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Abstract  
This is a study, the purpose of which is to investigate how the construction company Sefab Bygg AB is 

able to increase its profitability and render a more efficient production process through logistic 

solutions. The study is made during one of Sefab´s present projects. The project includes sanitary 

renovation of 650 apartments in the co-operative Opalen in Norrköping.  

To find out whether changes of logistic routines are profitable or not, it’s necessary to evaluate the 

total cost of the changes. A total cost analysis is a mapping of all the costs for a particular material, 

on one hand for the present situation and on the other after the change. This report includes a 

description of the present situation. It also includes case studies, to map the flow of material at Sefab 

today. Suggestions of interesting alternative solutions, has then been developed. With the help of 

studies and contacts with suppliers an estimate of costs for the suggested changes can be made.  

Suggestions of changes for Sefab´s logistic routines are “just in time” deliveries and the use of a third 

parts logistic company even called TPL-company. The TPL-company can offer services such as 

transports, warehouse and different jobs at the construction site.  

The result in this study tells us that “just in time” deliveries, is not a profitable solution for Sefab. It 

would result in a higher total cost and will only make the production slightly more efficient. The 

services from a TPL-company would on the other hand increase Sefabs profitability and result in a 

more efficient production process. 
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Sammanfattning 
Denna rapport är en studie som syftar till att undersöka hur entreprenadföretaget Sefab Bygg AB kan 

förbättra sin lönsamhet och effektivisera produktionen genom förändringar av logistiska rutiner. 

Studien är genomförd under ett av Sefabs pågående byggprojekt. Byggprojektet omfattar stambyte 

och våtrumsrenovering i 650 lägenheter tillhörande bostadsrättsföreningen Opalen i Norrköping.  

För att ta reda på om förändringar av logistiska rutiner är lönsamma är det nödvändigt att göra en 

totalkostnadsanalys. Totalkostnadsanalys innebär en kartläggning av samtliga kostnader för 

hanteringen av ett material, dels i nuläget och dels efter förändringen. I denna rapport ingår en 

nulägesbeskrivning och fallstudier för att kartlägga materialflödet i dagsläget. Förslag på intressanta 

alternativa lösningar har sedan tagits fram. Med hjälp av fallstudier samt kontakt med leverantörer 

fås en kostnadsbild för framtagna förslag.  

Förslag på förändringar i Sefabs logistiska rutiner är mer behovsstyrda leveranser som är bättre 

anpassade till produktionen samt utnyttjande av tjänster från ett tredjepartslogistikföretag även 

kallat TPL-företag. TPL-företagets tjänster kan bestå av bärjobb, transporter och lagerhållning.  

Resultatet i rapporten visar att Sefab inte skulle tjäna på behovsstyrda leveranser till 

byggarbetsplatsen. Det skulle öka totalkostnaden och bara effektivisera produktionen i viss mån. TPL-

företagets tjänster skulle däremot öka Sefabs lönsamhet och positivt påverka 

produktionseffektiviteten. 
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Förord 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Det nya inneordet är logistik – inte minst i byggbranschen. Alla problem går 

att sammanfatta med dålig logistik” 

Så lyder en rubrik i tidsskriften Byggchefen från 2006. Byggbranschens beställare ställer idag högre 

och högre krav på kortare projekttider till lägre kostnader. För byggföretagen innebär det hårdare 

konkurrens. För att möta de ökade kraven är det nödvändigt för byggföretagen att effektivisera 

verksamheten och öka lönsamheten. För att lyckas med det gäller det att utnyttja resurser, 

arbetskraft, material och tid på smartaste sätt. Genom att anpassa leveranser till produktionen samt 

låta utomstående företag sköta delar av verksamheten kan entreprenören koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet. Detta betyder minskat slöseri med ovan nämnda faktorer vilket ökar effektiviteten 

och lönsamheten för företaget.1 

1.2 Företagsbeskrivning 
Sefab Bygg AB är ett byggföretag grundat i Norrköping år 1997. Kunderna är huvudsakligen 

fastighetsförvaltare och arbetena består ofta av inre och yttre renoveringsarbeten såsom 

fasadrenovering, dränering och stambyten. Företagets mest kända projekt är nybyggandet av Cloetta 

Center i Linköping. Företaget har sitt huvudkontor i Norrköping och har totalt cirka 80 anställda. För 

närvarande är Sefab verksamma i östra Mellansverige från Oskarshamn i söder till Stockholm i norr.2  

1.3 Projektbeskrivning 
Sefab genomför våtrumsrenovering och stambyten i 650 lägenheter åt Riksbyggen. Lägenheterna 

ligger i stadsdelen Vilbergen i utkanten av Norrköping och tillhör bostadsrättsföreningen Opalen. 

Husen är trevåningshus utan hiss med tre till fyra trapphus i varje hus och två lägenheter per 

våningsplan. Stambyte och våtrumsrenovering är ett omfattande arbete med många olika parter 

inblandade i projektet. Sefab har som totalentreprenör det yttersta ansvaret för att arbetet blir väl 

genomfört samt att tillgodose krav och önskemål från beställaren och boende. Projektet har fått 

namnet Opalen. 

Sefab utför stambytena i etapper. En etapp består av fyra trappuppgångar och färdigställs under 

loppet av fyra veckor. De specialiserade hantverkarna går på rullande schema mellan lägenheterna 

och avlöser varandra. Under tiden renovering pågår i lägenheterna evakuerar man de boende och 

erbjuder dem ett boende i baracker under de fyra veckor arbetet tar. Evakuering och återflytt sker på 

fredagar.  

Inför stambytet kontaktar Sefab de boende om kommande arbeten. De boende får ett antal 

valmöjligheter gällande till exempel planlösning, färg på klinker och tillval av utrustning. Sefab 

anordnar tillvalskvällar för de boende då de får besöka en bod där Sefab bl.a. visar ett demoexempel 

av ett våtutrymme i grundutförande. Samtidigt som stambytet sker river man det gamla ytskiktet i 

                                                           
1
 Byggchefen, 2006, sid 5 

2
 http://www.sefabbygg.se 
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våtrummen och ersätter med nytt. Man anpassar även planlösningen på våtrummen enligt nya 

normer. Det installeras nytt kakel och klinker, nya sanitetsvaror och installationer.  

Sefab har egna snickare och plattsättare på arbetsplatsen. Snickarna sköter intäckning, regling, 

flytspackling, gipsning och komplettering medan plattsättarna lägger tätskikt och sätter kakel. 

Rivning, håltagning, VA-arbeten, el, målning och städning m.m. utförs av underentreprenörer. 

Byggproduktionen påbörjades sommaren 2009 och hela projektet väntas vara klart till december 

2011.  

1.4 Problembeskrivning 
Sefab har god erfarenhet av stambyten och det är säkert ingen slump att de ofta blir upphandlade för 

att utföra sådana arbeten. Företaget strävar ständigt efter förbättring och ledningen i företaget är väl 

medvetna om vilka områden som kan förbättras för att höja kvalitén och lönsamheten. Ett område 

där Sefab inser att det finns potential till förbättring är inom logistikområdet. Ledningen i företaget 

tror att det finns stora vinster att hämta genom att förbättra sig inom området. Exakt hur man ska gå 

tillväga för att skapa en effektivare och mer lönsam byggprocess är lite oklar. Ledningen beskriver 

däremot en vision om effektiv och lönsam produktion samt smidiga och effektiva 

kommunikationssystem och rutiner. 

Vid upphandling av leverantörer har inköpare och platschefer en dialog och försöker komma överens 

om hur de ska finna en lösning som både är kostnadseffektiv och produktionseffektiv. För att hitta ny 

vägar och lösningar till en effektiv och lönsam verksamhet vill företaget att en utomstående part ser 

över rutinerna. 

I denna rapport undersöks några teorier om hur Sefab kan förbättra vissa moment i 

produktionsprocessen. Författaren har tillsammans med platschefen på Sefab kommit fram till ett 

antal frågeställningar. 

1.5 Syfte & frågeställning 
Syftet är att genomföra en totalkostnadsanalys för ett eller flera material för att se om det lönar sig 

att köpa in stora kvantiteter eller ha en mer produktionsanpassad materialförsörjning. Rapporten 

syftar även till att utvärdera alternativa sätt att hålla med lager och distribuera material till 

arbetsplatsen samt att undersöka hur mycket av arbetet som är ”icke värdeskapande” arbete. Detta 

leder till följande frågeställningar: 

 Kan Sefab AB göra byggandet mer kostnads- och tidseffektivt genom logistiska åtgärder? 

1.6 Avgränsningar 
Rapporten behandlar endast ett fåtal material då en analys av hela materialflödet skulle bli ett alltför 

omfattande arbete. De material som har valts ut är OSB vilket är en sorts spånskiva, våtrumsgips, 

takgips samt kakel och klinker.  

1.7 Metod och källor 
Författarens första kontakt med Sefab var med en av delägarna i Sefab, Anders Arrelid. Vid det mötet 

formulerade Anders de visioner och tankar han hade om examensarbetets omfattning. Författaren 

fick ingen konkret uppgift utan fick ganska fria tyglar att själv tolka uppgiften och med egna ögon 

analysera problemet och arbeta fram en lösning. 
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Nästa steg var att besöka projektplatsen och träffa platschefen Johan Dagberg. Johan hade mer 

konkreta tankar hur han ville förändra logistikens struktur. Det föll sig så pass väl att författarens 

tankar och Johans tankar stämde ganska väl överens och tillsammans kunde gemensamma mål för 

examensarbetet tas fram. Nästa steg var att begränsa examensarbetets innehåll. Det gjordes i 

huvudsak i samspråk med examinator med även till viss del med platschefen.  

1.7.1 Faktainsamling 

1.7.1.1 Litteratur 

Redan i ett tidigt skede av examensarbetet påbörjades sökning, granskning och val utav relevant 

litteratur för examensarbetets inriktning. Utifrån den problembeskrivning Sefab gett författaren har 

denne sökt teorier i litteratur, studier och rapporter som behandlar dessa problem. Större delen av 

litteraturen som erhållits samt litteraturtips har författaren fått direkt från Martin Rudberg som är 

professor i bygglogistik på Linköpings Universitet.   

1.7.1.2 Fallstudier 

Ett antal studier har genomförts på arbetsplatsen. Hantverkarna var medvetna om observatörens 

närvaro. Studierna syftar till att undersöka omkostnader för det material rapporten ämnar behandla. 

Många av omkostnaderna är svåra att mäta i verkligheten och i dessa fall har hantverkarna 

intervjuats för att uppskatta omkostnadens storlek eller så har författaren använt sig av statistik från 

tidigare studier.  

1.7.1.3 Intervjuer 

Författaren har genomfört ett antal intervjuer. Några av intervjuerna har gjorts med i dagsläget 

inblandade parter för att analysera materialflödet och totalkostnader. För att undersöka alternativa 

logistiska lösningar har tänkbara samarbetspartners intervjuats. Vissa intervjuer har varit planerade 

men även sporadiska intervjuer har förekommit i samband med fallstudier och observationer. I vissa 

fall har författaren även använt sig av kortare mailkonversationer.  

Planerade intervjuer har genomförts med Ekströms Trävaru AB och Almroths AB. Ekströms är 

leverantör av gips- och OSB skivor och ansvarig för leveranser där heter Rickard Håkansson. Almroths 

är ett företag som handhåller bygglogistiktjänster som lagerhållning, transport och servicearbeten på 

byggarbetsplatsen. Kontaktpersoner där har varit Carl Svensson och Petra Karlqvist.  

På Beijer byggmaterial som levererar kakel och klinker heter kontaktpersonen Andreas Öberg. Med 

Andreas har författaren endast haft mailkontakt. För övrigt har sporadiska intervjuer gjorts med 

platschef, hantverkare och maskinförare. 

1.7.2 Stödfunktioner 

Under examensarbetets gång har författaren i huvudsak haft tre personer som stödfunktion. Det har 

varit examinator Ingemar Klint som har hjälpt till att utforma examensarbetets omfattning samt att 

hålla struktur på arbetsgång och rapportskrivning. Professor Martin Rudberg har tillhandahållit 

litteratur, samt hjälpt till med beräkningar och lösningsgångar. Den tredje personen är platschef 

Johan Dagberg på Sefab AB som har haft stort intresse av examensarbetets innehåll och resultat. 

Johan och författaren har fortlöpande bollat idéer. Johan har även försett författaren med 

nödvändiga uppgifter och material. 
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1.8 Metod- och källkritik 
Det kan vara missvisande att bara studera ett fåtal byggmaterial då de byggmaterial som rapporten 

behandlar levereras och behandlas i samma moment som en rad andra. Exempelvis så transporteras 

kakel & klinker tillsammans med fix, fog och spackel samt en rad andra material.  

Många av de teorier, rapporter och tidigare studier som används i rapporten behandlar nybyggande 

av hus. Förutsättningarna för detta projekt skiljer sig från ett nybyggande på flera sätt. Detta tas upp 

närmare i kapitel 2.2. 

Vissa poster i totalkostnadsmodellen är teoretiskt antagna. Det mest rättvisa hade naturligtvis varit 

att studera tillämpningen av ett TPL-företags tjänster i praktiken på projektplatsen. På grund av 

examensarbetets begränsade omfattning har detta inte varit möjligt.  

1.9 Disposition 
Efter den inledande delen följer ett teoriavsnitt som tar upp relevanta teorier och tidigare studier 

som ligger till grund för de frågeställningar och problem den här rapporten behandlar. Efterföljande 

kapitel är en nulägesbeskrivning av materialflödet samt en redovisning av de fyra fallstudier som 

utförts på projektplatsen. I fjärde kapitlet analyseras de resultat som arbetats fram i kapitel tre samt 

tar upp förslag på förändringar. Femte kapitlet innehåller diskussion och slutsats. 

1.10 Begreppsförklaringar 
 MA - Materialadministration 

 Lean - är ett engelskt adjektiv och betyder mager. I industrin betyder ordet snarare 

resurseffektiv. 

 Outsourca - Överlåta delar av det egna företagets verksamhet till utomstående företag. 

 APD-plan - Arbetsplatsdispositionplan. Syftar till att visa hur material och resurser ska 

fördelas och placeras på en byggarbetsplats. 

 OSB - Ett skivmaterial som kan beskrivas som ett mellanting mellan spånskiva och plywood. 

Används ofta bakom gipsskivan för att öka bärigheten i konstruktionen. 

 Våtrumsgips - Enligt normer får vanligt gips inte användas i våtrum. Våtrumsgips skiljer sig 

från vanligt gips främst genom att den saknar den omgivande pappen. 

 LUL - Teleskoplastare 

 Ordersärkostnad - Kostnader för en orderläggning.   

 Ibid. - är latin och betyder ”på samma ställe”. Används i källhänvisningen och hänvisar till 

föregående källa. 

 TPL-företag - Tredjepartslogistikföretag är ett utomstående företag som erbjuder logistiska 

tjänster. 

 Ledtid - Tid från order till leverans. 
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2 Bakomliggande teori och studier 

2.1 Byggbranschens utveckling 

2.1.1 Kostnads- och produktivitetsutveckling 

För 50 år sedan var lönekostnaden den största delen i byggkostnaderna. Idag utgör leverantörer, 

materialkostnader och underentreprenörer den största kostnaden. Under 80- och 90-talet började 

fokus riktas mot materialadministrationen på byggarbetsplatsen och MA blev ett viktigt begrepp i 

byggbranschen. Inköpare på dagens byggföretag koncentrerar sig ofta på att förhandla fram ett så 

bra pris som möjligt för en vara och utgår från det när han/hon väljer leverantör. Vad som inte tas 

hänsyn till är totalkostnaden för materialet d.v.s. samtliga omkostnader.  Ett bättre samarbete 

mellan entreprenör och leverantör skulle vara gynnsamt för båda parter. För entreprenören skulle 

det innebära att den får leveranser med rätt mängd, rätt kvalitet och i rätt tid. Detta skulle minska 

slöseriet med resurser på byggarbetsplatsen. Det är viktigt att dagens entreprenadföretag sätter 

press på leverantörerna att erbjuda denna möjlighet. Om det visar sig att entreprenören kan sänka 

totalkostnaden för material med hjälp av mer anpassade leveranser kommer den att efterfråga 

tjänsten även i framtiden. För leverantören skulle det innebära en konkurrensfördel mot andra 

materialleverantörer som inte kan leverera material på ett kundanpassat sätt.3 MA är inget nytt 

begrepp i byggbranschen men fortfarande aktuellt och ligger till grund för dagens logistikfrågor4. 

Det finns inget som tyder på att byggföretagen i Sverige satsat på kvalitets- eller 

produktivitetsförändringar trots den senaste högkonjunkturen. Det har heller inte skett några 

åtgärder för att minska byggkostnaderna under perioden.5 Detta kan tänkas bero på flera olika saker. 

Till att börja med finns det ett övergripande behov av en attitydförändring i byggbranschen. En annan 

orsak kan vara att det finns en osäkerhet eller okunskap om hur arbetet ska bedrivas. Enligt 

undersökningar finns det i branschen både vilja och ambition både på ledningsnivå och hos 

arbetarna, men ofta visar undersökningar att lite sker. Det stora ansvaret ligger hos branschens 

ledare och det handlar om att våga ta steget. Det föreligger givetvis en viss risk med satsningar i 

byggindustrin såväl som i andra branscher.6,7  

Byggkostnaderna i Sverige är betydligt högre än i övriga Europa. Mellan 1995 och 2006 ökade 

byggkostnaderna med 71 % medan medelinkomsten i Sverige bara ökat med 32 %. 

Byggnadsprisindex har på 2000-talet ökat betydligt snabbare än konsumentprisindex. En konsekvens 

av detta blir höga hyror på nyproducerade bostäder. Lönerna i byggbranschen har ökat marginellt 

mer än lönerna i industribranschen. Om man däremot jämför produktivitetsutveckling mellan 

varubranschen och byggbranschen så är förbättringen i varubranschen väldigt god medan 

produktivitetsutvecklingen i byggindustrin mer eller mindre stått still.8  

2.1.2 Logistikutveckling 

”Enligt tidigare studier finns de största vinsterna i byggbranschen att hämta genom att effektivisera 

hantering och lagring av byggmaterial. Reducerat materialspill och minskade störningar i 

                                                           
3
 Räta ut byggsvängen, sid 11-30 

4
 Logistik vid husbyggnad, sid 19,29 

5
 Sega gubbar, sid 54-56 

6
 Räta ut byggsvängen, sid 11-30 

7
 Sega gubbar 

8
 Bygglogistik – En Introduktion 
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produktionen kan också ge lägre logistikkostnader. En viktig aspekt är att lägsta pris ofta inte är 

detsamma som lägsta totalkostnad”.9  

Synen på logistik inom byggbranschen har varierat de senaste 50 åren och olika begrepp har i 

perioder varit speciellt populära. Fram till 60-talet låg tyngden på att effektivisera enskilda aktiviteter 

i materialhanteringen såsom paketering, lagring och transporter. På 70-talet började begreppet 

materialadministration användas. Då analyserades materialflödet från tillverkare till slutlig 

förbrukare för att minska antalet störningar i materialhanteringen. På 80-talet utvecklades innehållet 

i begreppet materialadministration och det talades om MA. Fokus låg då på att analysera mängden 

spill på arbetsplatser och vad det berodde på.  Studierna gav ofta mycket blandade resultat beroende 

på byggarbetsplatsens utformning och vilket material som studerades. Ända in på 90-talet visade 

uppföljningsstudier att materialspillet inte hade minskat, trots att man i branschen är väl medveten 

om problemet. På 90-talet började även jämförelsen med verkstadsindustrin. Rapporter beskriver 

hur byggbranschen borde kunna ta lärdom av hur verkstadsindustrin har visat goda resultat genom 

att optimera materialflöden. Det handlar om att optimera led- och leveranstider, tids- och 

kvantitetsprecision samt kostnadseffektivitet. Det talas även om vikten av att låta leverantörer 

komma in i ett tidigt skede av projekteringsfasen för att få ett effektivt samarbete mellan leverantör 

och entreprenör. Under 90-talet har kvalitets- och logistikbegreppen flätats samman i uttryck som 

”just in time” vilket innebär att ha rätt material, vid rätt tidpunkt, med rätt kvantitet och kvalitet. 

Idag är begrepp som ”lean construction” och ”supply chain management” populära. Lean 

Construction hämtar inspiration från japanska biltillverkaren Toyotas kvalitetsarbete och supply chain 

management handlar om globalisering av byggbranschen och hur man kan utnyttja internationella 

inköp. Begreppet tredjepartslogistik TPL är ett relativt nytt begrepp i byggbranschen och handlar om 

hur byggföretagen ska effektiviseras genom att outsourca delar av verksamheten på en utomstående 

part.10   

2.2 Tidigare studier i bygglogistik 
I slutet av 70-talet genomfördes undersökningar om materialspill i byggbranschen som 

uppmärksammades och påverkade synsättet på materialhanteringen. Under de dryga trettio år som 

gått har det genomförts många utvecklingsprojekt inom bygglogistik. Byggandet utvecklas ständigt 

och en effektivisering av byggprocessen är nödvändig eftersom materialkostnaden utgör ca 50 % av 

totala byggkostnaden. Syftet med studierna är att kartlägga slöseriet i byggbranschen. Brister i 

inköpsprocessen och materialhanteringen minskar effektiviteten. Exempel på slöseri i byggbranschen 

tas upp i nästa avsnitt.11 

Det finns gott om studier och rapporter om bygglogistik i samband med nybyggnationer. Ofta jämförs 

byggindustrin med tillverkningsindustrin och ansträngningar att implementera tillverkningsindustrins 

produktivitetsutveckling till byggindustrin pågår ständigt. De två branscherna skiljer sig dock avsevärt 

på ett antal punkter.12 

 Byggindustrin driver större delen av sin produktion i projektform. Varje ny byggnadsprocess 

är en produkt och varje produkt kräver sitt eget projekt. Att driva produktionen i projektform 

                                                           
9
 Logistik vid husbyggnad, sid 29-30 

10
 Logistik vid husbyggnad, sid 13,19-20 

11
 Logistik vid husbyggande 

12
 Effektivt byggande – Utmana dina processer! 
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innebär höga kostnader p.g.a. bland annat höga produktutvecklingskostnader och låg 

standardiseringsgrad. För att göra byggindustrin mer effektiv efterlyses en högre grad av 

processorientering och minskad projektfixering 

 Byggindustrin skapar en ny organisation för varje produkt, vilket gör det svårare att dra 

lärdom från produktionen 

 I tillverkningsindustrin förflyttas material och komponenter från station till station. I 

byggindustrin är det istället resurser i form av yrkesarbetare, material, utrustning etc. som 

förflyttas från produkt till produkt, vilket ger mer komplexa flöden 

 Byggindustrin saknar ofta en väl standardiserad produktionsprocess, vilket gör det svårt att 

bedriva förbättringsarbete 

 I tillverkningsindustrin verkar företaget under likartade förutsättningar för varje produkt. I 

byggindustrin förändras ständigt förutsättningarna. Dessa förändringar kan gälla väder, lokal, 

klimat leverantör och organisation 

 Byggindustrin arbetar oftast mot orderstyrd produktion, där varje ny produkt kan ses som en 

prototyp. Eftersom varje prototyp ser olika ut innebär det att inlärningseffekterna blir ganska 

små 

2.3 Lean-teori 
Lean-metoden handlar om att minska på slöseriet av resurser i byggandet. Lean-bygg ska utveckla 

och förbättra företagets arbetssätt och strategier. Detta ska ske genom att sätta kunden i fokus, 

vilket handlar om att leverera en produkt med rätt kvalitet, till lägsta möjliga kostnad och i rätt tid.13 

Meningen med Lean-bygg är att så många arbetsmoment som möjligt skall vara värdeskapande. Den 

totala ledtiden i byggandet måste fokuseras och optimeras. Detta gör man genom tydligare 

kundstyrd produktion från projektering till färdig byggnad.14 

Tidigare lades mycket tid ner på att optimera de olika värdeskapande aktiviteterna, exempelvis hur 

golvläggaren ska göra för att lägga ett golv så snabbt som möjligt. I Lean-bygg ser man till hela 

byggprocessen istället för att koncentrera sig på enskilda processer. Den största möjligheten till 

förbättring i byggindustrin finner vi hos de icke värdeskapande processerna. Genom att eliminera 

dessa får företaget en effektivare verksamhet ur kvalitet, tid och ekonomisk synpunkt. De icke 

värdeskapande processerna nämns i Lean-metoden som slöseri och definieras med åtta punkter.15 

 Överproduktion - utföra fler arbeten eller utföra arbeten tidigare än vad som behövs. 

Överproduktion är ett allvarligt problem, eftersom det orsakar andra slöserier 

 Väntan - på att någonting ska hända, t ex att material ska anlända eller att andra 

yrkesgrupper ska bli färdiga 

 Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt, t ex att lagra material på byggarbetsplatsen 

 Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb, t ex rörelser för att hämta 

material och verktyg 

 Omarbete - omarbete, korrigeringar och reparationer som inte tillför något värde för kunden 

 Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver. Kunden förväntar sig en viss nivå på 

arbetet, men mer behövs inte 

                                                           
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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 Transporter - onödiga transporter, t ex omflyttningar av material och utrustning 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – att inte ta tillvara medarbetarnas fulla kompetens 

Det finns ett tydligt samband mellan Lean-teorin och en väl fungerande logistik. God logistik handlar 

om att ha rätt material på rätt plats vid rätt tidpunkt, något som är en av logistikens grundstenar. Så 

logistik och Lean-filosofin går hand i hand.16  

För vem ska då arbetet vara värdeskapande? Även om Lean-metoden har kunden som utgångspunkt 

så måste ändå arbetet skapa värde även för den egna organisationen. För företagets ägare innebär 

det att arbetet bör gå med vinst. För medarbetarna kan arbetets värde betraktas på flera sätt. Den 

mest självklara är att de får lön för sitt arbete. Men värde för arbetare är mycket mer än bara lön. Att 

skapa värde för arbetarna innebär att man låter dem ha inflytande och vara delaktiga i företagets 

planering och strategiska arbete. Detta är en viktig del i att skapa en effektiv byggprocess då 

arbetaren i hög grad ingår i den. Kompetensen och viljan att utvecklas hos medarbetare skall tas 

tillvara. Det är även viktigt att utbilda och träna medarbetarna. Slutligen skall även byggandet skapa 

värde för samhället. Detta uppnås genom att erbjuda en trevlig och attraktiv arbetsplats dit folk 

söker sig och stannar kvar. Genom att sänka kostnaderna för byggandet kan samhället erbjuda 

billigare boende.17  

En tillämpning av Lean-teorin i praktiken är användande av ett tredjepartslogistikföretag, ett så kallat 

TPL-företag. TPL-företaget skapar värde för kunden genom till exempel lägre priser och bättre 

service18. För byggbranschen skulle det kunna innebära lägre byggkostnad, kortare byggtider men 

även bättre arbetsförhållanden för de anställda. Värde skapas genom operativ effektivitet, 

resursdelning, nätverksutveckling och förbättrade affärsprocesser19. 

2.4 Tredjepartslogistik 

2.4.1 Vad är Tredjepartslogistik? 

TPL-företag är en typ av tjänsteföretag som vuxit sig allt starkare under de senaste tjugo åren. 

Begreppet tredjepart innebär att det egna företaget outsourcar en del av sin verksamhet och lägger 

ut den på ett annat företag. De första TPL-företagen såg dagens ljus i slutet på 80-talet, början på 90-

talet. Huvuduppdragen för TPL-företagen var då oftast begränsat till lagerhållning och transporter. 

Möjligheten till flexibilitet och egna initiativ i TPL-företagen var begränsade. Kommunikation och 

samarbete mellan TPL-företaget och dess kund var ofta dåligt utvecklat. Alltför sällan ledde 

samarbetet till förlängda kontrakt eller utökad verksamhet. Kostnaderna för TPL-företagen var höga 

och framtiden såg mörk ut. It-utvecklingen på 90-talet underlättade det administrativa arbetet och 

den globala utvecklingen i branschen och bidrog kraftigt till TPL-företagens framsteg. Lagerhållning 

och transport är än idag TPL-företagens huvudsyssla men informationsbaserade och andra 

värdehöjande aktiviteter förekommer i allt högre utsträckning.20,21 

                                                           
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
18

 TPL – vem gör vad? 
19

 Ibid. 
20

 Tredjepartslogistik, sid 29-30 
21

 TPL marknaden mognar 



Linköpings Universitet Campus Norrköping   
 

 14 

 

2.4.2 Fördelar och nackdelar med att anlita ett TPL-företag 

Fördelarna med att outsourca delar av sin verksamhet kan vara flera. När ett företag ska införa ett 

nytt arbetsmoment, en ny teknik eller rutin slipper man dyra investeringar samt arbetet med att 

rekrytera och utbilda personal. Ett TPL-företag kanske har möjligheten att utföra ett arbete 

effektivare än vad det egna företaget gör i dagsläget. Det egna företaget kan satsa pengar och 

resurser på att förbättra sin kärnkompetens. Antalet led i en process kan minskas om allt utförs av ett 

och samma företag. Sammanfattningsvis så är huvudfördelen den direkt kostnadsmässiga men även 

kvalitetsförbättringar bidrar i längden till att verksamheten hos huvudföretaget blir mer lönsam. 

Kostnadsbesparingar som är relaterade till kvalitetsförbättringar är oftast svåra att mäta men dock 

en viktig faktor att ta hänsyn till vid användande av ett TPL-företag.22 En annan viktig fördel att ta 

hänsyn till är arbetsmiljösituationen. Många utav bärjobben utförs i oergonomiska arbetsställningar 

vilket medför skador och sjukskrivningar. Enligt rapporter så utgör kostnader för hälsa och säkerhet 

12 % av produktionskostnaden.23 

Nackdelarna med outsourcing av verksamheten kan vara svåra att avgöra på lång sikt. En risk är 

naturligtvis att kompetens och kunskap hos olika TPL-företag kan variera, samt att det egna företaget 

tappar viss kontroll över sina aktiviteter. Det finns även risker med att det egna företaget går miste 

om kompetens eller att kompetensen överförs till TPL-företaget. Det skulle kunna leda till försämrad 

konkurrenskraft på lång sikt vilken även kan bli svår att återfå. Andra nackdelar kan vara ökat 

beroende av leverantörer, uppföljning av kostnader relaterade till samarbetet med TPL-företaget 

samt risk för kommunikations- och organisationsproblem under överflytten av den egna 

verksamheten till TPL-företaget. Slutligen finns det även risk att konfidentiell information läcker ut 

samt risk för sociala och legala problem.24 

2.4.3 Exempel på TPL verksamhet i byggbranschen 

2.4.3.1 Bygglogistik AB 

Urban Wallin, vd för företaget Bygglogistik AB i Göteborg förklarar i ett nummer av byggchefen hur 

god logistik ger vinnare. Bygglogistik AB:s huvudsakliga uppgift är att planera och ombesörja 

materialförsörjningen till bygget. Företagets filosofi är att utnyttja dygnets alla timmar optimalt. 

Bygglogistik AB opererar på byggarbetsplatsen från fyra på eftermiddagen till sju på morgonen, den 

tiden på dygnet när hantverkaren inte finns på plats. Under den tiden lyfts material på plats och 

allting är förberett till morgonen, så att när hantverkarna anländer kan de ägna sig åt det arbetet 

som de är specialiserade på. På så sätt använder man resurser på arbetsplatsen, exempelvis kranar 

och lastare mer effektivt. Arbetsbelastningen på platschefen minskar också eftersom Bygglogistik AB 

sköter all planering när det gäller materialförsörjning.25  

2.4.3.2 Prolog bygglogistik AB 

”Med bättre bygglogistik kan man få ner kostnaderna”. Det hävdar Fredrik Friblick, vd för företaget 

Prolog bygglogistik AB. ”För att uppnå en förändring krävs det bättre kunskap om problembild och 

lösningar”. Han menar att byggandets processer och materialflöden måste omstruktureras och 

företagen måste få ett ökat fokus på resultatet. Ingen byggplats är den andra lik vilket kräver en 

noggrann planering av logistiken inför varje specifikt projekt. Under en högkonjunktur ökar 
                                                           
22

 Tredjepartslogistik, sid 9-10, 35-37 
23

 Rapport slöseri, sid 7 
24

 Tredjepartslogistik, sid 11 
25

 Byggchefen, sid 4 
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byggandet och byggproduktionen intensifieras. Det leder ofta till sämre planeringen vilket bidrar till 

att produktivitetsnivån förblir oförändrad eller sjunker. Detta ställer högre krav på dem som har 

ansvar utanför produktionen, till exempel inköpare och leverantör. Det behöver också ske 

förbättringar i kommunikationen mellan inköpare och produktionsansvarig.26 

Det är nödvändigt att inköparen sätter sig in i behoven som är specifika för byggarbetsplatsen. Alltför 

ofta förhandlar inköparen fram stora inköpskvantiteter med långa ledtider till ett lågt pris, vilket 

bidrar till behov av lager och mycket interhantering av materialet. Behovet är ofta precis tvärtom, det 

vill säga mindre leveranser med kortare ledtider. Genom att anpassa materialflödet efter behovet på 

byggarbetsplatsen minskar man även stressen. Produktionsledare och arbetare behöver inte lägga 

ner tid på att hantera problem och störningar i materialflödet, utan kan koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet. Fredrik framhäver även vikten av att genomföra en totalkostnadsanalys när man 

undersöker kostnaden för ett material.27 

2.5 Materialflödesanalys 
För att kunna förbättra processer samt reda ut var kostnader kommer ifrån krävs det att befintliga 

rutiner ses över. I en nulägesbeskrivning kartläggs alla material- och informationsflöden genom en 

flödeskartläggning. I flödeskartläggningen ingår olika aktiviteter, lagerpunkter och personer som är 

inblandade i material- och informationsflödet. Det gäller att få med samtliga faktorer som påverkar 

flödet och således kostnaden för att hantera ett material.28 

2.6 Totalkostnadsanalys 
Totalkostnadsanalysen ska belysa hur kostnaden för en process påverkas när man beslutar att ändra 

rutinerna för processen. Begreppet totalkostnad innebär att man fångar upp samtliga kostnader för 

en process och inte bara kostnaderna för den egna avdelningen. Om t.ex. inköparen på ett företag 

ska ta ett beslut så är det viktigt att han eller hon inte endast tar hänsyn till inköpspriset utav även 

tar hänsyn till exempelvis transportkostnader, lagringskostnader och administrativa kostnader.29  

Vilka faktorer som ska ingå i en totalkostnadsanalys beror helt på situationen. Om ett företag har 

tagit ett beslut om att vidta vissa åtgärder ska alla faktorer som påverkas av beslutet ingå i 

totalkostnadsanalysen. För vissa faktorer kommer kostnaden att öka och för andra faktorer kommer 

kostnaden att minska. En del faktorer kommer kanske påverkas minimalt eller ingenting alls. Dessa 

faktorer kan eventuellt efterhand tas bort ur totalkostnadsmodellen.30 

2.7 Leveransservice 
Leveransservice brukar delas upp i flera mindre leveransserviceelement. Uppfattningen om 

elementens omfattning och innebörd kan variera mellan olika företag. De leveransserviceelement 

som är relevanta för den här rapporten är ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och 

information. Deras omfattning och innebörd förklaras enligt följande: 31  

                                                           
26

 Byggchefen, sid 5-7 
27

 Ibid. 
28

 Modern Logistik, sid 175-177 
29

 Modern Logistik, sid 33-39 
30

 Ibid. 
31

 Modern Logistik, sid 40-41 
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 Ledtid är tiden från orderläggning till leverans. Långa ledtider innebär att det är nödvändigt 

med lager för att kunna möta efterfrågan. Orderkvantitet bestäms oftast då genom 

spekulationer och statistik. Kortare ledtider gör det möjligt att minska lagret och istället lägga 

order när efterfrågan är känd.32 

 Leveranspålitlighet är tillförlitligheten i ledtiden. Det är ofta önskvärt att få leveransen på 

uttalad tidpunkt. Både för sena och för tidiga leveranser kan ställa till problem.33 

 Leveranssäkerhet innebär rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet. Att leveranssäkerhet hos 

leverantören skall vara hög är något de flesta kunder tar för givet. Att en pall helt plötsligt 

innehåller 50 artiklar istället för 100 kan få förödande konsekvenser för kunden. Om varans 

beskaffenhet ändras från leverans till leverans innebär också detta problem för kunden.34 

 Information och framförallt kommunikation är livsviktigt när tidskraven ökar. Att 

leverantören ser och lyssnar till kundens behov är viktigt. Exempelvis kan kunden vilja ha 

information om olika leveransmöjligheter, ledtider eller kunna följa och övervaka en 

leverans.35 

2.8 Wilson-formeln 
Wilson-formeln används för att räkna ut ekonomisk orderkvantitet. Lägst kostnad fås när 

beordringskostnader och lagerföringskostnaden tangerar varandra. Beordringskostnader är 

kostnader som är relaterade till varje ordertillfälle, till exempel godsmottagning och 

fakturabetalning. Ju oftare order läggs desto högre beordringskostnader och vice versa. 

Lagerföringskostnaden beror på lagervolymen det vill säga ju mer varor i lager desto högre 

lagerföringskostnad. Wilson-formeln bygger på en jämn förbrukning.36 Formeln lämpar sig väl i 

industrisammanhang där det finns goda rutiner i lagerverksamheten. I byggsammanhang är dock 

formeln mer osäker eftersom den bygger på vedertagna antaganden. I byggbranschen förekommer 

sällan lagerverksamhet med goda rutiner och leveranserna består oftast av många olika material 

vilket gör formeln svår att tillämpa.37,38  

2.9 DuPont modellen 
DuPont modellen är ett verktyg för att på ett lätt sätt åskådliggöra och beskriva företagets 

lönsamhet. Modellen är uppdelad i två halvor, en övre och en nedre. Den övre bygger på företagets 

resultaträkning och leder fram till företagets vinstmarginal. Den nedre delen bygger på 

balansräkningen och leder fram till kapitalomsättningshastighet. Den övre delen innehåller intäkts- 

och kostnadsposter medan den nedre delen fokuserar på tillgångarna i företaget. Slutligen fås 

räntabilitet på totalt kapital som är ett mått på hur bra företagets verksamhet förräntar de egna 

tillgångarna. 39,40 

                                                           
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
36

 Modern logistik, sid 221 
37

 Modern Logistik, sid 33-35 
38

 Logistik vid husbyggnad, sid 20 
39

 Modern Logistik, sid 199-200 
40

 Företags- och räkenskapsanalys, sid 121-122 
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Figur 1 DuPont modell från Modern Logistik, sid 199 

  



Linköpings Universitet Campus Norrköping   
 

 18 

 

3 Nulägesbeskrivning och fallstudier 

3.1 Specifika logistikförhållanden för projekt Opalen 
En väl fungerande logistik kräver i grunden en god planering och standardiserade processer. I 

jämförelse med husbyggnad skiljer sig stambytesrenovering på flera punkter. Vid ett husbygge är det 

en produkt som framställs. I framställandet av produkten ingår flera olika processer. Vid stambytet i 

projekt Opalen färdigställs ett nytt trapphus, d.v.s. en ny produkt varje vecka. Den färdiga produkten 

är inte ett hus utan stambyten och renoveringar i 650 olika lägenheter där förutsättningarna ständigt 

varierar. 

Fördelen med stambyten är att processen upprepas ständigt och att den borde ge inlärningseffekter 

på arbetsgången, vilken den också gör enligt platschefen. Det märks främst på antalet anmärkningar 

vid slutbesiktning. Efterhand kan det även i viss mån förutspås vilka problem som kan uppstå. 

Det stora problemet med stambytesprojekt som detta är att arbetsplatsen ser olika ut från vecka till 

vecka. Det är princip omöjligt att upprätta en APD-plan som är aktuell längre tid än en vecka. 

Terrängen kring varje hus och andra omständigheter ser olika ut för varje trappuppgång. 

Materialförsörjningen ändrar således karaktär från vecka till vecka. Områdets terräng gör det även 

svårt att etablera något lager på projektplatsen. I projektets startskede var det ett alternativ som 

diskuterades, men företagsledningen och platschefen kom överens om att det inte var någon optimal 

lösning.  

Sefab har lokaler på Risängen i Norrköping som kan användas som lager, vilket företaget idag även 

gör. Personalen som arbetar på lagret har dock ingen större erfarenhet eller utbildning inom det 

området. Arbetsstyrkan på lagret utgörs av hantverkare och fastighetsskötare.    

3.2 Materialflödesanalys 
Här följer en beskrivning hur materialet hanteras från leverantör tills det sitter på plats i en lägenhet. 

Detta är nödvändigt för att kunna reda ut samtliga omkostnader för ett specifikt material. 

Omkostnader kan till exempel bestå av hanteringskostnader, administrationskostnader och skador. 

3.2.2 Hantering av Gips och OSB 

En av Sefabs materialleverantörer är Ekströms trävaru i Norrköping som tillhandahåller gips och OSB 

samt en mängd andra material. Det material från Ekströms som behandlas i den här papporten är 

OSB, våtrumsgips och takgips. Ekströms köper in materialet från tillverkaren och håller med 

mellanlager åt Sefab. För att få materialet till ett visst pris finns det krav från tillverkaren på minst 

antal produkter för varje inköp (tabell 1). 

Minimiorder         

      OSB Våtgips Takgips 

  
 

  
  

  

Antal pall 
 

  13 16 14 

Kvantitet per pall   50 42 42 

Totalt antal     650 672 588 
Tabell 1 Minimiorder för gips och OSB 
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3.2.2.1 Lagerhållning 

Sefab har inför projekt Opalen diskuterat internt och med leverantören hur materialförsörjning ska 

gå till. Lösningen idag är att Ekströms håller med ett mellanlager åt Sefab AB. Detta var ett önskemål 

från Sefab eftersom större inköpskvantiteter ger ett lägre inköpspris. Att etablera ett lager för gips 

och OSB på byggarbetsplatsen har också diskuterats. Det alternativet har dock Sefab AB uteslutit 

eftersom företaget anser att det inte är genomförbart. Ett tredje alternativ som diskuterats är 

lagerhållning på det egna lagret. Detta alternativ innebär mer hantering av material såsom 

lastning/lossning och transporter. Sefab anser att det ökar risken för skador och gips är ett ömtåligt 

material. 

3.2.2.2 På byggarbetsplatsen 

Varje måndag levererar Ekströms gips och 

OSB tillsammans med en rad andra material 

till arbetsplatsen med en inhyrd kranlastbil. 

Trots att lossning på angiven plats ingår i 

priset lossar oftast en lastare lastbilen (se 

figur 2). I dagsläget får Sefab materialet 

levererat på ett antal pallar med 

standardmängd, förpackade på ursprungligt 

sätt. Det brukar vara en eller två pall av varje 

material. Behovet för en vecka ligger 

någonstans mellan en och två pall. När 

lastaren lossat klart fördelar den materialet på 

byggarbetsplatsen.  

När materialet skall monteras lyfts det in i trapphuset av en teleskoplastare. Materialet tas emot av 

två hantverkare som lyfter in det i trapphuset. Först lyfts OSB och våtgips in på övre plan och 

mellanplan. OSB och våtgips till nedre plan ställs fram framför entrén och bärs in för hand vid ett 

senare tillfälle, detta p.g.a. platsbrist i trapphusen. Takgipset bärs helt in för hand. Innan lastaren 

lämnar arbetsplatsen ställer den fram takgips framför entrén. Hantverkarna skär sedan till skivorna i 

halvor och bär in dem för hand. Hur arbetet fortskrider och vem som gör vad är väl planerat och 

hantverkarna har goda och väl inarbetade rutiner. Mer i detalj hur inlyft går till beskrivs i 

redovisningen av de fallstudier som gjorts på arbetsplatsen.  

Ibland har Sefab en egen lastare på plats, ibland har de en inhyrd. I de fall Sefab hyr in en lastare 

beror det på att den egna är upptagen med annat jobb eller att den inte kommer åt att lyfta in. 

Lastaren är alltså inte stationerad på byggarbetsplatsen utan den opererar på flera andra utav 

företagets projekt samt på Sefabs lager. Det förekommer konflikter i företaget om hur den egna 

lastaren ska utnyttjas. 

Ca en gång i månaden avstår Sefab materialleveranserna från Ekströms då det finns tillräckligt med 

överblivit material kvar på arbetsplatsen. Platschefen tar då reda på hur mycket material som finns 

på plats och drar av det från beställningen. Ofta handlar det om en pall mindre. 

Figur 2 Lossning av Ekströms lastbil med teleskoplastare 
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Det material som blir över lagerhålls på arbetsplatsen och övertäcks så det inte skadas. Materialet 

flyttas runt på olika platser beroende på var det skall användas. Internförflyttningarna utförs oftast 

av lastare efter samspråk med snickarna. Ibland förflyttar hantverkarna materialet för hand med 

hjälp av en gipsvagn. 

I vissa fall är det omöjligt att lyfta in material med en lastare på grund av dåliga markförhållanden. Då 

lyfter hantverkarna in materialet manuellt. Vid manuellt inlyft tar hantverkarna hjälp av en 

motordriven skena som transporterar materialet till våningsplanet.  

3.2.3 Hantering av Kakel och klinker 

Leverantör av kakel och klinker är Beijer byggmaterial. Beijer tillhandahåller leveranser från 

tillverkaren med lastbil till Sefabs lager på Risängen i Norrköping.  

Sefab erbjuder de boende ett standardpaket med vitt vågigt kakel. Kaklet erbjuds inte i någon annan 

variant och således är efterfrågan på den konstant. Kunden kan givetvis välja att sätta in ett annat 

kakel än det som Sefab erbjuder men då blir kostnaden helt annorlunda och behandlas inte i denna 

rapport. Vanligast är att kunden väljer standardkaklet. Eftersom efterfrågan på kaklet är konstant gör 

Sefab inga ändringar på beställningar av kakel. Minimiorder för att erhålla avtalat pris på kakel är 

tjugo pallar. 

Vad det gäller klinker så har kunden ett antal 

valmöjligheter. Det finns sex olika färger att välja 

mellan. Efterfrågan på de skilda sorterna klinker 

varierar och order läggs när lagersaldot börjar 

minska. Platschefen övervakar lagersaldot via en 

excelfil där han bokför inleveranser och åtgång. 

Det är i huvudsak två av de sex klinkertyperna som 

går åt mest. En av färgerna har aldrig efterfrågats 

och lagermängden på den är fortfarande lika stor 

som vid projektets början, det vill säga den har 

varit densamma i nio månader. I början av 

projektet köpte Sefab in en viss mängd av varje 

färg utan att veta efterfrågan på de olika färgerna.  

3.2.3.1 Lagerhållning 

Kakel och klinker levereras från tillverkaren till Sefabs lager ungefär en gång varannan månad. 

Aviseringen från tranportören fungerar dåligt och Sefab vet sällan vilken dag eller tid lastbilen 

anländer. Lastaren som ska lossa lastbilen är inte stationerad på lagret vilket innebär att den ibland 

får avbryta sitt pågående arbete för att åka ner till lagret för att lossa. När godset är lossat körs det in 

på lagret. Det förekommer ingen ankomstkontroll eller bokföring av lagersaldo m.m. Platschefen i 

Vilbergen övervakar lagersaldot med hjälp av en excelfil där han för in beställd mängd och förväntad 

förbrukning. Den förväntade förbrukningen baseras på de val de boende har gjort på tillvalskvällarna. 

De boende kan givetvis ändra sig men då tar Sefab ut en avgift. Med jämna mellanrum gör 

platschefen besök på lagret för stämma av den bokförda statistiken med det verkliga lagersaldot (se 

figur 3). Platschefen uppskattar att han lägger ca tre timmar i veckan på att administrera kakel och 

klinker. 

Figur 3 Platschefen stämmer av lagersaldo på Sefabs 
lager 
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3.2.3.2 På byggarbetsplatsen 

Varje måndag sker leveranser av kakel och klinker till arbetsplatsen från Sefabs lager. Materialet körs 

på släp med egen lastare till arbetsplatsen. Tidpunkten för leveranserna varierar från vecka till vecka 

beroende på tillgängligheten på lastaren. 

Materialet lastas av och lyfts in i lägenheterna eller trapphuset meden lastare. Ibland sker inlyft med 

egen Lastare, ibland med en inhyrd. Det händer att Sefab har två lastare som opererar samtidigt på 

arbetsplatsen då den egna lyfter kakel och den inhyrda lyfter gips. På plan två och tre lyfts material in 

genom ett fönster där det tas emot och lastas av för hand av hantverkare. Om materialet lyfts in i 

trapphuset förvaras det där och lyfts in i lägenheterna efterhand. I de fall då materialet lyfts in i 

lägenheterna tvingas även hantverkarna lyfta vidare hälften av materialet till motstående lägenhet 

på samma våningsplan. Det sker inte direkt utan utförs efterhand då hantverkaren sätter kakel och 

klinker. På markplan bärs materialet in för hand av hantverkare. 

Det blir alltid lite material över varje vecka. En del 

av det överblivna materialet förblir kvar på 

arbetsplatsen. Det lagras på olika platser utomhus 

eller i någon utav Sefabs containers (se figur 4). I 

vissa fall tar den egna lastaren tillbaks överblivet 

material till lagret. Efter slutbesiktning av en 

lägenhet kan det krävas omarbete av 

plattsättarna. Det är då nödvändigt att ha en viss 

mängd kakel och klinker på plats. I dagsläget finns 

det inga speciella rutiner på hur överblivet kakel 

och klinker ska tas om hand. 

3.2.3.3 Leveransservice 

Ledtiden är åtta veckor för kakel och fyra veckor för klinker. Eftersom efterfrågan på kakel är relativt 

jämn innebär den långa ledtiden inte något större problem. Efterfrågan på klinker är betydligt 

svårare att förutspå. Störst åtgång är det på svart och grå klinker medan beige och rosa klinker sällan 

går åt. De förvalskvällar som Sefab anordnar för de boende sker vanligtvis ca åtta veckor innan kakel 

och klinker ska sättas. Det innebär att Sefab måste ha ett säkerhetslager ifall det skulle bli en ökad 

efterfrågan på en viss klinker eller ändringar i val. Det har även hänt att ledtiden för klinker har 

uppgått till åtta veckor, vilket ytterligare försvårar situationen.  

Antal kartonger med kakel per pall har varierat vid olika leveranstillfällen vilket har ställt till problem 

för Sefab. Tillverkaren har även bytt fabrikör av kakel under projekttiden vilket ytterligare försvårar 

materialhanteringen. De två olika fabrikaten skiljer sig något i nyans och kan inte blandas med 

varandra. 

3.2.3.4 Hantering av emballageavfall 

Sefab har ingen avfallssortering utan lägger allting på deponi. Deponiavfall är betydligt dyrare än 

sorterat avfall. Detta projektets speciella förhållanden gör sortering svårt och skulle i slutändan 

förmodligen vara mer kostsamt än deponi. En notering som dock gjorts vid fallstudierna är hantering 

av emballageavfall för kakel och klinker. En kartong som inte är tillplattad eller tillskuren tar stor plats 

i förhållande till sin vikt. Volymen i containrarna borde kunna utnyttjas bättre för att minska 

deponikostnaderna.  

Figur 4 Förvaring av överblivet kakel och klinker i 
container 
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 3.2.4 Övriga reflektioner 

När hantverkarna lyfter in material genom fönster tvingas de ofta till obekväma arbetsställningar. 

Överlag upplever hantverkarna att den inhyrda lastaren är mer flexibel än egna samt gör inlyft 

enklare och effektivare. Det finns även ett missnöje hos hantverkarna då leverans av kakel och 

klinker från Sefabs lager dröjer och när de inte kan få klara besked om när den ska komma.   

3.3 Fallstudier 
Fallstudierna är utförda vid fyra tillfällen, samtliga på måndagar då leverans och inlyft av material 

sker. Samtliga tider för fallstudierna är sammanfattade i bilaga 2 kapitel 2.1 och kapitel 3.1.5.1. 

Summan av de tiderna är sedan multiplicerade med tretton för att få tidsåtgången för ett helt år. 

3.3.1 Fallstudie 26 mars 2010 

Sefabs egna lastare anländer klockan 08.00 och börjar med att lossa lastbilen från Ekströms trävaru 

AB. Lastaren har även med sig ett släp med kakel och klinker. Klockan 08.20 är lastbilen färdiglossad. 

Det går ytterligare 20 minuter för lastaren att fördela 

material på lämpliga platser. 

Gips och OSB kan inte lyftas in direkt p.g.a. att rådande 

markförhållanden gör det omöjligt för lastaren att 

komma åt trapphuset. Gips och OSB får därför lyftas in 

med hjälp av en manuell lyft som fästes i fönsterkarmen 

(se figur 5). Två man matar lyften med material på 

marknivå och två man lyfter in material i trapphuset 

genom fönstret. Man matar två, tre skivor åt gången och 

arbetet flyter på bra, ingen behöver stå och vänta.  

Den manuella lyften har inte använts på flera veckor 

vilket leder till att det tar ett tag att leta rätt på alla delar 

till den. Två man ägnar ca två timmar att leta delar och 

få lyften på plats. Klockan är då 10.30. Inlyft börjar 

genast på översta plan och är klart 11.00. Därefter följer 

15 minuter rast och arbetet återupptas 11.15. Lyften 

måste ställas om till andra våningsplanet vilket tar 15 

minuter. Inlyft av material till andra våningsplanet börjar klockan 11.30 och är klart 12.15. Då återstår 

inlyft av gips och OSB på nedre plan. Det är endast OSB och våtgips man lyfter in via trapphuset. 

Takgipset skär man till ute på gården innan man bär in det för hand. 

Inlyft av kakel och klinker sker till en lägenhet då inlyft till trapphus inte är möjlig. Inlyft av kakel 

påbörjas på översta planet klockan 09.30 och är klart 10.30. Inlyft på mellanvåningen börjar direkt 

därefter. Inlyft på mellanvåningen är klart 11.30 med en kvarts rast mellan 11.00 och 11.15. För 

arbetet med att lyfta in kakel och klinker går det åt en lastare plus en hantverkare. Då återstår 

inbärning av material på bottenvåningen vilken beräknas ta en timme för en man. Sammanställning 

av tider för inlyft av gips och OSB för fallstudien den 26 mars 2010 finns i bilaga 2 kapitel 2.1.1 

Fallstudie 26 mars 2010. Sammanställning av tider för inlyft av kakel och klinker för fallstudien den 26 

mars 2010 finns i bilaga 2 kapitel 3.1.5.1 Tider observerade vid fallstudier. 

Figur 5 Manuell lyft 
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3.3.2 Fallstudie 12 april 2010 

Vid dagens början klockan 07.00 

görs en runda på arbetsplatsen för 

att registrera hur mycket material 

som finns kvar sedan tidigare 

leveranser (se figur 6). De svarta 

siffrorna markerar nummer på 

portuppgången. De färgade 

siffrorna anger kvantitet för varje 

material. Notera att materialet är 

utspritt på flera platser utan någon 

planerad placering. Materialet är 

endast kvar sedan tidigare inlyft. 

Idag ska två fall studeras. Det första gäller leverans av material från Ekströms och inlyft av det 

materialet i trapphuset. Skivmaterialet skall in i trapphusnummer 31. Vanligtvis lyfts det in med 

Sefabs egna lastare eller med den manuella lyften men förutsättningarna vid det aktuella huset 

kräver en större lyft, som hyrs in via ett externt företag. Det andra fallet är leverans och inlyft av 

kakel och klinker. 

Lastbilen från Ekströms anländer 07.20 och den inhyrda lastaren påbörjar lossningen omedelbart på 

plats enligt figur 7. Lossningen är klar 07.45. Enligt platschefen har han angivit att materialet skall 

lossas på baksidan av trapphus 31 där inlyft ska ske. Brister i kommunikationen eller missförstånd 

leder till att så inte sker. Efter att lossningen är klar transporterar lastaren materialet till 

inlyftningsplatsen. Inlyft av materialet påbörjas 08.30 och är klart 09.00. Resursåtgången är en lastare 

med förare samt två hantverkare som tar emot och lyfter in materialet. Material till markplanet lyfts 

in för hand vid ett senare tillfälle. Detta beror främst på att det är platsbrist i trapphusen. Då samlar 

man material från de närliggande depåerna som är spridda lite här och där. Det arbetet går ändå 

relativt fort då man samlar upp till 15 skivor åt gången på en gipsvagn och transporterar den till 

trappuppgången. När inlyftningen är klar lämnas överblivet OSB kvar vid inlyftningsplatsen. Det 

lämnas även kvar OSB och takgips i närhet till lossningsplatsen (se figur 7). Notera att endast det 

nyanlända materialet lyftes in. Det gamla överblivna materialet ligger kvar där det låg tidigare. Det 

finns inga rutiner på hur man kan samla ihop överblivet material och se till att det används i första 

hand.  

Kakel och klinker är planerat att 

lyftas in med egen lastare. 

Förväntad starttid för inlyft var 

klockan 10.30. Lastaren anländer 

dock inte förrän 12.30. Under 

tiden hantverkarna väntar finns 

det lite annat arbete de kan 

utföra, men den sista timmen 

innan lastaren anländer står de 

utanför trapphuset och väntar. 

Inlyftningen påbörjas ganska 

snart och avbryts för lunch 13.00. 

Figur 6 Överblick byggarbetsplats 

Figur 7 Överblick byggarbetsplats 
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Arbetet återupptas 13.30 och är klart 14.15. Vid inlyftningen har en lastare samt tre man varit aktiva. 

Då återstår inlyft av kakel på markplanet som uppskattas ta en timme för en man att utföra. 

Sammanställning av tider för inlyft av gips och OSB för fallstudien den 12 april 2010 finns i bilaga 2 

kapitel 2.1.2. Sammanställning av tider för inlyft av kakel och klinker för fallstudien den 12 april 2010 

finns i bilaga 2 kapitel 3.1.5.1. 

3.3.3 Fallstudie 19 april 2010 

Leverans av gips och OSB från Ekströms utgår p.g.a. att tillräckligt med material redan finns på plats. 

Alla inlyft sker för dagen med en inhyrd lastare. Den börjar dagen 06.45 med att lossa övrigt material 

från Ekströms lastbil. Efter det samlar lastaren material och kör fram det till platsen där inlyft ska ske. 

Föraren i lastaren får direktiv från hantverkarna angående vilket material som ska lyftas in. Klockan 

08.00 påbörjas inlyft. Två man samt lastare utför arbetet och de är klara 08.25. Efter inlyft samlas 

skräp ihop, material flyttas och iordningställs för inlyft till markplanet. Det arbetet är klart 09.00 och 

två man samt lastaren utför arbetet. Kvar 

återstår inlyft av material på markplanet. 

Lastning av kakel och klinker vid Sefabs lager 

på Risängen påbörjas 07.00. Föraren till 

lastaren är i princip klar för avfärd när den får 

besked att han ska plocka av en pall med 

kakel eftersom det finns tillräckligt med kakel 

på arbetsplatsen. Han får koppla loss släpet 

och lasta av en pall vilket tar ytterligare tid. 

Materialet är på plats i Vilbergen strax innan 

10.00 och inlyft påbörjas 10.00 (se figur 8). 

Till att börja med är det två man som lyfter in 

kartonger, men från och med 10.30 är de tre 

man. Klockan 11.00 är det rast och arbetet 

återupptas 11.15. Inlyftningen är klart 12.00 

och efter det flyttas och iordningsställs 

material av lastaren fram till ca 12.30. 

Sammanställning av tider för inlyft av gips och 

OSB för fallstudien den 19 april 2010 finns i bilaga 2 kapitel 2.1.3. Sammanställning av tider för inlyft 

av kakel och klinker för fallstudien den 19 april 2010 finns i bilaga 2 kapitel 3.1.5.1. 

3.3.4 Fallstudie 26 april 2010 

En inhyrd lastare är på plats 06.45 för att lossa Ekströms lastbil. Lastbilen är lossad och klar 07.30. 

Mellan 07.30 och 08.15 ställs material i ordning och körs fram för inlyft. Inlyftningen påbörjas 08.15 

och är klart 08.35. Två man samt lastare utför arbetet. Klockan 08.45 lämnar den inhyrda lastaren 

arbetsplatsen.  

Klockan 08.00 anländer den egna lastaren med kakel och klinker. Fram till 08.30 lossar den och 

transporterar material till platsen där inlyft ska ske. Det uppstår problem med det levererade kaklet 

vilket försenar inlyft. Problemet är att kakelleverantören har bytt fabrikat och nyansen på det nya 

kaklet är inte densamma som förut. Klockan 08.30 lämnar lastaren byggarbetsplatsen för att åka till 

lagret och hämta nytt kakel. Under tiden bär hantverkarna in en del material samt skär till klinker. 

Figur 8 Inlyft av kakel och klinker 
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Efter rasten klockan 11.30 har fortfarande ingen lastare dykt upp och hantverkarna väntar på att den 

ska komma. När lastaren kommer till lagret för att hämta mer kakel och klinker uppstår det nya 

problem. Den är då tvungen att lossa inkommande leveranser innan den kan lasta kakel och 

återvända till arbetsplatsen. 

Klockan 13.30 anländer lastaren till arbetsplatsen med kakel och klinker. Personalen hinner dock inte 

lyfta in något material eftersom hela företaget ska på möte och arbetet måste avbrytas tidig 

eftermiddag. Nästföljande dag är lastmaskinsföraren sjuk vilket innebär att Sefab får hyra in en 

lastare för inlyft. Eftersom mötet avbröt dagens arbete rekonstrueras ett scenario för hur inlyft av 

kakel och klinker hade fortlöpt under normala förhållanden enligt följande: Lastaren anländer 13.30. 

Inlyft påbörjas 13.45 och är färdigt 15.00. Tre man samt lastare utför arbetet. Kvar återstår inlyft på 

markplanet vilket innebär en timmes arbete för en man. Sammanställning av tider för inlyft av gips 

och OSB för fallstudien den 26 april 2010 finns i bilaga 2 kapitel 2.1.4. Sammanställning av tider för 

inlyft av kakel och klinker för fallstudien den 26 april 2010 finns i bilaga 2 kapitel 3.1.5.1. 

3.4 Sefabs ekonomi 
En tillbakablick på Sefabs årsredovisning från 2007 ger en överskådlig bild över företagets ekonomi.41 

Genom att använda data från årsredovisningen i DuPont-modellen fås en fingervisning om vilka 

poster som kan förbättras för att få en bättre lönsamhet. I övre delen av DuPont-modellen är i Sefabs 

fall totala kostnader en stor post vilket drar ner vinstmarginalen. Kostnaderna omfattar 

lönekostnader, materialkostnader och övriga kostnader. Störst är materialkostnader följt av 

lönekostnader. I nedre delen kan konstateras att kapitalbindning i lager och produktion är relativt 

liten. Om Sefab strävar mot att förbättra lönsamheten så bör företaget koncentrera sig på att 

förbättra sina siffror i den övre halvan av DuPont-modellen. För Sefabs DuPont-modell se bilaga 1. 

 

  

                                                           
41

 Årsredovisning Svenska Entreprenad & Förvaltning AB 2008 
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4 Analys 

4.1 Gips och OSB 
Sefab har diskuterat om de skulle kunna lagerhålla material från Ekströms på sitt egna lager 

alternativt etablera ett lager på arbetsplatsen. Det skulle innebära att materialet skulle få ett billigare 

inköpspris. Byggarbetsplatsens geografiska struktur gör det svårt att lagerhålla materialet på plats. 

Det andra alternativet att lagerhålla materialet på Sefabs lager på Risängen, skulle även det ge lägre 

inköpspris. Båda alternativen skulle innebära möjligheter till behovsstyrda leveranser till 

byggarbetsplatsen. Problemet med den andra lösningen är att det innebär mycket internhantering 

innan materialet når byggarbetsplatsen, vilket både tar tid och kostar pengar. En annan aspekt är att 

gips är ett ömtåligt material och risken för skador skulle öka i och med en ökad hantering. OSB-

skivorna är inte lika ömtåliga men de levereras tillsammans med gipset och kan inte särbehandlas. 

Att använda sig av lagret på Risängen skulle även binda upp en stor mängd pengar. Slutligen kan även 

konstateras, att om Sefab skulle hålla lager själva, skulle Ekströms fortfarande behöva leverera övrigt 

material en gång i veckan, vilket innebär att kostnaden för Ekströms transporter fortfarande skulle 

vara samma. 

4.1.1 Förslag på ändrade rutiner 

Ett önskemål från platschefen är mer behovsstyrda leveranser från Ekströms med exakt mängd 

material, d.v.s. exakt den mängd material Sefab behöver. Idag blir det efter varje inlyft material över 

som måste lagerhållas på arbetsplatsen, transporteras mellan trappuppgångar samt täckas över och 

avtäckas. En del material kan utsättas för väder och vind, eller på annat sätt skadas. Detta medför att 

material måste kastas vilket innebär ökade avfallskostnader. Det överblivna materialet innebär också 

att platschefen lägger ner en del tid på att övervaka överblivet material och administrera 

materialleveranserna, något som inte skulle behövas vid behovsstyrda leveranser. 

För att ta reda på om det är mer lönsamt med behovsstyrda leveranser från Ekströms tas en 

anpassad totalkostnadsmodell (se kapitel 4.1.1.1) fram som belyser samtliga kostnader som påverkas 

av ändrade leveransrutiner. 

Ett annat alternativ som är intressant att undersöka är möjligheten att använda sig av ett TPL-företag 

för att lyfta in materialet på plats i trapphusen under icke ordinarie arbetstid. Det skulle eliminera 

väntetider för hantverkarna och minska arbete som inte är värdeskapande. I dagsläget kommer 

leveranser från Ekströms på måndag morgon. För att det ska vara möjligt för ett TPL-företag att 

utföra arbete utan att förskjuta tidsplanen så behöver leveransen komma fredag eftermiddag 

klockan fyra. En inhyrd lastare samt TPL-arbetarna skulle då kunna lyfta in gips och OSB. För det 

förslaget tas en annan totalkostnadsmodell (se kapitel 4.1.1.2) fram. 

Att låta ett TPL-företag lagerhålla med gips och OSB är inte något intressant alternativ eftersom 

lagerhanteringen hos Ekströms fungerar bra. Dessutom har Sefab förhandlat fram ett bra pris trots 

lagerhållningen hos Ekströms. Övrigt material som levereras från Ekströms tas direkt från deras egna 

lager t.ex. dörrar, reglar m.m. Att låta ett TPL- företag ta hand om Ekströms varor skulle innebära fler 

leveranser och krångligare administration. 
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4.1.1.1 Totalkostnadsanalys för gips och OSB vid behovsstyrda leveranser 

Nedan listas poster som skulle kunna tänkas påverka totalkostnaden vid ändrade leveransrutiner. För 

mer detaljerade beskrivningar och uträkningar av nedanstående poster se hänvisning till bilaga 2. 

 Materialadministration – påverkas på så sätt att platschefen slipper övervaka hur mycket 

överblivet material som finns över på arbetsplatsen vilket innebär att han inte behöver göra 

ändringar i order. Inte heller hantverkarna behöver övervaka överblivet material. (Bilaga 2 

kapitel 1.1) 

 Lossning & mottagning – Kommer inte att påverkas nämnvärt. Dock borde man låta Ekströms 

kranbil lasta av materialet själv eftersom det ingår i priset. Det skulle spara in ca 20 minuters 

arbete för lastaren. 

 Inlyft – Påverkas ej. 

 Täckning/avtäckning – påverkas inte nämnvärt eftersom den mesta intäckningen av 

överblivet material ombesörjs av lastaren och tar endast ett fåtal sekunder och kan 

försummas. 

 Inköpspris – Kommer att påverkas eftersom en behovsstyrd leverans innebär att Ekströms tar 

materialet direkt från sitt eget lager och vilket medför ett annat pris än i dagsläget. Det 

innebär även mer hantering för Ekströms vilket också påverkar priset. (Bilaga 2 kapitel 1.2) 

 Internförflyttningar – Kommer att minska för såväl maskin som hantverkare eftersom 

överblivet material reduceras helt och inte behöver transporteras från trappuppgång till 

trappgång. (Bilaga 2 kapitel 1.4) 

 Avfallshantering, skador & deponi – kommer inte att ändras nämnvärt. Under fallstudierna 

på projektplatsen har endast enstaka obetydliga skador på material upptäckts. Täckningen av 

materialet fungerar bra och inget material har behövt slängas på grund av fuktskada. Inga 

stölder har heller förekommit. 

 Transport – Kommer inte att påverkas eftersom Ekströms ändå varje vecka levererar en 

mängd material.  

 Kapitalbindning – Kommer att påverkas eftersom det mellanlager Ekströms håller med idag 

försvinner helt och det överblivna materialet på byggarbetsplatsen försvinner. (Bilaga 2 

kapitel 1.3) 

Sammanfattningsvis så återstår fyra poster som är intressanta att ta med i totalkostnadsanalysen. 

Dessa är administration, inköpspris, kapitalbindning och internförflyttningar. Kostnaderna för ett år 

varierar enligt nedan. 

Kostnader   I dagsläget   Behovslev.   Kostnadsskillnad 

Inköpspris 
 

937 038 kr 
 

1 146 926 kr 
 

209 887 kr 

Kapitalbindning 
 

6 259 kr 
 

1 266 kr 
 

-4 993 kr 

Administrativa  
 

8 320 kr 
 

0 kr 
 

-8 320 kr 

Internförflyttningar   12 360 kr   0 kr   -12 360 kr 

Tot     951 618 kr   1 148 191 kr   184 214 kr 
Tabell 2 Totalkostnadsanalys för behovsstyrda leveranser av gips och OSB 

Den stora skillnaden i inköpspriset vägs inte upp av sänkta kostnader på de andra posterna. Även om 

tidigare uteslutna kostnader som skador, spill och avfall tas med kommer de inte göra någon större 

skillnad i totalkostnaden. Samtliga uträkningar för kapitel 4.1.1.2 finns i bilaga 2 kapitel 1. 
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4.1.1.2 Totalkostnadsanalys för gips och OSB vid användning av TPL-företag 

Nedanstående poster är de som påverkar totalkostnaden i detta fall. För mer detaljerade 

beskrivningar och uträkningar av nedanstående poster se hänvisning till bilaga 2 kapitel 2. 

 Lossning & Förberedelse - Denna punkt belyser den tid det tar att lossa Ekströms lastbil samt 

den tid det tar att förbereda inlyft. I dagsläget lossar en lastare Ekströms lastbil. Eftersom 

lossning ingår i priset så skulle den tiden kunna tas bort. Viss tid behövs fortfarande för att 

köra fram material till det trapphus där inlyft ska ske. I denna post ingår även letande efter 

redskap och väntan i samband med lossning.  

 Internförflyttningar - Denna punkt belyser den tid det tar att flytta runt material på 

arbetsplatsen. Interförflyttningar kommer fortfarande vara nödvändigt även om ett TPL-

företag utför arbetet. Den största skillnaden i denna post är väntan hos hantverkare under 

tiden internförflyttningar sker. 

 Inlyft - Tiden för inlyft är oförändrad. Skillnaden ligger i personalkostnaden.  

Sammanfattningsvis så ändras totalkostnaden för ett år enligt nedan: 

Kostnader   I dagsläget   TPL-företag   Kostnadsskillnad 

Lossning & förberedelse 
 

92 755 kr 
 

20 280 kr 
 

-72 475 kr 

Internförflyttningar 
 

13 390 kr 
 

8 320 kr 
 

-5 070 kr 

Inlyft     52 650 kr   44 460 kr   -8 190 kr 

Tot     158 795 kr   73 060 kr   -85 735 kr 
Tabell 3 Totalkostnadsanalys för gips och OSB vid användning av TPL-företag 

Samtliga kostnader skulle minska vid användande av ett TPL-företag. Störst är skillnaden i lossning 

och förberedelse. Samtliga beräkningar för kapitel 4.1.1.3 finns i bilaga 2 kapitel 2.   

4.2 Kakel och klinker 
En tanke var från början att undersöka om orderkvantiteten av kakel är ekonomisk, med hjälp utav 

Wilson-formeln. Omständigheterna gör det näst intill omöjligt att tillämpa Wilson-formeln. 

Problematiken ligger i att reda ut ordersärkostnad och lagerränta för Sefab på ett rättvist sätt. Detta 

beror på att Sefab inte har några precisa siffror att ta fram. Förvisso skulle ordersärkostnad och 

lagerränta kunna uppskattas. Men även det är svårt då Sefab inte har någon väl inarbetad 

lagerverksamhet i sina lokaler på Risängen utan dessa fungerar mer som ett förråd för material och 

verktyg. Ett annat problem är att i dagsläget måste Sefab beställa minst tjugo pallar med kakel för att 

erhålla avtalat pris, vilket innebär att priset ökar vid minskade orderkvantiteter och vice versa . 

Ekonomisk orderkvantitet för klinker är svår att beräkna eftersom efterfrågan varierar så kraftigt. 

Dessutom ligger inte de största kostnaderna i orderkostnad och lagerhållning. De största bristerna 

och således de största kostnaderna ligger i hantering av materialet. 

Alternativen till dagens hantering av kakel och klinker är behovsstyrda direktleveranser från Beijers 

lager. Det skulle innebära att problemen med de långa ledtiderna elimineras och Sefab skulle ha 

möjlighet att beställa med kort varsel. Ett annat alternativ är att lagerhålla material på arbetsplatsen. 

Sefab har dock gjort bedömningen att det varken finns utrymme eller resurser till det. 
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4.2.1 Förslag på ändrade rutiner 

En behovsstyrd leverans från Beijer kommer att undersökas. Då jämförs hur totalkostnaden för kakel 

och klinker ändras. Den största skillnaden kommer ligga i inköpskostnad och kapitalbindning. 

Totalkostnadsanalysen för behovsstyrda leveranser jämfört leveransrutinerna i dagsläget finns i 

kapitel 4.2.1.1. 

Ett alternativ är att använda sig av ett TPL-företag. Ett företag i Norrköping som erbjuder den 

tjänsten är Almroths Express & Åkeri. De lagerhåller material, sköter orderplock och ser till att 

materialet blir levererat just in time till arbetsplatsen. De erbjuder även tjänsten att materialet lyfts 

in och ställs på plats så att det är redo att användas när hantverkarna börjar sin arbetsdag. Detta kan 

göras utanför ordinarie arbetstid vilket innebär att det inte krockar med det dagliga arbetet på 

projektplatsen. På så sätt kan man eliminera icke värdeskapande arbete på arbetsplatsen och 

hantverkarna kan ägna sig åt det värdeskapande arbetet. Almroths har även webbaserade program 

där kunden enkelt kan sköta administration. För detta förslag tas en totalkostnadsmodell fram (se 

kapitel 4.2.1.2).  

4.2.1.1 Totalkostnadsanalys för kakel och klinker vid behovsstyrda leveranser 

Vilka poster som kommer att påverkas samt hur de påverkas vid behovsstyrda leveranser jämfört 

med i dagsläget beskrivs nedan. Denna totalkostnadsanalys innehåller inte samma poster i dagsläget 

som vid behovsstyrda leveranser. I Bilaga 2 är därför redovisningen indelad i två olika delar. En som 

beskriver kostnaderna i dagsläget (bilaga 2 kapitel 3.1) och en som beskriver totalkostnaden vid 

behovsstyrda leveranser (bilaga 2 kapitel 3.2). Slutligen sammanfattas totalkostnadsanalysen i 

bilaga2 kapitel 3.3. För mer detaljerade beskrivningar och uträkningar av nedanstående poster se 

hänvisning till bilaga 2. 

 Inköpspris - Direkta leveranser från Beijers lager innebär att mängdrabatter utgår. Det 

innebär även ökade hanteringskostnader för Beijer som bakas in i priset. (Bilaga 2 kapitel 

3.1.1 och kapitel 3.2.1) 

 Kapitalbindning - Kapitalbindning i lager skulle försvinna helt. Däremot skulle viss mängd 

kapital fortfarande bindas på byggarbetsplatsen. (Bilaga 2 kapitel 3.1.2) 

 Administration - Platschefen på Sefab skulle slippa administrationen av det egna lagret helt 

och hållet. Det han behöver göra är att sammanställa order veckovis till Beijer. (Bilaga 2 

kapitel 3.1.3 och kapitel 3.2.2) 

 Lossning & mottagning - Kostnader för lossning och mottagning av gods på eget lager skulle 

försvinna helt. (Bilaga 2 kapitel 3.1.4) 

 Lastning & interntransport - Transport från Sefabs lager till arbetsplatsen försvinner helt. 

(Bilaga 2 kapitel 3.1.5) 

 Internförflyttningar - Förflyttningar av material på arbetsplatsen försvinner vid behovsstyrda 

leveranser. (Bilaga 2 kapitel 3.1.5) 

 Väntan - Väntan på grund av försenade leveranser från Sefab lager elimineras. (Bilaga 2 

kapitel 3.1.5) 

 Transport - Transportkostnader för leverans från Beijers lager tillkommer. (Bilaga 2 kapitel 

3.2.3) 

Totalkostnaderna för ett år varierar då enligt nedan: 
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Kostnader   I dagsläget   Behovslev.   Kostnadsskillnad 

Inköpspris 
 

1 069 661 kr 
 

1 720 106 kr 
 

650 445 kr 

Kapitalbindning 
 

8 954 kr 
 

0 kr 
 

-8 954 kr 

Administrativa  
 

49 920 kr 
 

8 320 kr 
 

-41 600 kr 

Lossning & mottagning 
 

9 360 kr 
 

0 kr 
 

-9 360 kr 

Lastning & Interntransport 
 

182 520 kr 
 

0 kr 
 

-182 520 kr 

Internförflyttningar 
 

10 140 kr 
 

0 kr 
 

-10 140 kr 

Väntan   
 

74 880 kr 
 

0 kr 
 

-74 880 kr 

Transport   
 

0 kr 
 

23 400 kr 
 

23 400 kr 

Tot     1 128 535 kr   1 728 426 kr   346 391 kr 
Tabell 4 Totalkostnad för kakel och klinker vid behovsstyrda leveranser 

Den stora skillnaden i inköpspriset vägs inte upp av sänkta kostnader på de andra posterna. Samtliga 

beräkningar för kapitel 4.2.1.1 finns i bilaga 2 kapitel 3. 

4.2.1.2 Totalkostnadsanalys för kakel och klinker vid användning av TPL-företag 

Vilka poster som påverkas samt hur de påverkas beskrivs nedan. För mer detaljerade beskrivningar 

och uträkningar av nedanstående poster se hänvisning till bilaga 2 kapitel 4. 

 Administrativa kostnader - I och med att platschefen kan övervaka lagersaldo och lägga order 

via det webbaserade programmet underlättas administrationen. (Bilaga 2 kapitel 4.1)  

 Kapitalbindning - Kapitalbindning för lager antas vara densamma. Däremot kan mängden 

överblivet material på arbetsplatsen minskas om det införs rutiner att Almroths tar med 

överblivet material tillbaks till lager. (Bilaga 2 kapitel 4.3) 

 Operativa kostnader - De operativa kostnaderna delas in på två olika sätt (tabell 5). Det ena 

är de operativa kostnader som kan fastställas genom fallstudier och de andra är operativa 

kostnader som fastställts genom intervjuer med Almroths. De poster som ingår i operativa 

kostnader och hur de är fastställda redovisas nedan. (Bilaga 2 kapitel 4.2) 

Operativa kostnader I dagsläget Almroths       

                  

Fastställda genom fallstudier Lossning/godsmottagning 
   

  

  
 

  Lastning/interntransport 
   

  

  
 

  Internförflyttningar Internförflyttningar 
 

  

  
 

  Inlyft   Inlyft 
  

  

      Väntan   Väntan       

Fastställda genom intervjuer 
 

  Godsmottagning/ankomstkontroll 

  
 

  
 

  Lagerhyra 
 

  

  
 

  
 

  Orderplock 
 

  

          Transport       
Tabell 5 Indelning av operativa kostnader 

o Lossning/mottagning på Sefabs lager motsvaras av 

Godsmottagning/ankomstkontroll på Almroths lager. Lastning/interntransport 

från Sefabs lager till byggarbetsplatsen motsvaras av orderplock på Almroths 

lager samt transport av Almroths 
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o Internförflyttningar - kan effektiviseras något. Den posten har bakats in i inlyft 

vid redovisning av Almroths kostnader 

o Inlyft - Kommer att skötas av inhyrd lastare och Almroths personal vilket innebär 

att kostnaden kommer att minska 

o Väntan - Kommer att försvinna helt eftersom leveranser och inlyft sker efter 

ordinarie arbetstid 

Totalkostnaden för ett år varierar då enligt följande: 

Totalkostnad I dagsläget TPL-företag Kostnadsskillnad 

          

Administrativa 49 920 kr 8 320 kr -41 600 kr 

Operativa 424 255 kr 188 400 kr -235 855 kr 

Kapitalbindning 8 954 kr 7 727 kr -1 227 kr 

Tot       -278 682 kr 
Tabell 6 totalkostnadsanalys för kakel och klinker vid användning av TPL-företag 

Samtliga kostnader skulle minska vid användande av ett TPL-företag. Många kostnader som 

elimineras är dessutom kostnader som inte är värdeskapande. Samtliga beräkningar för kapitel 

4.2.1.1 finns i bilaga 2 kapitel 4. 
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5 Diskussion och slutsats 
Behovsstyrda leveranser av gips och OSB från Ekströms för att minska totalkostnaden visar sig inte 

vara någon bra lösning. Det skulle innebära att Ekströms tvingas ta ut betydligt högre priser för 

material än vad de gör idag. Övriga kostnader skulle endast minska marginellt. 

Produktionseffektiviteten skulle inte påverkas nämnvärt. Ekströms håller god leveransservice och 

orsakar sällan störningar i produktionen som till exempel sena eller felaktiga leveranser. 

Internhantering av materialet på byggarbetsplatsen som förflyttning och täckning/avtäckning orsakar 

relativt låga kostnader i förhållande till inköpspriset. Ekströms och Sefab har visat prov på bra 

samarbete mellan leverantör och entreprenör. De har i god tid redan i upphandlingsskedet hittat en 

bra lösning som passar båda parter. Även platschefen har varit med i planering och fått sina 

önskemål hörda.  

Totalkostnaden skulle minska om Sefab anlitade TPL-företaget Almroths för inlyft av gips och OSB. 

Almroths utför arbetet utanför ordinarie arbetstid vilket innebär mer tid för snickarna att utföra sitt 

arbete. Detta skulle kunna bidra till mindre stress och förbättrad kvalité. Det skulle även teoretiskt 

sett finnas en möjlighet at förkorta byggtiden i och med att ett arbetsmoment tas bort. Om Sefab 

däremot behåller nuvarande byggtid innebär givetvis användningen av Almroths en extra kostnad. 

Vad som dock inte behandlats i denna rapport men som måste finnas i åtanke är att kostnader för 

sjukskrivningar hos Sefab samt kostnader för omarbeten relaterade till kvalitetsbrister sannolikt 

skulle minska vid användning av Almroths tjänster. 

Utöver inlyft finns det flera andra aktiviteter snickarna utför som skulle kunna utföras av Almroths, 

till exempelvis täckning/avtäckning av trapphus och lägenheter. Den fyraveckorsperiod det tar att 

renovera fyra trapphus skulle kunna förkortas med fyra dagar om man räknar på att 

täckning/avtäckning och inlyft tar en dag per trapphus. 

Behovsstyrda leveranser av kakel och klinker från Beijer byggmaterial AB skulle innebära en ökning 

av totalkostnaden. Det beror främst på den stora skillnaden i inköpspris. Minskade kostnader för 

internhantering, kapitalbindning och produktionsstörningar vägs inte upp av det högre materialpriset 

vid en behovsstyrd leverans. Detta visar att Sefab lyckats med att förhandla till sig ett bra pris på 

kakel och klinker. Till skillnad från Ekströms har Beijer problem att hålla en god leveransservice 

gentemot Sefab. Detta är ett problem Sefab borde ta hänsyn till vid val av leverantör. En bättre 

leveransservice skulle göra hanteringen av material mindre kostsam och mer produktionseffektiv. De 

långa ledtiderna innebär att Sefab måste bygga upp ett stort lager. Kortare ledtider på kakel och 

klinker innebär att Sefab skulle kunna lägga order när efterfrågan är känd. Det skulle innebära att 

Sefab skulle slippa binda upp stora mängder pengar i lager.  

Det finns även stora brister i internhanteringen av kakel och klinker. Det gäller framförallt den egna 

lagerverksamheten på Risängen och transporterna därifrån till Vilbergen. Lagerverksamhetens 

flexibilitet och förmåga att anpassa sig till produktionen är väldigt dålig. Dessutom medför 

lagerhanteringen interna konflikter mellan Sefabs produktionsavdelningar och det finns risk att det 

uppstår produktionsstörningar i andra av företagets projekt. Det finns heller ingen möjlighet för 

platschefen att följa upp lagersaldo från byggarbetsplatsen och han får lägga ner onödig tid på att 

administrera kakel och klinker. 

Det låga priset Sefab har förhandlat till sig på kakel och klinker innebär stora inköpskvantiteter vilket 

leder till att företaget blir tvunget att hålla mellanlager. Eftersom det finns brister i den egna 
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lagerverksamheten är TPL-företaget Almroths tjänster ett intressant alternativ. Att låta Almroths ta 

hand om lagerverksamheten skulle minska totalkostnaden, och skulle framförallt minska störningar i 

produktionen. Det skulle innebära samma produktionsfördelar som en behovsstyrd leverans med 

skillnaden att Sefab kan behålla det låga inköpspriset. Det skulle även minska arbetsbelastningen på 

platschefen som slipper att administrera lagerverksamheten. Det optimala vore även att överlåta 

inlyft av kakel och klinker på Almroths. Det skulle innebära samma fördelar som nämndes tidigare för 

inlyft av gips och OSB. Även här finns det en möjlighet att förkorta byggtiden eftersom inlyft av kakel 

och klinker tar ganska mycket tid i anspråk.  

Almroths tjänster bör kombineras med ett försök att förkorta byggtiden för att det ska få maximal 

effekt på kostnader och produktionseffektivitet. En förkortad byggtid skulle innebära lägre kostnad 

för såväl Sefab som för deras kunder. Sefab skulle även kunna öka sin konkurrenskraft om de kunde 

pressa både byggkostnaden och byggtiden. 

Förkortad byggtid i projekt Opalen kan dock innebära tidplanen blir mer komplicerad. I dagsläget har 

Sefab en smidig och enkel tidsplan där man evakuerar och återflyttar de boende på fredagar. I och 

med att det sker på fredagar slipper Sefab och de boende flytta mitt i arbetsveckan vilket är smidigt. I 

dagens tidplan påbörjas ett nytt trapphus varje måndag. På så sätt är det enkelt att övervaka 

tidplanen och alla olika entreprenörer påbörjar sina arbeten samma veckodag vecka efter vecka. En 

förkortad byggtid innebär att tidplanens struktur blir mer splittrad och det ställer högre krav på både 

platschef, arbetsledare och hantverkare.  

Förmodligen är det lättare att planera för Almroths tjänster vid en annan form av byggprojekt som 

exempelvis en nybyggnad. Vid en nybyggnad löper tidplanen på med ständigt med nya moment 

istället för som i projekt Opalen, där tidplanen ständigt repeteras med fyra veckors intervall. Andra 

fördelar vid ett nybyggande är att det finns en APD-plan med klara direktiv hur resurser och material 

ska disponeras. Det finns heller inga boende att behöva ta hänsyn till. I det läget skulle Sefab kunna 

köpa stora kvantiteter till låga priser, låta Almroths lagerhålla materialet och sköta leveranserna till 

byggarbetsplatsen. Det skulle ge en kostnads- och tidseffektiv produktion. 

Sefabs ledning lägger mycket kraft på att förhandla till sig bra priser på byggmaterial från sina 

leverantörer, och de gör det med gott resultat. Att få bra priser på byggmaterial är viktigt för Sefab 

eftersom materialkostnader är företagets största kostnadspost.  Leverantörerna kräver i sin tur att 

Sefab köper in stora kvantiteter vid varje order för att kunna erbjuda det avtalade priset. Det innebär 

att det blir nödvändigt för Sefab att lagerhålla byggmaterialet för att kunna möta efterfrågan. 

Sammanfattningsvis konstaterar denna rapport att lagerhållning av byggmaterial är nödvändigt och 

gör det möjligt för Sefab att pressa ner priset på byggmaterial. Behovsstyrda leveranser direkt från 

återförsäljarens lager med höga priser som följd är inte ett lönsamt alternativ. Däremot skulle det 

minska störningar i produktionen och därmed öka produktionseffektiviteten, framför allt när det 

gäller kakel och klinker. Det skulle vara lönsamt för Sefab att låta Almroths ta hand om 

lagerhanteringen för kakel och klinker. Det skulle medföra ökad produktionseffektivitet. Det skulle 

även vara lönsamt att överlåta inlyft av byggmaterial åt Almroths. Förutom att öka Sefabs 

produktionseffektivitet kan även Almroths tjänster minska totalkostnaden. För att det ska vara 

möjligt måste även Sefab förkorta byggtiden. Genom att förkorta byggtiden eliminerar man det icke 

värdeskapande arbete som utförs idag som interntransporter och inlyft och ersätter dem med 

almroths tjänster.Ett tänkbart scenario är att Sefab synkroniserar leveranserna från Ekströms och 
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Almroths så de sker samtidigt, exempelvis på fredagar strax innan klockan fyra då hantverkarna går 

hem. En inhyrd lastare lossar Almroths lastbil samtidigt som Ekströms lastbil lossar sig själv. Innan 

Sefabs personal går hem kan de stämma av att leveransen stämmer. Lagom när Sefabs personal går 

hem anländer Almroths personal och påbörjar inlyft. På måndag morgon kan hantverkarna påbörja 

sitt arbete direkt. Det skulle förvisso innebära att en mängd material förvaras på byggarbetsplatsen 

över helgen vilket ökar risken för skador och svinn. Fram till idag har dock materialsvinnet och skador 

på material som förvaras på byggarbetsplatsen varit minimal. 
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Bilaga 1 DuPont-modell Sefab Bygg AB 
 

                                                

  
        

Ränteintäkter     
           

  

  Materialkostnader   
 

Försäljningsintäkter   
 

238 933 kr     
           

  

  101 714 464 kr     
 

143 051 114 kr     
 

+ 
 

  
           

  

  + 
 

  
 

- 
 

    Vinst före avskr   
 

Vinst före   
        

  

  Lönekostnader       Summa kostnader   
 

4 851 625 kr       finans. Kost.     
       

  

  31 028 406 kr     
 

138 199 489 kr   
  

- 
 

  
 

4 822 595 kr       Vinstmarginal   
   

  

  + 
 

  
     

Avskrivningar     
 

/ 
 

  
 

3,37%     
   

  

  Övriga kostnader   
     

267 963 kr   
  

Försäljningsintäkter   
   

  
   

  

  5 456 619 kr   
          

143 051 114 kr   
    

  
   

  

  
                  

    Räntabilitet   

  
    

Lager & Pia     
         

* 
 

  
 

7,31%     

  
    

850 152 kr     
           

  
   

  

  
    

+ 
 

  
 

    
  

Försäljningsintäkter   
   

  
   

  

  
    

Fodringar       Oms.tillgångar     
 

143 051 114 kr       KOH     
   

  

  
    

43 718 387 kr       62 650 907 kr     
 

/ 
 

  
 

2,17   
    

  

  
    

+ 
 

  
 

+ 
 

    Totalt kapital     
       

  

  
    

Likvida medel     
 

Anl.tillgångar     
 

66 011 938 kr   
        

  

  
    

18 082 368 kr   
  

3 361 031 kr   
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1 Totalkostnadsanalys för gips och OSB vid behovsstyrda leveranser 
I kapitel 1 redovisas hur totalkostnaderna för gips och OSB ändras vid behovsstyrda leveranser 

jämfört med i dagsläget. För administrativa kostnader har ett antagande gjorts. Övriga kostnader har 

tagits fram med hjälp av de fallstudier och leverantörsbesök som författaren har genomfört. De fyra 

poster som tas med i totalkostnadsanalysen är administration, inköpspris, kapitalbindning och 

internförflyttningar. Posternas innebörd och resultat redovisas i följande underkapitel 1.1-1.4 och 

sammanfattas slutligen i kapitel 1.5. 

1.1 Administrativa kostnader 
Både platschef och hantverkare lägger ner en viss tid på att räkna byggmaterial på arbetsplatsen för 

att kunna göra ändringar i order när det finns tillräckligt överblivet material på plats. En uppskattning 

är att det tar i genomsnitt 0,5 h varje vecka för en man att utföra jobbet. Behovsstyrda leveranser 

innebär att Sefab får exakt den mängd de förbrukar på en vecka. Då skulle kostnader för att övervaka 

material på arbetsplatsen och göra ändringar i order försvinna helt. 

Materialadministration tim/vecka kr/tim per år 

      0,5 320 kr 8 320 kr 
Tabell 7 Kostnader för administrering av gips och OSB i dagsläget 

Denna kostnad skulle försvinna helt vid behovsstyrda leveranser d.v.s. kostnaden skulle bli 0 kr. 

1.2 Inköpspris  
Nedan beskrivs hur inköpspris påverkas vid behovsstyrda leveranser. Sefab har idag ett avtalat pris 

med Ekströms som gäller dagens kvantiteter och materialhantering. Ekströms har lämnat ett pris på 

byggmaterialet vid behovsstyrda leveranser. Antalet som anges är per vecka. Verkligt behov 

motsvarar materialförbrukningen för en vecka. Priset som anges är per styck. 

Material   Verkligt behov (st.) Pris vid behovslev. Dagens lev. Kvantitet (st.) Dagens pris 

    
 

    
 

    

OSB   79   76,56 kr 50 100 59,40 kr 

    
 

    
 

    

Våtrumsgips 70   182,03 kr 42 84 149,18 kr 

    
 

    
 

    

Takgips   63   51,84 kr 42 84 45,79 kr 
Tabell 8 Skillnad i inköpspris beroende på hur materialet levereras 

Om man multiplicerar det verkliga behovet med antal veckor på ett år d.v.s. 52 fås årsförbrukningen 

av ovanstående byggmaterial: 

Årlig förbrukning (st) 

    

OSB 4 108 

Våtgips 3 640 

Takgips 3 276 
Tabell 9 Årlig förbrukning av material 

Om man multiplicerar den årliga förbrukningen med priset i tabell 8 så blir skillnaden i inköpspris för 

ett år: 
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Prisskillnad totalt per år   Vid behovsleveranser I dagsläget Skillnad 

OSB       314 508 kr   244 015 kr 70 493 kr 

Våtgips 
  

  662 589 kr   543 015 kr 119 574 kr 

Takgips       169 828 kr   150 008 kr 19 820 kr 

Totalt       1 146 926 kr   937 038 kr 209 887 kr 
Tabell 10 Totala prisskillnaden för ett år vid behovsstyrda leveranser respektive i dagsläget 

1.3 Kapitalbindning 
I dagsläget binder Sefab kapital på två sätt. Dels i lagret de har på Ekströms (kapitel 1.3.1) samt i det 

material som finns på byggarbetsplatsen (kapitel 1.3.2). Dessa två sammanfattas i kapitel 1.3.3. För 

material i lagret hos Ekströms används inköpspriset pin. För det material som finns på 

byggarbetsplatsen tillämpas ett annat räknesätt. Det materialet ses som produkter i arbete. Det har 

ett värde när det anländer till byggarbetsplatsen som är pin. Materialet förädlas från den tiden det 

anländer tills det sitter på plats i en lägenhet, då det har värdet put. För att kunna beräkna put behövs 

uppgifter om tider och kostnader för arbete och omkostnader. De uppgifterna har erhållits från Sefab 

och redovisas nedan. 

  Prispåslag per st. i dagsläget   

  OSB   Våtgips Takgips 

Transport 6,59 kr 
 

6,75 kr 6,48 kr 

Inlyft 6,59 kr 
 

6,75 kr 6,48 kr 

Arbete 112,44 kr 
 

115,20 kr 103,68 kr 

Omkostn. 70,30 kr   105,59 kr 61,72 kr 

Tot. 195,92 kr   234,29 kr 178,36 kr 
Tabell 11 Prispåslag per st. i dagsläget 

  Prispåslag per st. vid behovsleverans 

  OSB Våtgips Takgips 

Transport 6,59 kr 6,75 kr 6,48 kr 

Inlyft 6,59 kr 6,75 kr 6,48 kr 

Arbete 112,44 kr 115,20 kr 103,68 kr 

Omkostn. 76,83 kr 118,08 kr 64,02 kr 

Tot. 202,44 kr 246,78 kr 180,66 kr 
Tabell 12 Pripåslag per st. vid behovsleverans   

Eftersom materialet varierar i värde under tiden det finns på projektplatsen räknas ett medelvärde 

fram pmedel.  

        
       

 
 

Till slut får vi följande värden: 
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Tabell 13 Värde på produkter i arbete per styck 

1.3.1 Kapitalbindning i lager 

Sefab måste köpa en viss kvantitet för att erhålla avtalat pris från Ekströms. För OSB är det 650 

stycken vilket innebär 13 pall. För våtrumsgips och takgips är det 30 pall av varje d.v.s. 1260 stycken 

skivor. För att få fram en lämplig order som är anpassad efter efterfrågan ställer vi upp en ekvation 

  

   
 

 

    
                                                                   

                                                                                  

Eftersom endast hela pallar kan beställas blir ordern 588 st. (14 pall). Antalet våtgips blir då  

                                 

Sefab vill även hålla ett säkerhetslager på en pall per produkt. Hur mycket material som i genomsnitt 

finns i lager samt hur stort kapital som binds redovisas nedan. 

 SL - Säkerhetslager 

 Q - Orderkvantitet 

 D - Årsefterfrågan 

 MLN - Medellagernivå 

 GLT - Genomloppstid 

 LOH - Lageromsättningshastighet 

 MLV - Medellagervärde 

Lager på Ekströms         

          

  OSB Våtgips Takgips Tot. 

SL (st.) 50 42 42   

Q (st.) 650 588 672   

D (st/år) 4108 3640 3276   

MLN (st.) 375 336 378   

GLT (veckor) 4,7 4,8 6,0   

LOH (ggr/år) 11,0 10,8 8,7   

MLV (kr) 22 275 kr 50 124 kr 17 309 kr 89 708 kr 
Tabell 14 Kapitalbindning i lager hos Ekströms 

Med en ränta på 5 % blir kapitalbindningskostnaden                         

 

Material Verkligt behov (st) Pris vid behovslev. Dagens lev. Kvantitet (st) Dagens pris

p in p ut p medel p in p ut p medel

OSB 79 76,56 kr 279,00 kr 177,78 kr 50 100 59,40 kr 255,32 kr 157,36 kr

Våtrumsgips 70 182,03 kr 428,81 kr 305,42 kr 42 84 149,18 kr 383,47 kr 266,33 kr

Takgips 63 51,84 kr 232,50 kr 142,17 kr 42 84 45,79 kr 224,15 kr 134,97 kr
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1.3.2 Kapitalbindning på arbetsplatsen 

För att kunna visa hur materialmängden på arbetsplatsen varierar över ett år används Excel. I 

excelbladet visas hur materialmängden varierar i teorin. Ungefär var tredje vecka beställer 

platschefen på Sefab endast en pall av ett material istället för två. Hur det skulle kunna se ut över ett 

år redovisas nedan. Här redovisas även den genomsnittliga mängden material som finns på 

projektplatsen samt hur mycket kapital som binds (MPIAV). MPIAV betyder medel produkter i arbete 

värde och MPIAN betyder medel produkter i arbete nivå. 

                   

 

Tabell 15 Hur mängden med material på arbetsplatsen varierar över ett år 

Om man adderar MPIAV för samtliga tre material blir det:                           

Vecka OSB lev utg. lager ing. lager MPIAN MPIAV Våtgips lev utg. lager ing. lager MPIAN MPIAV Takgips lev utg. lager ing. lager MPIAN MPIAV

1 79 100 21 100 60,5 70 84 14 84 49 63 84 21 84 52,5

2 79 100 42 121 81,5 70 84 28 98 63 63 84 42 105 73,5

3 79 50 13 92 52,5 70 84 42 112 77 63 42 21 84 52,5

4 79 100 34 113 73,5 70 42 14 84 49 63 84 42 105 73,5

5 79 50 5 84 44,5 70 84 28 98 63 63 42 21 84 52,5

6 79 100 26 105 65,5 70 84 42 112 77 63 84 42 105 73,5

7 79 100 47 126 86,5 70 42 14 84 49 63 42 21 84 52,5

8 79 50 18 97 57,5 70 84 28 98 63 63 84 42 105 73,5

9 79 100 39 118 78,5 70 84 42 112 77 63 42 21 84 52,5

10 79 50 10 89 49,5 70 42 14 84 49 63 84 42 105 73,5

11 79 100 31 110 70,5 70 84 28 98 63 63 42 21 84 52,5

12 79 50 2 81 41,5 70 84 42 112 77 63 84 42 105 73,5

13 79 100 23 102 62,5 70 42 14 84 49 63 42 21 84 52,5

14 79 100 44 123 83,5 70 84 28 98 63 63 84 42 105 73,5

15 79 50 15 94 54,5 70 84 42 112 77 63 42 21 84 52,5

16 79 100 36 115 75,5 70 42 14 84 49 63 84 42 105 73,5

17 79 50 7 86 46,5 70 84 28 98 63 63 42 21 84 52,5

18 79 100 28 107 67,5 70 84 42 112 77 63 84 42 105 73,5

19 79 100 49 128 88,5 70 42 14 84 49 63 42 21 84 52,5

20 79 50 20 99 59,5 70 84 28 98 63 63 84 42 105 73,5

21 79 100 41 120 80,5 70 84 42 112 77 63 42 21 84 52,5

22 79 50 12 91 51,5 70 42 14 84 49 63 84 42 105 73,5

23 79 100 33 112 72,5 70 84 28 98 63 63 42 21 84 52,5

24 79 50 4 83 43,5 70 84 42 112 77 63 84 42 105 73,5

25 79 100 25 104 64,5 70 42 14 84 49 63 42 21 84 52,5

26 79 100 46 125 85,5 70 84 28 98 63 63 84 42 105 73,5

27 79 50 17 96 56,5 70 84 42 112 77 63 42 21 84 52,5

28 79 100 38 117 77,5 70 42 14 84 49 63 84 42 105 73,5

29 79 50 9 88 48,5 70 84 28 98 63 63 42 21 84 52,5

30 79 100 30 109 69,5 70 84 42 112 77 63 84 42 105 73,5

31 79 50 1 80 40,5 70 42 14 84 49 63 42 21 84 52,5

32 79 100 22 101 61,5 70 84 28 98 63 63 84 42 105 73,5

33 79 100 43 122 82,5 70 84 42 112 77 63 42 21 84 52,5

34 79 50 14 93 53,5 70 42 14 84 49 63 84 42 105 73,5

35 79 100 35 114 74,5 70 84 28 98 63 63 42 21 84 52,5

36 79 50 6 85 45,5 70 84 42 112 77 63 84 42 105 73,5

37 79 100 27 106 66,5 70 42 14 84 49 63 42 21 84 52,5

38 79 100 48 127 87,5 70 84 28 98 63 63 84 42 105 73,5

39 79 50 19 98 58,5 70 84 42 112 77 63 42 21 84 52,5

40 79 100 40 119 79,5 70 42 14 84 49 63 84 42 105 73,5

41 79 50 11 90 50,5 70 84 28 98 63 63 42 21 84 52,5

42 79 100 32 111 71,5 70 84 42 112 77 63 84 42 105 73,5

43 79 50 3 82 42,5 70 42 14 84 49 63 42 21 84 52,5

44 79 100 24 103 63,5 70 84 28 98 63 63 84 42 105 73,5

45 79 100 45 124 84,5 70 84 42 112 77 63 42 21 84 52,5

46 79 50 16 95 55,5 70 42 14 84 49 63 84 42 105 73,5

47 79 100 37 116 76,5 70 84 28 98 63 63 42 21 84 52,5

48 79 50 8 87 47,5 70 84 42 112 77 63 84 42 105 73,5

49 79 100 29 108 68,5 70 42 14 84 49 63 42 21 84 52,5

50 79 100 50 129 89,5 70 84 28 98 63 63 84 42 105 73,5

51 79 50 21 100 60,5 70 84 42 112 77 63 42 21 84 52,5

52 79 100 42 121 81,5 70 42 14 84 49 63 84 42 105 73,5

4108 79,8 25,7 104,7 65,2 10 265 kr 3640 70,3 27,7 97,7 62,7 16 707 kr 3276 63,8 31,5 94,5 63 8 503 kr



Bilaga 2 

6 
 

Produkter i arbete totalt:  35 475 kr 
Tabell 16 Kapitalbindningen för gips och OSB på arbetsplatsen i dagsläget 

Med en ränta på 5 % blir kapitalbindningskostnaden                         

1.3.3 Total kapitalbindning i dagsläget 

För den totala kapitalbindningen i dagsläget adderas kapitalbindning i Ekströms lager med 

kapitalbindningen på arbetsplatsen. 

                        

1.3.4 Kapitalbindning vid behovsstyrda leveranser 

Vid behovsstyrda leveranser skulle lagret på Ekströms försvinna helt, dock skulle produkter i arbete 

på byggarbetsplatsen finnas kvar. Den skulle dock minska något. För att Sefab inte skall vara helt 

utan material om en gipsskiva skulle gå sönder antas att det finns ett säkerhetslager på 

byggarbetsplatsen med fem skivor av varje sort. Mängden material på platsen förbrukas linjärt på en 

vecka. Antalet produkter fås genom att ta säkerhetslagret plus veckoförbrukningen genom två. 

Värdet fås genom att multiplicera antal med pmedel. Värde för produkter i arbete blir då: 

  Kapitalbindning vid behovsleveranser 

        

    antal värde 

OSB   44,5 7 911 kr 

Våtgips    40 12 217 kr 

Takgips   36,5 5 189 kr 

Tot     25 317 kr 
Tabell 17 Kapitalbindning vid behovsleveranser 

Med en ränta på 5 % blir kapitalbindningskostnaden                        

1.4 Internförflyttningar 
Kostnaden för interförflyttningar syftar på kostnaden för att flytta runt byggmaterialet på 

arbetsplatsen. Nedan redovisas kostnader för internförflyttningar per år. Kostnaden för 

interförflyttningar vid behovsstyrda leveranser skulle bli 0 kr per år. 

Internförflyttningar   tim/månad kr/tim per år 

Lastare 
 

  0,5 780 kr 4 680 kr 

Arbetare 
 

  2 320 kr 7 680 kr 

Tot.         12 360 kr 
Tabell 18 Kostnad för interförflyttningar i dagsläget 

1.5 Sammanfattning totalkostnad 
Nedan redovisas hur totalkostnaden för ett år ändras om Sefab går från dagens materialhantering till 

en behovsstyrd materialhantering. Med i tabellen är de fyra poster som har behandlats i denna 

totalkostnadsanalys. 
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Kostnader   I dagsläget   Behovslev.   Kostnadsskillnad 

Inköpspris 
 

937 038 kr 
 

1 146 926 kr 
 

209 887 kr 

Kapitalbindning 
 

6 259 kr 
 

1 266 kr 
 

-4 993 kr 

Administrativa  
 

8 320 kr 
 

0 kr 
 

-8 320 kr 

Internförflyttningar   12 360 kr   0 kr   -12 360 kr 

Tot     951 618 kr   1 148 191 kr   184 214 kr 
Tabell 19 Sammanfattning totalkostnadsanalys för behovsstyrda leveranser av gips och OSB 

Behovsstyrda leveranser skulle innebära en ökad totalkostnad på 184 214 kr/år. 

2 Totalkostnadsanalys för gips & OSB vid användning av TPL-företag 
I kapitel 2 redovisas hur totalkostnaderna för gips och OSB ändras vid användning av ett TPL-företag 

jämfört med i dagsläget. De fyra poster som tas med i totalkostnadsanalysen är lossning och 

förberedelse, inlyft, internförflyttning och väntan. Posternas innebörd och resultat redovisas i 

följande underkapitel 2.1 och sammanfattas slutligen i kapitel 2.2. Ett antal fallstudier har 

genomförts på byggarbetsplatsen för att kunna bedöma totalkostnadsanalysens poster. 

2.1 Tider för inlyft av gips och OSB observerade vid fallstudier 
I följande tabeller presenteras de tider som registrerats vid fallstudier. I den övre delen av tabellen 

presenteras de tider som förekommit i dagsläget. I den nedre delen presenteras de tider som antas 

för ett TPL-företag. Lossning och förberedelse är den tid det tar för lastaren att lossa Ekströms lastbil 

samt köra fram material till det trapphus där materialet ska lyftas in. Här ingår även tid då 

hantverkarna letar efter den manuella lyften eller väntar på lastaren i samband med lossning av 

lastbil. Inlyft syftar på den tid det tar för lastaren och hantverkarna att lyfta in materialet i 

trapphuset. Interförflyttningar är förklarat tidigare och väntan är den tid som går vid eventuell 

försening av leverans. 

2.1.1 Fallstudie 26 mars 2010 

    Lossning &  OSB & Våtgips Internförflyttning Väntan Totalt 

    förberedelse Inlyft   
 

  
 

    

                      

    antal tim antal tim antal tim antal tim   

I dagsläget                   

Man 2 2 4 1,5 
 

  
 

  10 

    
 

  
 

  
 

  
 

    

Lastare (egen) 1 0,75 
 

  
 

  
 

  0,75 

Lastare (inhyrd)                   

TPL-företag                   

Man   
 

  4 1,5 
 

  
 

  6 

    
 

  
 

  
 

  
 

    

Lastare 1 0,5             0,5 
Tabell 20 Sammanfattning av tider för fallstudier den 26 mars 2010 
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2.1.2 Fallstudie 12 april 2010 

    Lossning &  OSB & Våtgips Internförflyttning Väntan Totalt 

    förberedelse Inlyft   
 

  
 

    

    
 

  
 

  
 

  
 

    

    antal tim antal tim antal tim antal tim   

I dagsläget                   

Man 0 0 2 0,5 
 

  
 

  1 

    
 

  
 

  
 

  
 

    

Lastare (egen) 
 

  
 

  
 

  
 

    

Lastare (inhyrd) 1 1,75 1 0,5 
 

  
 

  2,25 

    
 

  
 

  
 

  
 

    

TPL-företag                   

Man   
 

  2 0,5 
 

  
 

  1 

    
 

  
 

  
 

  
 

    

Lastare 1 0,5 1 0,5         1 
Tabell 21 Sammanfattning av tider för fallstudier den 12 april 2010 

2.1.3 Fallstudie 19 april 2010 

    Lossning &  OSB & Våtgips Internförflyttning Väntan Totalt 

    förberedelse Inlyft   
 

  
 

    

    
 

  
 

  
 

  
 

    

    antal tim antal tim antal tim antal tim   

I dagsläget                   

Man 2 1,25 2 0,5 2 0,5 
 

  4,5 

    
 

  
 

  
 

  
 

    

Lastare (egen) 
 

  
 

  
 

  
 

    

Lastare (inhyrd) 1 1,25 1 0,5 1 0,5 
 

  2,25 

                      

TPL-företag                   

Man   
 

  2 0,5 
 

  
 

  1 

    
 

  
 

  
 

  
 

    

Lastare 1 0,5 1 0,5 1 0,5     1,5 
Tabell 22 Sammanfattning av tider för fallstudier den 19 april 2010 
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2.1.4 Fallstudie 26 april 2010  

    Lossning &  OSB & Våtgips Internförflyttning Väntan Totalt 

    förberedelse Inlyft   
 

  
 

    

    
 

  
 

  
 

  
 

    

    antal tim antal tim antal tim antal tim   

I dagsläget                   

Man 2 1,5 2 0,5 2 0,5 
 

  5 

    
 

  
 

  
 

  
 

    

Lastare (egen) 
 

  
 

  
 

  
 

    

Lastare (inhyrd) 1 1,5 1 0,5 
 

  
 

  2 

                      

TPL-företag                   

Man   
 

  2 0,5 2 0,5 
 

  2 

    
 

  
 

  
 

  
 

    

Lastare 1 0,5 1 0,5         1 
Tabell 23 Sammanfattning av tider för fallstudier den 26 april 2010 

2.2 Sammanfattning totalkostnad 
I tabell 24 och 25 sammanfattas tiderna och kostnader i fallstudierna från föregående kapitel. 

Totalkostnaden för ett år blir då: 

Kostnader i dagsläget           

  
 

  tid/månad kr/h Månad År 

              

Lossning/förberedelse man 9,5 320 3 040 kr 39 520 kr 

    maskin 5,25 780 4 095 kr 53 235 kr 

Internförflyttn. man  2 320 640 kr 8 320 kr 

    maskin 0,5 780 390 kr 5 070 kr 

inlyft man   9 320 2 880 kr 37 440 kr 

  maskin   1,5 780 1 170 kr 15 210 kr 

Tot.           158 795 kr 
Tabell 24 Totalkostnad i dagsläget 

Kostnader för TPL-företag         

  
 

  tid/månad kr/h Månad År 

              

Lossning/förberedelse man 
   

  

    maskin 2 780 1 560 kr 20 280 kr 

Internförflyttn. man  1 250 250 kr 3 250 kr 

    maskin 0,5 780 390 kr 5 070 kr 

inlyft man   9 250 2 250 kr 29 250 kr 

  maskin   1,5 780 1 170 kr 15 210 kr 

Tot.           73 060 kr 
Tabell 25 Totalkostnad för ett TPL-företag 

Sammanfattningsvis blir då skillnaden i totalkostnadsanalysen för ett år följande: 
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Totalkostnad I dagsläget TPL-företag Skillnad 

    158 795 kr 73 060 kr -85 735 kr 
Tabell 26 Sammanfattning av totalkostnadsanalys vid användning av TPL-företag 

På ett år skulle kostnaden för inlyft av gips och OSB sjunka med 85 735 kr. 

3 Totalkostnadsanalys för kakel & klinker vid behovsstyrda 

leveranser 
Efter som totalkostnadsanalysen innehåller olika poster i dagsläget jämfört med vid behovsstyrda 

leveranser delas kapitel 3 in i en del som belyser totalkostnaden i dagsläget (kapitel 3.1) och en del 

som belyser totalkostnaden vid behovsstyrda leveranser (kapitel 3.2). Sedan jämförs de i en 

sammanfattande totalkostnadsanalys i kapitel 3.3. 

3.1 Kostnader i dagsläget 

3.1.1 Inköpspris 

3.1.1.1  Inköpspris i dagsläget 

  Priser idag   

    m2/kartong pris/m2 

kakel 
 

1,2 53,00 kr 

klinker 10x10 
 

1,08 140,00 kr 

klinker 20x20   1,08 100,00 kr 
Tabell 27 Inköpspris på kakel och klinker i dagsläget 

  Klinker 20x20 Klinker 10x10 Kakel Totalt 

          

Antal 
kartonger/vecka 36 22 210   

m2 38,88 23,76 252   

Pris per vecka 3 888 kr 3 326 kr 13 356 kr 20 570 kr 

Pris per år 202 176 kr 172 973 kr 694 512 kr 1 069 661 kr 
Tabell 28 Inköpskostnader för kakel och klinker i dagsläget på ett år 

3.1.2 Kapitalbindning 

I detta kapitel redovisas hur kapitalbindningen ser ut i dagsläget. Redovisningen av kapitalbindning är 

uppdelad i två delar. En som redovisar kapitalbindningen i Sefabs lager och sammanfattas i 

underkapitel 3.2.1.3. Den andra är kapitalbindningen på arbetsplatsen vilken sammanfattas i 

underkapitel 3.2.3. Innan man kan avgöra kapitalbindningen måste en kartläggning av hur lagersaldot 

på Sefabs lager varierar under ett leveransintervall.    

För att kunna avgöra hur Sefabs lagersaldo varierar måste förbrukningen under ett leveransintervall 

kartläggas (kapitel 3.1.2.1). Leveranserna till Sefabs lager är i dagsläget oregelbundna men en 

tillbakablick på tidigare fakturor visar att leveranser sker ca varannan månad. Ca var tredje vecka gör 

Sefabs platschef avdrag på leveranser från lagret till arbetsplatsen eftersom det finns tillräckligt med 

material på arbetsplatsen vilket syns i spalten In lev. i tabell 30.  



Bilaga 2 

11 
 

3.1.2.1 Sefabs förbrukning på arbetsplatsen  

I tabell 33-35 redovisas hur förbrukningen av material på arbetsplatsen varierar under den 

tvåmånadersperiod som går mellan leveranserna till Sefabs lager. 

Antal kartonger per pall 

Kakel   80 

Klinker 20x20 96 

Klinker 10x10 60 
Tabell 29 Antal kartonger per pall 

    Kakel     

  In lev. Förbrukat Kvar Totalt 

Vecka antal kartonger antal kartonger antal kartonger antal pall 

1 240 210 30 3 

2 240 210 60 6 

3 160 210 10 8 

4 240 210 40 11 

5 240 210 70 14 

6 160 210 20 16 

7 240 210 50 19 

8 240 210 80 22 
Tabell 30 Förbrukning av kakel på arbetsplatsen 

    Klinker 20x20     

  In lev. Förbrukat Kvar Totalt 

Vecka antal kartonger antal kartonger antal kartonger antal pall 

1 36 36 0 0,38 

2 36 36 0 0,75 

3 36 36 0 1,13 

4 36 36 0 1,50 

5 36 36 0 1,88 

6 36 36 0 2,25 

7 36 36 0 2,63 

8 36 36 0 3,00 
Tabell 31 Förbrukning av klinker 20x20 på arbetsplatsen 
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    Klinker 10x10     

  In lev. Förbrukat Kvar Totalt 

Vecka antal kartonger antal kartonger antal kartonger antal pall 

1 22 22 0 0,37 

2 22 22 0 0,73 

3 22 22 0 1,10 

4 22 22 0 1,47 

5 22 22 0 1,83 

6 22 22 0 2,20 

7 22 22 0 2,57 

8 22 22 0 2,93 
Tabell 32 Förbrukning av klinker 10x10 på arbetsplatsen 

3.1.2.2 Sefabs lagersaldo 

När vi vet förbrukningen på arbetsplatsen kan variationen i lagersaldot på Sefabs lager tas fram. SL är 

säkerhetslager har och L är förbrukningslager. Vid varje leveranstillfälle får Sefab 22 pall med kakel 

och 3 pall med klinker av respektive storlek. Sefabs lagersaldo skulle då variera enligt tabell 33. 

  Kakel (antal pall)   Klinker 20x20 (antal pall) Klinker 10x10 (antal pall) 

Vecka SL L Tot. SL L Tot. SL L Tot. 

1 6 22 28 2 3 5 2 3 5 

2 6 19 25 2 3 5 2 3 5 

3 6 17 23 2 2 4 2 2 4 

4 6 14 20 2 2 4 2 2 4 

5 6 11 17 2 2 4 2 2 4 

6 6 9 15 2 1 3 2 1 3 

7 6 6 12 2 1 3 2 1 3 

8 6 3 9 2 0 2 2 0 2 
Tabell 33 Variationen i lagersaldo på Sefabs lager 

3.1.2.3 Sammanfattning kapitalbindning i lager 

Nu när lagersaldot är kartlagt kan kapitalbindningen räknas ut. För enkelhetens skull antas att 

materialet på lagret förbrukas linjärt. Då kan formeln för medellagernivå (MLN) och medellagervärde 

(MLV) tillämpas. I tabell 34 redovisas kapitalbindningen i Sefabs lager. 

                   
           

 
                     

Pris per m2     

Kakel   53,00 kr   

Klinker 20x20 100,00 kr   

Klinker 10x10 140,00 kr   

        

Efterfrågan  Kartong m2 

Kakel   1760 2112,0 

Klinker 20x20 288 311,0 

Klinker 10x10 180 194,4 
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Säkerhetslager Kartong m2 

Kakel   480 576,0 

Klinker 20x20 192 207,4 

Klinker 10x10 120 129,6 

        

Kapitalbindning MLN MLV 

Kakel   1632 86 496,00 kr 

Klinker 20x20 362,88 36 288,00 kr 

Klinker 10x10 226,8 31 752,00 kr 

Tot     154 536,00 kr 
Tabell 34 Kapitalbindning i Sefabs lager 

Med en ränta på 5 % blir kapitalbindningskostnaden                          

3.1.2.4 Kapitalbindning i praktiken 

En undersökning av lagersaldot vid ett speciellt tillfälle visade följande kapitalbindning (tabell 35). 

Denna undersökning används inte vidare i rapporten utan är mest till för att få en inblick hur det ser 

ut i verkligheten. 

 

Tabell 35 Kapitalbindning i Sefabslager vid ett stickprov 

3.1.2.5 Kapitalbindning på arbetsplatsen 

En uppskattad mängd med överblivet material på byggarbetsplatsen ger följande kapitalbindning. 

Uppskattningen har gjorts genom en snabbsyn av arbetsplatsen. 

    Antal kartong m2 Värde 

Kakel   80 96,0 5 088 kr 

Klinker 20x20 96 103,7 10 368 kr 

Klinker 10x10 60 64,8 9 072 kr 

Tot.       24 528 kr 
Tabell 36 Kapitalbindning på arbetsplatsen 

Med en ränta på 5 % blir kapitalbindningskostnaden                         

3.1.2.6 Kapitalbindning totalt 

Den totala kapitalbindningskostnaden i dagsläget både i lager och på arbetsplatsen blir 7727 kr + 

1227 kr = 8954 kr. 

3.1.3 Administrativa kostnader 

Kostnaden för administration i dagsläget redovisas i tabell 40. 

Materialadministration tim/vecka kr/tim per år 

i dagsläget   3 320 kr 49 920 kr 
Tabell 37 Administration för kakel och klinker i dagsläget 

Klinker Kakel Tot

Färg Brun Svart Grå Blå Beige Rosa

Dim. 20x20 10x10 20x20 10x10 20x20 10x10 20x20 10x10 20x20 10x10 20x20 10x10

Antal 77 46 50 120 288 160 80 48 143 93 143 93 900

m2 83 50 54 130 311 173 86 52 154 100 154 100 1080

värde 8 316 kr 6 955 kr 5 400 kr 18 144 kr 31 104 kr 24 192 kr 8 640 kr 7 258 kr 15 444 kr 14 062 kr 15 444 kr 14 062 kr 57 240 kr 226 260 kr
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3.1.4 Kostnader för lossning/mottagning 

I dagsläget lossar en egen lastare lastbilen som anländer med kakel och klinker till Sefabs lager. 

Denna kostnad har tagits fram efter intervju med personal på lagret.  

      tid/månad kr/h pris per år 

Lossning/mottagning 2 780 kr 1 560 kr 9 360 kr 
 Tabell 38 Kostnader för lastning & intertransport 

3.1.5 Kostnader för lastning & interntransport, internförflyttningar samt väntan 

Dessa kostnader redovisas ihop eftersom de tagits fram i fallstudierna (se bilaga 2 kapitel 3.1.5.1). 

Lastning avser tiden det tar för den egna lastaren att lasta ett släp med kakel och klinker vid Sefabs 

egna lager. Interntransport avser den tiden det tar för lastaren att ta sig från lagret till arbetsplatsen. 

Internförflyttningar syftar på tiden som går åt för att flytta runt material på arbetsplatsen. Tider för 

väntan är de tider som uppstår vid försenade leveranser från Sefabs lager. Tider för inlyft är inte 

intressant för detta kapitel men behandlas däremot i kapitel 4. 

3.1.5.1 Tider observerade vid fallstudier 

I tabell 39-42 redovisas tider från fallstudier.  

    Lastning &  Internförflyttning Väntan   Inlyft   Totalt 

    interntransport 
 

  
 

  
 

    

    
 

  
 

  
 

  
 

    

    man tim man tim man tim man tim   

I dagsläget                     

Antal man   
 

  
 

  
 

  1 2,5 2,5 

    
 

  
 

  
 

  1 1 1 

Maskiner(egen) 1 3 
 

  
 

  1 2,5 5,5 

Maskiner (inhyrd)                   

TPL-
företag                     

TPL   
 

  
 

  
 

  2 1,25 2,5 

    
 

  
 

  
 

  1 1,25 1,25 

Inhyrd LUL               1 1,5 1,5 
Tabell 39 Fallstudie 26 mars 2010 
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    Lastning &  Internförflyttning Väntan   Inlyft   Totalt 

    interntransport 
 

  
 

  
 

    

    
 

  
 

  
 

  
 

    

    man tim man tim man tim man tim   

I dagsläget                     

Antal man   
 

  
 

  3 2 3 1,25 9,75 

    
 

  
 

  
 

  1 1 1 

Maskiner(egen) 1 5 
 

  
 

  1 1,25 6,25 

Maskiner (inhyrd) 
 

  
 

  
 

  
 

    

                      

TPL-
företag                     

TPL   
 

  
 

  
 

  2 1,25 2,5 

    
 

  
 

  
 

  1 1,25 1,25 

Inhyrd LUL               1 1,5 1,5 
Tabell 40 Fallstudie 12 april 201 

    Lastning &  Internförflyttning Väntan   Inlyft   Totalt 

    interntransport 
 

  
 

  
 

    

    
 

  
 

  
 

  
 

    

    man tim man tim man tim man tim   

I dagsläget                     

Antal man   
 

  
 

  
 

  3 1,25 3,75 

    
 

  
 

  
 

  2 0,5 1 

Maskiner(egen) 1 3 1 0,5 
 

  1 1,75 5,25 

Maskiner (inhyrd) 
 

  
 

  
 

  
 

    

                      

TPL-
företag                     

TPL   
 

  
 

  
 

  2 1,25 2,5 

    
 

  
 

  
 

  1 1,25 1,25 

Inhyrd LUL               1 1,5 1,5 
Tabell 41 Fallstudie 19 april 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

16 
 

    Lastning &  Internförflyttning Väntan   Inlyft   Totalt 

    interntransport 
 

  
 

  
 

    

    
 

  
 

  
 

  
 

    

    man tim man tim man tim man tim   

I dagsläget                     

Antal man   
 

  
 

  3 4 3 1,25 15,75 

    
 

  
 

  
 

  2 0,5 1 

Maskiner(egen) 1 7 1 0,5 
 

  1 1,75 9,25 

Maskiner (inhyrd) 
 

  
 

  
 

  
 

    

                      

TPL-
företag                     

TPL   
 

  
 

  
 

  2 1,25 2,5 

    
 

  
 

  
 

  1 1,25 1,25 

Inhyrd LUL               1 1,5 1,5 
Tabell 42 Fallstudie 26 april 2010 

3.1.5.2  Summering kostnader för, lastning/intertransport, internförflyttningar och väntan 

Tiderna från fallstudierna räknas samman och multipliceras med den enskilda kostnaden för varje 

post. Då fås en kostnad i dagsläget enligt tabell 43. 

Kostnader i dagsläget         

      tid/månad kr/h per månad per år 

Lastning/interntransport 18 780 14 040 kr 182 520 kr 

Internförflyttningar   1 780 780 kr 10 140 kr 

Väntan man   18 320 5 760 kr 74 880 kr 

  maskin           

Tot           267 540 kr 
Tabell 43 Kostnader för lastning/mottagning, internförflyttningar och väntan i dagsläget 

3.2 Kostnader vid behovsstyrda leveranser 

3.2.1 Inköpspris 

Vid en behovsanpassad leverans veckovis från Beijer Byggmaterial skulle priset bli helt annorlunda. 

Hur priset skulle skilja sig redovisas nedan. Priset vid behovsleveranser har erhållits från Beijer 

Byggmaterial . Efterfrågan på materialet baseras på statistik från byggprojektet opalen. Det som 

anges i kolumnen antal är antal kartonger per vecka. Statistiken har brutits ner till veckoefterfrågan 

som sedan slås ut på 52 veckor. 

  Priser vid behov   

    m2 pris/m2 

kakel 
 

1,2 92,00 kr 

klinker 10x10 
 

1,08 189,00 kr 

klinker 20x20   1,08 139,00 kr 
Tabell 44 Priser på kakel ock klinker vid behovsstyrda leveranser 
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  Klinker 20x20 Klinker 10x10 Kakel Totalt 

          

Antal 
kartonger/vecka 36 22 210   

m2 38,88 23,76 252   

Pris per vecka 5 404 kr 4 491 kr 23 184 kr 33 079 kr 

Pris per år 281 025 kr 233 513 kr 1 205 568 kr 1 720 106 kr 
Tabell 45 Kostnad för kakel och klinker vid behovsstyrda leveranser 

3.2.2 Administrativa kostnader 

Vid behovsstyrda leveranser minskar behovet av att administrera kakel och klinker. 

Materialadministration tim/vecka kr/tim per år 

Vid behovstyrda leveranser 0,5 320 kr 8 320 kr 
Tabell 46 Kostnader för att administrera kakel och klinker vid behovsstyrda leveranser 

3.2.3 Kostnader för transport 

Nedan redovisas kostnaden för transport från Beijers lager. 

Transport Beijer pris Kostnad/år 

    450 kr 23 400 kr 
Tabell 47 Kostnader för transporter från Beijer byggmaterial till arbetsplatsen 

3.3 Sammanfattning totalkostnadsanalys för behovsstyrda leveranser av 

kakel och klinker 
Alla poster från kapitel 3.1 och 3.2 sammanfattas i tabell 48. 

Kostnader   I dagsläget   Behovslev.   Kostnadsskillnad 

Inköpspris 
 

1 069 661 kr 
 

1 720 106 kr 
 

650 445 kr 

Kapitalbindning 
 

8 954 kr 
 

0 kr 
 

-8 954 kr 

Administrativa  
 

49 920 kr 
 

8 320 kr 
 

-41 600 kr 

Lossning & mottagning 
 

9 360 kr 
 

0 kr 
 

-9 360 kr 

Lastning & Interntransport 
 

182 520 kr 
 

0 kr 
 

-182 520 kr 

Internförflyttningar 
 

10 140 kr 
 

0 kr 
 

-10 140 kr 

Väntan   
 

74 880 kr 
 

0 kr 
 

-74 880 kr 

Transport   
 

0 kr 
 

23 400 kr 
 

23 400 kr 

Tot     1 128 535 kr   1 728 426 kr   346 391 kr 
Tabell 48 Sammanfattning av totalkostnadsanalys vid behovsstyrda leveranser av kakel och klinker 

4 Totalkostnadsanalys för kakel & klinker vid anlitande av TPL-

företag 
I följande kapitel redovisas totalkostnaden för om Sefab skulle anlita ett TPL-företag. Några av 

termerna för de olika posterna skiljer sig i dagsläget jämfört med vid anlitande av TPL-företaget. 

Därför samlas de posterna i en gemensam post som kallas för operativa kostnader. Hur indelningen 

av posterna för operativa kostnader ser ut finns i tabell 50. 
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4.1 Administrativa kostnader 
Platschefen kontrollerar lagersaldo via ett exceldokument där han bokför levererad mängd och 

förbrukad mängd. Dessa stämmer dock sällan med verkligheten, vilket innebär att platschefen med 

jämna mellanrum måste besöka lagret för att kontrollera lagersaldot. Platschefen uppskattar att det 

tar ca 3 tim/vecka att administrera kakel och klinker.  

Vid användning av TPL-företag behöver endast platschefen gå in i ett webbaserat program där han 

kan övervaka saldo och lägga order. Detta uppskattas ta 0,5 tim/vecka. 

Materialadministration tim/vecka kr/tim per år 

I dagsläget   3 320 kr 49 920 kr 

Med TPL-företag   0,5 320 kr 8 320 kr 
Tabell 49 Administrativa kostnader i dagsläget jämfört med vid anlitande av TPL-företag 

4.2 Operativa kostnader 
Vissa av de operativa kostnaderna kan fastställas med hjälp av fallstudierna (se bilaga 2 kapitel 

3.1.5.1). Några av dem har däremot tagits fram genom intervjuer med ett TPL-företag. I tabell 50 

redovisas hur kostnadsposterna fördelas och hur de har blivit fastställda. I tabell 51-57 redovisas 

posterna kostnad var för sig. Sammanställningen av operativa kostnader finns i tabell 58 och 59. 

Operativa kostnader I dagsläget Almroths       

                  

Fastställda genom fallstudier Lossning/godsmottagning 
   

  

  
 

  Lastning/interntransport 
   

  

  
 

  Internförflyttningar Internförflyttningar 
 

  

  
 

  Inlyft   Inlyft 
  

  

      Väntan   Väntan       

Fastställda genom intervjuer 
 

  Godsmottagning/ankomstkontroll 

  
 

  
 

  Lagerhyra 
 

  

  
 

  
 

  Orderplock 
 

  

          Transport       
Tabell 50 Indelning av operativa kostnader 

4.2.1 Operativa kostnader observerade vid fallstudier 

Kostnader i dagsläget         

      tid/månad kr/h månad per år 

Lossning/mottagning 2 780 1 560 kr 9 360 kr 

Lastning/transport   18 780 14 040 kr 182 520 kr 

Internförflyttn.   1 780 780 kr 10 140 kr 

inlyft man   17,75 320 5 680 kr 73 840 kr 

  maskin   7,25 780 5 655 kr 73 515 kr 

Väntan man   18 320 5 760 kr 74 880 kr 

  maskin           

Tot.           424 255 kr 
Tabell 51 Operativa kostnader i dagsläget observerade vid fallstudier 
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Kostnader för TPL-företag         

      tid/månad kr/h månad per år 

Lossning/mottagning 
   

  

Lastning/transport   
   

  

Internförflyttn.           

inlyft man   15 250 3 750 kr 48 750 kr 

  maskin   6 780 4 680 kr 60 840 kr 

Väntan man   
   

  

  maskin           

Tot.           109 590 kr 
Tabell 52 Operativa kostnader för Almroths observerade vid fallstudier 

Den lilla del interförflyttningar som sker för TPL-företaget är inbakat i kostnader för inlyft. Kostnader 

för lossning/mottagning och lastning/transport hos TPL-företaget skiljer sig så pass i redovisningen så 

de behandlas separat enligt följande. 

4.2.2 Operativa kostnader för TPL-företag baserade på intervjuer 

Kostnaderna för de två översta posterna i tabell 52 lossning/mottagning samt lastning/transport har 

tagits fram med hjälp av uppgifter från TPL-företaget Almroths AB. Almroths har valt att kalla 

posterna för Godsmottagning/ankomstkontroll, lagerhyra, orderplock samt transport. Kostnaderna 

för dessa poster är: 

Kostnader Almoths             

        Kostnad   avser     

Godsmottagning/ankomstkontroll 60 kr   per pall 
 

  

Datasystem 
 

  0 kr   
  

  

Lagerhyra 
 

  65 kr   per pall/månad   

Orderplock 
 

  60 kr 180 kr helpall alt. plockad pall 

Transport       600 kr   timme     
Tabell 53 Kostnader för Almroths tjänster 

I tabell 54-57 redovisas kostnaderna för Almroths tjänster i tabell 53. Antal pall per leveranstillfälle är 

hämtat från bilaga 2 kapitel 3.1.2.2. 

Godsmottagning/ankomstkontroll   

          

Pris per pall 
 

  60 kr 

Antal pall per leveranstillfälle   28 

Kostnad per leveranstillfälle   1 680 kr 

Kostnad per år     10 080 kr 
Tabell 54 Kostnad för godsmottagning och ankomstkontroll på Almroths lager per år 

Vid uträkningar av lagerhyran används tabell Tabell 33 Variationen i lagersaldo på Sefabs lager och 

kompletterar den med kostnader för lagerhyra. Eftersom tabell 33 är baserad på veckor behöver 

kostnaden på 65 kr i månaden/pall räknas om till veckohyra. Om vi multiplicerar 65 kr med tolv 

månader och dividerar med 52 veckor får vi 15 kr per månad/pall. Då blir kostnaden för lagerhyra 

enligt tabell 55. 
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  Kostnad lagerhyra TPL-företag             

  
  

Antal pall 
 

          

Vecka Kakel   Klinker 20x20   Klinker 10x10   Kostnad   Kostnad per år 

1 28 
 

5 
 

5 
 

570 kr 
 

  

2 25 
 

5 
 

5 
 

525 kr 
 

  

3 23 
 

4 
 

4 
 

465 kr 
 

  

4 20 
 

4 
 

4 
 

420 kr 
 

  

5 17 
 

4 
 

4 
 

375 kr 
 

  

6 15 
 

3 
 

3 
 

315 kr 
 

  

7 12 
 

3 
 

3 
 

270 kr 
 

  

8 9   2   2   195 kr     

              3 135 kr   18 810 kr 
 Tabell 55 Kostnad för lagerhyra hos Almroths 

Orderplock       

      Antal Kostnad 

Antal helpall   3 60 kr 

Antal plockpall   1 180 kr 

Kostnad per ordertillfälle   360 kr 

Kostnad per år     18 720 kr 
Tabell 56 Kostnader för orderplock på Almroths lager 

Transport       31 200 kr 
Tabell 57 Kostnad per år för transporter från Almroths lager till byggarbetsplatsen 

4.2.3 Sammanfattning operativa kostnader 

Kostnader i dagsläget     

          

Lossning/mottagning   9 360 kr 

Lastning/transport 
 

  182 520 kr 

Internförflyttn.     10 140 kr 

inlyft man 
 

  73 840 kr 

  maskin     73 515 kr 

Väntan man 
 

  74 880 kr 

  maskin       

Tot.       424 255 kr 
Tabell 58 Sammanfattning av operativa kostnader i dagsläget 
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Kostnader med Almroths     

          

Godsmottagning/ankomstkontroll   10 080 kr 

Lagerhyra 
 

  18 810 kr 

Orderplock 
 

  18 720 kr 

Transport       31 200 kr 

inlyft man 
 

  48 750 kr 

  maskin     60 840 kr 

Väntan man 
 

    

  maskin       

Tot       188 400 kr 
Tabell 59 Sammanfattning av operativa kostnader med Almroths 

4.3 Kapitalbindning 
Kapitalbindningskostnaden för lager är densamma som förut d.v.s. 7727 kr (se bilaga 2 kapitel 

3.1.2.3). Däremot går kapitalbindningskostnaden på arbetsplatsen 1227 kr (se kapitel 3.1.2.5) att få 

bort genom att Almroths kontinuerligt tar med sig material tillbaka till lagret.  

4.4 Sammanfattning totalkostnadsanalys 
Hur totalkostnaden för ett år förändras vid användning av TPL-företaget Almroths redovisas i tabell 

60. 

Totalkostnad I dagsläget TPL-företag Kostnadsskillnad 

          

Administrativa 49 920 kr 8 320 kr -41 600 kr 

Operativa 424 255 kr 188 400 kr -235 855 kr 

Kapitalbindning 8 954 kr 7 727 kr -1 227 kr 

Tot       -278 682 kr 
Tabell 60 Sammanfattning totalkostnadsanalys för kakel och klinker vis anlitande av ett TPL-företag 


