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CMB utvecklar kunskap
CMB:s mål är att vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum 
för ömsesidig kunskaps utveckling inom management och 
ledarskap. Inom CMB arbetar akademi, företag och offentliga 
aktörer tillsammans för att med forskning, kunskapsutbyte och 
utbildning utveckla samhällsbyggnadssektorn.

CMB finansierar forskning och ger via temagrupper aktivt stöd 
till Chalmers utbildningar. Genom konferenser, lunch- och 
frukostmöten bidrar CMB:s starka nätverk till att göra ny 
kunskap tillgänglig för hela samhällsbyggnadssektorn.

CMB kortrapport om forskning
Den CMB-stödda managementforskningen har ett brett anslag 
inom samhällsbyggandet. Forskningen behandlar frågor om 
samverkan i byggprocessen, kunskapsutveckling, ledarskap 
och projekt- och produktionsledning, stadsutvecklingsfrågor, 
riskhantering, produktivitet och effektivitet.

I en serie sammanfattningar presenterar vi de forskningsstudier 
som CMB helt eller delvis finansierar. Kortrapporten syftar till 
att sprida forskningsresultat i en lättillgänglig form och fungerar 
som introduktion till ämnesområdet. För den som vill fördjupa 
sig finns en kortfattad presentation av författaren tillsammans 
med hänvisning till den aktuella avhandlingen eller till de artiklar 
som har publicerats.

Forskningsutskottet behandlar ansökningar 
om stöd till management relaterade 
forskningsprojekt flera gånger per år. 

Mer information om ansöknings processen 
och våra prioriterade områden finns på 
hemsidan, www.cmb-chalmers.se.

Centrum för Management i Byggsektorn

Sven Hultins Plats 5 

SE - 412 58 Göteborg  

www.cmb-chalmers.se | info@cmb-chalmers.se 
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Inledning

Kvalitets- eller förbättringsarbete associeras ofta med 
stabila och kontinuerliga tillverkningsprocesser, med 
förebilder i exempelvis Toyotas produktionssystem. 
Steget därifrån till att förbättra bygglogistiktjänster 
i en temporär, projektbaserad kontext med många 
inblandade aktörer kan kännas långt.

I denna rapport visar vi att de grundläggande 
principerna inom kvalitetsutveckling – kundfokus, 
ständiga förbättringar och teamwork – är tillämpbara 
inom bygglogistik och att modularisering och service 
blueprinting kan stödja kvalitetsförbättringar av 
bygglogistiktjänster.

Att förstå och förbättra 
bygglogistiktjänster
Denna rapport bygger på resultat från det CMB-
finansierade forskningsprojektet Construction 
Logistics Services. Projektets syfte var att 
stödja prioritering av kvalitetsförbättringar 
inom bygglogistik genom att använda ett 
tjänstemodularitetsperspektiv.

Bygglogistiktjänster
Bygglogistik syftar till att styra, planera och 
genomföra material- och resursflöde till, från och på 
en byggarbetsplats. Exempel på bygglogistiktjänster 
är materialhantering, avfallshantering och planering 
av lastnings- och lossningszoner. 

Användningen av bygglogistiktjänster i ett 
byggprojekt initieras oftast av tre typer av aktörer:

1. Huvudentreprenören – för att samordna flera 
leverantörskedjor och effektivisera flödet till, 
och på, byggarbetsplatsen

2. Beställaren – för att minska störningar för 
annan verksamhet. 

3. Staden – för att minska utsläpp och 
trafikstockningar.

Eftersom byggplatser är temporära och unika kräver 
de flesta byggarbetsplatser nya logistiklösningar. 
Dessutom utgörs bygglogistiktjänster oftast av en rad olika 
tjänster som levereras av olika aktörer, vilket gör att det är 
svårt att veta vem som ansvarar för förbättringsarbete och 
hur förbättringar kan överföras mellan olika projekt.

Kvalitets- och förbättringsarbete
Inom tillverkande industri leds kvalitets- och 
förbättringsarbete ofta av kvalitetsavdelningar med 
fokus på att förbättra både produkter och processer. 
Här finns en stor skillnad jämfört med byggsektorn; 
att lära över tid och att arbeta med kontinuerliga 
förbättringsinitiativ har upplevts som utmanande på 
grund av sektorns projektkaraktär.

Även i tjänstesektorn saknas ofta långsiktigt 
kontinuerliga processer vilket gjort att man fokuserar 
kvalitetsarbetet på relationer mellan aktörer snarare 
än på produkt- och processutfall. I tjänstekontexten 

Hur gjorde vi?

1. Använde intervjuer för att få en 
bred förståelse för utmaningar och 
möjligheter kring förbättringsarbete 
inom bygglogistik.

2. Engagerade 20 praktiker i en 
samskapande metod (concept 
mapping) där de genom ett 
webbverktyg identifierade möjliggörare 
för förbättring av bygglogistik.

3. Använde service blueprint för att 
visa hur bygglogistiktjänster kan 
modulariseras vilket kan möjliggöra 
ett mer fokuserat förbättringsarbete.

4. Skapade en prioriteringsmatris som 
kan användas för att identifiera vilka 
bygglogistikmoduler som har bäst 
förutsättningar, och därmed bör 
prioriteras, för förbättringsarbete.
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utvärderar kunderna inte kvalitet baserat på levererad 
tjänst, utan kvaliteten utvecklas och utvärderas i 
interaktion över tid i en värdeskapande process. 
Alltså bygger förbättringsarbete på relationer och 
interaktioner snarare än på transaktioner och output 
vilket ökar överförbarheten till projektbaserade 
organisationer.

Generellt krävs en anpassning av kvalitetsarbetet till 
varje unik kontext, men i grunden finns ett antal 
principer för kvalitetsutveckling. Dessa principer är 
kundfokus, ständiga förbättringar och teamwork. 
Frågan är hur förbättringar som genomförts med 
utgångspunkt i ett kundbehov och i samarbete 
mellan olika aktörer i ett visst projekt kan tas tillvara 
i kommande projekt?

Tjänstemodularitet och 
service blueprint
Det finns en inneboende konflikt mellan 
att tillmötesgå specifika kundbehov genom 
kundanpassning och att skapa effektivitet genom 
standardisering. Ett sätt att hantera denna konflikt är 
tjänstemodularitet; att skapa standardiserade moduler 
som kan kombineras på olika sätt för att passa en 
specifik kund. I det här projektet föreslås moduler 
av bygglogistiktjänster som ett sätt att säkerställa 
att förbättringar som kräver insats från flera aktörer 
upprätthålls över tid.

Ett sätt att arbeta med tjänstemodularisering är 
genom en service blueprint; en slags ritning över 
de tjänster man erbjuder. En service blueprint 
har en horisontell axel som visar tidsordningen 
för olika aktiviteter och processer och en vertikal 

axel som delar in tjänsteerbjudandet i olika 
delområden. En process kan exemplifieras genom 
en materialbeställning eller transport, medan ett 
delområde kan vara ett produktionsplanerings-
möte hos kunden eller inbärning av material på 
byggplatsen. 

Den vertikala axeln är ytterligare uppdelad genom 
en interaktionslinje (som separerar aktiviteter hos 
kund och leverantör), en synlighetslinje (en skiljelinje 
mellan front- och backoffice-verksamhet) och en 
intern interaktionslinje (som skiljer mellan lednings- 
och stödprocesser). 

Mot slutet av den här rapporten kommer vi att 
illustrera en service blueprint.

Vad är problemet?

• Bygglogistiktjänster är tillfälliga, 
projektbaserade, involverar många 
aktörer och påverkar kvalitet, 
effektivitet och hållbarhet.

• Kvalitetsutveckling fokuserar traditionellt 
på kontinuerliga processer med tydliga 
kund- och leverantörs förhållanden där 
leverantören ansvarar för att driva frågor 
kring kvalitet, effektivitet och hållbarhet.

 I grunden ser det ut att vara helt 
olika utgångspunkter – hur kan vi 
då arbeta med kvalitetsutveckling 
av bygglogistiktjänster?
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I projektet samlades data in genom tre olika metoder 
(Figur 1). Ett första steg i datainsamlingen var 
intervjuer med fem individer som representerade 
beställare, entreprenör och bygglogistikleverantörer. 
Resultaten från intervjuerna visade på ett behov av 
att tydliggöra bygglogistiktjänsterna och dela upp 
dem i avgränsade deltjänster för att kunna skapa 
kundanpassade bygglogistiklösningar.

I ett andra steg användes Concept Mapping (Figur 2) 
för att identifiera möjliggörare för förbättringsarbete 
kring bygglogistiktjänster. I korthet är det ett sätt 
för en grupp (i detta fall tjugo yrkesverksamma) att 
göra individuell brainstorming av idéer och sedan 
individuellt sortera hela gruppens idéer, därefter gör 
forskarna en klusteranalys för att identifiera relevanta 
kluster av idéer. I detta projekt skapades nio kluster 
av möjliggörare för förbättring av bygglogistiktjänster 
baserat på 102 individuella idéer.

I det tredje steget illustrerades modularisering 
och service blueprint genom att beskriva en 
specifik bygglogistiklösning. Denna lösning 
används i ett husbyggnationsprojekt i en medel-
stor svensk stad och inkluderar till exempel 
materialplanering, lagerhållning, materialtrans-
porter och avfallshantering. Slutligen kombinerades 
de möjliggörare som identifierats från concept 
mapping och den service blueprint som tagits 
fram i en prioriteringsmatris som kan peka på 
vilken eller vilka bygglogistikmoduler som har bäst 
förutsättningar för förbättringsarbete.

Metod och angreppssätt

Figur 1. Datainsamling

Figur 2. Process för concept mapping

Intervjuer med nyckelaktörer

Datainsamling

Concept mapping

Service blueprinting

Fokus Syfte

Skapa förståelse för  
förbättringsarbete inom 
bygglogistik

Identifiera möjliggörare för 
förbättringsarbete inom 
bygglogistik

Exemplifiera tjänste-
modularitet inom 
bygglogistik

...att stödja kvalitets
förbättringar inom 

bygglogistik genom att 
använda ett tjänste

modularitetsperspektiv 
för att underlätta en 

prioritering av kommande 
förbättrings arbeten.
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Möjliggörare för 
förbättringsarbete
Från concept mapping genererades 102 olika idéer 
i form av avslutningar på följande mening ”För 
att arbeta med förbättring av bygglogistiktjänster 
inklusive dess resultat behövs …” Svaren spände över 
olika aspekter som exempelvis: ”ett förbättringsforum 
som diskuterar utfall och beslutar om förbättrande 
aktiviteter”, ”redovisning av miljövinsterna” och 
”stöttning och vilja både från företagets och 
projektets ledning”. I en klusteranalys grupperades 
alla svar som nio möjliggörare för förbättringsarbete 
av bygglogistiktjänster (Tabell 1).

En möjliggörare för förbättringsarbete av 
bygglogistiktjänster är att tidigt i projektet skapa 
fokus och prioritet via kravställning i upphandling 
och projektdirektiv. För att få detta på plats 
krävs ett visionärt synsätt och kompetens kring 
bygglogistiktjänster som kan leda till att området 
tydliggörs i upphandling och kravställning. Det kan 
också medföra att förbättringsarbete genomförs även 
om det kanske inte påverkar resultatet positivt förrän 
på längre sikt.

Flera möjliggörare bygger på en medvetenhet om att 
bygglogistiktjänster levereras i samspel mellan många 
aktörer. Därför är det viktig att ha en helhetssyn och 
exempelvis kunna lägga extra resurser hos en aktör 
för att möjliggöra förbättringar och resursbesparingar 
hos en annan. I samklang med detta är det också 
centralt att skifta fokus från bygglogistik som en 
ibland nödvändig problemlösare, till att vara en del 
av produktivitetsförbättring. Dessa förbättringar 
kan komma till nytta i fler projekt om det finns 

etablerade arbetssätt och forum för lärande inom 
och mellan aktörer. Slutligen är samverkan baserat 
på långsiktighet och öppenhet en grundsten i allt 
förbättringsarbete. Parallellt är det viktigt att skapa 
tydlighet i roller, mandat och ansvar så att varken 
bygglogistiktjänsterna eller förbättringarna av dem 
saknar en tydlig ägare som kan driva arbetet framåt.

Digitalisering är en möjliggörare för 
förbättringsarbete genom stöd till samverkan, 
mätning, uppföljning och kontroll. Digitaliseringen 
kan påverka och underlätta både samverkan via 
olika digitala plattformar och uppföljning via 
enkelhet i mätning och dataanalys. Mätning 
och informationshantering ses som möjliggörare 
genom att visa effekter av bygglogistiktjänster via 
exempelvis mätning av hållbarhetsnyckeltal eller 
förbättringsresultat. Slutligen kan uppföljning 
av resultat stödja förbättringsarbetet av 
bygglogistiktjänsterna genom att explicit visa på 
effekter kopplat till olika aktörer och därmed skapa 
intresse för fortsatta förbättringar.

Vad föreslår vi?

I detta projekt visar vi på en arbetsgång 
för att fokusera och prioritera 
förbättringsarbete av bygglogistiktjänster. 
Arbetsgången bygger på tre huvudsteg:

• Rita upp bygglogistiktjänsterna i en service 
blueprint baserat på tidsordning (horisontalt) 
och synlighet och interaktioner (vertikalt).

• Använd service blueprint för att identifiera 
tjänstemoduler och vilka aktörer som 
är involverade i respektive modul.

• Utvärdera vilken tjänstemodul som har 
bäst förutsättningar för framgångsrikt 
förbättringsarbete genom att analysera 
modulerna relaterat till möjliggörare för 
förbättringsarbete i en prioriteringsmatris.

• Planera förbättringsarbete för den 
valda modulen i en grupp med de 
aktörer som främst berörs.
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Tabell 1. Möjliggörare för förbättring av bygglogistiktjänster

Möjliggörare Nyckelaspekter Svarsexempel: För att arbeta med förbättring av 
bygglogistiktjänster inklusive dess resultat behövs …

Kravställning i upphandling 
och projektdirektiv

Tydliga och formaliserade krav och förväntningar 
på användande av bygglogistiktjänster.

… “effektiv logistikhantering” kravställas från beställaren; … intresse och styrning 
redan i byggherrens upphandling för att få med alla aktörer/led i försörjningskedjan.

Visionärt synsätt och kompetens 
kring bygglogistiktjänster

Ett visionärt och framåtblickande 
synsätt där ledningen ser potentialen i 
bygglogistiktjänster på kort och lång sikt.

… vilja att satsa på bygglogistiklösningar trots att den stora nyttan 
kommer först senare när man har skapat effektivare flöden och lösningar; 
… stöttning och vilja både från företagets och projektets ledning.

Helhetssyn Förståelse för att bygglogistiktjänster är beroende 
av flera aktörer och att de behöver beslutas om, 
och följas upp, under lång tid och tvärs aktörer.

… att branschen börjar se effektiv bygglogistikhantering som en möjliggörare 
till produktivitetsförbättring istället för enbart en problemlösare; … möjlighet 
att ställa ökade resurser/kostnader inom vissa delar mot minskade resurser/
kostnader på andra håll inom projektet och försörjningskedjan.

Arbetssätt och forum för lärande 
inom och mellan aktörer

Arbetssätt och metoder som stödjer 
insamlande av kunskap kring gjorda 
förbättringar och forum att dela dessa i.

… bättre metoder för att sprida lärdomar mellan projekt; bättre forum 
för att sprida lärdomar mellan projekt; … ett förbättringsforum som 
diskuterar utfall och beslutar om förbättrande aktiviteter.

Samverkan Samverkansorienterade och öppna 
relationer mellan olika aktörer.

… långsiktig samverkan mellan aktörerna; … samverkan och 
öppenhet mellan flera aktörer/led i försörjningskedjan.

Tydlighet i roller, 
mandat och ansvar

Tydliga roller och mandat kring bygglogistiktjänster, 
och ett sammanhang där det finns långsiktighet 
kring bygglogistiktjänster tvärs aktörer.

… tydliga rollfördelningar och mandat vad gäller hur man arbetar med logistik; 
… en tydlig ”ägare” till bygglogistikfrågan genom hela byggprocessen.

Digitalisering Digitala system som stödjer samarbete, 
uppföljning och kontroll.

… digitala system som stödjer flödet genom processen, med 
standardiserade kodningar; … digitala lösningar som stödjer optimering/
samverkan och uppföljning av t.ex. klimatrelaterade kontraktskrav.

Mätning och 
informationshantering

Mätning av konkreta effekter av bygglogistiktjänster 
i olika dimensioner (t ex miljövinster, 
kostnader) för att möjliggöra utvärdering 
och jämförelse av olika tjänstealternativ.

… statistikinhämtning och löpande rapportering av nyckeltal; … fler mätningar 
så att det blir lättare att kunna jämföra olika bygglogistiktjänster.

Uppföljning av resultat Mätetal och analyser som ger konkreta exempel 
på effekter från bygglogistiktjänster.

konkreta exempel med prislapp/data på effekten eller besparing; 
återkoppling till projektgruppen kring bygglogistiktjänsterna
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Exempel på service blueprint 
och prioriteringsmatris
Bygglogistiktjänsten som analyserades i projektet 
analyserades i en service blueprint (Figur 3) som 
visar på fyra kluster av sammankopplade aktiviteter 
eller tjänstemoduler.

Den första modulen är kundanpassning (M1) 
och fokuserar på hur lösningen har utvecklats 
och anpassats till det specifika projektet. I detta 
projekt var det exempelvis nödvändigt att göra 
kundanpassningar av den standardiserade lösningen 
för att kunna lagra och hantera externa leverantörers 
material hos logistikleverantören.

Back-office (M2), innehåller aktiviteter 
som logistikleverantören har tagit över från 
huvudentreprenör och leverantörer och därmed 
inte längre är synliga för huvudentreprenören. 
Dessa är traditionella logistikaktiviteter som 
materialplanering, beställning, mottagning, lagring 
och leverans. Det är avgörande att dessa aktiviteter 
utförs väl, annars kan brist på material och 
kvalitetsproblem uppstå.

Den tredje modulen är byggplatsgränssnittet (M3) 
som omfattar aktiviteter hos logistikleverantören vars 
resultat blir synliga på byggplatsen, eller aktiviteter 
på byggplatsen som utförs av logistikleverantören. 
Eftersom aktiviteterna, eller resultaten av dem, 
blir synliga på byggplatsen måste anpassningar av 
aktiviteterna göras för att passa den specifika platsen.

Figur 3. En service blueprint för en bygglogistiklösning i ett husbyggnationsprojekt i en medelstor svensk stad.

Samordningsgränssnittet (M4) är den fjärde 
modulen och innehåller aktiviteter relaterade till 
samordning mellan produktionsplaneringen på 
plats och back-office hos logistikleverantören. 
Denna modul fungerar som en pacemaker för 
andra moduler. Modulen innehåller exempelvis 
vecko möten som gör det möjligt att fånga 
upp kundproblem i byggplatsgränssnittet och 
återföra det till back-office. Dessutom används 
samordningsgränssnittet för långsiktig upp-
följning av logistiklösningen vilket kan bidra till 
kundanpassning.

Nästa steg mot att prioritera förbättringsarbete 
av bygglogistiktjänster är att utvärdera de 
identifierade modulerna mot möjliggörarna för 
hållbart förbättringsarbete (Tabell 1). Detta görs i 
en prioriteringsmatris (Figur 4). Förutom att visa 
hur bra förutsättningar de olika modulerna har för 
förbättringsarbete visas också hur möjliggörarna 
relaterar till de tre kvalitetsprinciperna.
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Användningen av matrisen kan beskrivas som 
en strukturerad gruppdiskussion där vardera 
möjliggörare (kolumn) diskuteras i relation till i 
vilken utsträckning den finns för varje modul (rad). 
Utfallet beskrivs som låg (L), medel (M) eller hög (H).

Det låga (L) utfallet för vissa möjliggörare beror 
vanligtvis på brist på långsiktighet samt brist 
på digitaliserad datainsamling och -analys. 
Gällande digitalisering finns i det beskrivna 
fallet digitaliserade mätningar men de används 
huvudsakligen som underlag för fakturering och 
inte som stöd för kvalitetsförbättringar. Det saknas 

Figur 4. Prioriteringsmatris: prioritering av tjänstemoduler från service blueprint i relation till möjliggörare av förbättringsarbete, utvärderingen anges som låg (L), medel (M) eller hög (H).

också ofta en långsiktig överenskommelse mellan 
logistikleverantören och huvudentreprenören, 
vilket innebär att det finns en risk att förbättringar 
som görs i enskilda projektet inte förs vidare till 
kommande projekt.

För att säkerställa att förbättringar lever vidare i 
kommande projekt bör förbättringsarbete fokuseras 
på en modul som i relativt standardiserad form kan 
återanvändas, och där samverkan mellan olika aktörer 
är god. Med andra ord, förbättringarna drivs av en 
tjänstelogik med synen att kvalitet utvecklas över 
tid i en interaktiv process med både leverantör och 

kund. Detta resonemang och en översiktlig analys 
av Figur 4 pekar på att samordningsgränssnittet bör 
prioriteras för förbättringsarbete eftersom det är en 
modul som: inte har låg nivå av någon möjliggörare, 
har hög nivå av uppföljning av resultat och därmed 
potential att visa på tydliga effekter av förbättring, 
hög nivå av samverkan och, slutligen, påverkar flera 
andra delar av bygglogistiktjänsten.

KVALITETSPRINCIPER

TEAMWORK

MÖJLIGGÖRARE  
FÖR  
FÖRBÄTTRINGS- 
ARBETE

Visionärt 
synsätt  
och 
kompetens 
kring 
bygglogistik
tjänster

Uppföljning  
av resultat

Kravställning 
i upphandling 
och 
projektdirektiv

Mätning och 
informations
hantering

Arbetssätt 
och  
forum för 
lärande  
inom och 
mellan 
aktörer

Digitalisering Helhetssyn Samverkan Tydlighet 
i roller, 
mandat 
och 
ansvar

TJ
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R

M1: Kund-
anpassning
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KUNDFOKUS STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
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Forskargruppen

Försörjningskedjor i byggsektorn är vanligtvis 
konvergerande då resurser och material levereras till 
byggarbetsplatser; så mycket som 60–80 procent 
av bruttoarbetet omfattar material och tjänster 
som köpts från leverantörer och underleverantörer. 
Med andra ord, många olika aktörer behöver arbeta 
tillsammans på en och samma tillfälliga plats och 
det finns en tydlig och samstämmig bild av att 
bygglogistiktjänster därmed är centrala. 

Bygglogistiktjänsterna har också en påverkan både 
på effektivitet och hållbarhet, men trots detta är det 
utmanande att prioritera bygglogistiktjänster för 
kvalitets- och förbättringsarbete. I denna rapport 
har vi föreslagit ett sätt att praktiskt göra en sådan 
prioritering.

Avslutningsvis; tjänstemoduler som kunskaps- 
och förbättringsbärare är en möjlighet att skapa 
hållbara förbättringar över tid och mellan projekt. 
Genom att fokusera förbättringsarbetet på 
standardiserade moduler med goda förutsättningar 
för förbättringar kan utmaningar relaterat till att 
nya bygglogistiktjänster måste tas fram i varje nytt 
projekt minskas.

Hållbara förbättringar av 
bygglogistiktjänster
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Centrum för Management i Byggsektorn

CMB är ett samarbete mellan de byggrelaterade institutionerna på Chalmers och cirka 70 
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För mer information: www.cmb-chalmers.se


