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SAMMANFATTNING 

Logistikplanering för byggarbetsplatser begränsas i dagsläget av framkomligheten till och 

från arbetsplatserna. Det geografiska läget av byggarbetsplatsen avgör vägar kring 

arbetsplatsen och möjligheter för den väl fungerande logistiken. Andra faktorer som är 

avgörande för logistiken är ytan av arbetsplatsen och denna begränsas väldigt många gånger 

till just den framtida byggnaden. Detta bidrar till att lagerhanteringen många gånger är 

omöjlig och till följd av den minimala ytan uppstår problematik kring materialhantering. De 

begränsade ytorna på arbetsplatsen bidrar till att lossning av material sker på annan 

närliggande plats eller löses med så kallade ”Just in time” leveranser. ”Just in time” är en del 

av ett sammansatt system som grundar sig på Lean-konceptet. Lean handlar om att 

förebygga slöseri och försöker lösa problem som kan uppstå under vissa processer för att 

slutligen eliminera slöseri. Det ställs med andra ord krav på företag i byggbranschen redan 

innan de etablerar en byggarbetsplats och det är viktigt att eliminera fel som kan tänkas 

uppstå redan i projekteringsstadiet. Syftet med denna rapport är att se till att förändra den 

syn som logistiken har idag på byggarbetsplatserna. Målet med undersökningen på Peab var 

att bidra med insikt för sambandet mellan väl planerad logistik och minskade kostnader. För 

att tydliggöra detta har en enkätundersökning utförts samt även räkneexempel på 

minskade/tillkommande kostnader vid ”bra” respektive ”dålig” planering av logistik.  

 

Byggbranschen är en bransch i kraftig utveckling. Konkurrensen mellan de verksamma 

företagen idag bidrar till utveckling av system och däribland logistikhanteringen. Högre krav 

så som kortare projekttider och lägre kostnader, ställs på byggentreprenörerna och en god  

lönsamhet ska samtidigt bibehållas. För att öka lönsamheten så krävs att byggprocessen  

utnyttjar resurser, arbetskraft, material och tid på bästa sätt. Logistiken är en del av 

byggbranschen som kan komma att bidra till minskade kostnader och ge större lönsamhet, 

om den ses som en besparing och inte enbart en kostnad.  Det bör med andra ord läggas 

större vikt på planering av logistik redan vid tidigt skede. Detta kräver en god 

kommunikation mellan varje byggprojekt och dess leverantörer.  

 

Det läggs redan stor vikt vid inköp inom företaget Peab i dagsläget men om det även skulle 

läggas lika stor vikt på logistiken så skulle planeringen kunna optimeras redan innan 

projektstart. Genom god planering sparar Peab inte bara på inköpskostnad, utan bidrar också 

till en bättre materialhantering. Bättre materialhantering bidrar även till minskade kostnader 

för projekt. Stora lagerhanteringar under ett projekt är inte bara en bindning av kapital utan 

material kan även försvinna i svinn, stöld eller rent av förstörelse. En god planering av 

logistik i produktionen där material beställs i de mängder som de behövs, visar sig vara det 

mest optimala enligt enkätundersökningen utförd inom den här studien vid två av Peabs 

byggarbetsplatser i Västerås. Detta uppskattas även av både yrkesarbetare och tjänstemän på 

arbetsplatserna. Möjligheterna till förbättring och effektivisering av logistik på Peab är stora. 

Genom att utse en logistikansvarig på varje byggprojekt och att ha en specialist ansvarig på 

regionen som fungerar som stöd för projekten, så kan Peab spara på logistiken. Resultatet av 

räkneexemplen samt enkätundersökning visar var de största kostnadsposterna ligger i de 



olika projekten och hur man åstadkommer lägre kostnader genom bättre planering. Detta 

bidrar i sin tur att företaget ökar lönsamheten på sikt. Personalen på företaget känner sig mer 

involverad, mer kunnig och det går att använda sig av spetskompetens som finns inom 

verksamheten.  
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ABSTRACT 

Logistics planning for a construction site is usually limited by traffic flow to and from the 

workplace. The geographical location of the construction site is determined by roads around 

the workplace and opportunities for  well-functioning logistics. Inventory of material is often 

impossible because of the frequently small workspaces. As a result, a concern relating 

material handling remains . Even before the establishment of a construction site, it is 

required in the construction industry to eliminate errors that might arise in the planning 

stage.  

 The aim of this study was to contribute with better understanding of the relationship 

between well-planned logistics and reduced costs at the Swedish construction company Peab. 

To clarify this a survey was submitted at two construction sites and a sample of calculations 

were performed  on reduced / additional costs at examples of "good" and "bad" planning of 

logistics, to show how to reduce costs.  

 

Higher requirements are placed on construction firms and demand such as shorter project 

times and lower costs and this is supposed to lead to a high profitability. To increase the 

profitability it is required that the construction industry is planning the amount of resources, 

manpower, material and time in the absolutely best way. Logistics is a part of the 

construction industry which may help reduce costs and provide greater profitability, if it is 

seen as a saving and not just a cost. There should, in other words, be a greater emphasis on 

planning of the logistics already at early stages of projects. 

 

 There is a great amount of work on purchase of materials in the company Peab in the current 

situation, but if the company also put equal work on logistics, the planning could be 

optimized even before the project starts. Through good planning Peab will not only save on 

cost of purchase, but may also contribute to a better handling of material. Better handling of 

material also contributes to reduced costs for the project. Material is not only bound capital 

but can also disappear in waste, thievery or even destroyed. This is also appreciated by both 

professional workers and employees in the workplace. The opportunities for improvement 

and efficiency of logistics at Peab are great. By selecting a logistics manager at each 

construction project and also having a specialist in charge of the region that serves as support 

for the projects, Peab can save on logistics. The purpose of this report is to look at changing 

the view of logistics today on construction sites. The result of the calculation examples and 

survey shows where the largest cost items located in the various projects and how to achieve 

lower costs through better planning. This in turn helps the company increase profitability in 

the long term. 

Keyword: Logistic, Planning, Lean, Profability 

 



 1  

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................3 

1.1 Bakgrund.................................................................................................................. 3 

1.2 Problembeskrivning ................................................................................................ 4 

1.3 Syfte ......................................................................................................................... 4 

1.4 Avgränsning ............................................................................................................ 4 

2 METOD ............................................................................................................................5 

2.1 Val av ämne .............................................................................................................. 5 

2.2 Litteraturstudie ........................................................................................................ 5 

2.2.1 Empiriskt material ............................................................................................ 5 

3 FÖRETAGSBESKRIVNING ............................................................................................6 

3.1 Peab .......................................................................................................................... 6 

3.2 Logistiken i Peab ..................................................................................................... 6 

4 TEORI ..............................................................................................................................9 

4.1 Logistik .................................................................................................................... 9 

4.1.1 Logistikens historia .......................................................................................... 9 

4.1.2 Logistiken i ett producerande företag ..............................................................10 

4.2 Tredjepartslogistik .................................................................................................11 

4.3 Logistik i byggbranschen ......................................................................................12 

4.3.1 Lean ................................................................................................................12 

4.3.2 Slöseri ”Muda”.................................................................................................14 

4.3.3 Just in Time ....................................................................................................15 

4.4 Slöseri i byggbranschen ........................................................................................16 

4.4.1 Byggsektorn i utveckling .................................................................................17 

5 EMPIRI .......................................................................................................................... 18 

5.1 Referensobjekt........................................................................................................18 

5.1.1 MBE 1 .............................................................................................................18 

5.1.2 Kv. Kristina ......................................................................................................19 



 2  

5.2 Rätt sparad krona ...................................................................................................20 

5.3 Sammanställning av resultat på enkätundersökning ...........................................24 

6 ANALYS ........................................................................................................................ 24 

6.1 Planering av logistik ...............................................................................................24 

6.2 Logistiken i produktion ..........................................................................................25 

6.3 Barriärer ..................................................................................................................26 

6.4 Möjligheter i framtiden ...........................................................................................26 

7 SLUTSATSER ............................................................................................................... 28 

7.1 Slutsatser ................................................................................................................28 

7.2 Förslag på framtida studier....................................................................................29 

REFERENSER ..................................................................................................................... 30 

 

BILAGA I. LOGISTIK ENKÄT 

BILAGA 2. RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

  



 3  

1 INLEDNING 

Byggbranschen är en bransch i pågående utveckling. Kortare ledtider, mindre inkomster och 

betydligt högre utgifter har lett till den utveckling som sker.  I takt med den ökande 

utvecklingen, ökar även konkurrensen mellan verksamma företag. Detta ställer inte bara 

högre krav på effektivisering av processer inom branschen utan ställer även andra krav. De 

kraven kan vara krav så som kortare projekttider och lägre kostnader vilket ska leda till högre 

lönsamhet. Genom att utnyttja resurser, arbetskraft, material och tid på bästa sätt kan kraven 

mötas och lönsamheten öka. Likväl utnyttjas inte alltid resurser och tillgångar på bästa vis 

och yrkeskunniga har lärt sig att ”släcka bränder” som kan uppstå på arbetsplatser. Dessa 

”bränder” är vanligt förekommande och problemet ligger i att ingen frågar sig varför dessa 

inträffar samt vad som krävs för att förhindra dess uppkomst. Alternativ som standardisering 

av processer och metoder, kan vara en metod för att förhindra uppkomsten och därmed kan 

kostnaderna för dessa minska. En del av byggbranschen som lämpar sig för standardisering 

är logistiken. Denna del är större och kan ge större lönsamhet än vad de flesta kanske inser. 

Genom att ha översikt på logistiken inom verksamheten, ges även översikt på inköp, bättre 

kommunikation med leverantörer, vilket kräver att planering av arbetsplatsen är nödvändigt. 

Genom att se på logistikprocessen med vidare vy, så kan slöseri minskas genom hela 

förloppet.  

1.1 Bakgrund 

Logistiken på en byggarbetsplats begränsas inte bara av läget utan även vägar och dylikt 

avgör möjligheterna för logistikplaneringen. Faktorer som kan vara avgörande för en väl 

fungerande logistik är framkomligheten till och från byggarbetsplatsen, ytan på själva 

byggarbetsplatsen samt tillgängligheten på arbetsplatsen. Väldigt många gånger tillåter inte 

ytan för arbetet mer än för just den framtida byggnaden. Detta begränsar lagermöjligheter av 

material och dylikt och leveranser kan bli tvungna att lossa på andra platser utanför 

arbetsplatsen. Diverse tekniker för leverans, så som Just in time, ställer inte bara stora krav 

på leverantörer utan även på beställaren. Leverantörer måste kunna erbjuda garantitider och 

beställaren måste ha en kontaktperson som är tillgänglig för leveranserna. Denna process tar 

dock ingen hänsyn till väderlek, kontaktperson som inte svarar på telefon vid leverans eller 

huruvida åkare är flexibla.  

Byggprocessen kräver en grundlig planering av logistiken för att projekten ska fungera 

optimalt. Logistiken är en stor och väldigt betydande del i byggprocessen och kan vid 

effektivisering vara en avgörande faktor när kostnader ska minskas. Bakgrunden till detta 

arbete är att ge förslag till förbättrande av logistiken och kunna skapa en effektiv 

materialhantering.  
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1.2 Problembeskrivning 

Problembeskrivningen kommer att formuleras i ett antal frågor som ligger till underlag för 

rapporten.  

 Hur fungerar Peabs leveranslogistik i praktiken och hur planeras logistiken? 

 

 Vilka möjligheter finns det att förbättra/effektivisera bygglogistiken idag? 

 

 Finns det möjligheter att erhålla mer tid på arbetsplats och därmed minska 

kostnaderna på bättre logistik? 

 

 Hur kan Peab vinna på förbättringar av logistiken? 

   

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera utförandet av logistikplaneringen hos en svensk 

byggentreprenör, hur denna fungerar i praktiken, samt föreslå potentiella förbättringar.  

1.4 Avgränsning 

För att definiera den problembeskrivning som framlagts och tydligt komma fram till 

slutsatser kring frågeställningar har vissa avgränsningar gjorts. Arbetet kring 

frågeställningarna begränsades till två referensobjekt. Observationer utfördes på dessa två 

byggarbetsplatser under en vecka. Slutligen så studerades inte de detaljerade logistikflödena 

för de respektive arbetsplatserna, detta då endast generella lösningar eftersöktes.  
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2 METOD 

I detta kapitel redovisas den metod som använts under rapportens genomförande.  

2.1 Val av ämne 

Inför val av ämne så fördes diskussioner med plastledning på Peab Anläggning AB. Det 

framfördes då att brister i logistiken kan vara ett tänkbart ämne att undersöka. Inköp och 

logistik är sammanförda på företaget men det läggs mindre vikt på logistiken än själva 

inköpen. Efter sammanställning av bristerna inom logistiken på Peab, kom 

problembeskrivningen fram.  

2.2 Litteraturstudie 

Till en början granskades material inom området logistik på webbsidor i form av äldre 

avhandlingar samt tidigare examensarbeten inom området. En granskning av materialet 

genomfördes, för att endast använda relevant material. Relevant litteratur lästes även igenom 

och användes för att få tillräcklig information för litteraturstudien.  

2.2.1 Empiriskt material 

För att lättast kunna kartlägga de brister inom logistiken som uppstår på arbetsplatserna 

genomfördes en enkätundersökning. Enkätfrågorna formades efter egen översiktlig analys 

över var i produktionsflödet, logistiken brast på arbetsplatserna. För att inte få för stor 

procentuell skala på ett diagram, valdes endast fyra svarsalternativ på frågorna. För att även 

koppla samman arbetarnas egna synpunkter och kommentarer, så lämnades två frågor med 

svarsalternativ ”Ja och Nej”, där komplettering av åsikt kunde lämnas vid svar ”Ja”. Enkäten 

har också formats så att den särskiljer yrkesarbetare från arbetsledare och platschefer. Detta 

för att kunna visa på de stora skillnader i tankegångar mellan platsledning och yrkesarbetare, 

som ibland kan förekomma på arbetsplatser. Förutom den yrkeskategori som personen i 

fråga tillhörde och vilken av de två arbetsplatserna som de arbetade på, så besvarades 

enkäten anonymt. Sammanställning av enkäten ses närmare i bilaga 2. 

För att klargöra de möjligheter kring besparingar på bättre logistik och logistikplanering i 

byggprojekt, så användes Peab Anläggnings inköpschefs reflexion kring ”rätt sparad krona” 

på arbetsplatserna. Med hjälp av denna information har det utformats ett liknande 

räkneexempel för besparing på logistik, som för besparingar vid rätt inköp.  
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3 FÖRETAGSBESKRIVNING 

Detta kapitel avser att ge en insyn i företaget samt organisationen Peab och dess 

arbete kring logistiken. Syftet med företagsbeskrivningen är att vidga kunskapen om 

Peab för fortsatta delar av rapporten.   

3.1 Peab  

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag som engagerar sig för total kvalitet i alla led av 

byggprocessen. En del av byggprocessen är inköp och logistik. Inköp är den process som 

utgör största kostnaderna inom företaget och med inköp följer logistik kostnad. Stor del av 

inköpsprocessen är välplanerad, det är dock vissa brister inom logistiken som kommer att 

undersökas i denna rapport1.  

3.2 Logistiken i Peab 

 

Peabs målsättning är att inköp ska ske professionellt och samordnat. Deras mål med 

processen för inköp och logistik är att det ska skapa mervärde och ekonomisk lönsamhet 

genom att1;   

• Inköp alltid utförs med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. 

• Relationen med leverantörer och underentreprenörer kännetecknas av ömsesidig ärlighet 

och förtroende. 

• Inköpsfunktionen arbetar nära produktionen, våra leverantörer, underentreprenörer och 

slutkunder. 

• Ha tydliga sortimentsstrategier. 

• Inköpsfunktionen är nyskapande, och under ständig förbättring. 

• Styra inköpen inom ramen för fastställda processer 

 

 

                                                        

1 Peabs interna webbaserade sidor (http://planket/Sidor/default.aspx)  



 7  

”Varje sparad krona” är ett koncept som enligt Peabs filosofi återfinns på sista raden.  Inköp 

av varor och tjänster är den största kostnadsposten hos Peab, så inköpsverksamheten har en 

viktig roll för lönsamheten. Med sista raden menas resultat av vinst för individuellt 

byggprojekt som i sin tur genererar vinst för företaget. Företaget förstår den viktiga principen 

att varor och tjänster som levereras i rätt tid och till rätt kvalitet, är avgörande för att 

lönsamheten ska effektiviseras.  Nöjda kunder är vanligtvis återkommande kunder och 

logistiklösningar är därför viktiga för att säkra Peabs åtagande mot kund. 

 För att underlätta inköp och logistiken inom företaget har man försökt standardisera, styra 

och följa upp genom ett antal system. För att undvika felaktiga tolkningar har förklaringarna 

tagits direkt från Peab2.  

 

Strategiskt inköp (PIL-F): 

En systematisk process som används för definierade inköpssortiment. Målet är att på bästa 

sätt ta vara på den totala inköpsstyrka Peab-koncernen representerar och att styra den 

löpande försörjningen av aktuella varor och tjänster. En annan viktig uppgift för PIL-F är att 

skapa standardisering och anpassning till rätt kvalitetsnivåer. 

Projektinköp (PIL-P): 

Den dominerande andelen av Peabs inköp görs inom ramen för respektive projekt. PIL-P är 

en operativ strukturerad process som stödjer upphandling av produkter och tjänster till de 

bygg- och anläggningsprojekt som Peab utför. Processen syftar till ett enhetligt agerande och 

hög kostnadseffektivitet. För genomförande av projektinköpsprocessen finns ett antal 

hjälpmedel och ett stort antal stöddokument. 

INKA:  

Ett stödsystem för inköps- och kalkylfunktionen, innehållande leverantörsregister med 

dokumenterade utvärderingar av leverantörer/UE samt utskrifts- och e-postsändnings 

funktion av förfrågningar och dokument. 

PIA:  

Peabs Inköps- och Avropssystem. Hanterar hela kedjan från beställning till betalning 

LIS:  

Ett rapportsystem som visar Peabs köp volymer från leverantörer/UE specificerade enligt 

Peabs organisation och resursslag (konto). 

MA-rapporter:  

Visar köp volymer för våra leverantörer/UE från koncern- till objektsnivå samt egenskaper 

för leverantörsfaktureringen. 

                                                        

2 Peabs interna webbaserade sidor (http://planket/Sidor/default.aspx)  
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Leverantörsportalen:  

Informationskanal till avtalsleverantörer om Peabs entreprenadprojekt. 

QlikView Inköp:  

System för uppföljning av köptrohet/ köpbeteende på regions- och enhetsnivå.3 

 

Inköpsplan:  

Ett utdrag ur en inköpsplan som används vid olika projekt för inköp och logistik, visas i Figur 

1.1. Flikarna nedan visar planering för inköp, när beställning ska ske samt datum för 

leveranser.3  

 

Figur 1.1 Inköpsplan3 för Peab 

  

                                                        

3 Peabs interna webbaserade sidor (http://planket/Sidor/default.aspx)  
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4 TEORI 

Detta kapitel har i syfte att ge läsaren en teoretisk bakgrund kring problembeskrivningen i 

detta examensarbete. Den teoretiska bakgrunden är avsedd för att ligga till grund till 

examensarbetets empiri, analys och slutsatser/diskussion.  

4.1 Logistik 

4.1.1 Logistikens historia 

”Logistik kan beskrivas som läran om effektiva materialflöden” (Jonsson & Mattsson, 2009) 

Så förklaras logistik i ett allmänt begrepp som beskriver de verksamheter vilket ser till att 

material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid. Den avser att ge en god kundservice, till 

låga kostnader, binda upp så lite kapital som möjligt och med väldigt små miljökonsekvenser. 

Syftet med logistik är att effektivisera företag och skapa goda resultat.(Jonsson & Mattsson, 

2009)  

 

 Logistiken har historiskt sett, har under 40 år kunnat delas upp i fem faser. Logistiken på 

1960-talet hade inte samma breda innebörd som den har idag. Under den tiden kunde 

logistik förklaras som transporter, lagring och hantering. Sambandet mellan planering av 

leveranser och själva transporten, ansågs inte vara nödvändigt. Under denna tid blev dock 

villkoren i producerande företag annorlunda. Konkurrensen blev hårdare och för att öka 

lönsamheten krävdes en minskning av kostnader. I slutet på 1960-talet upptäcktes 

möjligheterna att minska kostnaderna för logistiken och under tidigt 70-tal fick detta 

inflytande på kostnaderna, genomslag.  

 

De höga oljepriserna under 1970-talet ökade pressen att minska kostnaderna ytterligare då 

detta inte bara skapade högre priser för producerande av varor och material utan även för 

transporten av produkterna. De höga oljepriserna skapade inte bara kostnadsökningar utan 

även ränteökningar på marknaden och detta innebar att kapitalbindningar så som varulager 

började ses som ett problem. Att frigöra kapitalet och minska varulagret innebar en ökning 

av företagets lönsamhet.  

 Under 1980-talet introducerades kundorderstyrd tillverkning vilket innebar att företaget 

istället tillverkade det kunden ville ha.  

 1990-talet var ett upptäckande år och företagen fann att logistiken inte bara kunde minska 

kostnader utan att med hjälp av denna också kunde skapa ökade intäkter. Kunderna lockades 

av säljargument så som snabbt, säkert och flexibelt. Det var också under 90-talet som 

logistiken slog igenom som ett viktigt moment i produktionen. Logistiken under detta 

årtionde utvecklades tack vare fyra viktiga element: (Oskarsson et. al, 2006) 
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 IT-utvecklingen. Kundorienterade produktionen fick en annan mening med IT och 

möjliggjorde snabbare materialflöde.  

 Den ökade globaliseringen. Kunder och leverantörer blir mer utspridda över hela 

världen och detta leder till mer utvecklade logistiknätverk och större krav på 

logistikprocessen.  

 Kapitalets inverkan på lönsamheten. Högre konkurrens medförde att företagen var 

tvungna att hålla alla kostnader nere.  

  Den ökande konkurrensen skapade även högre krav från kunderna och servicen kring 

leveransen fördes fram i rampljuset.  

 

Figur 1.2 ”Logistikutveckling i Sverige” (Oskarsson et.al, 2006) 

4.1.2 Logistiken i ett producerande företag 

 Logistik är ett omfattande begrepp för en process som startar redan vid råvara och slutar hos 

slutkunden. En noggrann analys fordras av förloppet från råvara till slutprodukt hos kund 

och därmed kommer fokus endast att ligga vid logistiken för ett producerande företag. 

(Oskarsson et. al, 2006) 
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Figur 1.3 ”Ett producerande företags logistiksystem” (Oskarsson et.al, 2006 s. 22) 

Figur 1.3 visar de led i logistikprocessen som är tänkt för de producerade företagen. Som 

visas i bilden så skiljs inköp och materialförsörjning åt. Inköp ses som ett arbete på lång sikt 

för att hitta lämpliga leverantörer och skriva kontrakt med dessa. Det praktiska arbetet med 

att ta hem material, utifrån de kontrakt som finns inom företaget, är materialförsörjning. 

Dessa två skiljs åt i figur 1.3 men i de flesta företag är inköp och materialförsörjning mer eller 

mindre enhetliga.  

 Den moderna logistiken har blivit mer komplicerad och förmågan att se helheten och 

samtidigt skapa effektiva flöden har blivit mycket mer invecklat. Den handlar för det mesta 

om att söka lösningar, samtidigt minska kostnader och dessutom förbättra servicen. Därför 

finns det potential i väldigt många företag att förbättra sig och anpassa sig till denna mer 

moderna hantering och planeringen av logistiken. Målet med logistiken är enligt Oskarsson 

et.al(2006) ”att uppnå en kostnadseffektiv leveransservice”.  

 För att uppnå en kostnadseffektiv logistik krävs en extra noggrann tanke kring kostnader 

som kan uppstå kring en levererad vara. Med andra ord så kan materialhanteringen bli 

väldigt kostsam omproblem inte uppmärksammas i tidigt skede. Att exempelvis få en viss 

produkt levererad efter de mått som den är tänkt att ha vid användning kan spara företaget 

både tid och pengar. Billiga leverantörer kan exempelvis ha vissa produkter till ett mycket 

bättre pris styckvis men dessa har kanske inte möjligheten att leverera produkten efter vissa 

mått och krav. Den extra hanteringen som den ”billigare produkten” medför kan överstiga 

det prisskillnaden som avgjorde leverantörsvalet. 

4.2 Tredjepartslogistik 

TPL eller tredjepartslogistik som det också heter, har blivit allt mer vanligt de senaste åren. 

Begreppet TPL är ett relativt nytt begrepp som uppkom i slutet på 80-talet. Det är vanligt att 

fler företag väljer att använda sig av en tredje part för logistikhanteringen. Begreppet och 

tjänsten tredjepartslogistik, eller TPL, har funnits i cirka 15 år. Anledning till att TPL blivit 

större med åren är att den snabba utvecklingen gör det för kostsamt och krävande att 

utveckla processer utanför kärnkompetensområdena. Efterfrågan på kundorderstyrd 

produktion har gjort att kravet på flexibilitet ökat.  

Council of Logistics Management hade år 1997, sin årliga konferens och de listade i sin 

konferensrapport vilka motiv som de köpande företag har för att använda 

outsourcing(utomstående part som sköter en viss process i verksamheten) (Ahl & Johansson, 

2002): 

 Kärnkompetens: Företagen kan genom att använda sig utav tredjepartslogistik, 

koncentrera sig på och utveckla sina kärnkompetenser.  

 Globalisering: Möjligheterna att utveckla kompetens och upptäcka och lära sig av 

andra marknader. Även tillfället att integrera med andra kulturer genom att använda 

sig av partnerföretagets nätverk.  

 Teknologi: Genom att hela tiden använda sig utav den senaste teknologin inom 

diverse områden och optimerar hanteringen bakom teknologin så ökas kapaciteterna.  
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 Arbetskraft: Efterfrågan förändras, likaså volymer. Personalens förmåga att utvecklas 

med förändringen ger större flexibiliteten.  

 Information: Information som kan bidra till att rådata kan förändras nyttig data. 

 Delad risk: Att lösgöra resurser bidrar till att kapitalrisken avtar.  

 Kostnadsfaktorer: Genom användningen av en kostnadseffektiv partner, så sänks 

kostnaderna.  

  

 Det är dock inte bara fördelar med tredjepartslogistik. Effekterna av TPL är svåra att se i 

dagsläget då detta är en relativt ny slags hantering av logistik. Det går heller inte att förlita sig 

på att företaget som erbjuder tjänsten, har den kompetens och kunskap som krävs. Företaget 

som anlitar ett outsourcing företag, tappar också en viss kontroll över en aktivitet i 

organisationen. Det är inte de enda nackdelar outsourcing, andra nackdelar kan också vara 

att företaget blir beroende av leverantörerna. Företaget måste hela tiden följa upp kostnader 

relaterade till leverantören. (Ahl & Johansson, 2002) 

4.3 Logistik i byggbranschen 

4.3.1 Lean 

”Jag har sex ärliga tjänar, som har lärt mig allt jag vet: 

deras namn är Vad och Varför och När,  

och Var och Hur och Vem” (Kipling, 2010) 

Den här versen är ett ypperligt sätt att utreda problem och de sex ”tjänarna” i texten är ett 

bra verktyg för att definiera kunder, vilka önskemål kunderna har och är även ett verktyg som 

kan skapa värde. (Bicheno, 2006) 

Lean är en gammal princip som utformades redan i början av 1900-talet. Henry Ford, som 

inspirerades av äldre filosofer, ville utveckla ett effektivt system för produktionen av bilar. 

Ford ville att fokus skulle ligga på sparsamhet, delar på bilen som gick att byta ut vid haveri 

och kortare ledtider. Ford-hallen bildade ett upplägg 1913 som skulle bidra till snabbare 

tillverkning av bilar och dessutom en produktion till en lägre kostnad. (Bicheno, 2006) 

 Kiichiro Toyoda är en japansk man som inspirerades av det amerikanska och europeiska 

tillvägagångsättet för skapande av bilar och hade tidigt 1900-tal besökt flera fabriker runt om 

i både USA och Europa. 1933 startade Toyoda en avdelning i sin fars symaskinsföretag, 

avsedd för att skapa bilar. Ett par år och en prototyp senare skapades Toyota Motor Co. Då 

Japan hade andra förutsättningar än de som Kiichiro upptäckt runt om i världen, så insåg 

han snabbt att trots att det fanns mycket att lära sig av tekniken så var han tvungen att 

anpassa lösningar efter det Japanska arbetssättet. Principen för tillverkningen var densamma 

men lösningarna var annorlunda. Redan 1938 tillämpade Toyoda ”Just in time” principen i 

fabriken. Efter andra världskriget var dock Toyotas bilindustri ruinerad och pressen av detta 
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ledde till utvecklingen av Toyota Production System(TPS). TPS byggdes på ledord så som hög 

flexibilitet, snabba ledtider och leverantörer i nätverk (Bicheno, 2006).  

 Lean är ett sammansatt system med olika processer som samspelar. Lean går att jämföras 

med vår kropp. Alla invecklade delar i kroppen behövs för att fungera optimalt, utan 

kompromisser. Det är därför viktigt att inte se Lean som ett verktyg som kan användas efter 

ett visst behov. Att använda sig utav Lean under vissa delar av produktionsfasen och inte på 

andra, kan i det stora hela vara rentav slöseri. Lean handlar om att förebygga slöseri även 

kallat ”muda” och försöker lösa problem som kan uppstå under vissa processer för att 

slutligen eliminera slöseri. Användare utav Lean optimerar inte vissa delar utav 

produktionsfaserna utan alla delar av processen.   Processerna kan omfatta marknadsföring, 

säljande, utformning, teknologi, framställning, distribution, kundtjänst och tillsyn. 

Produktion är med andra ord en väldigt liten bit av processen i helhet och informationen 

mellan varje delmoment är viktig, då Lean bygger på ett process tänkande. Tid betraktas som 

en värdefull vara och företag betalar många gånger mer för snabba leveranser. (Bicheno, 

2006) 

”Allt vi gör är att titta på tidslinjen från den tidpunkt då kunden lämnar en beställning fram till 

tidpunkten då vi får betalt. Vi minskar den tiden genom att plocka bort slöseri som inte skapar 

mervärde” – Taiichi Ohno (Bicheno, 2006 s.9) 

 Lean bygger på ett 20-tal gestaltande drag som grundar sig i att kunden är i fokus. Här 

nedan följer kort och koncist förklaringar kring de olika karaktärsdragen. (Bicheno, 2006)  

 Företaget bör inte bara fokusera på vad den interna verksamheten kan erbjuda utan 

vad kunden har för behov.   

 Verksamheter som jobbar med Lean strävar även efter enkelhet och detta 

åstadkommer företaget genom att exempelvis välja hjälpmedel och verktyg med 

minimal kostnad men som ändå uppnår den kvalitet som krävs.  

 Verksamheten kan alltid sträva efter minimering av slöseri och att hitta ursprunget 

till- och förebygga slöseriet.   

 En process i en verksamhet har olika skeenden och att kartlägga denna ger en större 

förståelse för de olika skeendena.  

 Verksamheten ska också ses som en transparent duk, där alla skeenden i processen är 

synliga. Visualitet kräver också att samtliga ögon i företaget är öppna och att 

avvikelser uppmärksammas omgående.  

 Precis som de flesta människor har en regelbunden vardag så ska företaget bedrivas 

med samma regelbundenhet för att förenkla kontroller och minska 

investeringsbehovet.  

 Med denna regelbundenhet kommer ett kontinuerligt flöde och verksamheten bör 

sträva efter att de olika skeendena i processen samman klaffar med ”Just in time”.  

 Produktion bör ske efter ”Pull-baserad” kedja där kundernas efterfrågan är en 

förutsättning för att undvika överproduktion.  
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 Viss aktivitet och variantspridning kan med fördel skjutas upp då detta kan komma 

att minska överproduktion och slöseriet.  

 Det ska hela tiden finnas en strävan efter att minska tiden som det tar att producera, 

leverera och lansera produkter. Prioritera att minska tiden och använd tiden som en 

måttstock.  

Lean-verksamma företag bör hela tiden sträva efter förbättringar och detta kan i sin 

tur leda till att slöseri minskar.  

 Samarbeten med externa leverantörer och den interna verksamheten måste leda till 

ett så kallat ”vinna-vinna” partnerskap, där uppgörelse är till bådas fördel. Detta 

leder till större tillit och är ett samarbete med större effektivitet.  

 Ett värdenätverk är ett nätverk som sammankopplar nätverk mellan de olika 

verksamheterna. Med ett nätverk som detta kan kostnader minskas, kvaliteten på 

både varor och servicen höjas och skapar leveranser med större flexibilitet.  

 Gemba är ett av ledorden inom Lean och bygger på ledarskap som sker nära 

aktiviteter och intill medarbetarna.  

 Avvikelser och variation är Leans värsta fiender och det krävs att verksamheten 

skapar flexibilitet i processen och i viss mån minskar eller helt avlägsnar variation.  

 Det är viktigt att alla verksamma i processen känner sig delaktiga och får en chans att 

lösa problem som kan uppstå. 

 Maskiner och redskap behöver inte alltid vara utav den största i storlek, viktigt i Lean-

verksamhet är att tänka smått. Leveranser behöver inte heller vara få och större utan 

heller fler små.  

 Tillit är viktigt då det inte bara skapar bättre relationer mellan leverantörer och 

företaget utan förtroendet kan även bidra till att kreativiteten ökar och kunskap delas.  

 Lean system grundar sig i kunskap och det handlar inte bara om att skapa kunskap på 

företaget utan även dela kunskapen.   

4.3.2 Slöseri ”Muda” 

Ordet muda betyder slöseri och det finns olika tillvägagångssätt för att inte bara förebygga 

men också eliminera slöseri(Bicheno, 2006). En motsats till ordet slöseri är värde. Det bör 

hela tiden finnas en strävan att antingen förebygga muda/slöseri eller förbättra dem 

aktiviteter i verksamheten som tillför ett värdeskapande. Taiichi Ohno som utvecklade 

Toyota Production System, tillsammans med Kiichiro Toyoda, kartlagde sju olika typer av 

slöseri i produktions processer. (Bicheno, 2006)  

 En vanligt förekommande typ av slöseri är överproduktion. Det naturliga för människan är 

att producera ”för säkerhets skull”. Ett system som är vanligt är det så kallade bonussystemet 

vilket uppmuntrar människan till överproduktion utan någon direkt eftertanke. 

Överproduktion innebär inte bara att produktion sker av försiktighetsskäl, utan även för 

mycket producerande eller innan tillverkning innan beställning är överproduktion. Detta 

leder även till större lagerhållning och riskerna att tillverka fel produkter ökar.  

 Den andra typen av slöseri är väntan. Planerad avkoppling i form av raster är inte 
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medräknad i denna kategori, då denna typ av väntan kan öka produktiviteten bland 

personalen och i bästa fall även kvaliteten på produkten. Att däremot låta personal vänta på 

nya arbetsuppgifter och inte medföra värde genom att utföra andra arbetsuppgifter, städa, 

underhålla maskiner och inventarier, är slöseri med tid. Material och arbete ska hela tiden 

befinna sig i rörelse. Slöseri i form av väntan är direkt kopplat till flöde och flödets fiende är 

väntetider. Väntetider är inte bara arbetare som väntar utan även leveranser som är sena och 

medför väntetider. (Bicheno, 2006) 

 Ergonomi är en viktig del av slöseri och Toyota är inte bara känt för sin kvalitet utan även för 

den höga arbetskvaliteten som råder på företaget. Detta gäller inte bara för ergonomin 

gällande personal utan även onödiga rörelser för maskiner. Att bemöda sig genom att böja sig 

eller exempelvis sträcka på sig, kan ha en effekt på både produktiviteten och kvaliteten.  

 Transporter är en stor del av väldigt många arbetsplatser och slöseriet med fel vid 

transporter eller felplacerat material vid transporter är något som kan minskas. 

Kommunikation är en viktig aspekt i transporten som måste underhållas. Är avstånden 

mellan fabrik och mottagare stor, så motverkas kommunikationen och detta kan leda till 

sämre kvalitet. En varas kostnader uppgår inte till transporter inom och kring arbetsplatsen. 

Vilket medför ren slöseri ifall detta skulle ske. Det är även viktigt att nämna här att 

omflyttning av material och produkter inte kan elimineras helt och hållet för men kan 

däremot reduceras. Sannolikheten att en produkt skadas, blir större ju fler transporter och ju 

fler som sköter materialhanteringen. (Bicheno, 2006) 

”En felaktig process kan jämföras med att använda en hammare som nötknäckare” (Bicheno, 

2006 s.18) 

Att endast använda en stor maskin som kör hela tiden, istället för att användas vid behov, 

kan leda till att verksamheten använder en ”generell” maskin istället för det som den är 

avsedd för. Detta kan leda till sämre kvalitet och minskar även känslan för ägandeskap. 

Tanken med slöseri med felaktiga processer är att istället använda mindre maskiner som 

klarar av att hantera det som är efterfrågat och uppfyller de krav som finns på produkten. Det 

är också enklare att hantera mindre maskiner och att ha fler av dessa mindre kan också leda 

till att slöseri vid väntan kan minska. (Bicheno, 2006) 

 Lagerhållning innebär inte bara bindning av kapital utan även risk för att öka ledtider och 

det hindrar även upptäckten av problem. Lagerhållning förekommer i tre former: råmaterial, 

produkter i arbete och sedan de färdiga produkter som lagerhålls. Skillnaden mellan dessa 

tre är stor och anledningen till deras lagerhållning skiljer sig åt. Råmaterial kan ibland vara 

nödvändigt att lagerhålla ur den synpunkten att det ibland kan råda problem med 

leverantörer. Detta anses inte vara rent slöseri. Produkter i arbete är däremot något som 

verksamheten kan kontrollera och bör ha översikt över. (Bicheno, 2006) 

  

4.3.3 Just in Time 

Olika författares framställning av Just in Time är att denna inte är en metod, utan skall ses 

som en filosofi. En filosofi vars strävan är att eliminera och/eller reducera allt överflödigt. 

Arbetet inom filosofin Just in time begränsas inte till den interna verksamheten utan denna 
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inkluderar även arbetet med kunder och leverantörer. Just in time kan således delas upp i två 

arbetsförhållanden. Det interna arbetet för Just in time och det externa. Det interna arbetet 

rör tillverkningen och flödet genom vissa processer medan det externa rör förhållandena med 

leverantörer och eventuella kunder. Just in time skall enligt filosofin betrakta sitt företag som 

en länk i en kedja, vilken inkluderar alla aktörer. (Ax, 1997) 

Just in time som ursprungligen är en del i den japansk filosofi som bland annat beskrivs 

ovan, användes vid produktion av Toyotas bilar. Genom att ständigt förbättra produktion kan 

kostnader reduceras och att enbart utföra nödvändiga arbeten och därmed reducera slöseriet. 

Allt som inte medförde mervärde för företaget skulle elimineras. Med mervärde menas allt 

som inte tillförde värde till en produkt utan snarare kostnad. Det som detta examensarbete 

kommer lägga stor vikt vid är ett annat huvudmål inom filosofin Just in time, är att få rätt 

mängd varor vid rätt tidpunkt. Det som filosofin inte lägger stor vikt vid är att det inte ska 

produceras snabbt utan hellre tillgång till varan vid rätt tidpunkt eller vid den tidpunkt som 

den behövs. För att förtydliga beskrivningen av filosofin så beskrivs det som följande: 

”Rätt produkt, i rätt antal, i rätt kvalitet, på rätt sätt, i rätt tid, till rätt kund och till den rätta 

kostnaden” (Buhre & Persson, 2007) 

4.4 Slöseri i byggbranschen 

En stor del av det som kallas slöseri är så kallade felkostnader. Felkostnader är de kostnader 

som orsakas eller uppkommer på grund av fel som kan uppstå på ett projekt. Det är den tid 

och den tillkommande kostnad för att åtgärda de fel som uppkommit som definieras som 

slöseri. Under bemärkelsen felkostnader finns ett antal underrubriker som måste särskiljas. 

Det finns synliga felkostnader som är fel som uppstår på byggarbetsplatsen och som åtgärdas 

-inte nödvändigtvis- direkt på site. I en undersökning som Josephson & Saukkoriipi (2005) 

utfört på olika byggarbetsplatser, så var det endast 79 % av de synliga felkostnaderna som 

åtgärdades enligt ursprunglig överenskommelse(Josephson & Saukkoriipi, 2005). Detta kan i 

sin tur komma att orsaka merkostnader under byggnadens användningsskede. De dolda 

kostnaderna är de fel som inträffat på byggarbetsplatsen utan att någon följt upp 

konsekvenserna av dessa fel. Inte heller de fel som kan uppstå i fabrik går att klargöra en 

kostnad för, då detta troligtvis blir inbakat i inköpspriset. Kontroller och besiktningar är även 

dem inkluderade i bemärkelsen felkostnader. Besiktningar och kontroller utförs då risken att 

arbetet inte utförts rätt första gången, är stor. Behovet av dessa skulle kanske dock minska 

om risken att fela inte var så stor. Skadegörelser och stölder är två andra stora poster i posten 

felkostnader. Inte bara den kostnad att återanskaffa den vara/ produkt/ inventarie som 

stulits utan detta kan även orsaka eventuella produktionsstopp.  Andra vanligt 

förekommande fel kan vara fel som uppkommer redan i projekteringsstadiet, 

besiktningsanmärkningar, datorstrul och ändrings-och tilläggsarbeten.  

 Arbetstid är en del av resursanvändningen på en byggarbetsplats. Denna arbetstid kan delas 

upp i direkt värdeökande arbete, förberedelser och rent slöseri. Den första kategorin av 

arbetstid är den tid som tillför värde till arbetsplatsen. Den andra kategorin, förberedelser är 

precis som det låter en förberedelse för det arbete som kallas värdeökande.  Förberedelserna 

är nödvändiga för att producera men då det inte är värdeökande så kan det ibland kallas för 
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tvingat slöseri. Rent slöseri är alltså den tredje kategorin och i denna hör omarbete, väntetid, 

outnyttjad tid och avbrott i produktion till. Maskiner och annan utrustning är en annan slags 

resursanvändning som hyrs in eller köps till arbetsplatsen men som används under ett fåtal 

timmar. Antingen har arbetsplatsen en hyra på en eller flera maskiner som står utan 

användning eller så har arbetsplatsen bundit upp kapital genom att köpa utrustningen. En 

annan viktig del av arbetsplatsen där mycket slöseri förekommer, är material. De flesta 

byggentreprenader räknar på att ha en viss procentandel spill, ifall det skulle bli stopp i 

produktion. 

 Andra kostnader som är relaterade till slöseri, är sjukdomar och olycksfall som skett på 

grund av arbetsplatsen och som skulle kunnat undvikas. Arbetsrelaterade skador är 50 % mer 

förekommande i byggbranschen än i övriga branscher (Josefsson & Saukkoriipi, 2005 s.31). 

En arbetsplatsolycka orsakar i följd även kapacitetsförluster, sämre kvalitet och kostnader för 

ersättning av den personal som skadats sig.  

4.4.1 Byggsektorn i utveckling 

Byggbranschen präglas av rykten så som att den är konservativ och att den skiljer sig väldigt 

mycket från andra branscher. Sakkunniga inom byggbranschen pratar om att varje projekt är 

unikt. Att varje projekt är unikt är dock en gammal fördom inom branschen och inget som 

går att styrka med studier. Det som däremot kan motverka utveckling är det faktum att 

branschföreträdare övertygas om att det inte finns andra vägar att arbeta smartare på. 

(Josefsson & Saukkoriipi, 2005) 

 Den aspekt av byggsektorn, vilken är intresseväckande, är den kundfokuserade aspekten 

som branschen faktiskt bygger hela sin verksamhet på. Branschen inte bara värdesätter 

kunden utan försöker se till dess krav och vad kunden har för behov. Det faktum att slöseri i 

byggsektorn är en aspekt som drabbar kundens plånbok, är dessvärre svårare att erkänna. 

Branschen måste inte bara konstatera detta utan även inse vilka åtgärder som kan vara 

värdeökande och se till det enskilda projektet. (Josefsson & Saukkoriipi, 2005) 

 En horisontell utveckling är då de olika branschföreträdarna stärker sina egna yrkesgrupper. 

Detta kan komma att bidra till icke värdeökande företagsamhet vilket hämmar själva 

huvudprocessen i verksamheten. Ett annat alternativ är vertikal utveckling där företaget 

exempelvis jobbar med partnering. Då kan verksamheten ta del av andras expertis och 

tillsammans stärka och effektivisera processen för respektive projekt. (Josefsson & 

Saukkoriipi, 2005) Partnering är ett arbetssätt som har använts i viss mån sedan mitten av 

80-talet. Det är en process där byggföretag arbetar tillsammans med kunder och 

leverantörer, för att uppnå gemensamma resultat. Precis som med Lean så grundar sig denna 

ursprungligen på kunskaper och erfarenheter från USA men även Storbritannien. Denna typ 

av metod har väckt intresse hos företag och akademiker i hela Sverige. Det första 

byggprojektet i Sverige som använde metoden partnering var Centralsjukhuset i Karlstad 

1999 men det har alltsedan 2003 ökat sin omfattning (”Partnering”, 2012).  Partnering 

bygger ett antal kriterier som brukar uppföljas och några utav dessa kriterier kan vara: 

Relationer/Förtroende, dialog, gemensamma mål, organisationer/team, kommunikation, 

m.m. (”Partnering”, 2012) 
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5 EMPIRI 

I detta kapitel presenteras empirin vilket är erfarenheter genom undersökning av 

företaget, iakttagelser samt enkätundersökningar. Syftet med empirin är att sammanfatta 

erfarenheterna.  

5.1 Referensobjekt 

5.1.1 MBE 1 

Kraftvärmeverket i Västerås har stått i drift sedan 1963 och har sedan dess förnyats och 

byggts till flera gånger. Peab har nu fått i uppdrag att utföra mark- och betongarbeten på den 

nya pannan som även kallas ”Panna 6”. Den nya anläggningen ska bli en 

samförbränningsanläggning med avfall som huvudbränsle och beräknas stå färdig under 

andra halvåret 2014. Mark- och betongentreprenaden, även kallad MBE1, är en 

sammanslutning mellan Peab Anläggning Mellersta och Peab Bostad Mälardalen. 

Entreprenaden har ett kontrakt på cirka 60 miljoner kronor och med förberedelse arbeten för 

runt 20 miljoner kronor. När anläggningen är i full drift, kommer den att producera 100MW 

värme till fjärrvärmenätet och cirka 50 MW el till elnätet. Detta innebär att den beräknas bli 

en av de största samförbränningsanläggningarna med avfall som huvudbränsle i världen4.  

 

Figur 1.5 MBE1 arbetsplatsdispositions plan.  

                                                        

4 http://planket/Sidor/default.aspx (Peabs interna webbaserade sidor) 
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5.1.2 Kv. Kristina 

 

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt äldreboende i Sala. Uppdraget är en 

totalentreprenad, beställare är Sala kommun och kontraktssumman uppgår till 150 Mkr. 

Byggnaden kommer att miljöklassas i Miljöbyggnad Guld, utgåva 2.05.  Byggnaden ska 

uppfylla diverse krav för bland annat energianvändningen, luftkvalitet i byggnaden, 

ljudmiljön, utfasning av ämnen med farliga egenskaper. Dock är det vissa krav på byggnaden 

som ska uppfyllas efter byggnationen.  

• Byggnaden har godkänd slutbesiktning. 

• Byggnaden har varit i bruk sedan minst ett år efter godkänd slutbesiktning. 

• Värden på köpt energi finns för minst ett år. 

Denna miljöbyggnadsklassning kan upphöra att gälla, om inte en verifiering utförs för att 

säkerställa att projektet har lyckats uppfylla respektive miljöklass. (SGBC, 2012) 

Äldreboendet Kristina består av totalt 80 lägenheter för äldre- och trygghetsboende, fördelat 

på 4 våningar och 8 avdelningar. Alla avdelningar kommer bland annat att innehålla 

avdelnings kök och tvättstugor. Huvudbyggnaden består av entrévåning där dagverksamhet, 

tillagningskök, restaurang och personalutrymmen skall finnas.  

Den totala ytan om 12 000 innehåller också samlingssal, ateljéer för dagverksamhet, 

restaurang med tillagningskök och personal- och kontorsutrymmen.  

 

Figur 1.5 Arbetsplatsdispositions plan för Kv. Kristina 

                                                        

5 http://planket/Sidor/default.aspx (Peabs interna webbaserade sidor) 
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Figur 1.6 En del av inköpsplan för Kv. Kristina 

5.2 Rätt sparad krona 

”Rätt sparad inköpskrona är svår att matcha” (M. Andersson, personlig kommunikation, 21 

november, 2012) 

Under ett tjänstemannamöte på Peab anläggning Ab, så delar inköpschefen M. Andersson 

med sig av sina erfarenheter av inköp. Frågan som ställdes var:  

 ”Varför finns det så mycket pengar att tjäna på inköpssidan?”  Svaret på frågan som ges är, 

för att pengarna landar direkt på sista raden och har inga kostnader knutna till sig. (M. 

Andersson, personlig kommunikation, 21 november, 2012) 

 Genomgången av inköp visar sig vara intressant för denna undersökning då logistiken 

egentligen inte existerar utan inköp. Att dessutom hantera inköp på rätt sätt visar sig nedan 

vara lönsamt, se beräkningsexempel 1 och 2. Härnedan kommer två olika alternativ för 

insparade kronor för projekt, att presenteras. Ytterligare två alternativ kommer att redovisas 

som författaren själv lagt till, för att visa relevansen av logistik innan och på arbetsplatsen.  

Exemplet som M. Andersson arbetat med för inköp ser ut som följande;  
         

 
Ett projekt för summan: 20 000 000 kr 

    

        

 
Vinst på 5 % ger:  1 000 000 kr 

    

        

 
Vi vill öka vinsten med 50 % = 500 000 kr 

   

        M. Andersson lägger upp två alternativ för att tjäna in denna vinst.  
   

        Beräkningsexempel 1. 
        

Öka produktionsvolymen genom ÄTA.  
    Den nya vinsten på totalsumman är 1 500 000 kr  
    Vinst marginal enligt tidigare 5 % 

     1 500 000 kr/ 5 % = 30 000 000 kr 
     Ny produktionsvolym är 30 000 000 kr 

    

        Slutsats: För att öka vinsten med 50 % måste vi öka produktionsvolymen med 50 %.  
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        Beräkningsexempel 2.  
        

Öka produktionsvolymen genom bättre inköp. 
    Projekt 20 000 000kr 

      Inköp 15 000 000kr 
      Spara 3,5 % 

       15 000 000 kr * 3,5% = 525 000 kr 
     

        Slutsats: För att öka vinsten med 50 % måste vi minska inköpskostnaden med 3,5 %. (M. 

Andersson, personlig kommunikation, 21 november, 2012) 

 Här nedan följer ytterligare två alternativ för rätt insparad krona för logistiken, med samma 

utgångs punkt som tidigare alternativ. Dessa två alternativ är utförda med konsultation av M. 

Andersson. 

 
RÄTT INSPARAD KRONA ÄR SVÅR ATT MATCHA 

 

        Det kommer här nedan presenteras ett tredje alternativ för logistik 
  Se föregående exempel som M. Andersson arbetat med för inköp;  

 
        

 
Ett projekt för summan: 20 000 000 kr 

    

        

 
Vinst på 5 % ger:  1 000 000 kr 

    

        

 
Vi vill öka vinsten med 50 % = 500 000 kr 

   

        Inköp uppgår till 75 % utav totala projektsumman, enligt föregående exempel.  
Logistiken kan då antas vara 20 % av inköpssumman. (M. Andersson, personlig kommunikation, 21 november, 

2012)  

   Beräkningsexempel 3.  
        

Öka produktionsvolymen genom bättre logistik 

    Projekt 20 000 000kr 
      Logistik 20 % av inköpssumman på 15 000 000 kr = 3 750 000 kr 

   Spara 14 %  
       3 750 000 kr * 14 % = 525 000 kr 

     

        Slutsats: För att öka vinsten med 50 % måste vi minska logistik kostnaderna med 14 %.  
 

Andra faktorer som är viktiga att ta med i beaktning är att det billigaste är inte alltid det bästa. Fel 

leverantör kan skapa högre summor än den dyraste leverantör. Att pressa leverantörer kan visa sig vara 

dåligt för den egna verksamheten, då leverantören kan ta igen detta under projekttid. En bra 

kommunikation och en bra relation till sin leverantör kan skapa bättre förutsättningar. (M. Andersson, 

personlig kommunikation, 21 november, 2012) 
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Beräkningsexempel 4.  

Hur mycket kan ett levererat material öka i pris med dålig materialhantering?  

Detta exempel har sammanställts för att visa hur mycket dyrare ett material kan bli med dålig planering. 

Det är väldigt enkelt och många viktiga faktorer tas inte med i beaktning, då det kan bli för komplext. 

Exemplet visar kostnader med en bra- och en dålig leverans och har sammanställts tillsammans med A. 

Förnegård (Personlig kommunikation, 2012-12-07). Detta exempel är endast för att påvisa vissa följder av 

dålig planering av logistik.  (Priserna är hämtade från Peabs interna webbsidor)6  

Denna rapport baserar sin undersökning på båda ett bostadsprojekt och en mark- och betongentreprenad. 

Den stora gemensamma faktorn för båda projekten är att på Kvarter Kristina och MBE1, så användes stora 

mängder armering. Armering är ett vanligt förekommande material på byggarbetsplatser och därför har 

det valts som faktor i beräkningen nedan.  

Exempel: Under en månad levereras det 25 ton armering till varje projekt. Hur mycket kostar material 

som sker planerat och placeras rätt vid leverans och hur mycket kostar material vid det dåliga scenariot 

när det inte är planerat? (25 ton har använts i exemplet, då de flesta leverantörer maximalt levererar 25 

ton per lastbil)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

6(Peabs interna webbaserade sidor) http://planket/Sidor/default.aspx  
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Bra   
 

  Dåligt   

       Armering 25 ton à 175 000 kr 
 

Armering 25 ton à 175 000 kr 

 
700 kr/kilo 

   
700 kr/kilo 

 

       Tornsvängkran 250 kr/h 
 

Tornsvängkran 250 kr/h 

Kranförare 350 kr/h 
 

Kranförare 350 kr/h 

Kostnad per man 350 kr/h 
 

Kostnad per man 350 kr/h 

    
Mobilkran:   700 kr/h 

Lossning: 
 

2 600 kr 
    (kräver tornsvängkran + kranförare, 
 

Lossning: 
 

2 600 kr 

 2 yrkesmän och 2 timmar arbetstid) (kräver tornsvängkran + kranförare,  

    
 2 yrkesmän och 2 timmar arbetstid) 

(Lossas direkt vid de 
arbetsmomenten 

    som armeringen ska användas i.)  
 

Dålig placering 1 900 kr 

    
bidrar till 1:a flytten  

 Inläggning 175 000 kr 
 

av materialet: 
 (beräknas ta cirka 20 timmar) 

 
(Kran + kranförare +1 man*2 h) 

(350 kr/h * (20 h * 25)) 
  

((250+350+350)*2) 
 

       TOTALT: 
 

351 900 kr 
 

Lyfta fram till  1 900 kr 

    
tänkt arbetsmoment: 

 

    
(Kran + kranförare +1 man*2 h) 

    
((250+350+350)*2) 

 

       

    
Lyfta på plats 1 900 kr 

    
med mobil kran: 

 

 
 

  
((Mobilkran + kranförare + 1 man)*2 h) 

 
 

  
(Det har endast räknats med mobil- 

    
kran under 2 timmar men det kan bli 

    
fler timmar.) 

 

       

    
Inläggning 175 000 kr 

    
(beräknas ta cirka 20 timmar) 

    
(350 kr/h * (20 h * 25)) 

 

       

    
Skadat, svinn, leta 5 250 kr 

    
efter material:  

 

    
(3 % av inköpskostnad) 

 

       

    
TOTALT:   363 550 kr 

         

(Produktionsstoppet under de timmar där arbetskraft tas ifrån de ordinarie arbetsuppgifterna, har inte 

tagits med i beräkningarna ovan) 

 Beräkningsexempel fyra visar hur armeringspriset ökar med 466 kronor per ton, på grund av dålig 

planering. Att lagra de järn som inte kommer till användning, på arbetsplatsen, är dessutom en 

kapitalbindning. Armering av denna mängd tar även upp en stor yta och detta kan orsaka mindre ytor av 

förvaring till annat material.  
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5.3 Sammanställning av resultat på enkätundersökning 

Syftet med enkätundersökningen var att kartlägga de brister som råder inom logistiken, på 

Peab. Då denna undersökning endast utfördes på två arbetsplatser, MBE1 i Västerås och Kv 

Kristina i Sala, är det viktigt att poängtera att detta ger ett generellt svar för bristerna inom 

företaget. Enkätfrågorna formades efter egen översiktlig analys över var i produktionsflödet, 

logistiken brast på arbetsplatserna. Då det råder olika uppfattningar kring bristerna inom 

logistiken på företaget, så är enkäten formad så att personalen på respektive arbetsplats som 

svarat på denna, kunnat välja vilken yrkeskategori de tillhör. Genom undersökningen så 

konstaterades att personalen anser att logistiken i vissa situationer är otillräcklig. På fråga 

nio i enkäten (se bilaga 2) ställdes frågan huruvida yrkesarbetarna upplevde att de fick vänta 

med att utföra arbetssysslor då planeringen var otillräcklig från platsledningens sida och där 

skiljdes svaret markant. 80 % av yrkesarbetarna på MBE1 upplevde planering som 

otillräcklig medan närmare 50 % av platsledning på samma arbetsplats bedömde den som 

”sällan oplanerad”. Genom enkäten gick det även att fastställa att personalen var enade kring 

de frågor som rör omflyttning av material, störning av produktion orsakat av leveranser och 

material som skadas på grund av lagerhållning. Enhälligheten syntes även väl på frågan om 

material som beställs i större mängder än vad som erfordras. På Kv Kristina ansåg 70 % av 

yrkesarbetarna att mer material än vad som krävdes, beställdes till arbetsplatsen. 

Sannolikheten att en produkt skadas, blir större ju fler transporter och ju fler som sköter 

materialhanteringen (Bicheno, 2006).  

För resultat av enkätundersökningen, se Bilaga 2.  

6 ANALYS 

I detta kapitel förenas teorin och empiri genom granskning. Syftet är att analysera 

problembeskrivningen och skapa ett underlag för kommande rekommendationer och 

slutsatser.  

6.1 Planering av logistik 

 Hur fungerar Peabs leveranslogistik i praktiken och hur planeras logistiken? 

 

Peab har infört standardisering vad gäller dokument och skriftliga handlingar för att samtliga 

deras byggarbetsplatser ska vara lika vad gäller pappershantering. Det finns även 

standardisering vad gäller arbetsmiljön och utförandet av vissa kontroller som Peab själva 

utför. Väldigt stor vikt läggs även på upphandlingar av rätt leverantör och system för inköp. 

Logistiken som är en viktig del av inköp har dock hamnat lite i skymundan. Det finns en 

kolumn under inköpsplan(Figur 1.1) som behandlar beräknad leverans dag. Det läggs med 
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andra ord inte så mycket vikt på planering av just logistiken såvida inte vissa förhållanden, så 

som begränsad åtkomst av leverans till arbetsplatsen, kräver detta. I arbetsplatsdispositions- 

plan för Kvarter Sala så har platschefen, för byggarbetsplatsen, på eget initiativ valt att 

planera logistikflödet och lossningsplatser. Detta är en god planering med avsikt för bättre 

logistiken. Problematiken för denna arbetsplats var dock att det var för få arbetsledare, vilket 

gjorde att planeringen inte kunde fullföljas som den borde. En av de som svarade på enkäten 

på Kv. Kristina, skrev att mer tid borde läggas ner på planering redan i projekteringsstadiet.  

 I denna rapport behandlas bara två arbetsplatser och de antaganden som görs, görs utifrån 

erfarenheten av dessa.  

6.2 Logistiken i produktion 

 Finns det möjligheter att erhålla mer tid på arbetsplats och därmed minska 

kostnaderna på bättre logistik? 

 

Teoretiskt kan logistiken beskrivas som läran om effektiva materialflöden(Jonsson & 

Mattsson, 2009). Adjektivet effektiv beskriver logistiken som produktiv och nyttig. Det är 

därför viktigt att förstå vikten av logistiken genom teori för att sedan anpassa denna till 

praktiken. Genom enkätundersökningen som utfördes i denna rapport så har det även 

konstaterats att personalen anser att logistiken i vissa situationer är otillräcklig. På fråga nio i 

enkäten ställdes frågan huruvida yrkesarbetarna upplevde att de fick vänta med att utföra 

arbetssysslor då planeringen var otillräcklig från platsledningens sida och där skiljdes svaret 

markant. 80 % av yrkesarbetarna på MBE1 upplevde planering som otillräcklig medan 

närmare 50 % av platsledning på samma arbetsplats bedömde den som ”sällan oplanerad”. 

Genom enkäten gick det även att fastställa att personalen var enade kring de frågor som rör 

omflyttning av material, störning av produktion orsakat av leveranser och material som 

skadas på grund av lagerhållning. Enhälligheten syntes även väl på frågan om material som 

beställs i större mängder än vad som erfordras. På Kv Kristina ansåg 70 % av yrkesarbetarna 

att mer material än vad som krävdes, beställdes till arbetsplatsen. Sannolikheten att en 

produkt skadas, blir större ju fler transporter och ju fler som sköter materialhanteringen 

(Bicheno, 2006). Det är därför viktigt att se både material leveranser, planering- och 

hanteringen av material av största vikt. Ett material kan bli väldigt kostsamt om det inte 

noggrant planeras och här kan även en god relation till leverantör komma väl till hands. 

Material levererat efter de mått som det är tänkt att ha vid användning, kan spara både tid 

och pengar. Gentemot ett material som beställs mot en billigare kostnad ”styckvis” som sedan 

måste bearbetas i efterhand på arbetsplatsen. Detta kan visa sig vara en mycket dyrare 

kostnad som kanske inte ses genom ”pris på vara” men genom närmare eftertanke (se 

exempelvis alternativ 4 under ”Rätt sparad krona”). 
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6.3 Barriärer 

 Vilka möjligheter finns det att förbättra/effektivisera bygglogistiken idag? 

 

Den konservativa präglingen på branschen har gjort det svårt att genomföra vissa större 

förändringar. Erfarna yrkesarbetare och arbetsledare/platschefer pratar om de svåra med att 

införa standardisering, då ”varje projekt är unikt”. En kommentar på enkätundersökningen 

(se Bilaga 2) var att det blir svårt att standardisera när man ständigt bygger nya byggnader. 

Man har kunnat motbevisa uppfattningen att det är svårt att standardisera enligt en rapport, 

som utfördes på just slöseri i byggbranschen, och det visade sig vara ett löst rykte som inte 

gick att styrka(Josefsson & Saukkoriipi, 2005). Detta rykte övertygar dessvärre erfarna inom 

branschen att det inte finns smartare vägar att arbeta på. Den standardisering som har 

genomförts på Peab, den administrativa delen, är den del som ökat i takt med förbättring. 

Detta är ett problem då det inte bara hämmar det arbete som läggs ner för förbättring, utan 

det kan göra att förbättringen går i motsatt riktning (Josefsson & Saukkoriipi, 2005).  

 Branschen har även otrolig kompetens inom snabba problemlösningar. Det finns ett 

genomgående mönster där personal ständigt kämpar mot klockan och kan behöva ”släcka 

bränder” som uppstår på grund av brist på planering. Det finns otroliga förmågor i 

byggbranschen som är skickliga problemlösare. Dessa förmågor bör användas för förbättring 

och effektivisering av logistiken, istället för de tillfälliga lösningar som i dagsläget hämmar 

branschen. En annan möjlighet att förbättra bygglogistiken i dagsläget är att varje projekt 

utser en som ansvarar för inköp och logistik. Detta skapar en större förståelse för sambandet 

mellan logistik och minskade kostnader. Logistik ska ses som en besparing och inte enbart en 

kostnad.  

 Det går även att pressa planering av logistik om leverantörer inte erbjuder tjänster och 

material redan nästa dag. Detta hindrar inte bara arbetsledare och platschefer att planera, 

utan leder även till en ineffektiv produktion som dessutom kan bli dyr i längden. 

Leverantörer uppmuntrar även till planering genom så kallade ”planeringsrabatter”. Om 

projektet beställer material och dylikt 4-5 dagar innan tänkt användning, så erbjuds projektet 

ytterligare rabatt på inköpspriset. Detta erbjuder leverantörer för att kunna optimera sin 

egen verksamhet och för att samarbetet ska gynna både byggföretaget och leverantör (A. 

Förnegård, Personlig kommunikation, 7 december, 2012).  

6.4 Möjligheter i framtiden 

 Hur kan Peab vinna på förbättringar av logistiken? 

 

Genom att fokusera på hur materialhanteringen och logistiken behandlas idag och hur den 

kan förbättras, så flyttas fokus från den syn som finns på logistik idag. Att det enbart är en 

kostnad och inte en besparing. Det är viktigt att genom konkreta klarlägganden och exempel 

visa vart bristerna finns, vart det största kostnadsposterna ligger och vilka lösningar som 

bidrar till besparing. Lean är en bra metod att eftersträva men det kan vara svårt att motivera 
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medarbetare att förändra deras arbetssätt. Det är inte lika enkelt att införa standardisering i 

byggbranschen som exempelvis inom industrin. Det går dock ändå att använda sig utav Lean 

production system även inom byggbranschen. Lean handlar om att förebygga slöseri och lösa 

problem som kan uppstå under vissa processer. Det gäller att inte tänka Lean genom vissa 

arbetsgångar och i vissa sammanhang, utan genom hela processen. Produktion är med andra 

ord den sista biten i en stor process (Bicheno, 2006). 

 Väl fungerande logistik bör belysas genom högre direktiv i Peabs koncern. Det bör 

efterfrågas bättre logistik, instruera i arbete för bättre logistikplanering och finnas en 

stöttning genom vissa processer. Stöttningen bör finnas i form av specialistkompetens inom 

varje region på Peab. Denna specialist ska finnas tillgänglig för stöd och support kring frågor 

inom logistik.   Som nämnt i tidigare stycken bör det även finnas en logistikansvarig på varje 

projekt.  
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7 SLUTSATSER 

7.1 Slutsatser 

Genom analys och empiri har följande slutsatser dragits kring problembeskrivningen:  

 Hur fungerar Peabs leveranslogistik i praktiken och hur planeras logistiken? 

 

Det bör läggas större vikt på planering av logistik redan vid tidigt skede. En god 

kommunikation mellan varje byggprojekt och leverantörer bör även ligga till grund, för 

en väl fungerande logistik.  Det läggs stor vikt på inköp i dagsläget men om Peab lägger 

lika stor vikt på logistiken så kan planeringen optimeras redan innan projektstart. Svaren 

i enkätundersökningen visar på vikten av planering inom logistiken. Finns det 

möjligheter att erhålla mer tid på arbetsplats och därmed minska kostnaderna på bättre 

logistik? 

 

Genom att bara planera 4-5 dagar i förväg så sparar Peab på inköpen, genom att 

projekten får planeringsrabatter av de flesta leverantörer. Det är då viktigt att planera att 

beställa så att inte den rabatten försvinner i svinn, stöld och förstörelse av material. Med 

andra ord bör material endast beställas i den mängd som den behövs och vid det tillfälle 

som den kommer att behövas, i annat fall kan det som är intjänat på den så kallade 

planeringsrabatten gå till spillo. Tid är pengar, särskilt inom byggbranschen och därför 

bör tiden planeras noggrant. Detta gäller särskilt inom logistikhanteringen.   

 Vilka möjligheter finns det att förbättra/effektivisera bygglogistiken idag? 

 

Möjligheterna till förbättring och effektivisering av logistik på Peab är stora. Genom att 

utse en logistikansvarig på varje byggprojekt och att ha en specialist ansvarig på regionen 

som fungerar som stöd för projekten, så kan Peab spara på logistiken.  Logistiken bör ses 

som en besparing och inte enbart en kostnad.  

 Hur kan Peab vinna på förbättringar av logistiken? 

 

Det gäller att se till att fokus flyttas från den roll som logistiken allmänt bedöms ha. Peab 

kan genom mer konkreta exempel visa på hur projekten kan spara genom mer 

genomtänkt logistik.  Med hjälp av exempel kan företaget visa vart de största 

kostnadsposterna ligger i de olika projekten och hur det går att åstadkomma mindre 

kostnader genom bättre planering. Peab vinner inte bara på en mer kompetent personal 

genom planering, involvering av kunniga och bättre framförhållning på arbetsplatserna, 

detta kan även bidra till minskade kostnader på projekten och större vinst.  
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7.2 Förslag på framtida studier 

Genom att utföra ytterligare studier med mer detaljerade beräkningar kring kostnader med 

ineffektiv logistik, så konkretiseras problemformuleringen bättre. Det är viktigt att 

byggbranschen ser möjligheter med besparingar genom god hantering av logistik och inte 

enbart som en kostnad. Tiden som går att vinna genom bättre logistikplanering, leder  

troligtvis även till en bättre arbetsmiljö. 
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BILAGA I. LOGISTIK ENKÄT 

Enkätundersökning 

Detta frågeformulär ingår i en undersökning inom logistiken och kring logistikplanering på 

Peab. För att lättast kunna kartlägga de brister inom logistiken som uppstår på 

arbetsplatserna genomfördes en enkätundersökning. Enkätfrågorna formades efter egen 

översiktlig analys över var i produktionsflödet, logistiken brast på arbetsplatserna. För att 

inte få för stor procentuell skala på ett diagram, valdes endast fyra svarsalternativ på 

frågorna. För att även koppla samman arbetarnas egna synpunkter och kommentarer, så 

lämnades två frågor med svarsalternativ ”Ja och Nej”, där komplettering av åsikt kunde 

lämnas vid svar ”Ja”. Enkäten har också formats så att den särskiljer yrkesarbetare från 

arbetsledare och platschefer. Detta för att kunna visa på de stora skillnader i tankegångar 

mellan platsledning och yrkesarbetare, som ibland kan förekomma på arbetsplatser. Förutom 

den yrkeskategori som personen i fråga tillhörde och vilken av de två arbetsplatserna som de 

arbetade på, så besvarades enkäten anonymt.  

Syftet med undersökningen är att granska logistiken på byggarbetsplatsen, hur planeringen 

av denna fungerar och vart dagliga fel och brister kan uppkomma.  

Undersökning kommer att genomföras på Peab och två referensobjekt kommer ingå i denna 

analys.  

Utifrån resultat av denna undersökning kommer förslag till förbättringar att presenteras till 

Peab.  

Alla som ingår i undersökningen är anonyma, det vill säga du ska inte 

skriva ditt namn. Enkäten innehåller kryssfrågor samt även 2 frågor 

där du kan välja att skriva mer utförliga svar. Om utrymmet inte 

räcker till, skriv gärna på baksidan med hänvisning eller på annat 

papper. 

Undersökningen kommer att ingå i ett examensarbete vilket är mitt sista moment, vid 

Mälardalens Högskola, byggingenjörsprogrammet. 

Dina svar är mycket värdefulla för att resultatet i denna studie skall bli så bra som möjligt.  

Jag tackar på förhand för ditt bidrag! 

 

Caroline Abdallah 
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Projekt nr Projektnamn Datum Upprättad av 

3507455 Kv. Kristina    2012-10-22 Caroline Abdallah 

 

Vad är du anställd som?                                   Platschef  Arbetsledare                       Yrkesarbetare  

 

Entreprenadform:   Totalentreprenad                Utförandeentreprenad  

 

Frågor Alltid Ofta Sällan Aldrig 

 1. Tycker du att det är klart Vem som ska ta emot leveranser när de 

anländer till byggarbetsplatsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Förbereds det en lossningsplats vid leverans av material? 

 

    

 3. På byggarbetsplasen är det många som delar och bygger på, ett litet 

utrymme. Upplever du att trafiken på arbetsplatsen har störts vid 

leverans av material? 

 

    

 4. Det kan ibland hända att leverantören får stå och vänta vid större 

leveranser. Hur ofta har dessa fått vänta längre än 10 minuter? 

 

    

 5. Byggmaterial på arbetsplatsen lagras i väntan på att användas. 

Tycker du att hanteringen av denna kan effektiviseras? 

 

Om Ja, Hur? 

 

 

 

 

 

 

Ja  Nej   

 

 

 

 

 

 

 6. Tycker du att det förekommer att material förstörs vid 

lagerhantering? 
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 7. Materialspill är ett vanligt problem. Tycker du att det kan minska 

på din arbetsplats? 

 

Om Ja, På vilket sätt? 

 

Ja  Nej   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

8. Det förekommer att material står i vägen där exempelvis ett arbete 

ska påbörjas. Tycker du att omflyttning av material inträffar ofta på 

arbetsplatsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Tycker du att det händer att yrkesarbetarna får vänta med att 

utföra avsett arbete på grund av otillräcklig byggplanering från 

arbetsledare och/eller platschefer? 

 

    

10. ”Beställ så vi har hemma”, är något som kan förekomma på 

arbetsplats och är ett sätt att säkerställa produktionsstopp. Tycker du 

att det beställs större mängder material än vad som behövs? 
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11. Tycker du att produktionen blir mer effektiv när beställt material 

kommer i rätt tid och i rätt mängd? 

 

12. Upplever du att planeringen av material och materialtransporter 

skötts på ett effektivt sätt? 

 

13. Tycker du att kommunikationen mellan arbetsledningen och 

yrkesarbetare sker på ett effektivt sätt? 

 

14. Anser du att prefabricerade byggnationer kan ha mindre 

hinder/fel än vad platsbyggda byggen har? 

 

15. Att standardisera arbete kan vara ett sätt för att säkra kvalitet och 

för att åstadkomma ständiga förbättringar. Tycker du att detta 

stämmer? 

 

 

Alltid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sällan 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldrig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

16 Övriga kommentarer och synpunkter 

 

 

 

Denna enkät har besvarats den ___ /___  2012   

 

 

 

 



 

 

Fråga 1 

1

2

3

Fråga 2 

1

2

3

Fråga 3 

1

2

3

Fråga 4 

1

2

3

Bilaga 2. Resultat av enkätundersökning 

Här nedan följer resultat av enkätundersökningen som lämnades ut på referensobjekten. 

Först följer resultatet av de 15 yrkesarbetare på MBE1 som besvarat enkäten. (Se bilaga 1 för 

frågor.) 

Fråga 1   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   2 2 10      1 

 

 

Egna kommentarer:  

67 % svarade sällan. 

Fråga 2   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    5 9      1 

 

 

Egna kommentarer:  

60 % svarade sällan, 33 % svarade ofta.  

 

Fråga 3   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   1 11 3       

 

 

Egna kommentarer:  

73 % svarade ofta och 20 % svarade sällan.  

Fråga 4   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   1 7 6       

 

 

Egna kommentarer:  

46 % svarade ofta och 40 % svarade sällan.  



 

 

Fråga 6 
1

2

3

Fråga 8 

1

2

3

Fråga 10 

1

2

Fråga 9 

1

2

3

 

Fråga 6   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   1 2 12       

 

 

Egna kommentarer:  

80 % svarade sällan och 13 % svarade ofta.  

Fråga 8   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   2 12 1       

 

 

Egna kommentarer:  

80 % svarade ofta och 13 % svarade alltid.  

Fråga 9   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig  

Antal besvarade:    8 6    1    

 

 

Egna kommentarer:  

53 % svarade ofta och 40 % svarade sällan.  

 

Fråga 10   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:     13    2    

 

 

Egna kommentarer:  

87 % svarade sällan, resterande svarade aldrig.  

 



 

 

Fråga 11 

1

2

Fråga 12 

1

2

Fråga 13 

1

2

3

Fråga 14 

1

2

3

Fråga 11   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   12 3         

 

 

Egna kommentarer:  

80 % svarade alltid, resterande svarade ofta.  

Fråga 12   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    10 5        

 

 

Egna kommentarer:  

67 % svarade ofta 33 % svarade sällan.  

Fråga 13   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   1 9 4        

 

 

Egna kommentarer:  

60 % svarade ofta och 27 % svarade sällan.  

Fråga 14   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    4 7    2    

 

 

Egna kommentarer:  

47 % svarade sällan och 27 % svarade ofta.  

 

 

 

 



 

 

Fråga 15 

1

2

3

Fråga 2 

1

2

Fråga 3 

1

2

3

Fråga 4 

1

2

Fråga 15   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   1 5 6       

 

 

Egna kommentarer:  

40 % svarade sällan och 33 % svarade ofta.  

 

Här nedan följer resultat från sju tjänstemän med platschef och arbetsledare, på MBE1.   

Fråga 1   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:     7   Samtliga svarade sällan.  

 

Egna kommentarer:  

100 % överenskommande över svaret sällan.  

Fråga 2   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:     4 3 

 

 

Egna kommentarer:  

57  % svarade sällan. 

Fråga 3   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   1 3 3       

 

 

Egna kommentarer:  

43 % svarade ofta och lika många svarade sällan.  

Fråga 4   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    3 4       

 



 

 

Fråga 6 

1

2

3

Fråga 8 
1

2

3

Fråga 9 

1

2

Fråga 10 

1

2

 

Egna kommentarer:  

57 % svarade sällan. 

Fråga 6   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   1 1,5 3,5 1      

 

Egna kommentarer:  

(Ett av svaren på en enkät var i kryssad mellan ofta och sällan. ) 50 % svarade sällan och 

21 % svarade ofta.  

 

Fråga 8   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   1 3 3       

 

 

Egna kommentarer:  

43 % svarade ofta och lika många svarade sällan.  

Fråga 9   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    1 6     

 

 

Egna kommentarer:  

 

 

Fråga 10   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    1 6       

 

Egna kommentarer:  

86 % svarade sällan.  



 

 

Fråga 12 

1

2

Fråga 13 

1

2

Fråga 14 

1

2

Fråga 15 

1

2

3

 

Fråga 11   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   7           Samtliga svarade alltid.  

 

Egna kommentarer:  

100 % överens om svaret alltid.  

Fråga 12   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    5 2        

 

 

Egna kommentarer:  

71 % svarade ofta.  

Fråga 13   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    4 3        

 

 

Egna kommentarer:  

57 % svarade ofta.  

Fråga 14   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    1  6   

 

Egna kommentarer:  

86 % svarade sällan.  

Fråga 15   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   1 5 1       

 

 



 

 

Fråga 1 

Fråga 2 

1

2

3

Fråga 3 

1

2

Fråga 4 

1

2

Egna kommentarer:  

72 % svarade ofta och 14 % på vardera alltid och sällan.  

 

Här nedan följer resultat av enkätundersökningen som lämnades till 10 yrkesarbetare, på 

Kvarter Kristina i Sala.  

Fråga 1   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    5 4 1  

 

 

Egna kommentarer:  

50 % svarade ofta, 40 % sällan och 10 % aldrig.  

 

Fråga 2   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   2 1 7  

 

 

Egna kommentarer:  

70 % svarade sällan, 20 % alltid och 10 % ofta.  

Fråga 3   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    5 5     

 

 

Egna kommentarer:  

50/50 på svaren ofta och sällan. 

Fråga 4   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    6 4       

 



 

 

Fråga 6 

1

2

Fråga 8 

1

2

3

Fråga 9 

1

2

3

Fråga 10 

1

2

3

Fråga 11 

1

2

Egna kommentarer:  

60 % svarade ofta och 40 % sällan.  

 

Fråga 6   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    5 5       

 

 

Egna kommentarer:  

50/50 på svaren ofta och sällan.  

Fråga 8   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   2 6 2       

 

Egna kommentarer:  

60 % på svaret ofta och 20 % på vardera alltid och sällan.  

Fråga 9   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   2 7 1 

 

Egna kommentarer:  

70 % svarade ofta och 20 % alltid.  

Fråga 10   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    1 6    3    

 

Egna kommentarer:  

60 % svarade sällan, 30 % aldrig och 10 % ofta.  

Fråga 11   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   7 3         

 



 

 

Fråga 12 

1

2

3

Fråga 13 

1

2

3

Fråga 14 

1

2

Fråga 15 

1

2

3

 

Egna kommentarer:  

70 % svarade alltid. 

Fråga 12   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   4 5 1        

 

Egna kommentarer:  

50 % svarade ofta, 40 % svarade alltid och resterande 10 % svarade sällan.  

Fråga 13   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    4 5       1 

 

Egna kommentarer:  

50 % svarade sällan, 40 % svarade ofta och resterande 10 % svarade aldrig.  

Fråga 14   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:     6    3    

 

Egna kommentarer:  

60 % svarade sällan, 30 % aldrig och 10 % svarade aldrig på frågan.  

Fråga 15   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    3 6    1   

 

Egna kommentarer:  

60 % svarade sällan, 30 % svarade ofta och 10 % svarade aldrig.  

På kvarter Kristina i Sala arbetar en platschef för projektet, en platschef för mark arbetet 

samt en arbetsledare. Här nedan följer deras svar på enkätundersökningen. (Det kommer 

inte att presenteras en procentsats nedan då det endast är 3 personer som svarat på enkäten 

och procentsatsen kan då bli missvisande.) 

 



 

 

Fråga 1 

1

2

Fråga 6 

1

2

Fråga 8 

1

2

Fråga 1   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   1 2   

  

Egna kommentarer:  

 

Fråga 2   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    3    Alla svarade ofta.  

Egna kommentarer:  

En kommentar lämnades kring fråga två och det var:  

”Bortsett från betongleveranser” 

Fråga 3   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    3         Alla svarade sällan.  

Egna kommentarer:  

 

Fråga 4   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:     3        Alla svarade sällan.  

Egna kommentarer:  

 

Fråga 6  

Antal besvarade:   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

    2 1       

Egna kommentarer:  

 

Fråga 8   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    2 1       

Egna kommentarer:  

 



 

 

Fråga 9 

1

2

Fråga 10 

1

2

Fråga 11 

1

2

Fråga 14 

1

2

Fråga 9   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    1 3     

 

Egna kommentarer:  

Ett extra valt alternativ av en av de besvarande.  

 

Fråga 10   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    2 1        

 

Egna kommentarer:  

 

Fråga 11   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:   2 1            

 

Egna kommentarer:  

 

Fråga 12   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    3           Alla svarade ofta.  

Egna kommentarer:  

 

Fråga 13   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:    3     Alla svarade ofta.       

Egna kommentarer:  

 

Fråga 14   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig  

Antal besvarade:    1  1   

 



 

 

Fråga 15 

1

2

Egna kommentarer:  

Platschefen för mark arbetet lämnade som kommentar att hon inte valt att svara på denna 

fråga, då denne enbart jobbar med markentreprenad.  

 

Fråga 15   Alltid   Ofta Sällan    Aldrig 

Antal besvarade:         2 1   

 

Egna kommentarer:  

 

Nedan följer en sammanfattning av kommentarer av yrkesarbetare på MBE1, på fråga 5 och 7 

i enkäten.  

Kommentarer på Ja och Nej frågor 
    

        Fråga 5.  Byggmaterial på arbetsplatsen lagras i väntan på att användas.  Ja Nej 

 
Tycker du att hanteringen av denna kan förbättras? 

  

        

 
Om Ja, hur?  

      

        1. "Det är en fördel om det placeras där det inte ligger i vägen innan det ska användas" 

        2.  "Materialet ska komma hem i tid men inte 1 månad före" 
  

        3. "Planering och städning efter utfört moment" 

   

        4.  "Bättre ordning" 

     

        5.  "På hyllor och ställningar" 

    

        6.  "Lagerhall (tält)" 

     

        7.  "Ingen kommentar" 

      

Sju kommenterade på fråga nummer 5, men 10 utav 14 besvarade enkäter svarade ändå Ja 

 (En obesvarad) 

      

        Fråga 7.  Materialspill är ett vanligt problem.  
 

             Ja Nej 

 
Tycker du att det kan minska på din arbetsplats? 

  

        

 
Om Ja, På vilket sätt? 

    

        
1.  

"Om man bl a gör som ovan(se första kommentar på ovanstående 
fråga) så man slipper flytta flera ggr. Då minskar spill och skador" 

 
    



 

 

        2.  "Städa efter Er…" 

     

        3.  "Bättre upplags platser" 

    

        4.  "Bättre ordning" 

     

        5.  "Ingen kommentar" 

     

        Fem kommenterade på fråga nummer 7, men 9 utav 14 besvarade enkäter svarade ändå Ja 

 (En obesvarad) 

      

        16.  Övriga kommentarer och synpunkter 

   

        
1. 

"Största problemet är att dom olika yrkesgrupperna Mark, Bygg och Armerare ej 
samarbetar.  

 
Alla ska bara fram och tänker bara på sitt. Bättre samordning hos arbetsledarna och  

 
sedan delegering till arbetarna, så att inte transporter och arbeten kolliderar, sker i rätt  

 
ordning" 

      

        2.  "Ingen kommentar" 

      

Nedan följer en sammanfattning av kommentarer av arbetsledare och platschefer på MBE1, 

på fråga 5 och 7 i enkäten.  

 

Kommentarer på 
Ja och Nej frågor 

      

        Fråga 5.  Byggmaterial på arbetsplatsen lagras i väntan på att användas.  Ja Nej 

 
Tycker du att hanteringen av denna kan förbättras? 

   

        

 
Om Ja, hur?  

      

        1. "Lossningsplats uder tak alternativt intäckning av material, leverans just in time. Se till så att en 

 
ansvarar över beställning och mottagning.” 

   

        2.  "Bättre ordning på bygget. Bättre ordning på UE. Genomtänkta och uppmätta lager ytor för 

 
 respektive yrkesgrupp/UE." 

    

        3.  "TAK-MER PLATS-SKYLTAR-UTSE ANSVARIG" 

   

        4.  "Att man lägger upp material i den ordning det ska användas. Blir mycket materialflytt annars" 

        Fråga 7.  Materialspill är ett vanligt problem.  
  

Ja Nej 

 
Tycker du att det kan minska på din arbetsplats? 

   

        

 
Om Ja, På vilket sätt? 

    

        1.  "Man kan sätta upp tält eller lägga in materialet i containrar" 
  



 

 

        Endast en utav 7 tjänstemän svarde Ja på denna fråga.  
    

16.  
 
Övriga kommentarer och synpunkter 

   

        1. "Det blir svårt att standardisera när man ständigt bygger nya byggnader. Det är sällan man  

 
bygger 2 likadana hus, även om det händer." 

    

Nedan följer en sammanfattning av kommentarer av yrkesarbetare på Kv. Kristina, på fråga 5 

och 7 i enkäten.  

Kommentarer på Ja och Nej Frågor 
    

        Fråga 5.  Byggmaterial på arbetsplatsen lagras i väntan på att användas.  Ja Nej 

 

Tycker du att hanteringen av denna kan 
förbättras? 

   

        

 
Om Ja, hur?  

      

        1. "Planering av avställningsytor" 
    

        2.  "Materialet ska komma hem i tid men inte 1 månad före" 
  

        Endast två kommenterade på fråga nummer 5, men 5 utav 10 besvarade enkäter svarade ändå Ja. 

        
Fråga 7.  

Materialspill är ett vanligt 
problem.  

  
Ja Nej 

 
Tycker du att det kan minska på din arbetsplats? 

   

        

 
Om Ja, På vilket sätt? 

    

        1.  "Att alla är mer noga och bryr sig om att allt material kostar pengar" 
 

        Endast en utav 10 yrkesarbetare svarde Ja på denna fråga.  
   

         

Nedan följer en sammanfattning av kommentarer av arbetsledare och platschefer på 

Kv.Kristina, på fråga 5 och 7 i enkäten.  

Kommentarer på Ja och Nej frågor 
    

        
Fråga 5.  

Byggmaterial på arbetsplatsen lagras i väntan på att 
användas.  Ja Nej 

 
Tycker du att hanteringen av denna kan förbättras? 

  

        

 
Om Ja, hur?  

      

        1. "Bättre på att hålla tidplan = mer tid att projektera och planera" 
  

        2.  "Just in Time" 
     

        3. "Om möjligt fler mindre leveranser så att materialet kan byggas in vart efter. Så att man  



 

 

 
undviker att behöva flytta på materialet för att det står i vägen för någon yrkesgrupp" 

        Fråga 7.  Materialspill är ett vanligt problem.  
 

Ja Nej 

 
Tycker du att det kan minska på din arbetsplats? 

  

        

 
Om Ja, På vilket sätt? 

    

        1.  "Få yrkesarbetarna att bry sig" 
    

        2.  "Beställs i rätt längd" 
     

        3.  "Genom att tid att gå igenom kommande arbeten/beställningar i lugn och ro och slippa göra 

 
panik beställningar. Tyvärr jobbar vi många gånger "mot klockan" och får "släcka bränder"  

 
för att tiden inte räcker till och besked kommer för sent m.m.  

  

        

        Övriga kommentarer och synpunkter 
    

        1.  "Bättre samarbete mellan mark- och bygg ---> leder till att det blir mer kostnadseffektivt 

 
för bägge parterna" 
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