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En fallstudie har utförts för att undersöka hur väl de logistiska svårigheter som byggbranschen 

är utsatt för tacklas. Studien visar på en viss ineffektivitet i branschen men en stor flexibilitet för 

att hantera eventuella problem. 

Utmaningar och möjligheter 
 

Byggbranschen anklagas ofta för att vara ineffektiv med förhållandevis låg produktivitet och höga 

kostnader. Kostnaden för att producera bostäder har kontinuerligt ökat de senaste tjugo åren. 

Kostnadsökningen kan förklaras med att det byggs mer bostadsrätter med mer exklusiva material 

samt att det är hårdare krav på byggprocessen för att ligga i linje med nuvarande krav på 

arbetsmiljö och långsiktig hållbarhet. Med bostadsbrist i många av landets kommuner och allt 

högre byggpriser finns incitament för att hitta områden att effektivisera. Projektfokuset i branschen 

där förutsättningarna för varje projekt anses unika leder till en låg standardiseringsgrad med risk 

för upprepande problem i varje projekt. Många aktiviteter i byggprocessen identifieras som icke-

värdeskapande, det vill säga att de inte tillför något direkt värde till den slutgiltiga produkten. De 

här aktiviteterna, exempelvis väntan och onödig lagerhållning, kan starkt kopplas till hur väl 

logistiken på projektet fungerar.  En minskning av de icke-värdeskapande aktiviteterna och en mer 

effektiv logistik skulle kunna sänka byggkostnaderna.  

Studien 
 

I examensarbetet ”Leveransplanering och uppföljning – en fallstudie av materialleveranserna vid 

stomresning i ett byggprojekt” har en undersökning gjorts av hur väl ett byggföretag hanterar 

planering och lossning av leveranser. Arbetet utfördes på en byggnation av en skola utanför Malmö 

och studerade leveranser kopplade till uppförandet av byggnadens betongstomme. Studien ämnar 

undersöka vilka avvikelser som förekommer i verkligheten i förhållande till planeringen av 

leveranser till projektet. Vidare undersöks varför leveransrelaterade avvikelser uppstår, hur de kan 

hanteras och vilka konsekvenser som de får i projektet. Detta görs i syftet att utreda hur väl 

logistiken fungerar på det studerade projektet och att jämföra detta med tidigare undersökningar. 

Den teoretiska grunden för arbetet ligger i tidigare utförda fallstudier och teori kring logistiska 

företeelser.  

Studiens frågeställningar upprättades i samråd med MVB AB och avdelningen för Byggproduktion 

vid Lunds tekniska högskola. Studien inleddes med en litteraturstudie som studerade tidigare 

avhandlingar och gav en insikt inom ämnet samt en referensram för den kommande analysen. 

Därutöver inhämtades empiri via observationer på det utvalda projektet under en period av sex 

veckor. Framförallt två moment observerades där tider för lossning och eventuella problem 

noterades för att få relevant data att analysera. Vidare granskades dokument såsom tidplan för 

projektet och APD-plan. Slutligen utfördes djupintervjuer med nyckelpersoner inom 



leveransplaneringen på projektet för att ge deras bild av arbetet med planering och hantering av 

leveranser.    

 

Slutsatser 
 

Studien visar på att planeringsarbetet och leveranshanteringen egentligen utförs utan en tydlig 

struktur och utan några direkta hjälpmedel i form av mjukvara eller liknande. Däremot utförs 

planeringen och leveranshanteringen av personer med lång erfarenhet av detta och med en stor 

förmåga att hantera mindre avvikelser och problem vilket identifieras som framgångsfaktorn i det 

här projektet. De har även upprättat tidplanen som ligger till grund för planeringen med tillräckligt 

mycket utrymme för att kunna tillåta och klara av mindre avvikelser. Leveransplanen upprättas i 

ett tidigt skede av projektet, speciellt i ett sånt här projekt med långa leveranstider för 

prefabricerade byggelement. Eftersom tidplanen följs i det studerade projektet och det verkliga 

utfallet stämmer väl överens med det planerade är slutsatsen att planeringsarbetet fungerar.  Det 

som skiljer sig i verkligheten i förhållande till planeringen är leveransväg och leveranstid där det 

finns en viss flexibilitet och möjlighet att anpassa sig efter de förutsättningar som råder för dagen 

och efter andra leveranser.  

Vidare visar studien på att de problem som uppstår kopplat till leveranser ofta beror på brister i 

kommunikationen. Det kan dels vara extern kommunikation mellan entreprenör och leverantör där 

det finns olika uppfattning om vad som exakt har bestämts angående produktens egenskaper och 

tid och plats för leveransen. Det visar sig också handla om intern kommunikation inom den 

producerande organisationen. Det kan handla om en sån sak som att en kran ska flyttas för att 

kunna användas för lossning av en leverans dagen efter. När det inte blivit gjort uppstår väntetid 

för de involverade i momentet den efterföljande dagen. Det är därför viktigt att information och 

delegerande av ansvar följs upp för att säkerställa informationen nått fram och att uppgiften har 

utförts. En vanlig orsak till leveransrelaterade avvikelser är alltså att det brister någonstans i 

informationskedjan inom försörjningskedjan. En annan orsak som har observerats är att en 

leverantör inte klarar sitt åtagande att leverera vid en viss tid.  Då byggbranschen karakteriseras 

av många inblandade aktörer i varje projekt, med leverantörer och underentreprenörer, finns 

såklart risken att om en part inte kan leverera drabbas även de andra aktörerna i försörjningskedjan.  

Studien visar vidare på att leveransrelaterade avvikelser inom det studerade fallprojektet inte leder 

till några större konsekvenser utifrån det stora perspektivet att projektet ska färdigställas inom den 

angivna tiden och kostnaden. Däremot observeras en ökad mängd av icke-värdeskapande 

aktiviteter som en följd av leveransrelaterade avvikelser. De icke-värdeskapande aktiviteterna som 

observerats är väntan och uppehåll i produktionen. I ett av de observerade momenten observerades 

det att under lossningen av betong till gjutning fick leverantören vänta 25 % av tiden utan att kunna 

påbörja lossningen. Vidare uppstod uppehåll i produktionen 12 % av tiden där yrkesarbetare från 

entreprenören fick stå och vänta då ingen leverans med betong fanns på plats för att lossas. Trots 

detta blir man klar med momenten inom den givna tiden och man håller den uppsatta tidplanen. 

Det går därför inte säga att det finns något större problem i planeringen utan snarare att det finns 



en viss ineffektivitet i branschen. Slutligen har det också identifierats vissa kostnadsökningar i 

form av viten för de olika aktörerna på grund av försenade leveranser eller lossningstider.  

Planeringsarbetet i det större perspektivet får därför sägas fungera. Kritiker mot byggbranschen 

menar att branschen lider av att vara ineffektiv och ha låg produktivitet. Det vore därför intressant 

att studera metoder för att öka effektiviteten utan att brista i kvalitet, miljö och säkerhet. Vidare 

måste incitament för högre lönsamhet för de olika aktörerna finnas för att förbättringsarbetet ska 

kunna gå framåt och en högre effektivitet erhållas.  

 

 


