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ABSTRACT  

A persistent problem in the construction industry is its low margins of profit. It is often 

difficult to earn money due to low efficiency and high costs. Logistics on the construction site 

answers for a large amount of these costs and it is therefore of interest to find new, more 

efficient logistic solutions. The purpose of this thesis is to compare two different logistic 

systems and further to evaluate which one that is the most efficient and profitable. A 

comparison is made between the traditional logistic systems used for years and a new logistic 

system developed by an industry association called BEAst. The survey was conducted in 

cooperation with Peab Sweden AB on two of their construction sites in Västerås, Sweden. 

Findings show that the modern logistics system is more effective than the traditional, but 

that the traditional currently is more profitable. A more comprehensive establishment of the 

new system needs to be done in the construction industry in order to reduce the cost of 

logistics way, and to work out major routine in the workplace in order to minimize errors and 

create more intelligent solutions. 

Keywords: Logistics, construction logistics, BEAst, Supply Chain Management, Just In Time, 

delivery systems 

Nyckelord: Logistik, Bygglogistik, BEAst, försörjningsprocessen, Just In Time, 
leveranssystem  
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FÖRORD 

Detta examensarbete utgör den sista delen av Civilingenjörsutbildningen inom 

Samhällsteknik och är utfört inom ämnet Byggteknik vid Mälardalens Högskola. 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts med samarbete av Peab 

Sverige AB. 

Rapporten behandlar en jämförelse mellan traditionsenliga och nya moderna 
logistiklösningar vid ROT-projekt.   
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bidragit med hjälpfull information. 
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SAMMANFATTNING 

Det som utmärker dagens byggproduktion är låga marginaler. Det är väldigt svårt att tjäna 

pengar trots höga kapitalflöden inom branschen. Ett sätt att hålla nere kostnaderna är att 

använda smarta logistiklösningar Med effektiva logistiklösningar går det att minimera 

utgifterna och undvika onödiga kostnader. Idag består en byggarbetares vardag av 33 % 

slöseri i form att leta, sortera, hämta, flytta, täcka, avtäcka, vänta, lossa, lasta, bevaka och 

kontrollera. Den tid som går åt till slöseri är dyrbar för företaget och med hjälp av att minska 
slöseriet finns det möjlighet att spara pengar och bli mer lönsamma. 

Syftet med examensarbetet är att i samarbete med Peab Sverige AB utreda vilket logistiskt 

hanteringssätt av material som är mest lönsamt inom byggproduktion idag. Syftet är studera 

utförandet samt att jämföra det gamla traditionsenliga sättet att arbeta med det nya 

arbetssättet, med införande av standardiseringsmetoder framtaget av BEAst, inom 
materialhantering. 

Examensarbetet består av en litteraturstudie och en fallstudie. Litteraturstudien har utförts 

på Mälardalens Högskola med avsikt att fördjupa kunskaperna inom områdena logistik och 

bygglogistik. Litteratursökningen genomfördes för att hitta grundläggande information om 

logistik och bygglogistik, den genomfördes även för att analysera vart någonstans inom 

bygglogistik man ligger i forskningsfronten samt att fördjupa kunskaperna och analysera 

problem och lösningar som finns inom det valda ämnesområdet. Som huvuddel av rapporten 

har en fallstudie genomförts. Fallstudien har arbetats fram i form av flera mätningar samt en 

enkätundersökning. Syftet med fallstudien var att undersöka och kartlägga hur Peab Sverige 

AB arbetar med materialhantering till, från och på två av deras arbetsplatser i Västerås (Kv. 

Vallby och Kv. Regementet) samt att jämför de två olika logistiksystem som används vid 
respektive arbetsplats. 

Enligt resultatet efter mätningarna visade sig det nya moderna leveranssätt som används på 

Kv. Regementet vara nästan fyra gånger så snabbt som det traditionsenliga leveranssätt som 

används på Kv. Vallby. Vid en jämförelse av kostnaden för de både leveranssätten, visade sig 

det nya moderna leveranssystem som användas vid Kv. Regementet vara 27 % dyrare än det 

traditionsenliga leveranssystem som används på Kv. Vallby. En slutsats som kan dras av 

resultatet från enkätundersökningen är att Kv. Vallby är mer nöjda överlag med det sätt som 

de arbetar på, det traditionsenliga sättet. Medan de tillfrågade på Kv. Regementet inte är lika 

nöjda. Detta bedöms bero på att det är en trög process att byta från det traditionsenligt sätt 

att arbeta på, till det nya och moderna Supply Chain Management sättet, som används på Kv. 

Regementet. Ett annat resultat från enkätundersökning visar att Kv. Regementet är väldigt 

nöjda med det nya moderna leveranssättet som de har. 71 % av de tillfrågade på Kv. Vallby 
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tror dock att de skulle bli mer produktiva om de använde samma leveranssystem som på Kv. 

Regementet. 

Resultatet på undersökningarna visar att BEAsts leveranssätt (Kv. Regementet) är mer 

effektiva än det traditionsenliga (Kv. Vallby) ur tidssynpunkt, men fortfarande lite dyrare att 

applicera i praktiken. Undersökningarna visar att det är en trög process att använda BEAsts 

arbetssätt, och att många fler problem uppstår än med det traditionsenliga logistiksättet. 

Resultatet visar dock att viljan att använda arbetssättet och förbättra logistiken på 

arbetsplatsen finns bland yrkesarbetarna. Resultatet visar att det går att minimera onödigt 
spill med hjälp av smartare logistiklösningar. 

Användningen av BEAsts arbetssätt behöver används mer och i större omfattning runt om i 

Sverige. När det appliceras på fler arbetsplatser kan oklarheter och problem som finns idag 

minska. Om arbetssättet används i större omfattning kan troligen kostnaderna för 

leveranssystemet och transportkostnaderna minska, vilket innebär att arbetssättet kan 
konkurrera ut det traditionsenliga ekonomiskt.    
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BETECKNINGS- OCH ENHETESFÖRKLARINGAR 

 

Lean    Lean produktion är en filosofi och metod från Toyotas Production 

System (TPS) och handlar om att öka produktiviteten och 
effektiviseringen genom hela logistiksystemet. 

e-Build    Namnet på elektroniska meddelanden inom byggbranschen. Namnet 
är framtaget av BEAst gruppen. 
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1 INLEDNING  

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till studien. Det behandlar även 
problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 

Bygga och konstruera byggnader, anläggningar, hamnar och kanaler, etc. har länge varit 

någonting självklart för människan. Själva behovet att bygga har inte förändrats men 

metoderna, organisationsformerna, materialen och maskinerna har utvecklats och varierat 

med tiden. En del av den gamla kunskapen lever kvar idag i olika hantverkaryrken medan 

andra uppkommer med nutidens framsteg, som IT-utvecklingen. Trots alla dessa variationer 

i metoder och utveckling finns det en sak som fortfarande är den samma för byggverksamhet, 

de är dess avancerande sammansättning, med krav på samordning av resurser, människor 
och aktörer i tid och rum. (Wikforss 2003) 

Det som utmärker dagens byggproduktion är låga marginaler. Det är svårt att tjäna pengar 

trots höga kapitalflöden inom branschen. Själva behovet av kapital är relativt litet, trots den 

höga genomströmningen. För att företagen ska kunna gå med vinst är det därför viktigt att 

spara kapital i många, och oftast små poster. Låga marginaler medför en känslighet i 

byggbranschen, vilket ännu mer framhäver vikten av att planera och att utföra arbeten rätt, 

för att kunna spara och tjäna så mycket pengar som möjligt för företagen. En viktig del för 

byggplaneringen är logistik av material till byggarbetsplatsen. Logistiken har utvecklats 

avsevärt de senaste 40-50 åren och är numera en väldigt viktig del av byggprocessen. Logistik 

arbetet på, till och från arbetsplatsen är en naturlig och en väldigt viktig del i byggandet för 
att optimera och spara kapital. (Wikforss 2003) 
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1.2 Problemformulering 

Enligt Jevrell (2006) består en byggarbetares vardag av 33 % slöseri i form att leta, sortera, 

hämta, flytta, täcka, avtäcka, vänta, lossa, lasta, bevaka och kontrollera. Den tid som går åt 

till slöseri är dyrbar för företaget och med hjälp av att minska slöseriet finns det möjlighet att 

spara pengar och bli mer lönsamma. Ett sätt att minska detta slöseri är att effektivisera 

logistiklösningar på arbetsplatsen. Om en byggarbetare inte skulle behöva utföra delar av 

dessa moment, som lossa, lasta, bevaka och kontrollera så skulle mer tid bli över till 

produktiv arbetet och på så sätt skulle hela byggprocessen gynnas. 

Detta är problem som i grund och botten beror på bristande logistik. Byggbranschen är inte 

tillräckligt utvecklat och är ett lågt prioriterat område inom utvecklingen av smarta 

logistiklösningar. Det finns lösningar som kan effektivisera byggprocessen. En av dessa 

lösningar är standarderna e-Build Supply och e- Build Label, framtagen av BEAst (Bygg- och 

fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard). Dessa standardiseringsmetoder innebär 

att logistiken på och runtomkring arbetsplatsen kommer att bli bättre och byggarbetarens 

vardag kommer att bli mer produktiv då större delen av ”slöseriet” kommer att försvinna. 
(Jevrell 2006) 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att i samarbete med Peab Sverige AB utreda vilket logistiskt 

hanteringssätt av material som ger mest lönsamhet inom byggproduktion idag. Syftet är att 

studera utförandet samt att jämföra det gamla traditionsenliga sättet att arbeta med det nya 

arbetssättet, med införande av standardiseringsmetoder framtaget av BEAst, inom 
materialhantering. 
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1.4 Frågeställningar 

• Vilket material- försörjning/hanterings sätt är mest lönsamt? Traditionella eller nya 

moderna? 

• Vilket material- försörjning/hanterings är minst tidskrävande? Traditionella eller nya 

moderna? 

• För- och nackdelar med de båda logistiklösningarna?  

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att genomföras vid två av Peab Sveriges ROT-projekt (reparation, 

ombyggnation och tillbyggnad) i Västerås, enligt objektsbeskrivningen. Studien kommer även 

att avgränsas emot ren bygglogistik vad gäller materialhantering till, från och på 

arbetsplatserna. Avgränsningar har begränsats inom BEAst och e-Build Supply, enbart delar 

av standardiseringsmetoderna kommer att studeras och jämföras.  Observationer på 

arbetsplatserna har utförts under fyra veckor (vecka 11 – 14, 2014). Studien avser endast 

speciellt utvalda materialleveransser (fönster leveranser och badrumsinredning) som kan 

sammankopplas till de båda referensobjekten. På Kv. Vallby har avgränsningar utförts vad 

gäller mätningarna, delar av mätningarna baseras på arbetsledaren, maskinföraren och 
platschefens tidigare observationer och redan utförda mätningar av utvalda leveranser.  
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1.6 Disposition 

Examensarbetet är disponerat på följande sätt: 

Kapitel 2  Metodbeskrivning 

I metodbeskrivningskapitlet ges en utförlig beskrivning av hur 

litteraturstudien och fallstudien utfört. Vilka metoder och arbetssätt som valts 
för att komma fram till resultatet.  

Kapitel 3 Litteraturstudie  

I litteraturstudien ges grundläggande information om logistikens utveckling 

och utförande, på en allmänplan samt byggnads relaterat. Litteraturstudien 

omfattar även traditionsenlig logistik i byggbranschen samt framtiden 

logistiklösningar. 

Kapitel 4 Objektsbeskrivning 

Objektsbeskrivningen beskriver de båda arbetsplatserna och deras 
förutsättningar där fallstudien har utförts. 

Kapitel 5 Fallstudie 

I detta kapitel ges resultatet från de undersökningar och mätningar som 
genomförts i examensarbetet. 

Kapitel 6 Diskussion 

I diskussionen jämförs de båda logistiklösningarna som studerats i 

fallstudien. 

Kapitel 7 Slutsatser 

  Här presenteras slutsatserna av resultatet i examensarbetet. 

Kapitel 8 Förslag till fortsattarbete 

Här presenteras förslag för ett eventuellt fortsattarbete samt nya 
frågeställningar. 

 



5 

2 METODBESKRIVNING 

I detta kapitel beskrivs metoderna och tillvägagångssättet för examensarbetet. Kapitlet 

innehåller beskrivningar av litteraturstudiens genomförande samt fallstudiens 
undersöknings- och analysmetoder.  

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har utförts på Mälardalens Högskola med avsikt att fördjupa kunskaperna 

inom områdena logistik och bygglogistik. En omfattande litteratursökning har genomfört 

med sökord som: logistik, logistics, bygglogistik, Lean, JIT, materialhantering och SCM. 

Litteratursökningen genomfördes för att hitta grundläggande information om logistik och 

bygglogistik, den genomfördes även för att analysera vart någonstans inom bygglogistik man 

ligger i forskningsfronten samt att fördjupa kunskaperna och analysera problem och 

lösningar som finns inom det valda ämnesområdet. Den information och de källor som hittas 

har hämtats från högskolans bibliotek, internet och databaser som DiVA och Discovery. 
Källorna och de fakta som använts i litteraturstudien bedöms tillhöra forskningsfronten.  

2.2 Fallstudie 

Som huvuddel av rapporten har en fallstudie genomförts. Fallstudien har arbetats fram i 

form av flera mätningar/undersökningar samt en enkätundersökning. Syftet med fallstudien 

var att undersöka och kartlägga hur Peab Sverige AB arbetar med materialhantering till, från 

och på två av deras arbetsplatser i Västerås samt att jämför de två olika logistiksystem som 
används vid respektive arbetsplats. 
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2.3 Mätningar/ Undersökningar 

Mätningarna och undersökningarna har genomförts med fokus på tidsåtgång, antal 

yrkesarbetare, effektivitet och ekonomi. Mätningarna utfördes under fyra veckor (vecka 11 – 

14, 2014). På Kv. Regementet utfördes totalt sex enskilda mätningar på två olika typer av 

leveranser. Tre av mätningarna utfördes på fönster leveranser och de andra tre på 

badrumsbeslag. På Kv. Vallby utfördes en mätning på badrumsbeslagsleveransen och de 

andra mätvärdena på fönsterleveranserna är baserade på tidigare mätningar från 

platschefen, arbetsledaren och maskinföraren på arbetsplatsen. 

Mätningarna och undersökningarna har utförts på följande sätt:   

• Leverans och hanteringssätt av material. 

• Tidsåtgång för att leverera rätt material till rätt plats. 

• Materialhanteringstid och kostnader på arbetsplatsen. (Hur mycket extra tid det tar för 

yrkesarbetare att hantera, packa och packa om materialet för att sedan leverera det till 

rätt plats) 

• Ekonomi i form antal yrkesarbetare som används för materialhantering. 

2.3.1 Mätningar på Kv. Regementet 

Mätningarna på Kv. Regementet har utförts på fönster- och badrumsbeslagsleveranser. 

Tidtagningen utfördes från att ankommande transport kom på plats, öppnade sina dörrar, till 

att rätt pall stod på rätt balkong, alltså ifrån lastbil till rätt lägenhet. Figur 1 beskriver hur 

fönsterleveranserna gick till. Det uppmärkta godset hämtades från lastbilen och kördes sedan 
in i rätt lägenhet.     

 
Figur 1 - Fönsterleverans, Kv. Regementet. 
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2.3.2 Mätningar på Kv. Vallby 

Mätningarna på Vallby har skett på samma sätt som på Kv. Regementet.  Tidtagningen 

startade när lastbilen kom och öppnade sin portar, till rätt pall var på rätt balkong. Se bilaga 

A för vidare detaljer kring tidtagningen. Den enda skillnaden är att mätningarna på fönster 

har utförts tidigare av arbetsledaren, maskinförare och platschefen. Bild 2-2 illustrerar 

lossnings- och leveransprocessen på Vallby. 
 

2.4 Enkätundersökning 

En omfattande enkätundersökning har genomförts på de båda projekten. Yrkesarbetare och 

annan personal på de respektive arbetsplatserna har tillfrågats om att svara på ett antal 

frågor enligt bilaga B och C. Enkätundersökningen har tagit upp skillnader i logiskt 

hanteringssätt till, från och på arbetsplatserna, samt materialhanteringen på arbetsplatserna.  

Enkäten utformades med hjälp av handledare och personal på Peab. Enkäten har gått ut till 

en testgrupp på ca fem yrkesarbetare på respektive arbetsplats. Därefter har otydligheter och 

frågor bearbetats. Den färdiga enkäten lämnades ut till 60 stycken yrkesarbetare på de båda 

arbetsplatserna sammanlagt, för att undersöka vad de tycker och tänker om de olika 

logistiklösningarna som används på respektive arbetsplats. Svardeltagande på 

enkätundersökningen var väldigt högt, 58 stycken (97 %) svarade. Syftet med 

enkätundersökningen var att hitta för- och nackdelar med de båda logistiklösningarna. En 

stor del av frågorna på enkätundersökningen utformades med fyra svarsalternativ istället för 

fem för att låta respondenten göra ett aktivt val till frågorna (istället för att kryssa i det 

mittersta alternativet). Frågorna är inte utformade med sifferordning utan istället med svars 

Figur 2 - Leverans på Kv. Vallby. 
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alternativ som: mycket ofta, ofta, sällan och aldrig. Det är menat att respondent själv ska 

svara, med en egen tidsuppfattning för att ge ett så personligt svar som möjligt. 

Tidsuppfattningen i enkätundersökningen har ingen betydelse då syftet med frågorna är att 

få fram ett positivt eller negativt svar. Det handlar om ta reda på hur respondenten upplever 

situationen, antingen positivt eller negativt utifrån deras egen uppfattning och erfarenheter. 

Svarsalternativen är därför utformade så att respondenten kan välja det lite mer positiva eller 
negativa alternativet.  

2.5 Bearbetning av insamlade data  

Alla insamlade data, från både mätningarna och enkätundersökningen har sammanställts 

och jämförts för att se skillnader och likheter på de olika logistiklösningarna som används på 

de båda arbetsplatserna. Jämförelserna och sammanställningarna presenteras under 
Resultat och Slutsatser för vidare diskussioner. 

2.6 Osäkerheter med metoden 

Mätningarna som utförts på arbetsplatsen Kv. Vallby grundar sig på tidigare observationer 

från arbetsledaren, maskinförare och platschefen. Observationerna grundar sig på enbart tre 

personers uppskattningar och kan ge en osäkerhet vid en mer omfattande jämförelse mellan 
de både arbetsplatserna.  

2.7 Tillvägagångssätt 

Examensarbetet är utfört enligt modellen i figur 2.1. Definition av problemformuleringar och 

fallstudien var det första som arbetades fram. Därefter har undersökningar utförts samtidigt 

som litteraturstudien genomförts, som underlag till fallstudien. Den sista delen av 

examensarbetet utgjordes genom att sammanställa data samt att arbeta fram resultat, 
diskussioner och slutsatser. 

 

 

 

 

Figur 3 – Tillvägagångssätt. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel redovisas den teori som ligger till grund för studien. Teorin har arbetats fram 

genom en litteraturstudie inom ämnena logistik och bygglogistik. Litteraturstudiens fokus 

har varit att ge en förståelse för logistiken i sin helhet samt en djupare förståelse för hur 

logistiken i byggbranschen fungerar. 

3.1 Introduktion till logistiken 

När vi i vardagen talar om logistik syftar vi oftast på transport av något slag, t.ex. någon 

vägtransport av en vara eller gods, men vad är logistik egentligen? Vad menas med begreppet 
logistik i sin helhet? 

Ett vanligt sätt att definiera logistik inom ett producerande företag är: 

”Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av använd produkt, och som 

syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en 

god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser.”  
(Jonsson & Mattson 2011, s. 20) 

Ett annat, mer allmänt känt sätt att definiera logistik på är: ”Alla kunder ska få de produkter 

de vill ha till rätt plats och i rätt tid utan att de ska kosta för mycket pengar” (Oskarsson, 

Aronsson & Ekdahl, 2013, s. 20). Logistiken kan vara olika för människor inom olika 

branscher. Det som är viktigt att tänka på är att logistik är ett helhetstänkande som handlar 

om planering, genomförande, förflyttning och lagring av olika material. Logistik handlar om 

att ge slutkunden den service den vill ha till ett bra pris. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 
2013) 

Logistik inom byggbranschen kan ses som ett system och logistikarbetet ses som ett komplett 

materialflöde, från råmaterial till slutprodukt. Det handlar om inköp, uppackning, 

materialkontroll, packning, distribution, administration samt själva produkten. (Segerstedt, 

1999) en bra definition som beskriver logistiken inom byggbranschen på ett rättvist sätt är 

CSCMPs (Council of Supply Chain Management Professionals) definition. Den sammanfattas 

“Kostnadseffektiv leveransservice” vilket beskriver begreppet logistik på ett mycket bra sätt. 
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013, s. 23.) 
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3.1.1  Logistikens Utveckling 

Logistik har alltid varit ett betydande medel för att få processer att fungera, det är under de 

senast 40-50 åren som logistiken har utvecklats avsevärt. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 

(2013) talar om fem faser som bidragit till utvecklingen: kostnadsintresse, kapitalintresse, 
flexibilitet i produktion, intäkts- och tidsintresse samt konkurrensmedel.  

På 60–talet innebar logistik transport, lagring och hantering av varor, för att företagen sålde 

allt de producerade och med bra vinstmarginal. När villkoren och konkurrensen blev hårdare 

i slutet av 60-talet blev företagen mer medvetna om att gå med vinst. Detta medförde att de 

blev mer logistikmedvetna och sänkte helt enkelt kostnaderna på logistiken i form av 
transport- lagrings- och hanteringskostnader. 

På 70-talet fick företagen ett större intresse för att frigöra kapital, då räntekostnaderna ökade 

och på så sätt öka företagets lönsamhet, detta pga. den stundande oljekrisen. Oljekrisen 

innebar att tillverkningskostnaderna ökade och en ränteökning skedde som innebar att 
bundet kapital värderades annorlunda.  

80-talet karakteriserades av flexibilitet, företagen blev mer kundorienterade och började se 

mer till kundens behov. De började tillverka varor som kunden efterfrågade istället för att 

producera mot lager. Genom att tillverka varor i små serier, lagerhålla standardkomponenter 

och tillverka vad kunderna efterfrågade så kunde de upprätthålla en bra variantrikedom av 

produkter samtidigt som produktionstiderna blev relativt korta. På detta sätt blev 

produktionen mer effektiv, produktionstiderna blev kortare och tillfredsställelsen bland 
kunderna ökade. 

Under 90-talet utvecklades logistiken mot att inte bara sänka kostnaderna utan att med hjälp 

av välplanerad logistik öka intäkterna i företagen. Med hjälp av säljargument som snabba och 

säkra leveranser ökade försäljningen. Företagen lade större vikt vid tid och logistiken blev 
mer ett medel för att konkurrera inom branschen och på så sätt tjäna pengar.  

Det talas mycket om fyra ledande faktorer som medförde att logistiken slog igenom under 

90-talet: IT-utvecklingen, den ökade globaliseringen, kapitalets inverkan på lönsamheten 
samt kundernas ökade krav. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

Dessa fem faser och de fyra ledande orsakerna har tillsammans skapat logistiken till det den 

är idag,(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013; Jonsson & Mattson, 2011) vilket är en 

blandning av ovanstående parametrar och handlar om att förändra de befintliga flödena samt 

skapa förbättringar inom alla områden. Logistiken har idag stor inverkan på företagets 

lönsamhet och är väldigt komplex, och därför jobbar företagen ständigt med att effektivisera 
och förbättra sig.   
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2000-talet karakteriseras av informationsflöden mellan företag. Med hjälp av 

informationsdelning mellan företag och aktörer samt utvecklade relationer förenklas och 

automatiseras information mellan aktörer i logistikbranschen, vilket leder till att företag kan 

snabbare tillmötesgå kunders krav och bli mer effektiva. Under 2000-talet har även 

hållbarhetstänkandet avspeglats i logistiksystemen. Energi-, sociala- och miljömål har legat 

till grund för detta nya hållbarhetstänkande. Jonsson och Matsson (2011) konstaterar: ”Den 

historiska utvecklingen av logistikämnet har alltså varit omfattande. Logistiken har 

förändrats från en operativ verktygslåda av optimering av modeller till en strategisk 

disciplin med avgörande betydelse för ett företags konkurrenssituation” (Jonsson & 
Mattson, 2011, s. 61). (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013; Jonsson & Mattson, 2011) 

Tabell 3.1 visar gammal och nytt produktionstänkande som ett resultat av hur utvecklingen 
inom logistik har förändrats med tiden.  

Tabell 1 - Gammalt och nytt produktionstänkande. (Segerstedt, 1999) 

Konventionellt	  produktionstänkande	   Nytt	  produktionstänkande	  
Eftersträva	  storskalighet	  och	  långa	  serier	  -‐	  
standardisera	  

Acceptera	  sortimentsbredd	  och	  
korta	  serier	  

Kläm	  åt	  och	  pressa	  leverantörerna	  
maximalt	  

Behandla	  leverantörerna	  som	  
affärspartners	  

Mät	  produktivitet	  som	  direkt	  lön	  per	  
tillverkad	  enhet	  

Mät	  produktivitet	  som	  
totalproduktivitet	  

Skyll	  kvalitetsproblem	  på	  "slappa	  
medarbetare"	  

Se	  kvalitetsproblem	  som	  resultat	  
av	  systemineffektivitet	  

Dämpa	  störningar	  -‐	  utnyttja	  lager	  som	  
buffert	  och	  stötdämpare	  

Producera	  utan	  lager	  och	  utan	  
störningsdämpare	  och	  buffertar	  

Ackordslön	   Premielön	  
Produktionsorienterat	  synsätt	   Kundorienterat	  synsätt	  
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3.2 Logistiksystem 

När det talas om logistiksystem är det viktigt att se helheten, att kunna förstå att varje liten 

del av hela logistikprocessen är viktig för ett väl fungerande system. Företaget ska kunna ses 

ur ett helhetsperspektiv med dess flöde i fokus samtidigt som det är väldigt viktigt att kunna 

se det ur ett funktionellt perspektiv, där fokus ligger på en liten del av logistiken, för att 
kunna förbättra helheten. 

För att beskriva logistiksystemet i ett producerande företag är logistikröret, se figur 3-1, ett 

bra exempel. Logistikröret består av tre delar: materialförsörjning, produktion och 

distribution. I materialförsörjningen kommer komponenterna in till företaget och till dess 

produktion. I produktionen sätts komponenterna ihop, och i distributionen distribueras de 

till kunden. Logistikrörets mål är att skapa ett jämt flöde genom hela processen för att 

genomloppstiden ska bli så kort som möjligt, och därmed minska kostnaderna. Det är viktigt 

att det inte blir ojämna förhållanden på dessa tre delar av röret, för i så fall kommer flödet att 

bromsas upp och onödiga kostnader att skapas. En svårighet ligger i att dimensionera 

logistikröret, med rätt antal personer, byggnader, maskiner samt andra resurser. Företaget 

vill att materialflödet ständigt ska följa marknadsefterfrågan. Om hela processen och de tre 

olika delarna ses ur ett helhetsperspektiv, går det minimera genomloppstiderna och därmed 

minska kostnaderna för både företaget och dess konsumenter. (Oskarsson, Aronsson & 
Ekdahl, 2013) 

 

 

 

 

Figur 4 - Logistikröret i ett producerande företag. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013) 
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3.2.1 Order- och leveransprocessen  

Order- och leveransprocessen är en viktig del av logistikröret och det är de processer som 

knyter samman de tre olika huvuddelarna till en gemensam process. Order- och 

leveransprocessen kan förekomma i olika delar av ett företag och den ser oftast olika ut men 

det är viktigt att komma ihåg att de alltid har samma roll och består av samma delar. Order- 

och leveransprocessen kan delas upp i sex steg. Företaget som beställer varor kan vara med 
och påverka tre av de olika stegen medan leverantören påverkar de tre återstående. 

Steg 1 – Orderläggning 

Här beställer företaget de varor som de har behov av. Företaget bestämmer orderkvantitet 
samt när de vill ha varorna levererade. 

Steg 2 – Ordermottagning 

Ordern tas emot av leverantören. 

Steg 3 – Orderbehandling 

Ordern behandlas av leverantören vad gäller kvantitet och tidsåtgång. 

Steg 4 – Färdigställande av order 

Produktframställning. 

Steg 5 – Transport och spedition 

Här transporterar leverantören varan till kunden. Det sker oftast genom en tredjepart, som 
är ett leveransföretag.  

Steg 6 – Inleverans till kund  

Varan levereras till kund. Varan rapporteras in. Transport skade- och kvalitetskontroll utförs 

samt om behov av ompackning och märkning finns görs det här. Slutligen förvaras varan hos 
kund. 

Det är främst steg 1, steg 5 och steg 6 som företaget kan vara med och påverka för att få de 

varor som de vill ha, till den leveranstid de vill ha och på det sätt de vill ha varorna. För att få 

hela den här processen så effektiv som möjligt ställs det stora krav på parterna. Det är genom 

samarbete med varandra, och samarbetet gynnar helheten av leveransprocessen, som båda 

parter kommer att bli som mest effektiva istället för att värna om sitt eget revir. (Oskarsson, 
Aronsson och Ekdahl, 2013)   



14 

3.2.2 Materialförsörjning  

Materialförsörjningens huvudsyfte är att förse produktionen med råmaterial. Dess mål är att 

uppnå produktionens krav och önskemål till en låg kostnad, och på så sätt skapa en effektiv 

leveransservice. En förutsättning för detta är att leverantören är villig att leverera önskad 

vara till rätt kvalitet och kvantitet. Inköpsavdelnings ansvar är att se till att det material som 

efterfrågas i produktionen finns tillgängligt när det behövs. Inköpsavdelningen kan delas in i 

strategisk och operativ anskaffning. Strategisk anskaffning går ut på att välja rätt 

leverantörer, ta fram avtal och förse leverantörerna med information. Den operativa 

anskaffningen går ut på att identifiera inköpsbehov, förmedla inköps order och ha kontroll på 

att leveranserna sker enligt avtal.  Om materialförsörjningen till produktionen ska bli effektiv 

och utan problem gäller det att företaget väljer rätt leverantörer med rätt förmåga och 

kapacitet. På grund av detta är materialförsörjningsdelen väldigt beroende av att 

inköpsavdelningen har utfört ett bra arbete, så att produktionsdelen ska bli tillfredsställd 
enligt dess krav och önskemål. 

Materialförsörjningen kan ske på två olika sätt, via materialförråd eller direkt från leverantör 

till produktion, enligt figur 3-2. Om försörjningen av produktionen sker via materialförråd är 

det två stycken order- och leveransprocesser, vilket kan medföra större administration. Vid 
direkt försörjning till produktionen är det enbart en order- och leveransprocess. 

Den allmänna trenden är att företagen vill undvika två order- och leveransprocess samt egen 

lagring och då istället välja att få försörjningen direkt ifrån leverantören, vilket i sig brukar 

vara ett problem pga. tidsbrist. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013; Jonsson och 
Mattson, 2011)  

 
Figur 5 – Materialförsörjning. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 
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3.2.3 Produktion 

Nästa steg inom logistiksystem är produktionen. Produktionen är den process som ger varan 

ett egentligt värde. Produktionen kan vara tillverkning, men även sorterings- och 

packningsaktiviteter. När det handlar om tillverkning är det främst de olika 

tillverkningsaktiviteterna som påverkar materialflödet. Produktionen påverkas inte bara av 

tillverkningsaktiviteterna utan även av strategi, fabrikslayout samt organisation.  (Jonsson & 
Mattson, 2011) 

Numera talas det inom produktion om tre olika organisationstyper vid tillverkning: 

enstyckstillverkning/enstyckesprojekt, kontinuerlig process och batchproduktion/ 

linjeproduktion. Vid enstyckstillverkning uppkommer oftast långa ledtider, tillverkning sker i 

projekt och mot en kundorder på t.ex. en byggnad. I en kontinuerlig process blir det väldigt 

korta genomloppstider för att produktionen är sammanbyggd som en fortgående 

tillverkningsprocess. Exempel på detta kan vara papperstillverkning och industritillverkning. 

Den tredje organisationstypen är batchproduktion/linjeproduktion, här finns möjligheten att 

organisera produktionen efter de önskemål som finns och krav som ställs, förutsatt att 
tillräckligt stora kvantiteter tillverkas. 

Att ledtiderna blir så olika för de respektive sätten att producera på beror av hur 

tillverkningen organiseras. De finns två olika sätt att utforma produktionen (uppbyggnaden 

av layouten i fabriken). Antingen en funktionsorganiserad produktion, som innebär att 

fabriken byggs upp för att kunna tillverka många olika produkter. Detta sker genom att alla 

arbetsmoment samlas ihop på ett och samma ställe och en och samma maskin används. Det 

blir då stora kvantiteter vid varje arbetsmoment och företaget kan få bra ekonomi vid varje 

station. Det andra alternativet är en flödesorganiserad produktion, här organiseras 

maskinerna och momenten efter flödet, då uppnås en snabb genomloppstid samt köer 

undviks. Denna metod är väldigt användbar vid tillverkning av en enda produkt då flödet 

enbart är anpassat efter just det specifika produktflödet. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 
2013)    
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3.2.4 Distribution 

Det sista steget inom logistiksystemet innebär att få ut produkterna till kunderna genom 

distribution. Distributionen ska göras ekonomisk, effektiv och med så hög service som 
möjligt.  

Det finns två olika sätt som varorna kan distribueras på, antingen från lager eller direkt från 

produktionen. De två sätten skiljer sig åt och har stor betydelse för distributionen. Antingen 

producerar förtagen varan när ordern kommer in eller så sker tillverkningen innan ordern 
lagts och varan placeras på lager.  

Det finns främst fyra stycken sätt som företag kan använda sig av för att få ut varorna: 

• direkt till konsument, utan mellanhänder 

• via grossist till konsument 

• via grossist, detaljhandlare och sedan till beställare 

• via detaljist till beställare. 

 

Alternativ 2-4 är distributionssätt med mellanhänder medan alternativ ett är utan 

mellanhänder. Det vanligast alternativet är med mellanhänder, trots att detta är det mest 

oekonomiska sättet beroende av att var och en av de olika parterna ska ha sin del av vinsten. 

(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013)    
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3.3 Logistik i byggbranschen  

Enligt Sobotka och Czarnigowska, (2005) skiljer sig bygglogistiken från det traditionella 

logistiksystemet. Inom bygglogistik behandlas bara de första stegen av logistikröret, 

materialförsörjning och produktion samt att det ibland är väldigt svårt att skilja på dessa. En 

annan sak som Sobotka och Czarnigowska, (2005) påpekar, som är väldigt viktigt inom 

bygglogistik, är att planera sina byggen i förväg för att förbättra och simplifiera 

byggprocessen. Valet av logistiklösningar ska baseras på analyser av marknaden, 

materialåtgångsmetod och kostnader. Det är även väldigt viktigt att ha kunskaper om 

materialförsäljning, ekonomi, byggbranschen samt logistik. Ett sätt att förbättra 

byggbranschens logistiksystem är att införa Supply Chain Managment (SCM). 

Försörjningsprocessen, som det kallas på svenska, är ett sätt att arbeta på som innebär full 

kontroll genom hela kedjan, från början till slut. Det företagen vill styra och ha kontroll på är 
främst produkt-, information och penningflöde. (Sobotka och Czarnigowska, 2005) 

Produktiviteten inom bygglogistiken är för dålig. Logistiken är ineffektiv och släpar efter, 

vilket orsakar ekonomiska problem (Vrijhoef och Koskela, 2000). Det behövs en övergång 

från det traditionella sättet att behandla logistiken till ett mer modernt. Övergången är ett 

problem då det är en trög process att gå från det gamla traditionsenliga sättet att arbeta på 

till det nyare Supply Chain Managment (Sobotka och Czarnigowska, 2005). Ett av sätten att 

effektivisera bygglogistiken och arbetet inom Supply Chain Managment är att använda Lean 

produktion och Just In Time leveranser (JIT).  
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3.3.1 Lean Produktion och Just In Time 

Enligt Fernström (2009) har Lean produktion länge varit den ledande metoden inom 

industrin för att öka produktiviteten och effektiviseringen genom hela logistikens system, 

från kund till order. Lean produktion är en metod hämtad från Japan och bilindustrin främst 
från Toyota. Lean produktionens grundtankesätt går ut på att:  

• ”Att göra mer och mer med mindre och mindre, dvs. kortare tid, lägre kostnad och mindre 

fel. 

• Att arbeta systematiskt 

• Att arbete smartare 

• Att producera enbart det som kunden beställt 

•  Att effektivisera flöden dvs. eliminera stopp och väntan 

• Att eliminera och minska fel” 

(Fernström, 2009, s. 76) 

Genom en kombination av Lean produktionen och Supply Chain Management hittades ett 

vinnande koncept som spreds väldigt snabbt i världen. Lean produktion har blivit ett 

vedertaget tänkesätt i Sverige och inom byggsektorn. Genom Lean produktion arbetas det 

med att öka produktionen och effektiviseringen redan från början, från kundens order till 
färdig produkt, genom hela kedjan. (Fernström, 2009) 

Just In Time är ett logistikredskap inom Lean produktion som kommer ifrån Toyotas 

Production System (TPS). Just In Time går ut på att leverera rätt vara, till rätt plast och i rätt 

tid, vilket innebär att de undviker lagring av material. JIT ställer väldigt höga krav på 

planering och organisation på arbetsplatsen. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, (2013) talar 

också om sju typer av spill som är onödiga, och som man vill undvika inom JIT: 

överproduktion, kassationer, väntan, transporter, utnyttja materialet optimalt, lagring och 
onödiga rörelser.  
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3.3.2 Bygglogistik i dag 

Större delen av alla byggen i byggindustrin drivs i projektform. Detta innebär att alla byggen 

är unika i sig, med unika förutsättningar och möjligheter inför varje bygge. Byggindustrin är 

ganska ensam om detta och det är ett problem som ständigt måste beaktas. Att varje projekt 

är unikt innebär oftast svårigheter i byggprocessen, det är en engångshändelse som ska 

hanteras inte som i industrin där processerna ständigt upprepas. I industrin utförs samma 

moment och förbättras efter samma förutsättningar. Byggnationer i projektform innebär 

oftast ny byggnad, ny plats, nya förutsättningar, nya medarbetare, nya kontakter, ny 

organisation, nya regler och oftast nya arbetsmoment. Detta skapar problem, för att bygget 

oftast är projekterat efter en stram tidsplan och väldigt lite utrymme för misstag och problem 

ges. Det är med andra ord svårt att skapa jämna bra flöden och lära sig arbetsmomenten, 

istället måste projektet anpassas efter de rådande förhållandena som finns. (Oskarsson, 
Aronsson & Ekdahl, 2013)    

Enligt Vrijhoef och Koskela (2000) finns det betydande svårigheter, som ständigt uppstår vid 
sådana arbetssätt: 

• den tillfälliga fabriken sätts upp runt produkten, istället för att produkten går igenom 

fabriken 

• det är en tillfällig materialförsörjningskedja som bildas vid varje projekt, som ska 

återspegla en och samma organisationsmodell varje gång 

• alla projekt är nya och unika, med olika förutsättningar. 

Ett annat problem som finns med det gamla traditionsenliga sättet att arbeta på är att det 

oftast finns en eller två personer som har kontroll över allt, platschefen och arbetsledaren. 

Det är väldigt svårt för två personer att ha kontroll över en hel arbetsplats. Detta medför att 

det blir brist i kontrollen över planeringen samt utförandet och att det blir stora volymer av 

spill och fel vid arbetet; majoriteten av spillet sägs bero på den traditionsenliga 

försörjningskedjan. Vrijhoef och Koskela (2000) menar att med hjälp av nya moderna 

principer och metoder i form av SCM så går det att arbeta bort de fel och det spill som 
vanligtvis uppstår. (Vrijhoef och Koskela, 2000)   

Materialhanteringen och lagringsmöjligheterna på arbetsplatsen är mycket viktiga då de 

oftast är mycket begränsade, mycket material blir förstört av klimatpåverkan och dålig 

hantering. Detta ställer väldigt stora krav på planeringen av materielleveranserna i 

planeringsskedet. Leveranserna måste komma i rätt tid och med rätt volym för att inte spill 

och fel ska uppstå. En ständig svårighet är att det nästan alltid är flera yrkesgrupper som ska 

koordinera och planera sina leveranser och arbetsmoment samtidigt. (Oskarsson, Aronsson 
& Ekdahl, 2013)    
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3.4 Totalkostnader 

Logistiken har stor inverkan på vilket byggmaterial som används och dess pris. Det är i själva 

verket en varas omkostnader i form av transport, lagerhållning, förflyttningar, administration 

och vad som händer med varan på och utanför arbetsplatsen som bestämmer priset på varan, 

snarare än själva inköpspriset. Enligt Jevrell (2006) kan varans totalpris bli upp till 144 

procent dyrare än inköpspriset, se figur 3-3. Detta pga. de osynliga kostnader som beror på 
logistiken. (Jevrell 2006) 

Totalkostnaden kan beskrivas som fem olika poster, 

och har stor påverkan på det slutgiltiga priset av 

varan. Totalkostnad innefattar: lagerföring, 

lagerhållning/hantering, transport, administration 

och övrigt. Tillsammans påverkar de priset på varan 

och hänger de ihop med varandra, vilket gör att 

logistiken blir väldigt viktig för att hålla nere priset. 

Målet med logistiken blir därför att hålla nere 

totalkostnaden. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 
2013)    

Enligt Gutwasser1 ska fokus vid inköp och val av 

leverantörer ligga vid att hitta den lägsta 

totalkostnad istället för den billigaste varan eller det 

lägsta budet vid val av leverantör.  Även om 

inköpspriset vid tillverkningen är lägst så betyder inte det att kostanden efter transport, 

lagerföring, lagerhållning och administration blir den lägsta. Det gäller att hitta tillverkare 

och leverantörer som är villiga att uppfylla byggherrens krav och önskemål för att slutpriset, 

totalkostnaden, ska bli så pass låg som möjligt. Genom nära samarbete och väl planerade 
inköp kan totalkostnaden bli låg och byggherrens krav och önskemål uppfyllda.  

En annan aspekt av totalkostnaden är restprodukterna. De skapar onödigt stora ekonomiska 

utgifter och är oftast en större belastning på ekonomin än vad som syns. Av det gips som 

transporteras till en arbetsplats slängs 25 %. Detta skapar inte bara onödiga inköpskostnader 

utan det uppstår även kostnader när detta gips transporteras till, på, och ifrån arbetsplatsen. 

Det gäller därför att vara noga med inköpen och vara noggrann med val av vara och mängd. 2 

                                                        

1  (Lars Gutwasser Logistikchef Peab AB, telefonsamtal den 3 Mars 2014) 
2 (Lars Gutwasser Logistikchef Peab AB, telefonsamtal den 3 Mars 2014) 

Figur 6 - Totalkostnad för en gipsskiva. 

144 % dyrare än inköpspriset. (Jevrell 
2006) 



21 

3.5 BEAst 

BEAst (Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard) är en bransch- 

organisation med drygt 70 medlemmar som samverkar i ett nätverk inom byggbranschen för 

att utveckla branschens e-affärer. BEAst:s mål är att öka produktiviteten inom 

byggbranschen genom att låta branschen gå över till e-affärer. BEAst består av tre 

huvuddelar basverksamhet, projekt och tjänster.  Basverksamheten består av att BEAst tar 

fram standarder inom e-affärer i samarbete med nordiska och internationella organisationer. 

Fokus ligger främst på upphandling, inköp, fakturering och logistik. BEAst driver varje år 

projekt för att införa sina standarder och utveckla sig inom respektive områden. Resultatet 

blir att BEAst tar fram tjänster för sina medlemmar, allt för att stötta och underlätta arbetet 

att införa e-affärer inom byggbranschen. Några av BEAst nyligen framtagna standarder 

genom projektet Effektivare varuförsörjning, SBUF-projekt 12709 är e-Build Supply och e-
Build Label. (BEAst, 2014) 

3.5.1 Effektivare varuförsörjning 

Effektivare varuförsörjning är ett projekt som genomförts av BEAst med stöd från dess 

medlemmar. Projektet bestod av en styrgrupp och en arbetsgrupp med logistikfolk från 

byggentreprenörer, installatörer, grossister, tillverkare, återförsäljare och logistikföretag.  

Målet med projektet var att ”skapa förutsättningar för effektivisering av varuförsörjning i 
branschen” (BEAst, 2014, s 7) 

Förvänt resultat med projektet var att ta fram en processbeskrivning för varuförsörjningen 

från början till slut, en informationsmodell och meddelandestandarder. Resultatet från dessa 

målsättningar blev e-Build Supply. Ett annat förväntat resultat i projektet var att ta fram en 

märkningsstandard samt en rekommendation av hårdvara för märkning, vilket resulterade i 
e-Build Label (kolli-etikett). 

En del av arbetet har gått ut på att identifiera fel och problem inom logistiken i 

byggbranschen. Problemen har listats och lösningar har föreslagits. Syftet har varit att få en 

bra överblick av aktiviteter samt att kunna förbättra effektiviteten hos godsavsändare, 

godsmottagare och transportföretag.  De problem som identifierades indelades i tre grupper 

för att kunna hitta smarta och effektiva lösningar. Den första gruppens problemområde 

”Effektivare informationsbyte” visar exempel på problem som: begreppsförväxling, orimlig 

leveranstid, förändrade behov, lossningsinstruktioner. Den andra gruppens område ”Kräver 

effektivare organisation” visar exempel på problem som: logistikresurser på arbetsplatsen, 

planering av leveranser och olika godsmottagare. Den tredje och sista gruppens område 

”Kräver effektivare gränssnitt mot transportled” karakteriseras av problem som: osäkra 
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leveranstider och utökad avisering om leveranser. Det är de tre grupperna och dess innehåll 

av olika problem som legat till grund för de olika standarderna som tagits fram ur rapporten 
Effektivare varuförsörjning. (BEAst, 2014) 

3.5.2 e -Build Supply 

e-Build Supply är en standard framtagen som resultat från projektet Effektivare 

varuförsörjning. Med införandet av e-Build Supply i byggbranschen är tanken att 

förutsättningarna ska kunna nås för att uppnå målen för Supply Chain Management. 

”Standarden är ett regelverk för de processer och den information som behövs för att skapa 

en effektiv varuförsörjning vid leveranser av byggvaror till en byggarbetsplats”.  (BEAst. 
2014, s 24) 

E-Build Supply består av: 

• processbeskrivning – En rekommendation för varuförsörjningen till en arbetsplats. 

En gemensam modell för branschen att utgå ifrån. Delprocesserna: projektering-, 

inköps-, avrops-, leverans- och betalningsprocess 

• informationsmodell – En modell för överföring av information mellan köpare och 

säljare 

• meddelande – Olika standardmeddelanden inom försörjningsprocessen. De olika 

meddelanden som finns är: leveransplan, avrop, avropsbekräftelse och 

levernasavisering  

• termkatalog – Specifikation av innehållet i respektive meddelande. 

• ordlista – Listning av logistikbegrepp. 
(BEAst 2014) 

 
Figur 7 - Varuförsörjningsprocessen och 
dess informationsmodell. (BEAst 2014) 



23 

3.5.3 e-Build Label 

e-Build Label är en standard, en kollietikett, som fungerar som ett komplement till e-Build 

Supply. Standarden är även ett resultat av rapporten Effektivare varuförsörjning. e- Build 

Lable är en etikett som fästes på godset (bredvid transportetiketten) vid transport till en 

arbetsplats, för att hanteringen av varorna ska blir enkel för leverantören och mottagaren 

(etiketten finns med streckkod och QR-kod). Målet med e-Build Label är att effektivisera och 

förenkla logistiken till arbetsplatsen. Ytterligare ett syfte är att möjliggöra direktleverans till 

t.ex. en specifik lägenhet, trapphus eller rum. Detta nås genom att etiketten är märkt med 

lossningsplats, byggnad, trappa, våning, lägenhet, rum, m.m., vilket är den information som 

behövs för att varan ska hamna på rätt plats direkt. För att kunna uppnå målet gäller det att 

det inblandade aktörerna använder sig av e-Build Supply och deras meddelandestandard. På 

så sätt får alla inblandade i leveransen rätt och riktigt information om vad som ska levereras, 
när det ska levereras och vart det ska levereras.  (BEAst, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Direktleverans till specifik lägenhet med hjälp av e-

Build Label. (BEAst 2014) 
Figur 9 - Exempel på 

kollietiketten e-Build 
Label. (BEAst 2014) 
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4 OBJEKTSBESKRIVNING 

Detta kapitel ger en beskrivning av Peab Sverige AB som företag samt en kortare beskrivning 
om de två projekten som har valts för fallstudien. 

4.1 Kort om Peab AB 

Peab är ett av Nordens största och ledande företag inom bygg- och anläggnings branschen. 

Peab har idag ca 14 000 anställda och flera dotterbolag runt om i Norden. Peab har en 
omsättning på ca 45 miljarder kronor per år.  

Peabs affärsidé lyder: Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är 

total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen 

yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för 
framtiden. (Peab, 2014) 

Peab är ett renodlat bygg- och anläggningsföretag som erbjuder produkter och tjänster inom 

många verksamhetsområden, så som anläggning, asfalt, betong, bostäder och industriellt 
byggande. (Peab, 2014)   
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4.2 Kv. Regementet, Viksäng, Västerås 

Bostadsbolaget Mimer som äga av Västeråsstad ska i samarbete med Peab Sverige AB 

renovera och göra en omfattande ombyggnation av 366 stycken lägenheter på 

Regementsgatan, Viksäng, Västerås. Arbetet startade hösten 2013 och beräknas vara klart 
under början på 2015. 

Ombyggnationen är ett ROT-projekt (reparation, ombyggnation och tillbyggnad) och 

omfattar stambyte, nya kök, nya badrum/WC, nya värmestammar, radiatorer, 

elinstallationer, fönster, balkongdörrar, innerdörrar, garderober, lägenhetsdörrar, 
ventilation, balkonger och tilläggsisolering. (Mimer 2014) 

 

4.2.1 Logistiksystem på Kv. Regementet 

Kv. Regementet använder sig utav BEAsts nya standarder: e-Build Label och delar av e-Build 

Supply. Kv. Regemente fungerar som ett nytt pilotprojekt för BEAst där de har applicerat 

ovan nämnda standarder och prövar dem från projektets början till dess att det är slutfört. e- 

Build Label har applicerats på godsen från fabrik och leverantör till slutdestinationen, 

arbetsplatsen. Med den nya kollietiketten på godset har även lastnings- och 

lossningsinstruktioner medföljt för att kunna få de krav och önskemål som godsmottagaren 

och Peab vill ha på bygget. Etiketten medför även att varje pall är märket med lossningsplats, 

trapphus, våningsplan och lägenhet, vilket möjliggör exakt vetskap om var varan ska 

levereras. Kv. Regementet har även en heltidsanställd godsmottagare på plats som är 

ansvarig för kommande och avgående gods. Transporterna ska aviseras innan de kommer till 

arbetsplatsen för att godsmottagaren ska kunna ge vidare kör- och lossningsinstruktioner 

samt se till att maskinföraren är beredd. Med färdiga lossningsinstruktioner till 

transporterna och den utsatta etiketten på varorna har godsmottagaren kontroll på de varor 

som kommer och vart någonstans på arbetsplatsen de ska levereras.  Kv. Regementet 

använder även e-Build Supply i så pass hög utsträckning att leveransplaner, packnings- och 

Figur 10 - Bild på Regementsgatan. (Mimer 2014) 
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lossningsinstruktioner finns planerade flera månader i förväg. Det medför att tillverknings 

företaget vet exakt vad som levereras, hur det ska packas och när det ska levereras till 

arbetsplatsen. Genom detta planerade arbete förenklas potentiella ändringar som kan uppstå 

under byggtiden genom det standardiserade informationsflöde som finns utformat och 
används mellan beställare, tillverkare, speditörer och leverantörerna. (Mimer 2014) 

4.3 Kv. Vallby, Västerås 

Bostad Mimer AB gör en omfattande renovering av 714 lägenheter på området Vallby i 

Västerås. Projektet är ett stambyte/ ROT – projekt och åtgärderna som görs betraktas som 

standardhöjande. De adresser som berörs av renoveringen är Parstuguvägen 1-35, 

Backstuguvägen 2-18, Gäststuguvägen 1-19,2-22, Portlidervägen 1-21, 2-10, Loftbodevägen 2-

8, 10-24, 36, 38 och 17, Högloftsvägen 1-13, 2-18, Antikvarievägen 8-10 samt Allmogeplatsen 

2-34,19-23. Arbetet startade i början av 2013 och beräknas vara klart under 2016. 

Ombyggnationen omfattar nya kök, nya badrum/WC, innerdörrar, garderober, fönster, 

elinstallationer, lägenhetsdörrar, nya värmestammar, somliga radiatorer och 
tilläggsisolering. (Mimer 2014) 

Figur 11 - Exempel på leveransplan som används vid Kv. Regementet. 

Figur 12 - Bild över Lägenheter på Kv. Vallby. (Mimer 2014) 
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4.3.1 Logistiksystem på Kv. Vallby 

På Kv. Vallby använder de sig av den gamla traditionsenliga logistikmetoden. Platschefen och 

arbetsledaren har kontroll på planeringen och leveranserna. Platschefen bokar in 

leveranserna löpande och ser till att de anländer när han behöver dem. Maskinföraren eller 

arbetsledaren får sedan avisering av transportföretagen när varorna kommer till 

arbetsplatsen och oftast kommer varorna i god tid före det ska användas. På Kv. Vallby 

kommer oftast större partier av material, vilket innebär att det kan komma material som då 

inte behövs förrän om flera veckor. De använder detta logistiksätt för att minimera transport- 

och tillverkningskostnaderna. Maskinföraren fungerar i detta fall som godsmottagare och ser 

till att varorna placeras på rätt ställe på byggarbetsplatsen. Till skillnad från Kv. Regementet 

så har Kv. Vallby inte lägenhetsförpackade pallar, utan de får istället sina varor sorterade 

efter fabrikstillverkning (T.ex. alla F1 (fönster) kommer på en pall, alla F2 (fönster) kommer 

på en annan osv.). I och med att leveranserna inte kommer lägenhetsförpackade medför det 

bland annat att den ansvariga yrkesgruppen måste ta emot varorna, packa om de 

lägenhetsvis på pallar, sedan kör slutligen maskinföraren in respektive pall som nu är 

lägenhetsförpackade till rätt ställe. På Kv. Vallby finns det inte någon specifik lossningstid för 
ankommande gods, utan lastbilen kommer istället någon gång under dagen. 

 

 

Figur 13 - Leveransplan från Kv. Vallby, Västerås. 
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5 RESULTAT/ FALLSTUDIE 

I detta kapitel presenteras resultaten av insamlad data. Informationen redovisas i form av 
mätningsresultat samt resultat av enkätundersökningarna från de båda arbetsplatserna.  

5.1 Mätningar 

Resultatet från bilagorna C, D och E visas i tabell 5-1. Tabell visar resultatet samt en 

jämförelse mellan de både arbetsplatserna. Enligt tabellen är snittkostnaden för logistiksättet 

som används på Kv. Vallby 460 kr billigare än det logistiksätt som används på Kv. 

Regementet beräknat per trapphus. Tidsmässigt är logistiksättet som används vid Kv. 
Regementet drygt tre (3,27) gånger så snabbt som det som används på Kv. Vallby.  

 

 

Tabell 2 - Jämförelse mellan logistiksätt. 

Jämförelse	  
	   	  	  Jämförelse	  per	  trapphus.	   Kv.	  Vallby	   Kv.	  Regementet	  

Snittkostnad	  (kr):	   1	  718,8	   2	  179,4	  
Snitt	  Tid	  (min):	   92,5	   28,3	  
Kv.	  Vallby	  =	  2	  179,4	  -‐	  1718,8	  =	  460	  kr	  billigare	  
Kv.	  Regementet	  =	  92,5	  -‐	  28,3	  =	  64,2	  min	  (1	  h	  4,2	  min)	  Snabbare	  
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5.2 Enkätundersökning 

Resultatet från enkätundersökningen visar att ingen av de tillfrågade tycker att 

leveranssystemet som används på Kv. Regementet är dåligt eller mycket dåligt, se figur 5-1. 

De tillfrågade tycker istället att det är ett bra eller mycket bra system jämfört med det 
traditionella leveranssystem som finns exempelvis på Kv. Vallby. 

 

71 % av de tillfrågade på Kv. Vallby tror att produktiviteten i det vardagliga arbetet skulle bli 
bättre som de fick leveranserna lägenhetsförpackade och uppmärkta på separata pallar. 

 

 

Enligt figur 5-3 visar resultatet att 100 % av de tillfrågade på Kv. Regementet är nöja med 

märkningen av leveranserna. Däremot visar resultatet att en liten andel, 7 % av de tillfrågade 

på Kv. Vallby, tycker att märkningen är dålig och 14 % av de tillfrågade tycker att märkningen 
är mycket bra.  
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Figur 14 - Resultat från fråga 1, Kv. Regementet. 

Figur 15 - Resultat på fråga 1, Kv. Vallby. 
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Enligt resultatet på frågan om det uppstår oklarheter om det mottagna godset är det oftare 
fler oklarheter om var de mottagna varorna ska någonstans på Kv. Regementet än Kv. Vallby. 

 

Enligt figur 5-5 blir det problem med leveranserna 50 % av gånger på Kv. Vallby. På Kv. 

Regementet har 75 % svarat att det sällan blir problem med leveranserna, 6 % har svarat att 
det aldrig blir problem och 13 % tycker att det ofta blir problem. 
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Figur 16 - Resultat från fråga 2. 

Figur 17 -Resultat från fråga 3. 

Figur 18 -Resultat från fråga 4. 
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Enligt figur 5-6 har 71 % på Kv. Vallby bra kontroll på vad som kommer, när de kommer och 

vart leveranserna ska någonstans. På Kv. Regementet är det en bred spridning, huvuddelen 
av de tillfrågade tycker att de har dålig eller bra kontroll på leveranserna. 

 

 

 

Enligt resultatet på frågan om hur mycket tid yrkesarbetarna lägger ner på att leta efter varor 

lägger yrkesarbetarna på Kv. Regementet ner mindre tid på att leta fram rätt varor ifrån 

leveranserna. Resultatet visar att 38 % av de tillfrågade på Kv. Regementet lägger ner väldigt 

lite tid, 56 % lägger ner lite tid och 6 % lägger ner mycket tid. På Kv. Vallby lägger 14 % ner 

väldigt lite tid på att leta fram rätt varor, 71 % lägger ner lite tid och 7 % lägger ner mycket tid 
på att hitta rätt varor från leveranserna.  
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Figur 19 -Resultat från fråga 5. 

Figur 20 -Resultat från fråga 6. 
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Enligt resultatet på frågan om materialmottagningen är det flera som är mer nöja med 

mottagningen av material på Kv. Regementet än det är på Kv. Vallby. 
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Resultatet på fråga 8 och fråga 9 presenteras nedan och är direktkopplade till fråga sju. På 

frågan fick de tillfrågade fick möjligheten att komma med kritik och egna tankar till 
materialmottagningen. 

Fråga 8: Om du tycker att det fungerar dåligt, vad är det som behövs förbättras? 

Kv. Regementet: 

• Mer regelbundna tider på leveranserna. 

Kv. Vallby 

• Mer info från Platschefen, om när material har kommit. 

 

Fråga 9: Finns det något som fungerar bra och inte behöver förbättras?  

Kv. Regementet: 

• Nej. 

• Kommunikation. 

Kv. Vallby 

• - 

 

Enligt figur 5-9 tycker större delen av de tillfrågade på både på Kv. Vallby och Kv. 

Regementet att det knappt finns något problem med att material blir förstört pga. 

oaktsamhet. Det är lite större andel på Kv. Regementet som upplever att det finns ett 
problem.  
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Figur 22 -Resultat från fråga 10. 
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På fråga 11 i enkätundersökningen fick respondenterna möjligheten att komma med kritik till 

materielleveranserna på de båda arbetsplatserna. 

Fråga 11: Vad skulle kunna förbättras med materielleveranserna till och från arbetsplatsen? 

Kv. Regementet: 

• Klarare direktiv till berörd mottagare.  

• Inget.  

• Leverantörerna ringer och förvarnar tidigare. 

 

Kv. Vallby 

• Tar lite tid att vänta på traktorn, ibland behövs en traktor till 

• Noggrannare packning 

• Beställa rätt grejer 

 

Enligt resultatet på frågan om materialplaneringen på arbetsplatserna anser båda 
arbetsplatserna att större del att materialhanteringen sker på ett effektivts sätt. 
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Figur 23 - Resultat från fråga 12. 
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På båda arbetsplatserna är ansvarsuppdelning om vem som ska ta emot materialleveranserna 

väldigt vedertaget. Resultatet visar några procents avvikelse från majoriteten. 

 

 

 

Respondenterna hade möjligheten att lämna kommentarer till fråga 14, som handlar om 

lagring av material på arbetsplatserna, om de tycker att hanteringen kan effektiviseras. På 

Kv. Regementet gavs följande förslag: färdig kapade reglar, bättre ordning på gipsskivor och 

bättre ordning på materialupplag. På Kv. Vallby gavs följande förslag: tätare mellan 
transporterna istället för lagring av material på hög. 
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Figur 24 -Resultat från fråga 13. 

Figur 25 -Resultat från fråga 14. 
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På fråga om onödigt spill på arbetsplatsen ser vi en väldigt stor spridning på resultatet på de 

båda arbetsplatserna. Märkbart är att Majoriteten på Kv. Regementet tror att med mindre 

mängd material och tätare leveranser går det att minimera spill, medan majoriteten på Kv. 
Vallby inte håller med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%	  
5%	  
10%	  
15%	  
20%	  
25%	  
30%	  
35%	  
40%	  
45%	  

Instämmer	  
Inte	  Alls	  

Instämmer	  
Knappt	  

Instämmer	   Instämmer	  
Helt	  

Onödigt spill 

Kv.	  Regementet	  

Kv.	  Vallby	  

Tror du att mindre mängd material på 
upplag och tätare leveranser är ett bra 
sätt att minska onödigt spill på 
byggarbetsplatserna? 
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6 DISKUSSION 

Detta kapitel knyter ihop resultatet med litteraturstudien samt jämför traditionsenliga 

logisklösningar med de nya och moderna. Kapitlet ger även en inblick i felkällor och 
osäkerheter. 

6.1 Mätningar 

Enligt resultatet på mätningarna visade sig leveranssättet som används på Kv. Regementet 

vara drygt tre gånger så snabbt som det leveranssätt som används på Kv. Vallby. Kostnaden 

visade sig däremot vara 27 % dyrare på Kv. Regementet. En fundering är om leveranssättet 

på Kv. Vallby verkligen är mer lönsamt än det som används på Kv. Regementet. För att det 

går tre gånger så snabbt att utföra samma moment på Kv. Regementet, de är drygt tre gånger 

så mer effektiva. Rent kostnadsmässigt så visar sig det traditionsenliga logistiksättet vara mer 

lönsamt, men jag vet inte heller om jag har tagit med alla aspekter i beräkningen, eller om 
finns det gömda kostnader som jag inte räknat med.   

Med en effektivisering av leveransprocessen visar sig kunna bidra till en effektivisering av 

hela byggprocessen, för att alla processer i produktionen är mer eller mindre beroende av 

varandra. Genom effektiviseringen av leveransprocessen så borde de 33 % som går åt till en 

byggarbetares vardag, se kapitel 1.2 i form av att leta, sortera, hämta, flytta, avtäcka, vänta, 
lossa, lasta, bevaka och kontrollera att minimeras avsevärd, kanske till och med nollställas.     

Byggnationer i projektform innebär svårigheter eftersom de medför nya förutsättningar för 

varje unik byggnad. Det innebär nya förutsättningar, nya problem och annorlunda 

omgivningar. Detta problem medför att mätningarna i examensarbetet kan ha felkällor i 

resultatet pga. annorlunda förutsättningar och annorlunda omgivning för maskinföraren. 

Detta problem är en svårighet som måste beaktas vid analysering av resultatet. Varje projekt 
är en engångshändelse och förutsättningarna är unika för varje projekt.  

En sak som måste tas hänsyn till i vidare diskussioner är varans (leveransernas) totalpris. 

Hur förändras varornas totalpris av det nya sättet att arbeta på, med lägenhetsförpackade 

och uppmärkta pallar. Sjunker eller stiger andra kostnader i totalpriset. 

Administrationskostnaderna kanske stiger då planeringstiden blir längre och mer noggrann. 

Andra kostnader som: emballage, förråd, terminal, störningar och hanteringskostnader 

kanske då istället sjunker. Jag tror att det är väldigt viktigt att inte bara fokusera på siffrorna 
ifrån resultatet utan istället fundera på hur varans totalpris förändras. 
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6.1.1 Osäkerheter och felkällor 

En stor osäkerhet och en möjlig felkälla i undersökningen är källan till underlaget på Kv. 

Vallby. Underlaget till mätningarna baserar sig på 3 personers observationer och tidigare 

mätningar. Detta betyder att resultatet kan skilja sig ifrån de mätningar som jag utfört på Kv. 

Regementet. Potentiella felkällor skulle kunna vara: om mätningarna är utförda på exakt 
samma sätt, eller om resultatet skulle skilja sig om jag utfört mätningarna.  

6.2 Enkätundersökning 

Enligt fråga 1 på respektive enkätundersökning visar det sig att yrkesarbetarna på Kv. 

Regementet är väldigt nöjda med leveranssättet som de använder. 71 % av de tillfrågade på 

Kv. Vallby tror att de skulle bli mer produktiva om de fick sina varor lägenhetsförpackade, 

precis som på Kv. Regementet. Detta kan kopplas ihop med vad Vrijhoef och Koskela (2000) 

och Sobotka och Czarnigowska, (2005) säger i kapitel 3.3 om skiftet från traditionell 

bygglogistik till en mer moderna i form av Supply Chain Management. Det märks tydligt på 

resultatet att de tillfrågade på de båda arbetsplatserna tycker att det nya sättet är bättre än 

det traditionella sättet att arbeta på. Detta skulle kunna bero på att Kv. Regementet är mer 

välplanerat och organiserat med sina färdiga packinstruktioner och färdigbestämda tider för 

lossning. 

En slutsats som kan dras av resultatet från enkätundersökningen är att Kv. Vallby är mer 

nöjda överlag med det sätt som de arbetar på, det traditionsenliga sättet. Medan de 

tillfrågade på Kv. Regementet inte är lika nöjda. Detta bedömer jag bero på att det är en trög 

process att byta från det traditionsenligt sätt att arbeta på, till det nya arbetssättet med hjälp 
av Supply Chain Management, som beskrivet i kapitel 3.3. 

Enligt kapitel 3.3 beskrivs att materialhanteringen och lagringsmöjligheterna är väldigt 

viktiga då mycket material blir förstört pga. klimatpåverkan och dålig hantering. Enligt 

resultatet från fråga 10 upplever majoriteten på de båda arbetsplatserna att så är inte fallet. 

Detta kan bero på att båda arbetsplatserna är väldigt välplanerade, på Kv. Regementet i form 

av tidsbestämda leveranser och bestämd mängd och på Kv. Vallby i form av väl valda 

upplagsplatser samt välskött täckning. Denna teori stöds även av resultatet på fråga 13, där 
det inte alls finns några otydligheter i vem som ska ta emot det mottagna materialet. 

Enligt resultatet på fråga 4, 6 och 11 är det mindre problem med leveranserna på Kv. 

Regementet än det är på Kv. Vallby. Detta bedöms bero på att Kv. Regementet är mer väl 

planerat med sitt nya Supply Chain Management sätt att tänka, planera och arbeta på. Enligt 

fråga 4 blir det problem med leveranserna på Kv. Vallby varannan gång. Till skillnad från Kv. 
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Regementet där 75 % svarade att det sällan blir problem. Detta problem kan kopplas till det 

Sobotka och Czarnigowska, (2005) understryker i kapitel 3.3, att det är viktigt att planeras 

sina byggen i förväg för att förbättra och simplifiera byggprocessen, att helt enkelt arbeta 

med Supply Chain Management. Resultatet visar att det går att minimera det onödiga spill 
som utgör 33 % av en byggarbetares vardag med hjälp av smartare logistiklösningar. 

Enligt resultaten på frågorna 2, 3, 7, 8 och 9 är svaren från både arbetsplatserna väldigt 

liknande, de är lika nöjda med märkningen, placering av gods och mottagningen på de båda 

arbetsplatserna. Med andra ord, det traditionsenliga arbetssättet skiljer sig inte från det nya 

moderna Supply Chain Management sättet att arbeta på i effektivitet inom dessa områden. 

Om någonting inte blir till det är bättre, varför byta då? precis som det beskrivs i kapitel 3.3 

att vi behöver inom byggbranschen för att bli mer effektiva. En annan sak som motsäger sig 

Supply Chain Management från ett traditionsenligt arbetssätt är resultaten på frågorna 5 och 

12, som tyder på att de på Kv. Vallby har bättre kontroll på leveranser och de sköts mer 

effektivt där.  

Resultatet på fråga 15 visar att där Peab infört Supply Chain Management i form av 

lägenhetsförpackade pallar och en ny kollietikett blir det mindre onödigt spill, medan där de 

fortfarande använder det traditionsenliga arbetssättet och går ovetande om möjligheterna 

som finns med Supply Chain Management så tror man inte heller på dess potential. Det krävs 

en påtvingad ändring i arbetssätt för att visa och bevisa möjligheterna med logistikens 
effektivisering. 

En negativ konsekvens med BEAsts arbetssätt, att få allt material lägenhetersförpackat och 

köra in de direkt till rätt plats, är att det material som inte körs in direkt, allt extra material 

som tillkommer (extra reglar eller extra gipsskivor) behöver lagras någonstans. Detta 

material skulle kunna lagras på ett mer effektivs sätt enligt resultatet på fråga 14. På Kv. 

Vallby är yrkesarbetarna nöjda med materiallagringen. De vet var allt material lagras och är 

nöjda med resultatet, eftersom de har en bestämd upplagsplats. Jag tror att detta resultat 

beror på att upplagsplatsen för det extra material som finns på Kv. Regementet inte är 

planerad på samma sätt som resterande leveranser och skapar därför ett störande moment. 

6.2.1 Osäkerheter och felkällor 

Enkätundersökningen har gått ut till totalt 60 personer vid arbetsplatserna. Resultatet 

bygger på vad de 60 respondenterna tycker. En felkälla kan vara att för få personer har 

medverkat i undersökningen. Med större antal respondenter i undersökningen blir resultatet 

mer tillförlitligt. En annan felkälla vid jämförelser av resultatet kan bero på förutsättningarna 

för de respektive projekten. Förutsättningarna för yrkesarbetarna vid det vardagliga arbetet 
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skiljer sig åt på de respektive arbetsplatserna och avspeglar sig säkert i svaren på 

enkätundersökningen. 

Nedan följer tveksamheter på resultatet för de respektive arbetsplatserna: 

Kv. Vallby 

Enligt resultatet på fråga 5 har 71 % av de tillfrågade på Kv. Vallby bra kontroll på 

leveranserna, ändå visar resultatet på fråga 10 att 25 % av de tillfrågade upplever att det finns 

problem med förstört material pga. oaktsamhet. De är två resultaten motsäger sig lite grann, 

de tillfrågade på Kv. Vallby tycker att de har bra kontroll fast det uppenbart finns problem 

med förstört material. Anledningen till detta skulle kunna vara att de helt enkelt inte har bra 
kontroll över sakerna eller att förutsättningarna för förvaring är väldigt dåligt.   

Kv. Regementet 

Resultatet på Kv. Regementet visar att 100 % av de tillfrågade tycker att gods är märkt bra. 

Ändå visar resultatet på fråga 3 att Kv. Regementet oftare har problem med vart det 

mottagna godset ska placeras någonstans. Kan detta bero på att Kv. Regementet har specifika 

platser, specifika lägenheter till varje gods, medan Kv. Vallby har en fast plats, en 
godsmottagning där allt material levereras till? 

Enligt resultatet på fråga 5 visar det att de tillfrågade på Kv. Vallby har bättre kontroll på vad 

som kommer, vart någonstans det ska levereras och exakt när det kommer. Vad kan denna 

skillnad bero på när Kv. Regementet har ett mer noggrant leveranssystem, med exakta 

datum, exakta tider samt specificerade platser dit godset ska placeras. Kan det bero på att 

leveranssystemet på Kv. Regementet är nytt, det är nytt för alla inblandade. Kan resultatet 

bero på att Kv. Vallby har ett annat arbetssätt, det får alltid samma leveranser på samma 

veckodag, meden Kv. Regementet får olika leveranser olika dagar. Kv. Vallby arbetar på en 

fem veckorsperiod per trapphus meden Kv. Regementet arbetar på en fyra veckorsperiod. 

Eller kan det vara så att Kv. Vallbys traditionsenliga arbetssätt är så pass inkört och gammal 
så det är enklare. 

6.3 Övriga diskussioner  

En negativ konsekvens av det leveranssystemet som används på Kv. Regementet är att det 

blir större miljöpåverkan pga. att flera lastbilar används vid leveranserna. Materialet kommer 

lägenhetsförpackade och är sorterat efter varje trappuppgång. Detta innebär att varje lastbil 

som kommer till arbetsplatsen kommer med material till en trappuppgång åt gången. Det 

medför att koldioxid utsläppen ökar när man använder fler lastbilar vilket har en negativ 



41 

påverkan på miljön. Leveranssystemet som används på Kv. Vallby, där lastbilarna är fyllda 

med material för att minimera transportkostnaderna har istället en mindre negativ 
miljöpåverkan. 

7 SLUTSATSER  

I detta kapitel presenteras slutsatserna i examensarbetet. Kapitlet knyter an studiens syfte 
och svarar på de frågeställningarna som ställts upp. 

Resultatet på undersökningarna visar att BEAsts leveranssätt (Kv. Regementet) är mer 

effektiva än det traditionsenliga (Kv. Vallby) ur tidssynpunkt, men fortfarande lite dyrare att 

applicera i praktiken. Undersökningarna visar att det är en trög process att använda BEAsts 

arbetssätt, och att många fler problem uppstår än med det traditionsenliga logistiksättet. 

Resultatet visar dock att viljan att använda arbetssättet och förbättra logistiken på 

arbetsplatsen finns bland yrkesarbetarna. . Resultatet visar att det går att minimera onödigt 
spill med hjälp av smartare logistiklösningar. 

Användningen av BEAsts arbetssätt behöver används mer och i större omfattning runt om i 

Sverige. När det appliceras på fler arbetsplatser kan oklarheter och problem som finns idag 

minska. Om arbetssättet används i större omfattning kan troligen kostnaderna för 

leveranssystemet och transportkostnaderna minska, vilket innebär att arbetssättet kan 
konkurrera ut det traditionsenliga ekonomiskt.     

Det mest lönsamma material- försörjning/hanterings sätt är fortfarande det traditionsenliga. 

Men det mest effektiva är det nya moderna sättet som applicerats vid Kv. Regementet. För- 
och nackdelarna med de respektive leveranssätten är beskriva i diskussionen.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

För att kunna sänka kostnaderna för BEAsts leveranssystem och därmed ha möjligheten att 

konkurrera ut det traditionsenliga leveranssystemet helt, kan en studie göras om 

effektivisering av transport- och leveranskostnader. En annan kostnad som vore intressant 

att undersöka är totalpriset på det mottagna materialet. Det vore väldigt intressant att 

undersöka hur materialets totalkostnad påverkas av de BEAsts arbetssätt och sedan jämföra 

det med det traditionsenliga arbetssättet. En annan intressant sak att utreda, vore att mäta 
spillet som uppstår med det båda leveranssätten, för att sedan göra en jämförelse. 

Potentiella frågeställningar som kan ställas i ett fortsatt arbete: 

• Hur förändras materialets totalpris av BEAsts leveranssystem? 

• Vilket leveranssystem är mest kostnadseffektivt, sett till totalpriset. Traditionsenliga 

eller BEAst? 

• Vilket leveranssystem orsakar minst spill av material? 
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BILAGA A - Mätningar 

 

Kv.	  Regementet	  -‐	  Mätningar	  
	   	   	  

	  	   Leverans:	   Datum:	   Trapphus	  nr:	  
Antal	  
lgh:	  

Tid:	  
(min)	   Anteckning:	  

1	   Fönster	  
2014-‐
03-‐11	   67	   6	  st.	   20	  

Tiden	  
beräknades	  ifrån	  
lastbilen	  
öppnade	  dina	  
portar,	  tills	  alla	  
pallar	  6	  st.	  var	  
inne	  på	  rätt	  
balkong	  

2	   Fönster	  
2014-‐
03-‐14	   69	   6	  st.	   25	   	  	  

3	   Fönster	  
2014-‐
03-‐19	   71	  

12	  
st.	   60	   	  	  

	  	   	  	  
	  

	  	   	  	  
Snitt	  tid:	  26,25	  min/6	  
lgh.	  (1	  st.	  Trapphus)	  

1	  
Beslag	  &	  komp	  -‐	  

mtrl.	  
2014-‐
03-‐12	   51	   6	  st.	   30	   	  	  

2	  
Beslag	  &	  komp	  -‐	  

mtrl.	  
2014-‐
03-‐18	   53	  

16	  
st.	   40	   	  	  

3	  
Beslag	  &	  komp	  -‐	  

mtrl.	  
2014-‐
03-‐27	   55	   6	  st.	   25	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Snitt	  tid:	  20,36	  min/6	  
lgh.	  (1	  st.	  Trapphus)	  

Totalsnitt:	  Tid	  per	  trapphus:	  
23,3	  min/trapphus	  (ett	  
trapphus	  =	  6	  lgh)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  Kv.	  Vallby	  -‐	  Mätningar	  

	   	   	  
	  	   Leverans:	   Datum:	   Trapphus	  

Antal	  
lgh:	  

Tid:	  
(min)	   Anteckning:	  

1	  

Fönster	  

-‐	   -‐	   -‐	  

60	  min	  Lossning	  +	  6	  h	  
Leverans	  av	  fönster	  in	  till	  
lägenheterna.	  (ett	  
trapphus)	  OBS	  -‐	  Tidigare	  
observationer	  

1	  
Handfat	  +	  WC	  

Stol	  
2014-‐
03-‐17	   -‐	   6	   45	   	  	  



1 

BILAGA B - Enkätundersökning Kv. Regementet 

Logistikenkät	  

	  

En	  jämförelse	  mellan	  nya	  och	  gamla	  logistik	  system.	  

	  

Denna	  enkätundersökning	  ingår	  i	  mitt	  examensarbete	  för	  Civilingenjör	  i	  Samhällsteknik	  vid	  
Mälardalens	  Högskola.	  Målet	  är	  att	  jämföra	  två	  olika	  logistiksätt	  att	  arbeta	  på,	  vad	  gäller	  
materielleveranser	  till	  och	  från	  arbetsplatsen.	  De	  utvalda	  arbetsplatserna	  är	  Kv.	  Regementet	  och	  Kv.	  
Vallby	  i	  Västerås.	  

Jag	  skulle	  vara	  väldigt	  tacksam	  om	  du	  tog	  dig	  tid	  (ca	  2-‐3	  minuter)	  att	  fylla	  i	  enkäten	  så	  ordentligt	  och	  
noggrant	  som	  du	  kan.	  

Tack	  på	  förhand	  	  

/	  Alexander	  Esseen	  Larsson	  
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Kv.	  Regementet	  

Vad	  är	  din	  yrkesroll:	  	  

Yrkesarbetare	   □	  

Traktorförare	   □	  

Annat:	  

	  

	  

1. Hur	  tycker	  du	  att	  detta	  leveranssätt	  (som	  finns	  på	  Regementet,	  med	  lägenhets	  förpackade	  
pallar)	  fungerar	  jämfört	  med	  det	  traditionella	  leveranssättet,	  där	  varorna	  kommer	  
osorterade,	  de	  packas	  om	  och	  sedan	  levereras	  in	  till	  lägenheterna?	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
	  Mycket	  Dåligt	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dåligt	   	   	  	  	  	  Bra	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mycket	  bra	  
	  
	  

2. Hur	  pass	  väl	  tycker	  du	  att	  godset	  (Material	  leveranserna)	  är	  märkta?	  	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
	  Mycket	  Dåligt	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dåligt	   	   	  	  	  	  Bra	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mycket	  bra	  
	  
	  

3. Hur	  ofta	  uppstår	  det	  oklarheter	  om	  var	  det	  mottagna	  godset	  ska	  någonstans?	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
	  Mycket	  Ofta	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ofta	   	   	  	  	  Sällan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aldrig	  
	  
	  
	  
	  
	  

4. Hur	  pass	  ofta	  tycker	  du	  att	  de	  blir	  problem	  med	  leveranserna?	  T.ex.	  Fel	  material/gods	  
kommer,	  fel	  material/gods	  på	  fel	  ställen,	  det	  fattas	  saker	  osv.?	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
	  Mycket	  Ofta	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ofta	   	   	  	  	  Sällan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aldrig	  
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5. Hur	  pass	  bra	  koll	  (vet	  när	  de	  kommer,	  vad	  som	  kommer,	  vart	  de	  ska	  någonstans,	  etc.)	  har	  du	  

på	  leveranserna?	  	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
	  Mycket	  Dåligt	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dåligt	   	   	  	  	  	  Bra	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mycket	  bra	  
	  
	  

6. Hur	  mycket	  tid	  lägger	  du	  ner	  på	  att	  leta	  fram/hitta	  på	  rätt	  vara	  från	  leveranserna?	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
	  Väldigt	  Lite	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lite	   	   Mycket	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Väldigt	  Mycket	  
	  
	  

7. Hur	  tycker	  du	  att	  mottagningen	  av	  material	  fungerar	  idag?	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
	  Mycket	  Dåligt	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dåligt	  	   	  	  	  	  Bra	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mycket	  bra	  
	  
	  
	  

8. Om	  du	  tycker	  att	  det	  fungerar	  dåligt,	  vad	  är	  det	  som	  behövs	  förbättras?	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

9. Finns	  det	  något	  som	  fungerar	  bra	  och	  inte	  behöver	  förbättras?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

10. Upplever	  du	  att	  det	  finns	  problem	  med	  material	  som	  blir	  förstört	  pga.	  oaktsamhet?	  (t.ex.	  
dålig	  täckning	  av	  material,	  uppläggning	  på	  olämpliga	  platser)	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	  	  	  □	   	  	  	  	   	   	  	  	  	   □	  
Instämmer	  inte	  alls	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  knappt	   Instämmer	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  
	  

	  



4 

11. Vad	  skulle	  kunna	  förbättras	  med	  materielleveranserna	  till	  och	  från	  arbetsplatsen?	  
	  
	  
	  
	  

	  

12. Upplever	  du	  att	  planeringen	  av	  material	  och	  materialtransporter	  skötts	  på	  ett	  effektivt	  sätt?	  	  
	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	   	   	  	  	   □	  
Instämmer	  inte	  alls	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  knappt	   Instämmer	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  
	  
	  
	  

13. Tycker	  du	  att	  det	  är	  klart	  vem	  som	  ska	  ta	  emot	  leveranser	  när	  de	  anländer	  till	  
byggarbetsplatsen?	  	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	  	   	  	  □	   	  	  	  	   	   □	  
Instämmer	  inte	  alls	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  knappt	   Instämmer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  

	  

14. Byggmaterial	  på	  arbetsplatsen	  lagras	  i	  väntan	  på	  att	  användas.	  Tycker	  du	  at	  hanteringen	  av	  
detta	  kan	  effektiviseras?	  

Ja	   □	  

Nej	  □	  

Om	  Ja,	  Hur?	  

	  	  
	  
	  

	  

15. Tror	  du	  att	  mindre	  mängd	  material	  på	  upplag	  och	  tätare	  leveranser	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  minska	  
onödigt	  spill	  på	  byggarbetsplatserna?	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	  	  	  □	   	  	  	  	   	   	  	  	  	   □	  
Instämmer	  inte	  alls	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  knappt	   Instämmer	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  
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BILAGA C - Enkätundersökning Kv. Vallby 

 

Logistikenkät	  

	  

En	  jämförelse	  mellan	  nya	  och	  gamla	  logistik	  system.	  

	  

Denna	  enkätundersökning	  ingår	  i	  mitt	  examensarbete	  för	  Civilingenjör	  i	  Samhällsteknik	  vid	  
Mälardalens	  Högskola.	  Målet	  är	  att	  jämföra	  två	  olika	  logistiksätt	  att	  arbeta	  på,	  vad	  gäller	  
materielleveranser	  till	  och	  från	  arbetsplatsen.	  De	  utvalda	  arbetsplatserna	  är	  Kv.	  Regementet	  och	  Kv.	  
Vallby	  i	  Västerås.	  

Jag	  skulle	  vara	  väldigt	  tacksam	  om	  du	  tog	  dig	  tid	  (ca	  2-‐3	  minuter)	  att	  fylla	  i	  enkäten	  så	  ordentligt	  och	  
noggrant	  som	  du	  kan.	  

Tack	  på	  förhand	  	  

/	  Alexander	  Esseen	  Larsson	  
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Kv.	  Vallby	  

Vad	  är	  din	  yrkesroll:	  	  

Yrkesarbetare	   □	  

Traktorförare	   □	   	  

Annat:	  

	  

	  

1. Hur	  tror	  du	  produktiviteten	  för	  dig	  skulle	  förändras	  i	  det	  vardagliga	  arbetet	  om	  alla	  
leveranser	  kom	  lägenhetsförpackade	  och	  uppmärkta	  på	  samma	  pall	  istället	  för	  osorterade.	  
(osorterade	  =	  t.ex.	  alla	  WC-‐stolar	  på	  en	  pall,	  alla	  handfat	  på	  en.	  osv.)	  
	  

□	   	  	  	  	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  	  □	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2. Blir	  Mycket	  Värre	  	  	  	  	  	  Blir	  Värre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oförändrad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blir	  Bättre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blir	  Mycket	  bättre	  

	  
	  
	  

3. Hur	  pass	  väl	  tycker	  du	  att	  godset	  (Material	  leveranserna)	  är	  märkta?	  	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
	  Mycket	  Dåligt	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dåligt	   	   	  	  	  	  Bra	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mycket	  bra	  
	  

4. Hur	  ofta	  uppstår	  det	  oklarheter	  om	  var	  det	  mottagna	  godset	  ska	  någonstans?	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
	  Mycket	  Ofta	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ofta	   	   	  	  	  Sällan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aldrig	  

	  

5. Hur	  pass	  ofta	  tycker	  du	  att	  de	  blir	  problem	  med	  leveranserna?	  T.ex.	  Fel	  material/gods	  
kommer,	  fel	  material/gods	  på	  fel	  ställen,	  det	  fattas	  saker	  osv.?	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
	  Mycket	  Ofta	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ofta	   	   	  	  	  Sällan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aldrig	  
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6. Hur	  pass	  bra	  koll	  (vet	  när	  de	  kommer,	  vad	  som	  kommer,	  vart	  de	  ska	  någonstans,	  etc.)	  har	  du	  
på	  leveranserna?	  	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
	  Mycket	  Dåligt	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dåligt	   	   	  	  	  	  Bra	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mycket	  bra	  
	  
	  

7. Hur	  mycket	  tid	  lägger	  du	  ner	  på	  att	  leta	  fram/hitta	  på	  rätt	  vara	  från	  leveranserna?	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
	  Väldigt	  Lite	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lite	   	   Mycket	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Väldigt	  Mycket	  

	  

	  

8. Hur	  tycker	  du	  att	  mottagningen	  av	  material	  fungerar	  idag?	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  □	  
Mycket	  Dåligt	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dåligt	   	   	  	  	  	  Bra	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mycket	  bra	  

	   	   	   	  

	  

9. Om	  du	  tycker	  att	  det	  fungerar	  dåligt,	  vad	  är	  det	  som	  behövs	  förbättras?	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

10. Finns	  det	  något	  som	  fungerar	  bra	  och	  inte	  behöver	  förbättras?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

11. Upplever	  du	  att	  det	  finns	  problem	  med	  material	  som	  blir	  förstört	  pga.	  oaktsamhet?	  (t.ex.	  
dålig	  täckning	  av	  material,	  uppläggning	  på	  olämpliga	  platser)	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	   	   	  	  	   □	  
Instämmer	  inte	  alls	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  knappt	   Instämmer	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  
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12. Vad	  skulle	  kunna	  förbättras	  med	  materielleveranserna	  till	  och	  från	  arbetsplatsen?	  
	  
	  
	  
	  

	  

13. Upplever	  du	  att	  planeringen	  av	  material	  och	  materialtransporter	  skötts	  på	  ett	  effektivt	  sätt?	  	  
	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	  	  	  □	   	  	  	  	   	   	  	  	  	   □	  
Instämmer	  inte	  alls	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  knappt	   Instämmer	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  
	  
	  
	  

14. Tycker	  du	  att	  det	  är	  klart	  vem	  som	  ska	  ta	  emot	  leveranser	  när	  de	  anländer	  till	  
byggarbetsplatsen?	  	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	   	   	  	  	   □	  
Instämmer	  inte	  alls	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  knappt	   Instämmer	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  

	  

15. Byggmaterial	  på	  arbetsplatsen	  lagras	  i	  väntan	  på	  att	  användas.	  Tycker	  du	  at	  hanteringen	  av	  
detta	  kan	  effektiviseras?	  

Ja	   □	  

Nej	  □	  

Om	  Ja,	  Hur?	  

	  	  
	  
	  

	  

16. Tror	  du	  att	  mindre	  mängd	  material	  på	  upplag	  och	  tätare	  leveranser	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  minska	  
onödigt	  spill	  på	  byggarbetsplatserna?	  
	  

	   □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	   	   	  	   □	  
Instämmer	  inte	  alls	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  knappt	   Instämmer	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	   hel
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BILAGA D - Beräkningsunderlag 

 

Beräkningsunderlag	  från	  Kv.	  Vallby	  
	   	  Tidsåtgång	  
	   	  Moment	   Tid	  (h)	   Trapphus	  (antal)	  

Lasta	  in	  fönster	  från	  lastbil	  in	  i	  tältet	   1	  h	   3	  st	  
Lasta	  in	  fönster	  till	  lgh.	   6	  h	   3	  st	  

Snitt	  tid	  per	  trapphus	  =	  20	  min	  +	  2	  h.	  

Kostnadsunderlag	  för	  Kv.	  Regementet	  och	  Kv.	  Valby:	  
	  Yrkesgrupp/tjänst	   Kostnad:	   	  	  

Snickare	   360	  kr/h	   	  	  
Rörmokare	   390	  kr/	  h	   	  	  
Godsmottagare	   344	  kr/h	   	  	  

Lägenhetsförpackade	  varor	  +	  väntetid	  
för	  lastbilen	  

Ahlsell	  -‐	  305	  kr/lgh	  
Elite	  -‐	  1250	  kr	  +	  60	  kr	  
á	  lgh	  (6	  lgh/trapphus)	  

	  	  



1 

 

BILAGA E - Beräkningar 

 

Kv.	  Vallby	  
	   	   	  Leveransprocessen	  för	  badrums	  beslag	  

	   	  Moment:	   Yrkesgrupp:	   Antal	  arbetare:	   Tid	  (min):	  
Lastbil	  lämnar	  av	  varor.	   -‐	   -‐	   -‐	  
Traktor	  kör	  fram	  varor	  +	  korg	   Traktor	   1	   5	  
Lastar	  på	  korgen	  med	  varor	   Rör	   1	   15	  
Traktor	  kör	  fram	  till	  lgh.	   Traktor	  +	  Rör	   1	  +	  1	   5	  
Lastar	  av	  varor	  till	  lgh.	   Traktor	  +	  Rör	   2	  Rör,	  1	  traktor	   10	  
Fördelar	  in	  rätt	  grejer	  till	  rätt	  lgh.	   Rör	   1	   10	  

Tid	  för	  beslagleveransen:	  	   45	  
Kostnader	  

	   	   	  Kostnader:	   Tid	  per	  man	  (min):	   Kostnad:	   Kostnad	  (Kr):	  

Rör,	  gubbe	  nr	  1	   40	   390	  kr/h	   257,4	  
Rör,	  gubbe	  nr	  2	   10	   390	  kr/h	   65,0	  
Traktor	   20	   630	  kr/h	   207,9	  

Kostnad	  för	  beslagleveransen:	   530,3	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  Leveransprocessen	  för	  fönster	  
	   	   	  Moment	   Yrkesgrupp	   Antal	  arbetare	   Tid	  (min)	  

Lossa	  och	  ställa	  in	  i	  tält	   Traktor	   Traktor	   20	  

Traktor	  levererar	  till	  lgh.	   Traktor	  +	  Snickare	  
2	  Snickare	  +	  1	  

traktor	   120	  
Tid	  för	  fönsterleveransen:	  	   140	  

Kostnader	  
	   	   	  Kostnader:	   Tid	  (Min)	   Kostnad	   Kostnad	  (Kr)	  

Snickare	  nr	  1	   120	   360	  kr/h	   720,0	  
Snickare	  nr	  2	   120	   360	  kr/h	   720,0	  
Traktor	   140	   630	  kr/h	   1	  467,9	  

Kostnad	  för	  fönsterleveransen:	   2	  907,9	  
Snitt	  tid	  och	  snittkostnader	  för	  fönster	  och	  badrumsbeslag:	  

	  Typ:	   Kostnad	  (kr):	   Tid	  (Min):	  
	  Badrumsbeslag	   530,3	   45	  
	  Fönster	   2	  907,3	   140	  
	  Snitt	  kostnad	  (kr):	   1	  718,8	  
	  Snitt	  tid	  (min):	   92,5	  
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Kv.	  Regementet	  
	   	   	  Leverasprocessen	  för	  fönster	  och	  badrumsbeslag	  

	   	  Moment:	   Yrkesgrupp:	   Antal	  arbetare:	   Tid	  (min)	  

Traktor	  lastar	  in	  från	  lastbil	  till	  
rätt	  lägenhet.	  

Traktor	  +	  
Godsmottagare	   1	  +	  1	   23,3	  

Godsmottagare	  slänger	  varje	  
emballage	  när	  arbetet	  är	  klart.	  

Godsmottagare	  +	  
Traktor	   1	  +	  1	   5	  

Snitt	  Tid	  (min):	   28,3	  
Kostnader	  

	   	   	  Kostnader:	   Tid	  (min):	   Kostnad:	   Summa	  (kr):	  
Traktor	   28,3	   630	  kr/h	   297,2	  
Godsmottagare	   28,3	   344	  kr/h	   162,3	  
Lägenhetsförpackat.	   -‐	   287	  kr/lgh.	   1	  720,0	  
Snitt	  kostnad	  (kr):	   2	  179,4	  

 



 

 

	   

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


