörer inom bygglogistik. De arbetar 

effektivt med utvecklingen av nya kostnadseffektiva logistiklösningar, med fokus inom bygg- 

och tillverkningsindustrin. (Servistik 2016)   

4.2 Empiriskt material i korthet 

Samordningen av logistiken är en faktor som skapar förutsättningar för att materialleveranser 

ska kunna ske enligt JIT-principen. “Alltså att samordna det som är runt omkring alla byggen, 
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trafiken in och ut med allt vad det innebär”. (I5) Vilket respondenterna I1-I5 ansåg var viktigt 

för att skapa förutsättningar till att effektivisera arbetsdagen för byggarbetarna som är 

verksamma i projektet. Med att effektivisera avser de att arbetsdagen i större utsträckning ska 

ägnas åt de aktiviteter som är värdeskapande för kunderna. I6 ansåg att samordningen som 

BLC hjälper till med är väsentlig för att byggprojekt idag och i framtiden ska kunna fungera, 

då de flesta projekt sker inom tätbebyggda områden. I7 upplevde att samordningen och 

kommunikation kunde bli mycket bättre, “dom gånger som dom är ute så är det för att skälla 

på någon och möjligtvis om vi har kallat dom på ett möte” (I7 2016). I7 efterlyste en ökad 

närvaro från BLC för att säkerställa att flödena verkligen fungerar inom arbetsområdet, dock 

påpekade I7 att grundtanken med BLC förmodligen är en nödvändighet vid större projekt i 

tätbebyggda områden.  

Säkerheten som erhålls genom skalskyddet minskar även risken för stölder av material och 

utrustning anser I1-I8. Vidare var de eniga om att samordning av materiallogistiken skapar 

goda förutsättningar för att minska den del av arbetstiden som byggarbetarna ägnar åt att leta, 

vänta och hämta material. Att hålla ordning och reda på arbetsplatsen påpekade både I1 och 

I5 är en viktig faktor för att minska tiden som används till att leta efter material. En faktor 

som påverkar är att avfallshanteringen sköts av personal från BLC, vilket bidrar till att 

byggarbetaren kan ägna mer tid åt sin huvudsakliga arbetsuppgift.  

4.2.1 Säkerhet 

Skalskyddet i form av stängsel och inpasseringsgrindar för behöriga som finns runt 

arbetsområdet, är något som respondenterna I1-I5 som sköter driften av BLC påpekat är 

viktigt både för arbetsmiljön och säkerheten. Detta bekräftas även av de aktörer som är 

verksamma inom arbetsområdet, “Det är ju den största vinsten det är ju skalskyddet” (I8 

2016).  

Dessutom anser I1-I5 att eftersom avfallshanteringen sköts kontinuerligt av personal från 

BLC, i samband med att materialleveranser utförs är något som påverkar arbetsmiljön 

positivt, något som även I6 bekräftade. Detta då utrymmet är begränsat vid arbetsplatserna 

anses det viktigt hur materialhanteringen fungerar, vilket gäller både hur leveranserna sköts 

men även hur materialförvaringen sker vid arbetsplatsen, något som även är en 

säkerhetsaspekt. Detta gör att samordningen av aktiviteterna blir en nyckelfunktion för 

personalen som arbetat och sköter driften av BLC-verksamheten.  

“Men här jobbar man då mera proaktivit, där handlar man upp en samordning av 
BLC för hela området, där man börjar med att man har ett skalskydd för hela 
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arbetsområdet. Också sköter man in och utpassering, och då samordnar man allt som 
händer inne på byggnadsområdet.” (I5 2016) 

I7 gav exempel på problem med skalskyddet och nämnde bland annat att vid strömavbrott 

förblir grindarna låsta, vilket kan äventyra säkerheten om räddningstjänsten snabbt behöver 

komma till en plats inom arbetsområdet.  

4.2.2 Just-In-Time 

Respondenterna I1-I5 var eniga om att användandet av BLC förbättrar materialhanteringen 

inom arbetsområde. Då BLC erbjuder korttidslagring av material för samtliga aktörer innan de 

gör avrop och leveransbokning på önskat material, 

“men ett BLC det kan ju näppeligen styra produktion utan det blir att man ska 
leverera på avrop för det är ju den som bygger som vet när den behöver grejorna“ 
(I5 2016).  

För att systemet med JIT-leveranser ska fungera krävs att de tilldelade slottiderna följs samt 

att lossning av material sker på den anvisade platsen. Problem uppstår då oplanerade 

leveranser sker eftersom bokade leveranser hindras från att genomföras, “det finns väldigt lite 

yta runtomkring byggena och då så är det ju viktigt att få de här klockslagsleveranserna” (I6 

2016).  

I6 ansåg att leveranstiderna i stort fungerade bra men att utrymme till förbättring finns, det var 

frustrerande att en leverans från BLC som ligger 700 meter från arbetsplatsen inte kommer på 

utsatt tid. I7 belyste problemet med att erhålla leveranser enligt JIT-principerna, då slottiderna 

är snävt satta och många yttre omständigheter existerar som kan påverka en leverans. 

Lösningen för dem har varit att boka upp heldagsinpassering med ett antal tillåtna 

inpasseringskoder,  

“Så som vi gör är ju att vi har koder som gäller för en hel dag, ja men vi har 30 
inpassager på en kod, sen så matar man in den koden och så åker man och lossar 
någonstans.” (I7 2016).  

Om alla aktörer agerar på detta sätt omkullkastas hela planeringssystemet eftersom leveranser 

ankommer utanför bokade slottider.  

4.2.3 Kanban 

Systemet med hur avropen från byggföretagen inom arbetsområdet sker gentemot BLC kan 

liknas med kanbansystemet, då de beställer material som de behöver i de olika faserna av 

projektet. Dock verkar det finnas viss skepsis till hur det verkligen fungerar,  

“vi har haft lite bekymmer med sena köksleveranser, men då gick vi lite bakvägen 
där, ville vi ha det 7 så bokade vi det till 06.30 och då funkade det“ (I6 2016).  
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Avfallshanteringen i Norra Djurgårdsstaden sker genom att personalen från BLC automatiskt 

tömmer de kärl som finns inom arbetsområdet, utan att någon aktör behöver beställa att 

tömning ska ske enligt I4. I6 ansåg att avfallshantering fungerade bra när BLC sköter den men 

påpekade att tjänsten behöver utökas då personalen har svårt att hinna med. I och med att små 

kärl som hanteras krävs täta tömningar, vilket skulle kunna underlättas om utrymmet tillät att 

större kärl användes. Att BLC fungerar som en övervakande och närvarande part för att 

ordningen ska upprätthållas var något som upplevdes positivt,  

“Så jag tror att hjälpen vi har fått är att få den här sparken i arslet och röja upp efter 
oss. Det första som ryker är ju ordning och reda när det är ont om tid, då hamnar 
grejerna där de inte ska hamna och så är det ett problem och sen ska det flyttas runt 
och då tar det ännu längre tid.” (I6 2016). 

Dock delas inte den uppfattningen av alla respondenter, då det påpekades att  

“jag var inne lite innan här på Norra 2 och där blev sophanteringskostnaden dubbelt 
så dyr som det brukar vara på vanliga ställen” (I8 2016).  

4.2.4 Ekonomi 

Att samtliga aktörer som ska verka inom arbetsområdet är anslutna till BLC-verksamheten, 

var en viktig förutsättning för att kunna fördela kostnaderna för BLC mellan de olika 

aktörerna (I1-I5), “att se vinsterna, alltså de ekonomiska fördelarna och samtidigt också att 

man ser de arbetsmiljömässiga fördelarna med att samordna det här.” (I5 2016). Vidare är det 

bra om s-kostnaderna kan minska då de tillsammans med kostnaderna för att leta, vänta och 

hämta material är en stor del av slöseriet som byggindustrin har problem med. Dessutom var 

respondenterna I1-I5 överens om att genom att använda konceptet tydliggörs de kostnader 

som kan kopplas till logistiska uppgifter som tidigare har varit dolda i kostnaderna för 

arbetarna.  

I6 påpekade att för projektet i Norra Djurgårdsstaden har kostnaderna blivit större för 

materialhantering än vid andra likvärdiga projekt, men de var medvetna om premisserna när 

de startade projektet. Dock påpekas nyttan av samordningen och att hantera 

materialtransporter på detta sätt, utifrån att både i dag och i framtiden kommer utrymmet vara 

väldigt begränsat vid arbetsplatserna. I7 ansåg att kostnaderna för dem har ökat eftersom BLC 

tar betalt för tjänster som de hade kunnat upphandla billigare genom sitt nätverk. Vissa 

moment leder till en avsevärt högre kostnad när BLC sköter hanteringen, eftersom flera olika 

delar påverkar kostnaden istället ett enda moment. Lagringstjänsten som erbjuds via BLC är 

tänkt att underlätta vardagen för aktörerna samt att minska mängden material som förvaras 

hos varje byggherre, hur det har fungerat i verkligheten finns det delade åsikter om, 
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“Mellanlagring är inte negativt det är bara att man ska hitta ett smidigare sätt där 
man inte straffas så hårt ekonomiskt för att man utnyttjar det.” (I7 2016) 

En annan tjänst som har erbjudits via BLC är möjligheten för att byggherrarna att hyra 

maskiner vid behov, detta har upplevts som positivt, 

“Men det har ju också varit väldigt positivt att de har en maskinpark här nere /.../om 
man vill hyra en hjullastare så kan man ju göra det per halvtimme och till och med 
10 minuter kan jag betala för en hjullastare om det är så istället för som i vanliga 
fall, beställa ut en för en halv- eller heldag för en timmes jobb” (I6 2016) 

Något som även I8 höll med om och påpekade att det var en samordningsvinst eftersom 

maskinerna går att hyra istället för att varje enskild byggherre ska ha sin egen. 

Inledningsvis presenterades vad BLC-verksamheten erbjuder och målsättningarna med att 

implementera det i byggbranschen samt en kort genomgång av de aktörer som driver 

verksamheten. Vidare följde en genomgång av det empiriska materialet utifrån de tematiska 

intresseområdena; säkerhet, JIT, kanban samt ekonomi. Slöseri är en faktor som påverkar 

samtliga områden, detta ligger till grund för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. I nästa kapitel kommer det empiriska materialet och de relevanta teorierna att 

analyseras utifrån de tre frågeställningar som studien grundas på. 
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5 Analys 

I kapitlet kommer studiens empiriska material utvärderas utifrån de valde teorierna kring 

lean, muda och arbetssätten för lean. Arbetsordningen i kapitlet följer frågeställningar och 

därmed inleds det med säkerhet och arbetsmiljö som leder vidare till slöseri och förbättrad 

arbetssituation för att avslutas med det ekonomiska. 

5.1 BLC för en ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö 

En viktig aspekt inom arbetsmiljö och säkerhet som flitigt diskuterats under intervjuerna är 

skalskyddet runt arbetsområdet. Som tidigare nämnt har de ansvariga för BLC utfört 

etableringen av skalskydd med passager i form av automatiska grindar för transporter in och 

ut samt snurrgrindar för medarbetarna. Inne på arbetsområdet har sedan varje byggherre sitt 

eget skalskydd runt sitt verksamhetsområde. Bicheno (2009) beskriver i den andra punkten 

för slöseri, att onödig väntan är något som bör elimineras, syftet med skalskyddet och 

inpasseringsgrindarna är att kontrollera flödet inom arbetsområdet. Att leveranser planeras 

och bokas i ett gemensamt system är en förutsättning för att det ska fungera som planerat. 

Något som även Josephson (2013) påpekar när han beskriver väntan som slöseri som dels 

handlar om att vänta på att någon annan yrkesgrupp eller aktör är i vägen för den planerade 

verksamheten. Genom etableringen av skalskyddet vill BLC dels reglera antalet fordon som 

trafikerar det begränsade området som verksamheten bedrivs inom och dessutom förbättra 

säkerheten då inga obehöriga har tillträde till arbetsområdet enligt I1-I8.  

Möjligheten till att stänga ute omvärlden så att inte obehöriga befinner sig på arbetsplatsen är 

något båda parterna av BLC anser som viktigt beskrev I1-I8. Vilket ur säkerhets- och 
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arbetsmiljöperspektivet är positivt utifrån många synvinklar, I5 förklarade att nyfikna 

förbipasserande på arbetsområdet utgör en risk och en fara, inte enbart för sig själv men även 

för arbetarna. Framförallt bär de inte rätt utrustning, vilket försvårar för maskinförare och 

andra att upptäcka dem och om de upptäcker dem kan det vara försent, vilket tvingar 

medarbetaren till en undanmanöver och därigenom ställa till med en olycka. Josephson (2013) 

skriver att inga olycksfall får ske i samband med byggnadsarbete, vilket gör det förebyggande 

arbetet oerhört viktigt och genom att stänga obehöriga ute från arbetsområdet kan en risk 

elimineras. I4 och I5 förklarade även problemet av att i många städer finns uteliggare som 

söker sig till arbetsplatser för att söka skydd och övernattningsplatser. Detta problem går till 

stor del att åtgärda genom dubbla skalskydd samt rondering och övervakning av arbetsplatsen, 

vilket både BLC i Stockholm och Linköping erbjuder enligt I1-I4. Resultatet av detta blir 

således en bättre arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats, då medarbetarna inte riskerar att stöta 

på någon obehörig på arbetsplatsen. 

Genom att trafiken inom arbetsområdet begränsas av inpasseringsgrindarna samt att 

behörighet krävs för att beträda området, var något som I3, I4 och I6 ansåg har fungerat bra 

för att skapa en säkrare miljö med lägre hastighet på de fordon som trafikerar arbetsplatsen. I7 

önskade dock att ytterligare åtgärder hade vidtagits då dels gångvägarna borde varit tydligt 

separerade från körvägarna då hastigheten samt mängden trafik varit hög. Dessutom 

efterlystes farthinder för att sänka hastigheten ytterligare, dessa förslag presenterades för 

BLCs personal men tyvärr var det problematiskt att få något gensvar och dessutom en 

långdragen process. Bicheno (2009) beskriver att organisationer har börjat lägga till ett sjätte 

S, säkerhet, men att detta borde ligga till grund för allt arbete som sker i en organisation. 

Vidare beskriver han att 5S arbetet som sker måste följas upp, det bli således viktigt för BLC 

att följa upp det arbetet det gör vid struktureringen av körfälten för att tillmötesgå andra 

intressenter och skapa möjligheter till säkrare arbetsplatser med en bättre arbetsmiljö.   

Den största bakomliggande faktorn till att BLC har etablerats i Stockholm och ska etableras i 

Linköping och Kiruna är den begränsade yta som nybyggnationerna sker på. Den trånga 

platsen gör att samordning in till de olika arbetsplatserna fungerar på ett bra sätt för att det ska 

bli bra flöden genom området, (I1-I5) detta är dock något som aktörerna upplevt kunna bli 

bättre (I6-I8). Genom att boka slottider för när leverantörerna ska leverera materialet vill båda 

parterna skapa möjligheter för flöden utan stopp. Vid leveranser bokar entreprenören upp en 

lossningsplats där materialet tas emot, för att detta ska fungera på önskvärt sätt är det viktigt 

att arbete efter JIT-principen (Womack et al. 1990). Även om där finns yttre faktorer som inte 
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går att påverka blir det viktigt att ordna sig efter slottiderna för att inte sätta stopp i flödet (I1 

& I2). Detta har dock upplevt som ett problem och köer och irritation har uppstått (I7), vilket 

är negativt ur ett arbetsmiljöperspektiv. En förutsättning för att skapa flytande flöde är att det 

finns personer som tar emot materialet när det levereras, för att inte de trånga ytorna ska bli 

igenbommade. Varje entreprenör har ansvar för att strukturera, städa upp efter sig och skapa 

vana för hur mottagningarna sker, detta i enlighet med det underliggande 

säkerhetsperspektivet i 5S. (Bicheno 2009) 

Ytterligare en viktig aspekt för främjad arbetsmiljö och säkerhet inom BLCs arbetsområde är 

att det regelbundet sker tömning av kärl för återvinning (I1-I4). Genom att kontinuerligt 

arbeta efter några av principerna i 5S, städa och skapa vana (Bicheno 2009), upplevs det som 

att det blir en säkrare miljö på byggarbetsplatsen enligt I6. Som tidigare nämnt ska allt arbete 

med 5S fokusera kring säkerhet, ur ett säkerhetsperspektiv blir det därför viktigt att hålla 

ordning och reda. I6 fortsätter att beskriva att det första som brister vid tidsbrist är ordning 

och reda, genom att skapa en vana att alltid städa upp efter sig kan en säkrare arbetsplats 

återfås då risken för att snubbla över material minimeras (I1-I4).  En ren och snygg arbetsplats 

bidrar till en bättre arbetsmiljö (I5).      

5.2 Kan BLC-verksamheten bidra till minskat slöseri? 

En av huvudmålsättningarna med BLC är skapa förutsättningar för en bättre arbetssituation 

samt att minska på slöseriet som förekommer inom byggbranschen. Detta kan relateras till hur 

Bicheno (2009); Womack och Jones (1996) beskriver vad muda innebär, eftersom de anser att 

för att eliminera slöseri krävs förebyggande arbete. Intervjuerna visade att detta är något som 

sker genom samordningen av de materialleveranser som sker från BLC till arbetsplatserna, 

vilket förebygger och eliminerar materiallagringen som sker på plats beskrev I1-I4. Att skapa 

förutsättningar för aktörerna att erhålla rätt material vid rätt tidpunkt, är något som 

möjliggjorts genom att BLC erbjuder kostnadsfri lagring av material i 14 dagar enligt I1 och 

I3. Från arbetsplatserna sker avrop till lagret, där de inte enbart beställer önskat material utan 

även bokar en leveranstid berättade I3, vilket stämmer bra med hur Sandkull och Johansson 

(2000) beskriver hur JIT fungerar. Dock ansåg I6 att systemet behöver fungera ännu bättre för 

att pålitligheten ska bli tillräckligt bra, förbättringar har skett under projektets gång men där 

finns fortfarande utvecklingspotential. I7 och I8 var kritiska till hur leveranssystemet har 

fungerat i verkligheten och påpekade att vissa egna lösningar har krävts för att leveranserna 

skulle fungera för deras verksamhet. Bokningar med exakta slottider är problematiska att 
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upprätthålla då där är många bakomliggande faktorer som påverkar punktligheten såsom 

trafiksituationen utanför arbetsområdet. Även Bicheno (2009) anser det vara viktigt då 

slöseriet med väntan är en onödig process som inte är värdeskapande för kunden. Något som 

kan jämföras med hur Womack et al. (1990) förklarar kanban-systemet där efterfrågat 

material ska finnas tillgängligt vid arbetsplatsen. I Ohno:s sammanställning över slöseri är 

onödig väntan den andra formen av slöseri (Bicheno 2009). 

Att arbetsplatsen hålls ren och städad ansåg I1-I5 vara viktigt då tiden minskar som 

byggnadsarbetarna lägger på att leta efter material eller verktyg som de behöver. Något som 

Blücher et al. (2007) beskriver som ett av huvudsyftena med att implementera 5S system på 

en arbetsplats, då ordningen ska främjas och underlätta arbetsdagen. Att avfallshanteringen 

sköts av personal från BLC istället för att byggnadsarbetarna själva utför arbetet ansåg I1 och 

I3 som ytterligare en faktor som bidrar till att mer tid kan användas åt de värdeskapande 

aktiviteterna, som enligt Grönroos (2008) är det som skapar värde för kunden. I6 beskrev att 

BLC-personalen fungerar som en övervakare av ordningen och att deras påtryckningar hjälpte 

till att bevara ordning och reda inom arbetsområdet. Detta skapar förutsättningar för att bättre 

utnyttja medarbetarnas kompetens till vad som är deras huvudsysselsättning, något som bidrar 

till att minska den åttonde formen av slöseri som enligt Ohno handlar om dåligt användande 

av personalresurser (Biheno 2009). Vidare förklarade I7 och I8 att där även finns problem och 

förbättringsmöjligheter med avfallshanteringen. Något som båda aktörerna reagerade över var 

storleken på kärlen, att använda sig av små kärl leder fram till att det istället får placeras ut 

fler kärl på den redan trånga ytan. I6 beskrev att då kärlen fylldes snabbt var det svårt för 

maskinförarna att hinna tömma och sätta tillbaka nya kärl på arbetsområdena. Detta går att 

koppla till vad Ohno beskriver i den tredje och fjärde punkten om slöseri (Bicheno 2009).     

Samordnade och planerade leveranser av material i rätt tid till rätt plats är något som bidrar 

till att minska tiden som byggnadsarbetaren använder till att hämta material, vilket enligt I1-I5 

är något som de med BLC-verksamheten vill bidra till att förbättra. Bicheno (2009) titulerar 

detta som onödiga rörelser vilket är Ohno:s tredje form av slöseri. Arbetet med att leverera 

material i rätt tid har blivit bättre under projektet men där finns fortfarande möjligheter till 

förbättring enligt I6. Att samordna materialleveranserna till de olika projekten ska minska 

antalet transporter som sker inom arbetsområdet, detta är den fjärde punkten som Ohno 

behandlar för att bekämpa slöseriet, nämligen att minimera antalet onödiga transporter 

(Bicheno 2009). Womack et al. (1990) förklarade i punkt fyra att ett syfte med lean är att 

skapa möjligheter för att beställa material när det behövs, de beskrev det som ett 
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dragsystem.  Enligt I1-I5 används JIT för materialtransporter från BLC till de olika 

arbetsplatserna inom projektet, BLC fungerar som lager från vilket materialet avropas vid 

behov i byggprojektet. För att veta när komponenten behövs krävs en metod där den 

efterföljande stationen i produktionskedjan beordrar tillverkningen. I japanska fabriker skedde 

detta med hjälp av beställningskort (kanban) för att skapa ett jämnt och obrutet flöde genom 

hela kedjan. (Sandkull & Johansson 2000) Dock påpekade I6-I8 brister i systemet, då de 

ansåg att deras leveranser tar längre tid eftersom materialet ska hanteras av BLC innan det 

levereras till arbetsplatsen. Dessutom ansåg de att dubbelhanteringen som det leder till har 

gjort materialhanteringen kostsammare än vid andra projekt. 

När BLC används sker detta genom att de olika byggarbetsplatserna gör avrop på material 

som finns i korttidslager som erbjuds via BLC, detta sker genom ett gemensamt datasystem. 

Vilket möjliggör att beställa och planera när materialet ska levereras till arbetsplatsen. I1-I5 

beskrev fördelen med att kunna lagra material i ett tillfälligt lager nära byggarbetsplatsen 

skapas möjligheter till att minska s-kostnaderna, som omfattar svinn, stöld och skadat 

material, under byggprojektet. Ohno beskrev detta i den sjunde punkten, då han förklarade att 

defekta produkter är ett slöseri (Bicheno 2009). Möjligheter skapas även till att dra ner på 

icke-värdeskapande aktiviteter som att leta efter material och extra hantering av material, 

något som Grönroos (2008) poängterar när han beskriver vad som skapar värde för kunden. 

Dock ansåg I7 att det varit problematisk och kostsamt att använda sig av BLCs tjänster med 

lagerhållning och JIT-leveranser, då tjänsterna inte fungerat tillfredsställande utan att de varit 

tvingade att hitta alternativa lösningar. 

I1-I4 påpekade att den begränsade yta som finns tillgänglig inom arbetsområdet ställer krav 

på att planeringen och samordningen ska fungera för arbetet ska kunna genomföras på ett 

säkert sätt. Att samordna aktiviteterna inom arbetsområdet ansåg I6 vara en av de viktigaste 

uppgifterna som BLC har, eftersom en otrolig planering av flödena krävs för att arbetet ska 

fungera när flera aktörer är verksamma på en begränsad yta. Att BLC ska fungera som den 

samordnade parten inom arbetsområdet ansåg även I7, men påpekade även bristerna vid 

projektet i Norra Djurgårdsstaden, då kommunikationen har upplevts som bristfällig och att 

det har varit problematiskt att få gehör för de förbättring- eller förändringsförslag som har 

framlagts. Att kontinuerligt arbeta med förbättringsprocesser för att utveckla verksamheten, 

beskrev Womack et al. (1990) som att ständigt förbättra och att göra små nödvändiga 

förändringar när ett problem upptäcks. Något som Womack et al. (1990) beskrev i punkt tre 

kring syftet med lean som handlar om att skapa kontinuerliga flöde genom de värdeskapande 
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stegen. Något som blir tydligt när utrymmet är begränsat och där är många aktörer som ska 

samverka där, därför blir den samordnade funktionen som I1-I5 belyste viktig. Kontinuerlig 

kommunikation och närvaro inom arbetsområdet var något som I7 och I8 ansåg kunde 

förbättras från BLC-personalens sida, att inte enbart besöka området för att kritisera och 

framföra klagomål. 

Att förbättra säkerheten och arbetsmiljön samtidigt som slöseriet minskar vid en 

byggarbetsplats är en målsättning med BLC-verksamheten och en förhoppning är att detta ska 

leda till bättre ekonomiska förutsättningar inom byggbranschen. Dock uppmärksammades en 

kollision mellan syftet med BLC och hur det fungerar i praktiken. 

5.3 BLCs påverkan på ekonomin inom byggbranschen 

Grönroos (2008) beskriver vikten av de aktiviteter som skapar värde för kunden, detta är 

något som I2 och I3 anser att de bidrar till genom tjänsterna som erbjuds via BLC, dels genom 

att samordna logistiken och förbättra materialhanteringen med samlastning och möjlighet till 

korttidslagring. Vilket Womack et al. (1990) beskriver i punkt ett när de förklarar syftet med 

lean och där anser de att det gäller att lokalisera de delar av processen, som ökar värdet för 

kunden. Enligt I6-I8 har dock kostnaderna ökat för dem jämfört med andra projekt där det inte 

används något BLC, eftersom BLC tar betalt för de tjänsterna som de utför, vilket blir en 

extra kostnad för de aktörer som är verksamma inom arbetsområdet. Vilket leder till att punkt 

två från Womack et al. (1990) kan ifrågasättas i konceptet med BLC eftersom den handlar om 

att eliminera onödiga processer i värdekedjan och eftersom I6-I8 anser att materialhanteringen 

skapar extra moment då det sker via BLC istället för att leveransen sker direkt till 

arbetsplatsen. Det är något som även Arlbjørn och Freytag (2013) instämmer i eftersom de 

anser att lean fokuserar på slöseri och att eliminera onödiga processer i verksamheten. 

I1-I5 var övertygande om att genom att sköta förvaringen av material centralt hos BLC 

kommer s-kostnaderna minska för de aktörer som är verksamma i projektet. Då mindre 

material kommer att förstöras innan användningstillfället, något som även I6 höll med om, 

vilket är den sjätte punkten från Ohno som behandlar lagring enligt Bicheno (2009). Vidare 

påpekar han vikten av att minimera de kostnader som materialförvaring genererar och detta 

ska BLC bidra med genom att förvaringen förflyttas från arbetsplatsen till ett gemensamt 

lager, för att sedan levereras till arbetsplatsen i enlighet med JIT-principen. I8 upplevde dock 

ingen skillnad i mängden material som skadades innan det kom till användning, oavsett om 

det lagrades vid arbetsplatsen eller vid BLC. I7 och I8 upplevde det som problematiskt och 
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kostsamt att nyttja BLC som mellanlager för deras material, eftersom de ansåg sig var 

tvungna att märka upp materialet väldigt noggrant för att minimera risken för felaktiga 

leveranser. Detta kan orsaka onödiga rörelser om det krävs flera transporter för att utföra en 

materialleverans och det är något som Bicheno (2009) anser att lean ska motverka. I7 och I8 

påpekade att de moment som utfördes via BLC såsom varumottagning, leveranskontroll och 

utleverans leder till ökade kostnader för deras verksamhet. 

BLC förfogar över en maskinpark som de olika aktörerna inom arbetsområdet kan hyra vid 

behov, detta är något som uppskattats av I6-I8, de påpekar att det är smidigt och systemet 

fungerar väl då de snabbt kan få tillgång till rätt utrustning för att utföra det arbetsmomentet. 

De ansåg även att tjänsten var bra eftersom det gav den ekonomisk fördel då det var möjligt 

att hyra maskinerna för den tidsperiod som krävdes istället för en heldagshyra som vanligtvis 

förekommer inom branschen. Vilket är något som Grönroos (2008) anser skapar värde för 

kunden och det är något som Womack et al. (1990) beskriver som ett av syftena med att 

införa lean i verksamheten. Eftersom BLC erbjuder möjligheten att hyra maskiner vid behov 

behöver inte de olika aktörerna själva tillhandahålla all utrustning som behövs, vilket minskar 

tiden som maskinerna står oanvända och istället generar kostnader för lager som Bicheno 

(2009) anser vara en form av slöseri.  I8 ansåg att maskinuthyrningstjänsten var bra eftersom 

den gav en samordningsvinst eftersom flera aktörer kunde gemensamt utnyttja den utrustning 

som finns inom BLCs arbetsområdet. Samtliga respondenter angav att samordning 

förmodligen är den största förtjänsten med att använda konceptet BLC inom byggbranschen 

eftersom arbetsområdet många gånger är begränsat. 

Enligt Bicheno (2009) handlar Ohno´s åttonde punkt om att använda de personliga resurserna 

på rätt sätt något som BLC verksamheten enligt I1-I5 underlättar, genom att de kan hantera 

varumottagning, leveranskontroller, utkörning samt inbärning av materialet till önskad plats. 

Om material som behövs för dagens uppgifter redan finns på plats när den som ska utföra 

arbetet anländer till arbetsplatsen, kan mycket tid som annars slösas på att leta, vänta och 

hämta material undvikas. Genom att minska den tid som försvinner på dessa faktorer kan 

istället byggnadsarbetarna ägna sig åt vad Grönroos (2008) beskriver som värdeskapande 

aktiviteter. I7 och I8 ansåg dock att dessa kringtjänster var onödiga, då de i sina egna nätverk 

redan hade tillgång till de tjänsterna, dessutom många gånger till ett lägre pris än vad som 

erbjöds från BLC. Att skapa förutsättningar för detta är något det finns behov av inom 

byggbranschen då Josephson och Saukkoriipi kartläggning från 2005 visade att slöseriet är 

stort i branschen. 
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Analysen visade att den främsta faktorn för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen var 

det skalskydd som BLC tillhandahåller, att bidra till ordning och reda på arbetsplatsen 

upplevs som positivt för arbetsmiljön. Genom en bättre planering av leveranser och minskad 

lagerhållning vid arbetsplatsen vill BLC bidra till att tiden som ägnas åt att leta, vänta och 

hämta material minskar. Det råder delade meningar kring de ekonomiska fördelarna som ett 

BLC förväntas bidra till, då de aktörer som är verksamma inom arbetsområdet inte upplever. 

De olika delarna analyserades för att möjliggöra att besvara studiens syfte som är att försöka 

öka förståelsen för hur BLC fungerar i byggbranschen och om det bidra till att skapa en 

säkrare och tryggare arbetsmiljö där slöseriet minskar. I det avslutande kapitlet kommer 

slutsatserna presenteras och reflekteras utifrån det analyserade materialet. 

6 Slutsatser 

I den avslutande delen av denna rapport kommer slutsatserna avhandlas utifrån 

frågeställningarna. Vidare presenteras våra reflektioner kring slutsatserna innan ämnen för 

vidare forskning föreslås. Slutsatserna bygger på syftet med denna studie som är att försöka 

öka förståelsen för hur BLC fungerar i byggbranschen och om det kan bidra till att skapa en 

säkrare och tryggare arbetsmiljö där slöseriet minskar.  

Den första frågeställningen som besvaras är, hur arbetar BLC för att förbättra säkerheten och 

därigenom skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö? Den viktigaste slutsatsen kring 

säkerheten som framkom under studien var att BLC skapar förutsättningar för en trygg 

arbetsmiljö och säker arbetsplats genom att etablera skalskydd för att reglera in- och utflödet 

till det begränsade arbetsområdet. En annan viktig faktor för säkerheten och arbetsmiljön är 

samordningen som sker via BLC gällande transporterna till arbetsområdet, att 

avfallshanteringen sker i samband med leveranserna är positivt för arbetsmiljön.  

Samordningen av leveranser och avfallshanteringen bidrar även till att minska slöseriet, något 

som besvarar den andra frågeställning, hur kan användandet av BLC bidra till minskat slöseri 

och bättre utnyttjande av arbetstiden för byggarbetarna? Genom att leveranserna sker enligt 

JIT-principen minskar slöseriet i form av väntan, lagerhållning samt de onödiga transporterna 

till och vid arbetsplatsen. Att minimera tiden som används till dessa aktiviteter möjliggör att 

medarbetarna i större utsträckning kan ägna sig åt de för kunden värdeskapande aktiviteterna. 

Den tredje och sista frågeställningen, hur kan implementerandet av BLC påverka ekonomin 

utifrån de tidigare frågeställningarna vid ett byggprojekt? Skalskyddet bidrar till ett minskat 
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materialsvinn och genom samordningen av leveranserna ska flödet inom arbetsområdet bli 

bättre, detta minskar kostnaderna som beror på att medarbetarna väntar på material. JIT-

leveranser av material till rätt plats i rätt tid minskar slöseriet som ägnas åt att leta, vänta och 

hämta material som istället kan ägnas åt värdeskapande aktiviteter. De moment som utförs av 

BLC är dock något som generar en extra kostnad för aktörerna inom arbetsområdet och därför 

kan den ekonomiska förtjänsten ifrågasättas. 

Den viktigaste slutsatsen från denna studie är att samordning är det som efterfrågas mest och 

det som skapar de nödvändiga förutsättningar för att möta de utmaningarna som det innebär 

att bedriva verksamheten i tätbebyggda områden. 

6.1 Reflektion 

Att etablera ett arbetsområde med skalskydd har visat sig vara positivt ur flera synvinklar och 

från vissa aktörer varit det mest positiva med BLC. Att kunna reglera vem och vad som 

befinner sig på arbetsområdet under specifika tidpunkter är positivt både för arbetsmiljön och 

säkerheten men även för att minska på slöseriet. Genom regleringen av fordon som kör in, 

skapas det möjligheter för goda trafikflöden inne på arbetsområdet, detta då det krävs slottider 

för att få komma in och leverera. Med andra ord kan inga obokade leveranser köra ut till 

byggarbetsplatsen och på så vis stoppa flödet, vilket leder till mindre slöseri i arbetsprocessen. 

Regleringen av fordon in till arbetsplatsen, har även påverkat att hastigheten på vägarna 

minskat, vilket är bra ur ett säkerhetsperspektiv. Dessutom fungerar skalskyddet för att hålla 

obehöriga personer utanför arbetsområdet vilket minskar riskerna för stölder av material och 

arbetsredskap. Obehöriga personer är dessutom en olycksrisk då de varken vet hur de ska 

agera inom arbetsområdet eller bär rekommenderad skyddsutrustning.     

Den gemensamma avfallshanteringen verkar för att minska på antalet transporter då den 

enskilde entreprenören inte behöver beställa tömning av sina egna kärl, istället kan de 

fokusera på det som är viktigt för byggnationen och ägna mer tid till det som är 

värdeskapande för kunden. Genom att kärlen töms kontinuerligt bidrar detta till en säkrare 

och bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Ett problem som belystes var dock att kärlen kunde 

vara större för att minska antalet transporter för tömning, men de insåg även problemet med 

större kärl på den begränsade arbetsytan. Aktörerna påpekade även att kostnaderna för 

avfallshanteringen blivit dyrare än vid tidigare arbeten.     
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Att organisera leveranserna som sker inom arbetsområdet har stora möjligheter att förbättra 

säkerheten och arbetsmiljön, eftersom med en bra planering kan antalet transporter som sker 

inom området minskas. Om det kommer en leverans på en förbestämd tid, istället för 

exempelvis fyra stycken utspridda över dagen, till en arbetsplats kan tiden som krävs för 

leveransmottagning istället användas till aktiviteter som mer direkt genererar värde till 

kunden. Ett problem som diskuteras inom byggbranschen är att medarbetarna ägnar mycket 

tid åt att leta, vänta och hämta material istället för att utföra sin huvudsyssla. Ett sätt att 

minska dessa slöserier är att låta någon annan utföra dessa uppgifter, om personalen från BLC 

levererar och bär in det material som krävs för dagens arbetsuppgifter till den plats där arbetet 

ska utföras. Då kan hantverkaren fokusera på sin huvudsyssla vilket är det som egentligen 

skapar värde för kunden, vilket borde ge positiva effekter på de kostnader som arbetet 

innebär. Genom lägre kostnader för varje byggprojekt borde det vara möjligt att bygga mer 

vilket vore bra eftersom det råder brist på bostäder i Sverige idag. 

När BLC presenteras verkar det vara genomtänkt koncept som innehåller många faktorer som 

borde underlätta vardagen inom byggbranschen, dels genom att erbjuda lagringsmöjligheter 

till det material som normalt förvaras i direkt anslutning till arbetsplatsen. Många av de 

tjänster som erbjuds via BLC är saker som byggherrarna har tillgång till i sina egna nätverk 

och dessutom många gånger till en lägre kostnad. Att vara den samordnande kraften inom 

arbetsområdet är något som BLC har som målsättning men det var något som eftersöktes i 

ännu större utsträckning från de aktörer som var verksamma inom arbetsområdet. Därför 

anser vi att större fokus bör användas för att bli den part som sköter kommunikationen mellan 

de olika aktörerna. Eftersom det är många olika aktörer som ska fungera tillsammans inom ett 

begränsat område ställer det stora krav på att kommunikationen och samordningen fungerar 

för att projektet ska fungera.  

Något som framkom väldigt tydligt under studien var att samordningen var den funktion som 

främst efterfrågades av de aktörer som är verksamma inom projektet. Dock fanns det stora 

skillnader i hur det upplevdes, de drivande ansåg att de var den samordnande kraften inom 

projektet. Från de aktörer som var verksamma inom projektet efterlyste dock en ännu större 

närvaro och delaktighet ute på området, istället för att bedriva verksamheten från sitt kontor. 

För att kunna hantera de situationer som uppstår och som kan leda till problem krävs den 

delaktighet och att en kontinuerlig dialog förs mellan samtliga aktörer. Därför anser vi att den 

viktigaste uppgift för BLC är att vara spindeln i nätet som fokuserar på att samordningen 

fungerar.    
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6.2 Rekommendationer och förslag till vidare forskning 

Vi tror på konceptet men inser att det behöver justeras för att bättre matcha det behov och de 

önskemål som finns inom branschen. Det framkom tydligt under arbetet med studien att det 

som framförallt efterfrågas är en samordningstjänst. Många av de tilläggstjänster som erbjuds 

från BLC har aktörerna inom branschen redan tillgång till genom sina nätverk. Därför anser vi 

att huvudfokus bör ägnas åt kommunikation och samordning inom arbetsområdet, det är 

mycket som sker och det krävs närvaro för att underlätta och organisera arbetet. BLCs roll bör 

inledningsvis vara den samordnande kraften och när det fungerar tillfredsställande kan det 

utvecklas med önskade tjänster. Genom att vara flexibel och tillmötesgående mot branschens 

önskemål skapas en grund till ett framgångsrikt samarbete som på sikt kommer att gynna 

samtliga parter.  

För att avgöra om BLC är ett hållbart koncept inom byggbranschen anser vi att mer forskning 

är nödvändig inom vissa områden. Dels ser vi ett behov av att kartlägga och analysera om 

säkerheten på arbetsplatsen förbättras och därigenom minskar olycksrisken. Vi hade en 

förhoppning om att behandla olycksrisken men upptäckte tidigt att det saknades underlag för 

att gå vidare med det ämnet. Därför anser vi att en mer djupgående studie bör genomföras för 

att undersöka om BLC-konceptet kan bidra till en tryggare arbetsmiljö inom byggbranschen. 

Vidare anser vi att det behövs en övergripande studie som behandlar totalkostnaden för 

byggprojekt, för att på så vis bekräfta eller dementera om kostnaden blir lägre vid produktion 

med ett BLC-koncept. Möjligheterna till att utföra dessa utvecklande studier förbättras också 

när BLC-konceptet kommer att användas på flera platser. I Linköping har projektet med 

stadsdelen Vallastaden inletts och under arbetet med vår studie har BLC-verksamheten inletts. 

Det finns dessutom planer på att konceptet kommer användas i Kiruna när stadomvandling 

inleds och nya bostadskvarter kommer att byggas eftersom gruvverksamheten utvidgas. Detta 

skapar förutsättningar för utökade och jämförande studier då flera verksamheter kan 

kartläggas vilket ger en bättre förståelse kring fenomenet. 
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Intervjuer 

Intervju Datum Plats Längd Respondenter 

1 2016-
04-13 

I bilen mellan Linköping 
och Stockholm 

45 
minuter 

(I1) Jessica Stjernholm, 
avdelningschef Swerock 
Recycling AB  
(I2) Veronica Dahlquist, platschef 
Swerecycling  

2 2016-
04-14 

Peabs kontor Norra 
Djurgårdsstaden  

50 
minuter 

(I3) Cristina Aguilar, Wiklunds 
Åkeri AB   
(I4) Andreas Erlandsson, 
logistiksamordnare på BLC 
Norra Djurgårdsstaden 

3 2016-
04-19 

Foajen på Scandic Ferrum 
i Kiruna 

55 
minuter 

(I5) Michael Ahlander, 
projektledare Swerock AB 

4 2016-
05-09 

Telefonintervju från 
grupprum c228 på Campus 
Helsingborg 

30 
minuter 

(I6) Christer Källström, 
arbetsledare logistik region 
Stockholm stad, JM AB 

5 2016-
05-11 

Telefonintervju från 
grupprum c228 på Campus 
Helsingborg 

55 
minuter 

(I7) Anonym intervjuperson 

6 2016-
05-16 

Telefonintervju från Su Mis 
kontor på Campus 
Helsingborg 

25 
minuter 

(I8) Anonym intervjuperson 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjumallar 

Intervjumall till Stockholm 

Tema BLC Intresseområden 
Inledning Presentera oss själva och syftet med intervjun samt vad materialet 

ska användas till  
Berätta lite om dig själv, din bakgrund, din roll, organisationen 

BLC överblick, syfte, funktioner, mål, utbildningar 
Arbetssäkerhet/miljö Skador, dödsolyckor, sjukfrånvaro, upplevs det säkrare av 

arbetarna? (mindre material på plats, mindre transporter) vad görs 
för säkrare arbetsmiljö?   

Effektivare arbete Kan arbetarna ägna sig mer åt värdeskapande arbete? 
Kostnader Skadat material, stulet material, extra hantering, personskador 
Framtida möjligheter Arbetstillfällen, Rehabilitering, förmontering (förbereda det som 

ska användas på bygget) 
 

Intervjumall till Linköping och Kiruna 

Tema BLC Intresseområden 
Inledning Presentera oss själva och syftet med intervjun samt vad materialet 

ska användas till  
Berätta lite om dig själv, din bakgrund, din roll, organisationen 

BLC Varför etableras ett BLC? överblick, syfte, funktioner, mål, 
utbildningar 

Arbetssäkerhet/miljö Skador, dödsolyckor, sjukfrånvaro, upplevs det säkrare av 
arbetarna? (mindre material på plats, mindre transporter) vad görs 
för säkrare arbetsmiljö? 

Effektivare arbete Kan arbetarna ägna sig mer åt värdeskapande arbete? 
Kostnader Skadat material, stulet material, extra hantering, 
Förhoppningar Vad vill man uppnå? 
Framtida möjligheter Arbetstillfällen, Rehabilitering, förmontering (förbereda det som 

ska användas på bygget) 
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Intervjumall till de parter som är verksamma inom BLC-område: 

Tema BLC Intresseområden 
Inledning Presentera oss själva och syftet med intervjun samt vad 

materialet ska användas till  
Berätta lite om dig själv, din bakgrund, din roll, organisationen 

BLC Hur upplever du att det fungerar? Bra/dåligt? 
Arbetssäkerhet/miljö Skador, dödsolyckor, sjukfrånvaro, upplevs det säkrare av 

arbetarna? (mindre material på plats, mindre transporter) vad 
görs för säkrare arbetsmiljö? 

Effektivare arbete Kan arbetarna ägna sig mer åt värdeskapande arbete? 
Kostnader Skadat material, stulet material, extra hantering, 
Förhoppningar Utveckling? Något ni saknat? någon mer kringtjänst? 

förbättringsmöjligheter? 
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Bilaga 2 – Kategorisering av intervjumaterial 

Kategorier Kiruna Linköping Stockholm 
Arbetsmiljö • Skalskydd 

• Städning (ordning och reda) 
• Undvika onödiga lyft 
• Materialförvaring 
• Alkohol/droger  
• Samordning 
• Damm och buller 
• Hänsyn till samhället runt omkring 

• Skalskydd 
• Städning (ordning och reda) 
• Avfallshantering 
• Registrering 
• Lossningsplatser 
• Utbildning 
• Damm och buller 
• Hastighetsbegränsning 
• Skötsel av vägar 

• Skalskydd 
• Avfallshantering 
• Utbildning 
• Löpande kontroll och 

uppföljningsmöten 
• Samordning 
• Lossningsplatser 
• Renhållning 

Säkerhet • Alkohol/Droger 
• Skalskydd 
• Kranar 
• Ordning och reda 
• Minska olycksrisken 
• Samordning 

• Utbildning av personal 
• Skyddsutrustning 
• Lastplatser 
• Interna transporter utanför ordinarie arbetstid 
• Säkerhetsplan och samverkan med 

räddningstjänsten 
• Minska s-kostnader 
• Bevakningstjänst 
• Kontroll av flödet 
• Fritt lager i 14-dagar i tältet 
• Skalskydd 
• Minska olycksrisken 

• Fritt lager i 14-dagar i tältet 
• Trafikkontroll 
• Skalskydd 
• Samordning med räddningstjänsten 
• Utbildning för all personal 
• Uppföljningar 
• Minskad olycksrisk 

Effektivisering • Alternativa transportsätt 
• JIT 
• Minskade s-kostnader 
• Minskade kostnader för 

leta/vänta/hämta 
• Samordning 
• Transparens 
• Kittning till lägenheter 

• Minska antalet transporter 
• Fokus på värdeskapande 
• JIT 
• Tidspress 
• Samordning transporter 
• Förbättrad logistik (samordnad?) 
• Minska kostnaderna för leta/vänta/hämta 
• Kittning till lägenheterna 

• Löpande avfallshantering 
• Planeringssystem 
• Trafikplanering 
• Olika alternativ för avrop 
• Kommunikation mellan aktörerna 
• JIT 
• Samordning 
• Minska kostnader för 

leta/vänta/hämta 
• Entreprenörerna sköter kittning i 

samband med beställning 
• Skapa förutsättningar för 



  Pontus Wifvesson & Mikael Öberg  

50 
 

entreprenörer 
Ekonomi • Utvidga tjänsteutbudet 

• Krav på att vara ansluten till BLC 
• Minska s-kostnaderna 
• Tydliggöra kostnaderna 
• Minskade transportkostnader 

(alternativa transportmedel) 

• Erbjuda extratjänster 
• Tydliggöra kostnaderna 
• Öka värdeskapande 
• Minska internt svinn 
• Minska s-kostnader 
• Krav på att vara ansluten till BLC 

• Krav på att vara ansluten till BLC 
• Minska s-kostnader 
• Tydliggöra kostnaderna 
• Erbjuda extratjänster 
• Minska kostnaderna för 

leta/vänta/hämta 
• Minska kostnaden för avfall genom  
• Bättre sortering 

 

Kategorisering Intervju 4 Intervju 5 Intervju 6 
Arbetsmiljö • Liten yta 

• Inga obokade leveranser kommer in  
• De kan inte placera materialet var som 

helst 
• mindre små transporter 
• lagringen på BLC 
• stängt och övervakat område 
• mindre spring för att hitta material 
• mindre material på plats 
• BLC som polis för att röja upp 
• minskade hastigheter med grindar 
• krav från staden och BLC angående 

skydd och säkerhet 
• bra med återvinningen som sköts av 

Wiklunds  

• Liten yta 
• Inga obokade leveranser kommer in  
• De kan inte placera materialet var som helst 
• mindre små transporter 
• lagringen på BLC 
• stängt och övervakat område 
• mindre spring för att hitta material 
• mindre material på plats 
• BLC som polis för att röja upp 
• minskade hastigheter med grindar 
• krav från staden och BLC angående skydd och 

säkerhet 
• bra med återvinningen som sköts av Wiklunds  

• Återvinningen spelar ingen roll 
• 1 bil istället för 4 
• Skalskydd 
• Har skett inbrott 
• Övervakning 
• Stopp i flödet leder till “stök och 

bök” 

Säkerhet • Inga obokade leveranser kommer in 
• De kan inte placera materialet var som 

helst  
• mindre små transporter 
• lagringen på BLC 
• stängt och övervakat område 
• mindre spring för att hitta material 
• mindre material på plats 
• BLC som polis för att röja upp 

• BLC ansvarar för säkerheten på de allmänna ytorna 
• Bristfällig kunskap? kring byggen 
• Skalskydd etableras 
• Saknar separata gångbanor, ordentligt avdelade 
• Efterlyste belysning under den mörka årstiden 
• Obligatoriska säkerhetskursen, mer fokus på säkerhet 

önskas, ointressant för “byggarna” om alla 
tilläggstjänster som erbjuds via BLC 

• BLC ska verka för byggarna 

• Återvinningen spelar ingen roll 
• 1 bil istället för 4 
• Skalskydd 
• Övervakning 
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• få tillbud 
• minskade hastigheter med grindar 
• krav från staden och BLC angående 

skydd och säkerhet 

• Grindarnas funktionalitet vid strömavbrott 

Effektivisering • JIT leveranser  
• Inga lastbilar som blockerar  
• Stora leveranser direkt till 

arbetsplatsen har funkat bra 
• Grindar och koder har ej fungerat som 

önskat. vilket lett till köer utanför  
• samordningsmöte  
• Mindre material kommer bort 
• extern inbärning  
• För små kärl för återvinning 
• Hyra maskiner av BLC 
• bekymmer med att hålla tiderna vid 

avropen 

• Dålig närvaro ute i området 
• Bättre information i samband med leveranser 
• Aktivare part i planeringen 
• Regelbundna samordningsmöten 
• Omständigt med samlastning via BLC “Ahlsell” som 

exempel, de levererar till alla inom området och är 
duktiga på att samordna sina leveranser men tillåts 
inte göra det samt att det tar extra tid 

• Idén är bra, hade nog varit större kaos om inte BLC 
funnits med tanke på den begränsade ytan 

• Dålig organisation på BLC lager, omständigt och 
dyrt att använda 

• Svårt att nyttja bokningssystemet med exakta tider, 
många yttre omständigheter som påverkar 

• Bra idé med mellanlager men för krångligt och dyrt 
att använda 

• Sämre leveranssäkerhet än på andra 
bygge 

• Stänger flödet lossning 
• Dåligt med statiska lossningsplatser  
• Bra med samordning! 
• BLC leder till dubbelhantering 
• Håller ej utkörningstiderna 
• En kod för flera passager 
• Svårt att få materialet i tid av 

leverantörer  
• Ingår för byggare att bära 
• De måste hålla styrningen, annars 

blir det stopp i flödet  
• Fungera som en samordnare!  
• Vara mer synlig på arbetsområdet 

Ekonomi • Kostsamt om leveranser måste bokas 
på flera små lastbilar 

• ökad kostnad med en extern part 
• lagringen på BLC 
• Byggare ska bygga  
• få stölder 
• mindre hantering, mindre skadat 

material  
• mindre material som står och skräpar 

och kostar pengar 
• betala för materialet, sen för att köra 

bort det.  

• Kontrakt mellan operatörer och staden, vad är det 
som avtalats? 

• För stort fokus på kringtjänster 
• BLC söker saker som de kan ta betalt för  
• Tydlighet i vad som avtalats, nu är det tungrott, de 

söker någon som ska betala 
• Erbjöd belysningsmaster till uthyrning, när det 

framförallt gällde att lysa upp de allmänna ytorna 
• BLC fokuserar på att tjäna pengar istället för att 

underlätta vardagen 
• Kostsammare transporter 
• Inga unika kringtjänster som erbjuds, aktörerna har 

tillgång till dem i sina nätverk 

• Maskinuthyrning  
• Dyrare återvinning 
• Kostar mycket 
• Har skett inbrott 
• Ingen skillnad på skadat material 
• Material kan skadas vid hantering 

av andra firmor 
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