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SAMMANFATTNING  

Byggbranschen har idag problem med en bristande effektivitet i produktionsstadiet. Till varje nytt 
projekt sätts nya projektgrupper ihop och tillsammans skall de skapa ett fungerade samarbete för att 
uppnå ett gott resultat. För att detta skall fungera krävs det att entreprenörer, underentreprenörer, 
materialleverantörer samt transportörer samarbetar. På grund av de nya sammansättningarna i varje 
projekt har branschen tillsammans, genom branschföreningen BEAst, utarbetat en elektronisk standard 
för att få kontinuitet och rutiner i informationsdelningen som krävs för att samarbetet skall fungera. 
Standarderna har tidigare körts i pilotprojekt med goda resultat. Stadsutbyggnadsprojektet Ebbepark i 
Linköping kommer att kravställa användandet av standarden och har som mål att denna skall bidra till 
ett effektivare bygge tillsammans med en tredjepartslogistiker. 

I denna rapport har förutsättningar för en integrering av elektroniska standarder i projektet Ebbepark 
studerats. Med hjälp av en intervjustudie har en kartläggning av fyra olika byggentreprenörers 
varuförsörjningsystem genomförts. Tre platschefer och en affärsområdeschef från NCC, Skanska, 
Åhlin & Ekeroth och Peab har deltagit. Efter en sammanställning av intervjusvar har resultatet 
kopplats med två teoribaser, en som behandlar bygglogistik och en annan med BEAst och elektroniska 
standarder.  

Resultatet visar att det främst skiljer sig vid central- och projektinköp. Gällande projektinköpen, som 
är specifika för varje projekt, finns inget IT-system. Vid dessa inköp används mer traditionella 
tillvägagångsätt gällande kommunikation med leverantörer och transportörer. Centralinköpen har 
däremot mer innovativa hjälpmedel gällande inköpsrutiner. Majoriteten av företagen använder sig utav 
ett IT-stöd vid centralinköp där de kan dela information om emballering, packning och väderskydd till 
tillverkare.  

Då det finns fungerade hjälpmedel gällande centralinköpen rekommenderas en tillämpning av BEAst 
Supply Material till endast till projektinköpen. Alla delar av standarden är inkluderade förutom 
transportaviseringsdelen. BEAst Label rekommenderas till både projekt- och centralinköp för att 
lättare uppnå en strukturerad byggarbetsplats men även för att underlätta arbetet för 
logistikentreprenören. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

There is a problem with lack of efficiency in the stage of production in the construction industry today. 
For each new project there are new project groups put together that needs to perform in order to 
achieve good working results. This is obtained when the contractors, subcontractors, material suppliers 
and the truck driver cooperates. This is a source of inefficiency which is the reason to why an industry 
association called BEAst has been developing several electronic standards in order to create and 
ensure continuity and structure in the communication of information between the concerned 
stakeholders. These standards have been tested in several projects with good results. In a project 
located in Linköping, in the area called Ebbepark, they are going to use the standards with hopes of 
generating a better way of handling large inflows of material when working together with a third part 
logistic company. 
 
In this study the integration of electronic standards has been examined for the already mentioned 
project Ebbepark. Through an interview study with three site managers and one business manager, a 
systematic description of four different supply chain systems has been made. The participant 
contractors are NCC, Skanska, Åhlin & Ekeroth and Peab. The results from the interviews have been 
analyzed based on two theoretical bases, one about the logistics on the construction site and the other 
about BEAst and electronic standards. 
 
This study shows that the main difference is between central purchases and project purchases. The 
project purchases are the unique purchases for the project. By these purchases, a more traditional 
approach is used regarding communication with suppliers and conveyors. In other words, no IT-
system is being used. Central purchases on the contrary have more innovative tools regarding these 
purchases. The majority of the contractors have a IT-system where they can easily share information 
to suppliers. 
 
In conclusion, BEAst Supply Material should only be applied on the project purchases, where there is 
no IT-system. BEAst Labels on the other hand are recommended to be used on both project and 
central purchases, in order to ensure structure on the site but also to make the work of the entrepreneur 
of logistics a bit easier. 

  



 

 
 

FÖRORD 

Detta examensarbete, på motsvarande 16 hp, är ett avslutade delmoment på vår utbildning till att bli 
Högskoleingenjörer i Byggnadsteknik på Linköpings Universitet. Arbetet behandlar ämnet 
bygglogistik och mer specifikt elektroniska standarder i byggbranschen och har initieras av projektet 
Ebbepark i Linköping. Detta arbete har varit mycket lärorikt och givande och gett oss en bra insyn i 
varuförsörjningen i byggbranschen samt logistikarbetet på byggarbetsplatsen.  

Vi vill tacka vår handledare Martin Rudberg på Linköpings Universitet, Camilla Einarsson på Sweco 
som är logistikansvarig för Ebbepark, Bengt Hellman på Tyringe Konsult AB och alla deltagande 
intervjupersoner, utan er hade detta arbete inte kunnat genomföras. Tack! 

 

Norrköping, Juni 2016 

Dag Jönsson & Trinh Ly 
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1 INLEDNING 
Här beskrivs arbetets bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställning. Även bakgrund och 
förutsättningar för projektet Ebbepark tas upp i kapitlet. 

1.1 Bakgrund 
Historiskt sett har byggprojekt generellt låg effektivitet i produktionsfasen. Enligt Josephsons och 
Saukkoriipis (2005) studie hade byggarbetsplatsen en värdeskapande tid på 17,5 %, vilket innebär att 
det endast är 17,5 % som är direktvärde för kunden. Resterande tid går åt till förberedelser, 
materialhantering och tidsförluster som delvis eller helt kan reduceras.  

En orsak som kan bidra till en låg värdeskapande tid är missförstånd och problem med 
varuleveranserna. Två exempel på undersökningar som gjorts av Gyllin och Thunberg (2010) och 
Lohm Isberg och Olsson (2013) visar att 38 % respektive 17 % av de undersökta varuleveranserna till 
dessa byggen har varit felfria. Med felaktiga leveranser menas att leveranserna är felpackade, fel antal, 
skadade, ankommer till fel plats eller har fel dokumentation. Många av dessa felaktiga leveranser 
beror på missar i kommunikationen. Eftersom att det krävs lossningsresurser till leveranserna krävs det 
att entreprenörerna i god tid känner till vad som skall  komma, när det skall  komma och hur det 
kommer lastat. I studien av Håkansson-Backman och Wasserfaller (2014) visar det sig även att 
definitionen av leveransprecision inte är likadan hos leverantörer, transportbolag och byggföretagen, 
vilket kan ställa till det. 

Det finns många olika typer av logistiklösningar som teoretiskt sett skulle kunna öka effektiviteten och 
minska totalkostnaden för byggprojekt. Anledningen till att dessa logistiklösningar inte används i 
större utsträckning idag är byggbranschens konservativa förhållningsätt. (von Platen, 2009) Det är 
svårt att motivera användningen av logistiklösningar då det ofta innebär en utgift och man inte direkt 
kan koppla till en lägre kostnadspost. Därför kan beställare ha en betydande roll i att driva 
utvecklingen av logistik på byggarbetsplatser. 
   

1.2 Problembeskrivning 
För att åtgärda missförstånd och informationstapp har branschorganisationen "Byggbranschens 
Elektroniska Affärsstandard", förkortat BEAst, tagit fram en standard för varuleveranser som innehåller 
informationsutbyten ända från projektering till fakturering. Problemet att sätta nya rutiner i bruk är att 
det ofta innebär en merkostnad för företagen som behöver integrera system i de nuvarande och även 
ändra arbetssätt.  

Varuförsörjningsstandarden har tidigare prövats i flera pilotprojekt där det har visat på goda resultat 
(BEAst 2016a). Däremot har pilotprojekten bestått av utvalda företag vilket gör en skillnad från att sätta 
det i bruk i ett traditionellt projekt. Projektet Ebbepark i Linköping kommer att ha som krav att delar av 
BEAst standard används. Eftersom att standarden delvis bygger på ett förändrat arbetssätt kan det vara 
problematiskt för projektet att ställa krav på att samtliga flöden ur standarden används direkt. Därav är 
det av intresse att undersöka byggentreprenörernas förutsättningar för att använda standarden. 
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1.3 Ebbepark 
Wahlbecks Företagspark består av ett äldre industriområde i stadsdelen Valla, Linköping som är till 
största delen omslutet av ett bostadsområde. Majoriteten av industriområdet skall rivas för att skapa 
utrymme för ett nytt centrum och till en öppen och tillgänglig stadsdel, kallad Ebbepark. Visionen för 
Ebbepark är att skapa ett område som "lever och sjuder av aktivitet dygnet runt. En dynamisk 
tillväxtmiljö för affärsidéer, innovationer och företagande samt bostäder, service och allt annan man 
behöver för att leva sitt liv." (Ebbepark, 2016a).  

Projektet Ebbepark omfattar ungefär 60 000 m2 och ger utrymme för cirka 600 lägenheter och även 
kontor- och verksamhetsutrymme för diverse företag. Projektet kommer att delas upp i fyra 
huvudetapper (Se figur 1). Två etapper kommer att påbörjas 2016 och pågå i två år. De resterande två 
huvudetapperna kommer att startas 2018 och avslutas 2022. 

Ebbepark kommer att upphandlas för varje byggnadsdel, vilka kommer vara: 

o Schaktning 
o Grundläggning 
o Anläggning 
o Stomme 
o Bygg- och installation 
o Geolager 

Varje del kommer sedan att upphandlas som en totalentreprenad men projektet i helhet kommer 
upphandlas i delad entreprenad.(Ebbepark, 2016b) 

 

 Figur 1. Översiktlig bild över huvudetapperna för projektet Ebbepark (Ebbepark, 2016c) 
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1.3.1 Sankt Kors 
Sankt Kors är beställare och med hjälp av en projektgrupp driver de projektet Ebbepark. De ägs av 
Linköpings Kommun och är ett bolag som har till uppdrag att "främja utveckling och tillväxt i 
Linköping”. (Sankt Kors, 2016) 

Förutom Sankt Kors finns även flera andra bolag med i projektet Ebbepark. Majoriteten av dessa är 
antigen kommunägda eller finansierade av kommunen. Dock kommer Sankt Kors ha huvudansvaret 
för Ebbepark och tillsammans med en projektledningsgrupp driver de projektet framåt.  

Aktörer som är involverade i Ebbepark: 

o Sankt Kors 
o Stångåstaden  
o Tekniska verken 
o Linköpings Universitet 
o Mjärdevi science park 
o Nulink 
o Linköpings kommun 
o Lejonfastigheter  

 

 1.3.2 Logistikupplägg 
Eftersom projektet Ebbepark innebär rivning och nyproduktion i ett område där det finns begränsat 
med utrymme, ställs det höga krav på bygglogistiken. Ebbepark kommer att använda sig utav BEAst-
standarden och en tredjepartslogistiker. Målet är att eftersträva just-in-time leveranser, där leveranser 
med material kommer strax innan utförandet av aktiviteten.  

Tredjepartslogistikern kommer att ha i uppgift att samordna bygglogistiken för Ebbepark vilket 
innebär att den upphandlade logistikern skall koordinera in- och utleveranser genom området på ett 
organiserat sätt. All byggmaterial skall gå via tredjepartslogistikens utsatta checkpoint. Där skall 
mottagningskontroll, reklamation och elektronisk registrering utföras. Tredjepartslogistikern skall 
även bistå med inbärningstjänst främst under kvälls- och nattid. Detta för att optimera och nyttja 
dygnets alla timmar.  

Alla bygg- och underentreprenörer kommer att behöva gå via tredjepartslogistikern för alla typer av 
leveranser, detta kräver att de bokar in en leverans i god tid. Alla transporter som kommer oanmälda 
kommer att avvisas från området (Ebbepark, 2016b). 
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1.4 Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka hur Sankt Kors som beställare kan ställa krav på entreprenörerna 
gällande material- och informationsflöde vid upphandling i projektet Ebbepark med förutsättning att 
BEAst skall användas. 

Som del av syftet behöver följande aktiviteter utföras: 

o Genomföra en kartläggning byggentreprenörernas egna system och logistikupplägg på 
byggarbetsplatserna. 
 

o Identifiera de informationsflöden i varuförsörjningskedjan som är undermåliga och som 
har störst förbättringsåtgärder. 
 

o Analysera vilka delar av BEAst standard som är mest fördelaktiga och kommer göra störst 

nytta i Ebbepark. 

1.5 Mål 
Målet med arbetet är att kunna ge en rekommendation till Sankt Kors gällande vilka krav dom kan 
ställa på byggentreprenörerna med hänseende till användandet av BEAst i projektet Ebbepark.  
 

1.6 Frågeställning 
För att kunna uppfylla syftet och nå målsättningen kommer följande frågeställningar att behöva 
besvaras under arbetets gång: 

1. Vilka eller vilket informationsflöden har störst förbättringsmöjligheter i byggentreprenörernas 
nuvarande varuförsörjningsystem? 
 

2. Vilka delar av BEAst är fördelaktigt för Ebbepark med hänseende till byggentreprenörernas 
nuvarande varuförsörjningsystem? 
 

3. Vilka delar av BEAst standard skall tillämpas i projektet Ebbepark? 

1.7 Avgränsning 
BEAst standarder har främst tagits fram för att få en kontinuitet i byggbranschen och genom detta 
skapa förutsättningar för en effektivare byggarbetsplats samt en besparing på administrations- och 
arbetskostnader. Undersökningen kommer inte beröra hur tillverkare och leverantörer påverkas eller 
innefatta några beräkningar hur totalkostnaden ändras av standardisering av processer. 

Arbetet kommer främst beröra upphandling av stomentreprenör och bygg- och 
installationsentreprenörer, men slutsatsen och rekommendationen kan även tillämpas i framtida 
upphandlingar.  
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2 GENOMFÖRANDE 
En beskrivning av arbetsgången finns nedan. (Se figur 2) Syftet i arbetet har brutits ner till tre 
frågeställningar. För att besvara detta har en litteraturstudie gjorts. I litteraturstudien har 
intervjuteknik, teori om bygglogistik samt teori om BEAst studerats. Därefter har intervjufrågor 
formulerats. Det är genom intervjuerna som data till studien har samlats in. Tillsammans med teori 
om bygglogistik har en analys utförts där frågeställning 1 har kunnat besvaras. Därefter har teori om 
BEAst standard adderats för analys två. Genom detta har frågeställning två kunnat besvaras. Detta 
har lagt grunden till slutsats, frågeställning tre och rekommendationen åt Ebbepark. 

Figur 2.  Förklarande figur över kopplingar mellan syfte, frågeställning och metod. 

Fortsättningsvis beskrivs utförandet av studien. Först motiveras val av metod och fortsätter sedan med 
genomförandet av metoden. I slutet av detta kapitel formuleras ett kort stycke kring kritik mot 
metodval och hur validitet och reliabilitet säkerställs i arbetet. 
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2.1 Metodval 
Det finns två olika alternativ på studier, kvalitativ och kvantitativ. En kvantitativ studie mäter 
kvantiteter, d.v.s. det är en studie svarar på ”hur mycket” eller ”hur många”. Kvalitativ studie 
undersöker människors uppfattning eller känslor om något och har som syfte att få en inblick i 
människors subjektiva sätt att uppfatta saker. (Höst et al., 2006) Beroende på syfte, används olika 
typer av metoder. Dessa skiljer sig en del åt. (Se tabell 1.) 

Tabell 1. Sammanställning av olika forskningsmetoder (Höst et al., 2006) 

Metod Huvudsyfte Primärdata Design 

Kartläggning Beskrivande Kvantitativ Fix 

Fallstudie Utforskande Kvalitativ Flexibel 

Experiment Förklarande Kvantitativ Fix 

Aktionsforskning Problemlösande Kvalitativ Flexibel 

 
I detta arbete används forskningsmetoden fallstudie som utgörs av en litteratur- och intervjustudie. 
Studien är en kvalitativ studie av hur elektroniska standarder skall tillämpas i projektet Ebbepark. 
Detta arbete har ett utforskande syfte och söker inte en förklaring, beskrivning eller är 
problemlösande. Utforskade syfte innebär att studien har som mål att på djupet förstå hur något verkar 
eller utförs. Intervjuformuläret till intervjustudien har en halv-struktur d.v.s. det är en blandning 
mellan helstruktur och öppen intervjutyp. Detta upplägg refereras även som en flexibel design. Mer 
om flexibel design i stycket ”En kvalitativ studie”. 

2.1.1 En kvalitativ fallstudie 
Med en fallstudie syftas det på ett specifikt fall där inga krav på en generaliserbar slutsats för andra 
fall görs. Genomförs flera fallstudier ökar sannolikheten att ett mönster kan uppfattas. Dock kan det 
inte säkerställas då det oftast inte finns något konkret resultat.  

En fallstudie ger en djupare kunskap som t.ex. kartläggning inte ger. Strukturen på en fallstudie är 
flexibel och innebär att en ändring av riktning och frågor kan göras under arbetets gång. Den data som 
samlas in under fallstudien är främst för en kvalitativ studie.  

Det finns tre olika tillvägagångsätt gällande fallstudier, dessa är intervjuer, observationer eller 
arkivanalys. I detta arbete har främst intervjuer använts som metod för att undersöka olika 
byggentreprenörers varuförsörjningssystem. Intervjupersonerna i studien har olika bakgrund, 
varierande ålder och jobbar på olika företag, vilket är god förutsättning för en kvalitativ studie då man 
vill hitta flera variationer i de observerade företeelserna. (Höst et al, 2006) Men intervjustudien har 
även kombinerats med en arkivanalys där bl.a. projektets Ebbeparks Administrativa Föreskrifter har 
studerats.  
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2.2 Litteraturbas 
En förutsättning för att genomföra arbetet är att studera relevant teori inom området. Litteratur inom 
områden och med nyckelorden intervjumetodik, bygglogistik, byggprocess, BEAst, varuförsörjning 
inom byggbranschen och byggproduktion har studerats. 

Sökprocessen av litteratur till litteraturbasen har skett i tre steg.  

o Bred sökning – En grov sökning av litteratur där de tidigare nämnda nyckelorden har använts.  
o Urval av källor – Källorna granskas översiktligt och därefter sker ett urval av dem granskade 

källorna. De utvalda källorna studeras sedan djupare och ligger som underlag för den djupare 
litteratursökningen i arbetet. 

o Djup sökning – Genom att söka på relaterade termer inom området hitta mer relevanta källor. 
Även att utgå från en referenslista från en relevant källa kan generera en djupare sökning. 

(Höst et al., 2006) 

Förutom tryckta källor har även muntliga källor använts. Dels av handledare, men främst information 
från BEAst årskonferens, som har gett aktuell och uppdaterad information om BEAst och deras 
nyligen avslutade och pågående pilotprojekt. Den använda informationen från konferensen var främst 
personliga erfarenheter och uppfattningar om BEAst och har därför tillämpats i arbetets analysdel.  

Litteraturstudien har fortlöpt längst hela arbetet. Från arbetets inledande del till slutsats. Två kapitel i 
rapporten är renodlade teorikapitel. Kapitel tre behandlar generell logistik, byggprocessen och 
bygglogistik. Kapitel fyra omfattas av teori om elektroniska standarder och BEAst. 

2.3 Intervjuer 
Det finns tre olika varianter av intervjuer. Strukturerad, halv-strukturerad eller öppet riktade intervjuer. 
Då en fallstudie har ett flexibelt upplägg där frågor och riktning kan ändras utefter arbetet gång 
användes en halv-strukturerad intervjuform i detta arbete. De halv-strukturerade intervjuerna har 
vanligtvis ett förberett intervjuformulär som stöd, men intervjuformen tillåter att ändringar av 
formulering och ordning sker, beroende av intervjusituation. (Höst et al., 2006) 

För att kunna identifiera de informationsflöden som är undermåliga och som kan åtgärdas med delar 
av BEAst standard, har kartläggning av entreprenörernas system och logistikupplägg gjorts. Detta har 
skett genom en intervjustudie med tre platschefer samt en affärsområdeschef på fyra olika 
byggföretag. Här ställdes frågor om inköps- leverans och mottagningsprocessen för material och varor 
samt vilka hjälpmedel de använder sig av i produktionen. 

Sedan har en intervju med beställare genomförts för att få med beställarperspektivet, detta för att få 
reda på vilket mål beställaren har för att kravställa BEAst i upphandlingen samt vad beställaren själv 
förutspår kommer bli problematiskt. Även en mejlintervju med Peter Fredholm, VD på BEAst har 
gjorts. Syftet var att, från BEAst eget håll, få in åsikter om införandet av standardiseringen. 
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2.3.1 Utformning av intervjuformulär 
Arbetet med att utforma intervjuformuläret startade med en intervjuplan innefattande en grov översikt 
över vilka frågeområden som skulle tas upp. Sedan diskuterades vilka typer av frågor som ansågs mer 
relevanta för arbetet i dessa områden. Följande områden tas upp i intervjun. 

o Inköp och avrop 
o Leverans 
o Mottagning 
o Allmänt om logistik och BEAst 

Frågorna i intervjuerna har varierat mellan öppna och strukturerade frågor, d.v.s. att en öppen fråga 
har ställts och utifrån svaren har följdfrågor kompletterat för att få information om samma område från 
samtliga respondenter. Därför utformades alternativ på följdfrågor innan intervjun. I följdfrågorna har 
tips från Larsen (2009) tagits med i utformandet genom att inte vinkla frågor samt att inte ha 
förutfattade meningar om vilka rutiner som är bra eller dåliga.  Intervjufrågorna har anpassats för att få 
information om hur byggentreprenörernas egna system fungerar idag och inte deras ståndpunkt till en 
standardisering med BEAst. Frågorna har utformats efter vad för data studien kräver för att kunna 
svara på frågeställningarna. (Larsen 2009) En pilotintervju genomfördes innan de riktiga intervjuerna, 
dels för att få en uppfattning hur mycket tid respondenterna skall avsätta men även för att testa 
frågorna för att se om en omformulering måste genomföras. För att se det fullständiga 
intervjuformuläret, se bilaga 1. 

2.3.2 Urval av intervjupersoner 
Då Ebbepark är ett omfattande projekt valdes de största verksamma företagen i Östergötland. Detta 
beslutades efter en diskussion med handledare från projektet Ebbepark om vad som var mest 
fördelaktigt för projektet. Eftersom en kartläggning av byggentreprenörens varuförsörjningsystem 
skulle genomföras ansågs det vara relevant för arbetet att genomföra intervjuer med personer i 
produktionen med en överskådlig roll. Därför valdes personer med en högre position än arbetsledare. 

Urvalet av intervjupersoner resulterades med tre platschefer och en affärsområdeschef. 
Affärsområdeschefen ansågs ha en likvärdig kännedom av varuförsörjningssystemet då respondenten 
har flera års erfarenheter från produktionen som arbetsledare och platschef.  

2.3.3 Genomförande av intervjuer 
Under intervjun ställdes frågor av en person medan den andra personen antecknade svar och 
iakttagelser, detta för att skapa ett bra samspel mellan intervjuare och respondenten. Eftersom 
intervjuerna har en halv-strukturerad form, krävdes det mer uppmärksamhet från intervjuaren på 
respondentens svar för att kunna ställa relevanta följdfrågor, vilket detta upplägg underlättades av. 
Intervjun spelades in i syfte att underlätta bearbetningen av data i efterhand.  
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2.4 Analys 
Sammanställning av intervjuerna har gjorts enligt Lantz (2013) beskrivna metod ”Att genomföra en 
kvalitativ databearbetning”. Dessa steg tas upp i metoden: 

o Datainsamling 
o Datareduktion 
o Att söka mönster 
o Att bilda dimensioner som avspeglar innehållet 
o Kritisk granskning av dragna slutsatser 

De första två punkterna hör till arbetets resultatdel medan de resterande punkterna ingår i analysen.  

Arbetsgången (Se figur 3) av analysdelen har inletts med att söka mönster av respondenternas svar. 
D.v.s. jämföra hur företagen skiljer sig åt inom områdena inköp, leverans och mottagning. Sedan har 
intervjumaterialet kopplats samman med teori från kapitel tre. Här utvärderas för- och nackdelar med 
byggentreprenörernas svar i intervjuerna angående inköpsrutiner samt vilka konsekvenser det får på 
byggarbetsplatsen. Denna analys refereras som analys 1.  

Därefter utvecklas analys 1 och tillsammans med teori från kapitel fyra, elektroniska standarder och 
BEAst, kopplas det samman till en analys 2. I analys 2 analyseras hur pass utbredda entreprenörernas 
egna system är med hänsyn till flödena i BEAst Supply Material. Här studeras för- och nackdelar med 
varuförsörjningskedjan och på vilket sätt en standardisering skulle kunna bidra till en förbättring. 
Även vilka problem som skulle kunna uppstå med hänsyn till att en standardisering tas i bruk.  

 

 

Figur 3. Processbild över arbetets analysmetod 
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2.5 Metodkritik 
I detta delkapitel beskrivs det förbyggande arbetet för att säkerställa studiens giltighet och 
tillförlitlighet.  

2.5.1 Validitet 
För att försäkra sig om validiteten, d.v.s. att det som mäts är det som skall mätas, har intervjuteknik 
studerats. Detta har genererat i att intervjuerna har spelats in, vilket underlättar bearbetningen och att 
risken för misstolkningar minskar. 

Alla grundfrågor har varit likadana. Däremot har manuset haft en checklista för vad respondenterna tar 
upp. Genom att följdfrågorna varit olika kan svaren påverkas så sätt att utförligheten blir olika och att 
information utelämnas. För att få ett jämförbart resultat har information innan intervjun talat om att 
respondenterna skall  prata utifrån rutiner från ett större projekt som även är ett nyproduktionsprojekt. 

2.5.2 Reliabilitet  
Reliabilitet syftar på precision och förlitlighet och är en viktig faktor i alla typer av studier. Har en 
studie hög reliabilitet skall en annan person kunna utföra samma underökning och få samma resultat. 
(Larsen, 2009) 

Eftersom den här studien har en relativt liten empiri, ställs det högre krav på att analysen stöds på 
relevant teori. Därför utökas teori- och litteraturbasen med olika typer och antal källor. För att 
säkerställa att inga egna tolkningar har gjorts i sammanställningen av intervjuerna har en återkoppling 
gjorts till respondenterna. Respondenterna har haft möjlighet att påverka sammanställningen om de 
anser att det inte överensstämmer med deras angivna svar.   
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3 LOGISTIK 
Detta kapitel berör de teoretiska begrepp och teorier om logistik som kommer behandlas i arbetet. 
Kapitlet kommer att delas upp i tre delkapitel: logistik, byggprocess och bygglogistik. 

3.1 Logistik och Supply Chain Managment 
I detta delkapitel förklaras innebörden av logistik och Supply Chain Management, och vilka sätt de 
kan kopplas samman till varandra. Sedan tas begrepp som tredjepartslogistik och just-in-time upp som 
har en direkt koppling till projektet Ebbepark.  

3.1.1 Logistik generellt 
Definition av logistik låter som följande: ”Logistik omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt planera, 
genomföra och styra förflyttningar och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för 
att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas informationsflöde som behövs för 
att materialflödet skall fungera” (Oskarsson et al 2003, 23) 

”Logistik kan beskrivas som läran effektiva materialflöden.” (Jonsson & Mattsson 2011, 19) Det är ett 
samlingsnamn för alla aktiviteter som genomförs för att material och varor skall komma på rätt plats, 
vid rätt tidpunkt. Logistik syftar även på en ökad lönsamhet genom att reducera kostnader och 
kapitalbindning och öka intäkter. (Jonsson & Mattsson, 2011) För att kunna uppnå en väl fungerade 
logistik krävs information. Information som handlar var, när och hur en vara skall levereras. Mer om 
detta i kapitel 4 som handlar om elektronisk informationsdelning. 

3.1.2 Supply Chain Management 

Supply Chain Management, även förkortat SCM, är en ”integration av viktiga affärsprocesser från 
slutanvändare till råvaruleverantör vilka tillhandahåller varor, tjänster och information som ger värde 
för kunder och andra intressenter.” (Oskarsson et al., 2003, 23) Det som skiljer sig åt mellan SCM och 
logistik är att SCM omfattar styrning av processer och är ett strategiskt arbete, medan logistik omfattar 
styrning av material och är ett operativt arbete.  

SCM som koncept slog igenom i industrin då Toyota började använda sig av "Just in time" leveranser. 
Målet med detta var att minska lagret och i och med detta ökade beroende på leverantörerna och 
transportörerna. Tanken med SCM är att erkänna beroendet aktörerna har gentemot varandra, vilket 
skall  bidra till att de inblandade aktörerna tillsammans skall utveckla varandras roller i 
varuförsörjningskedjan. (Vrijhoef & Koskela 2000) SCM innebär ett organisatoriskt förändrat 
arbetssätt, vilket innebär nya förutsättningar. Dessa kan sammanfattas i följande punkter enligt 
Storhagen (2003): 

o Färre parter i ett djupare samarbete 
o Alla måste vara långsiktiga vinnare 
o Ökad grad av helhetssyn 
o Organisation och styrning i flödesorienterade team  
o Ökad grad av arbetsrotation  
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Sammanfattningsvis redogör Storhagen (2003) grunderna för SCM nedan: 

o Ett samlat grepp över flödena 

Helhetsperspektiv över flödena från första leverantörsled till slutlig förbrukning. 

 
o Strategiska beslut som grund 

Genomgripande förändringar som bygger på långsiktighet och samordning med företagets 
strategier. 
 

o Förändrad syn på styrning och kontroll 
SCM kan inte baseras på kontroll, utan skall grundas på förtroende.  
 

o Bygger inte ägande i alla led 

Ägande av material och varor längs ett flöde garanterar inte att flödet kommer fungera. Det 
kan dock skapa en trygghet men genererar inte automatiskt ett gott samarbete eller förtroende, 
vilket är grunden för SCM.  

 

o Integrerade system är ett viktigt inslag 
SCM grundas inte endast på effektiva informationssystem, dock är det ett viktigt inslag för att 
kunna uppnå SCM. Att skapa effektiva material- och varuflöden underlättas då det finns 
tillgång till informationsöverföring som är snabb och uppdaterad. 

 

3.1.3 Leveransservice och Just-in-time 
Leveransservice kan urskiljas i definitionen av logistik som innefattar interaktionen mellan kund och 
leverantör där målet är att tillfredsställa kundens behov. Målet med logistik är att till så låg kostnad ha 
en så hög leveransservice som möjligt. Leveransservice sker i tre steg: före leverans, under leverans 
och efter leverans. Det finns flera beståndsdelar inom leveransservice som mäter standarden av 
leveransservicen. Dessa är leveranstid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet, 
information och kundanpassning. (Oskarsson et al., 2003) 

Just in time, även förkortat JIT, är en industriell produktionsmetod som syftar på material- och 
varuleveranser skall komma strax innan utförande av aktiviteten. Poängen med JIT att minimera 
volymen av material på lagret och endast ha vad som är nödvändigt på plats. Ett välkänt begrepp inom 
JIT är kanbana-systemet. Systemet avser att produktionen bedrivs utefter behov och inte skjuts efter en 
plan. (Nationalencyklopedin, 2016) 

Eftersom materiallagret på arbetsplatsen blir mindre krävs ett mer frekvent leveransflöde av varor och 
material. Generellt ställs högre krav på material- och varuleveranser då byggproduktionen kommer 
vara mer beroende av att materialet kommer vid rätt tidpunkt. (Oskarsson et al., 2003) Här ställs högre 
krav på att de inblandade företagen samarbetar, dels behöver entreprenören göra en mer utförlig 
planering över när material skall användas. Entreprenören behöver även skicka ut uppdaterad 
information till leverantörer och transportörer för att dem i sin tur skall leverera varorna vid rätt 
tidpunkt. 

De stora skillnaderna jämfört med de traditionella leveranserna är att det ställs högre krav på 
leveransprecision och leveranssäkerhet (Se tabell 2) samt att transportbolagen får ett större ansvar och 
behöver utveckla sina egna transportflöden.  
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Tabell 2. Skillnader mellan traditionella- och JIT-leveranser (Oskarsson et al., 2003) 

  Traditionella leveranser  JIT-leveranser 

Transporttider Långa  Korta 

Volymer Stora  Små 

Tidsprecision Låg  Hög 

Leveranssäkerhet Låg  Hög 

Totalansvar Nej  Ja 

 
3.1.4 Tredjepartslogistik 
Definitionen av tredjepartslogistik är att det är en utstående part som agerar mellanhand mellan kund 
och leverantör men som inte tar över ägandet av varorna. Tredjepartsföretaget ”hanterar” endast varor 
och material och genom tredjepartslogistik kan det köpande företaget frigöra resurser för att kunna 
fokusera sig på sin kärnverksamhet. Kunden sparar då tid genom att de varken behöver planera eller 
styra lager och försörjning av material. (Oskarsson et al., 2003) 

Tredjepartslogistik innebär att det ger utrymme för kunden att: 

o Fokusera på sin kärnverksamhet 
o Reducera sitt eget behov av att göra investeringar 
o Sänka sina totala kostnader och förbättra sin service 
o Få en ökad logistik flexibilitet genom att få tillgång till en färdig logistikstruktur som 

tredjepartsföretag har. (Oskarsson et al,. 2003) 

Ett företag som erhåller tredjepartslogistik som tjänst kan erbjuda ett flertal tjänster till skillnad från 
andra logistikföretag som i första hand syftar på renodlade transporttjänster. Tredjepartslogistik skiljer 
sig även på andra plan. Genom ett avtal med ett företag med tredjepartslogistik syftar man på ett 
långsiktigt samarbete som minimum skall stäcka sig över ett år. Tredjepartslogistik skall skapa 
förutsättningar för att samordna och integrera olika aktörers verksamheter så att 
varuförsörjningskedjan skall fungera produktivt. (Rosén, 1999) 

Avslutningsvis presenteras några exempel på tjänster tredjepartslogistik erhåller inom byggbranschen: 

o Inbärning 
o Logistikanalyser 
o Utformning av APD-plan 
o Upprättande och underhåll av leveranskalender 
o Flaggvakter, trafiklotsar, skalskydd mm. 
o Tillhandahållande av lossningsresurser 

(Rudberg, 2016) 
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3.2 Byggproduktion 
I detta kapitel kommer en generell beskrivning av byggproduktionen. Därefter berörs 
inköpsprocessen. Avslutningsvis beskrivs planeringsarbetets och hur resultat redovisas i olika planer 
och kopplingar mellan dem. 

3.2.1 Byggprocessen 
Byggprocessen består av fyra skeden: 

1. Byggnadsprogram 
2. Projektering 
3. Produktion 
4. Användning 

I Byggnadsprogrammet skall  alla förutsättningar för byggnaden redovisas. Genom utredningar om: 

- Byggnaden: Här bestäms vad byggnaden skall  användas till, vilka tekniska- och miljömässiga 
krav som är nödvändiga samt ifall byggherren har några speciella krav. 

- Verksamhetsanalys: Genom att utreda vad byggnaden skall  användas till så skall  utredningen 
hjälpa till att specificera upp vilka förutsättningar den aktuella verksamheten behöver i själva 
byggnaden.  

- Lokalprogram och tekniskt program: I denna del så utformas förutsättningar utifrån 
verksamhetsanalysen. Här kan t.ex. speciella krav på brandsäkerhet, ljud eller klimat 
bestämmas.  

- Miljöprogram: Här beskrivs hur byggnaden skall  förses med t.ex. värme, el och vatten. Även 
vilka krav som finns på byggnaden med hänsyn till de lagar som finns.  

- Övrigt: Om byggherren har önskemål om hur huset skall  se ut, hur många våningar eller övrig 
standard skall  det finnas med här. (Nordstrand, 2007) 

Utifrån de kraven som kommer från byggnadsprogrammet skall en projektering göras. Genom alla 
specifika krav skall  utformningen på huset bestämmas. Först görs en gestaltning. Med detta menas att 
husets utformning i stort sett bestäms. När gestaltningen har kommit en bit kan systemutformningen 
börja. Då börjar projektörerna utforma konstruktioner för bärande väggar, ytterväggar och tak. 
Parallellt med detta utformas hur installationerna skall installeras. Till sist sker en detaljutformning där 
slutlig dimensionering bestäms, måttsättning skrivs in samt vilket material som skall användas. 
(Nordstrand, 2007) Resultatet av projekteringen utmynnar i ritningar och beskrivningar som sedan 
lämnas över till produktionen.  

Produktionen är själva arbetet på byggarbetsplatsen. På en byggarbetsplats finns ofta flera olika 
entreprenörer. Det vanligaste är att en byggentreprenör har huvudansvaret för ett bygge och sedan får 
anlita så kallade underentreprenörer för att ansvara för specifika uppgifter. Dessa uppgifter kan t.ex. 
vara målning, el- och VVS installationer. För att produktionen på plats skall  fungera måste en tillfällig 
fabrik etableras. Med detta innebär att bland annat transportvägar, maskiner, materialupplag och förråd 
måste iordningställas. (Nordstrand, 2007) 

När byggnaden är färdigställd och den tillfälliga fabriken nedmonterad så görs en slutbesiktning på 
byggnaden. Därefter lämnas byggnaden över till de som skall använda byggnaden. Slutligen följer en 
garantitid där entreprenörerna har ansvar för att byggprojektet är korrekt utfört. (Révai, 2011) 



 

15 
 

 

 
 

3.2.2 Inköpsprocess i Byggbranschen  
Inköpsprocessen påbörjas tidigt i projektet. När materialet är bestämt påbörjas upphandlingar med 
materialleverantörer. Här upprättas ett förfrågningsunderlag som materialleverantörerna sedan får 
lägga ett anbud på. Därefter får inköparen värdera offerterna och göra en beställning. Till sist skickas 
informationen vidare till platschefen som får göra avrop på ordern. Med avrop menas det att den 
ansvarige på arbetsplatsen köper på de avtalen som redan har skrivits. (Nordstrand, 2007) 

Många större entreprenörer har ramavtal med materialleverantörer på de inköp som i princip behövs 
för alla byggen. Med ett ramavtal menas att företaget har ett stort avtal som varje arbetsplats köper på. 
Med detta behöver inte en ny upphandling göras för varje beställning utan platschefen gör enbart ett 
avrop på ordern. Ramavtalen används ofta för material som inte behöver anpassas för varje 
byggarbetsplats. För varje projektinköp behöver däremot en ny upphandling genomföras. Detta för att 
projektinköpen behöver anpassas efter varje nytt projekt. 

3.2.3 Sambandet mellan planerna i produktionen 
För att bidra till ett kostnadseffektivt bygge krävs planering. Planeringsarbetet utmynnar sedan i ett 
antal olika planer, detta för att kunna dela med sig av informationen vidare i projektet till samtliga 
inblandade aktörer. Ett litet projekt brukar inte behöva lika omfattande planering som ett stort projekt. 
Andra saker som och kan spela in på hur omfattande projektet behöver planeras är byggets 
komplexitet, byggmetod samt ifall utrymmet på platsen är begränsat. (Nordstrand, 2007) 

Då bygget ofta är tidspressat så krävs det en tidsplan för att kunna effektivisera tiden. Genom att 
identifiera vilka aktiviteter som krävs för att varje del av bygget, hitta aktiviteters beroende till 
varandra samt tidsätta varje aktivitet skapas därifrån en Produktionstidsplan. (Nordstrand, 2007) 
Produktionstidsplanen redovisas ofta i ett Gantt-schema. I Gantt-schemat utläses ett start- och 
slutdatum på varje aktivitet, även ifall beroende finns till andra aktiviteter.  

När planeringsarbetet har kommit en bit på vägen börjar en inköpsplan att utformas. I inköpsplanen 
listas allt material som behövs och avstäms mot tidsplanen för att se eventuella skillnader från 
anbudskalkylen. Inköpsplanen finns en tidsplan för hur inköpsarbetet skall gå tillväga. I tidsplanen 
skall  datum för när upphandlingen ska börja, när förfrågningsunderlaget ska ut samt när offerterna ska 
in planeras. Därefter bör även tidpunkt för beställning, första leverans samt avrop finnas med. 
Datumen bestäms efter material, de med långa leveranstider påbörjas att upphandlas direkt medan 
annat material kan upphandlas närmare byggstart. På material som har långa leveranstider kan en 
preliminär inköpsplan behöva upprättas för att förbereda leverantörerna så snabbt som möjligt. Görs 
en preliminär inköpsplan behöver planen, så snart som mer information finns, uppdateras. (Révai, 
2011) 

För att materialet ska komma på plats i rätt tid behövs en leveransplan utformas. Denna bygger på 
information från både inköpsplanen och produktionstidsplanen. I leveransplanen listas alla leveranser 
till bygget, varje material för sig. I planen bör även information om tid för avrop, leveranstidpunkt, 
avlossningsresurser vara med.(Révai, 2011)) 

Utifrån produktionstidsplanen planeras även användning av maskiner in i en maskinplan. I 
maskinplanen bör även lossningsresurser finnas med då dessa är nödvändiga för att 
materialhanteringen ska fungera. 
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3.3  Bygglogistik 
I detta avsnitt redogörs förutsättningar för logistik på en byggarbetsplats och vad som är unikt för 
byggprojekt ur ett logistikperspektiv. Resultat från tidigare studier i de områden inköp, leverans och 
mottagning presenteras även här. Sedan sammanställs de fem olika rollerna från Supply Chain 
Management som är specifikt för byggbranschen. 

3.3.1 Förutsättningar för bygglogistik 
Bygglogistik är ett av de begrepp som innefattar projektlogistik. Projektlogistik syftar på en 
engångsföreteelse, d.v.s. det sker en gång på ett ställe, vilket innebär att det är nya förutsättningar för 
varje nytt projekt. Svårigheterna med projektbaserad logistik är att skapa en standardiserad process. 
Vid en traditionell process i tillverkningsindustrin kan processen upprepas ett flertal gånger, detta 
innebär att ett standardiserat flöde av material och komponenter skapas. I byggprojekt omplaceras 
resurser i form av utrustning, personal och material från projekt till projekt. (Oskarsson et al., 2003) 
Detta skapar svårigheter att utforma en standardiserad process och därför kallas ofta byggarbetsplatsen 
för en ”tillfällig fabrik”. (Revai, 2011) 

Specifikt gällande bygglogistik så kan förutsättningarna skilja sig åt när det kommer till geografiskt 
plats, väderförhållande och att det är nya personer för varje nytt projekt som hanterar stora 
materialflöden. (Hellner och Modig, 2011) Ofta är det även en begränsning av utrymme kring en 
byggarbetsplats och därför ställs det högre krav på samordning och planering av logistiken. Optimal 
bygglogistik innebär att det är rätt material på rätt plats och vid rätt tid för en lägre kostnad. (Jeverell 
& Mannheimer 2006)  

I en studie av Strandberg och Josephson (2005) undersöker dem hur tiden på en byggarbetsplats 
förbrukas. De kommer fram till att det finns tre olika typer av aktiviteter på en byggarbetsplats i 
studien. Dessa är: 

Tidsförlust – Aktiviteter som inte har något värdeskapande syfte och helt kan elimineras utan att det 
direkt påverkar byggproduktionen. Till exempel avbrott, väntan eller omarbete. 

Produktivt arbete – Aktiviteter som har ett direktvärde för kunden. Exempelvis montering av varor 
eller material på byggnaden. 

Förberedelser – Aktiviteter som måste genomföras innan produktivt arbete men som inte är 
direktvärde för kunden. Läsa av ritning, planering av produktionen, materialförflyttning mm. 

Studiens övergripande resultat blev: 

o Produktivt arbete 17,5 % 
o Tidsförluster 35,4 % 
o Förberedelser 45,4 % 

Eftersom tidsförlust, som även kan klassas som rent slöseri, innefattar aktiviteter på byggarbetsplatsen 
som inte ger något värdeskapande för slutkunden kan den tiden elimineras helt utan att påverka 
projektet. Med hjälp av struktur, ledarskap och tydliggöra mål och värderingar kan slöseriet 
omvandlas till värdeskapande tid. (Josephsons och Saukkoriipis, 2005) 
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3.3.2 Inköp och avrop 
I byggbranschen delas inköpen upp i två kategorier, projektinköp och centralinköp. Projektinköpen är 
projektspecifika vilket innebär att de är unika för projektet medan centralinköp är de inköp som även 
hänvisas som standardvaror, exempelvis skruv, gips, träreglar mm. Exempel på projektinköp är 
fönster, kök, dörrar och fasadskivor.  

I rapporten ” Effektivisera byggbranschens system för leveransplanering” (Hagenbjörk, 2014) beskrivs 
centralinköp, även refererat som sortimentinköp, och projektinköp. Där visar resultatet på att 
projektinköp fungerar relativt bra då det ställer höga krav på framförhållning och märkning av gods. 
Dock så finns det utrymme för förbättringar gällande projektinköpen. Det är främst 
informationsutbytet mellan leverantör och byggentreprenör angående leveransplanering som kan 
förbättras. De flesta byggentreprenörer och leverantörer har olika sätt att dela information vilket kan 
vara problematiskt vid ändringar och uppdatering av leveransplan.  

Gällande centralinköp finns det flera förbättringsmöjligheter. Inköpen sker oftast via ett IT-system, där 
inköpsavtalen är inlagda. Arbetsledaren kan själv kolla lagerstatus och beställa material och varor i 
systemet till byggarbetsplatsen. Material beställs för ofta till arbetsplatsen en eller flera dagar innan 
det skall användas vilket skapar oordning på byggarbetsplatsen då material och varor lagras på plats. 
Sedan är planering av lossningsresurser för centralinköp dålig då centralinköpen generellt är dåligt 
inplanerade. (Hagenbjörk, 2014)  
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3.3.3 Leverans 
Med leverans syftas det på den förflyttningen av material och varor som sker mellan fabrik till 
byggarbetsplats. Beroende på avtal mellan byggentreprenör och leverantör ställs olika krav på 
leveransen. Det finns olika leveransklausuler man kan handla enligt: fritt, levererat eller fraktfritt. 
(Byggandets kontaktkommitté, 2009) Lever leverantören upp till följande punkter kan man säga att 
entreprenören är generellt nöjd med leveransen om de ingår i avtalet. 

Entreprenören förväntar sig att materialet är levererat: 

o Vid avtalad tidpunkt 
o Med rätt kvalitet 
o I rätt mängd 
o Med rätt transportsätt 
o Med rätt emballage 
o Till rätt plats inom bygget 

(Révai, 2011) 

Enligt en studie av Hagenbjörk (2014), saknar leveransprocessen i byggproduktionen struktur, 
effektiva kommunikationsmedel, standard och digitala stöd. Det varierar mycket från projekt till 
projekt hur man upprättar en leveransplan och vilket typ av information den innehåller. Sedan hur 
information från leveransplanen delas från inköp till byggarbetsplats och till leverantör beror på 
personligt arbetssätt och gruppens dynamik. Trots att utvecklingen av digitala stöd har fortskridit den 
senaste tiden används inte tekniken i en stor utsträckning i byggbranschens varuförsörjningsystem.  

Gällande materielleveranser så finns det olika alternativ med varierande förutsättningar för transport 
och leveranssätt. Dessa är: 

- Från tillverkare till byggarbetsplats 
- Från tillverkare, via terminal, till byggarbetsplatsen.  
- Från tillverkare, via grossist, till byggplats 
- Från tillverkare, via byggvaruhandel, till byggarbetsplats. 

(Nordstrand, 2007) 

Vanligtvis sker distribution av material och varor främst från tillverkare till byggarbetsplats. Sedan 
används materielleveranser via terminal i syfte att fördela material och varor utefter produktionstakt 
och även i ändamål att genomföra samlastning. Materielleveranser via terminal minskar risken för 
stöld och spill av material. I regel så sker alla VVS- och elinstallationsvaror via en grossist, men även 
byggentreprenörer handlar varor via grossister. (Nordstrand, 2007) Grossisten har en 
sortimentsfunktion vilket innebär att grossisten innehar stora mängder varor från olika leverantörer. 
De har även en spridningsfunktion som innebär att de sprider leverantörers varor till många kunder. 
(Oskarsson at el., 2003) Avslutningsvis är grossistens huvudsakliga funktion är att tillhandahålla 
material och varor till byggvaruhandel, och det är främst mindre byggentreprenörer som förser sitt 
materielbehov via en byggvaruhandel. (Nordstrand, 2007) 
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3.3.4 Mottagning 
Från en studie (Larsson et al., 2008) finns det 6 olika logistikrelaterade aktiviteter som kan identifieras 
på en byggarbetsplats. Dessa aktiviteter berör materialhanteringen som sker på byggarbetsplatsen: 

1. Mottagning – Då leverans av material och varor anländer till byggarbetsplatsen. 
2. Lossning – Då material och varor lastas av transportfordonet. 
3. Transport till huvudlager – Efter lossning förflyttas material och varor till lagerplats, om det 

ska lagras d.v.s.  
4. Transport till mellanlager – Efter lossning eller lagring i huvudlager förflyttas material till ett 

mellanlager, om det ska lagras d.v.s. 
5. Transport till montageplats – Transport från avlossningsplats eller lager, till position där 

material och varor skall användas i produktionen.  
6. Rörelser i samband med produktion – Förflyttningar av material och varor vid montageplats i 

syfte att ge utrymme för produktionen. 

Hantering av material och materialkostnader kan reduceras med 50 %, främst gällande effektivisering 
av lagring och hantering av byggvaror och material. Material och varuflödet på byggarbetsplatsen kan 
förbättras genom att man endast har byggmaterial som är nödvändigt på arbetsplatsen och på så sätt 
minimerar lagermängden på plats. (Larsson et al., 2008) 

Standardiserade godsmärkningar är något ofta efterfrågas, men trots detta så är användningen av detta 
liten av leverantörer. Arbetssätt gällande godsmärkning varierar, det kan ske med etikett eller 
markeras med en tuschpenna. Oftast måste byggentreprenör och leverantör avtala om märkning av 
gods om det inte ingår i leverantörens standard rutiner. (Hagenbjörk, 2014) 

För att underlätta byggproduktionen skall en APD-plan utformas. APD-planen skall fastställas innan 
etablering av byggarbetsplats för att uppfylla sitt syfte. Arbetet med utformning av planen påbörjas 
vanligtvis i projekteringsskedet. På APD-planen skall byggkran, tillfälliga vägar, avfallshantering, 
bygghiss, materialupplag och godsmottagning vara med. Även bodar för både personal och verktyg 
skall ingå i planen.  

I arbetet att utforma APD-plan finns det viktiga aspekter att beakta. Både i området runt byggnaden 
men även i byggnaden. Dels är det viktigt att planera varu- och materielleveranser så att man inte har 
för stora materiallager på byggarbetsplatsen, men även att planera APD-planen ur ett 
logistikperspektiv. Sedan är det inte ovanligt att APD-planen uppdateras längs produktionstiden. Detta 
för att byggarbetsplatsen förändras längs produktionstiden och skapar nya förutsättningar för 
materialflöden på arbetsplatsen. (Persson och Thunholm, 2013) 
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3.3.5 Supply Chain Management i Byggbranschen 
I en studie av Vrijhoef och Koskela (2000) identifieras fyra roller som skall bidra till en SCM och är 
specifika för byggbranschen. Som en påbyggnad på den studien har Ekeskär och Rudberg (2016) 
identifierat ytterligare en roll. Dessa fem roller innebär:  

1. Tydligare gränssnitt 
Det handlar om att förbättra gränssnittet mellan byggarbetsplatsen och leveranskedjan. Här 
ligger fokus på att förbättra samarbetet mellan leverantör och byggentreprenör för att 
säkerställa pålitliga material- och resursflöden. 
 

2. Effektivisera byggarbetsplatsen 
Att skapa en strukturerad byggarbetsplats genom att planera arbetsplatsen ur ett 
logistikperspektiv. Exempelvis med en tydlig APD-plan som uppdateras utefter 
byggproduktionen.  

 
3. Effektivisera varuförsörjningskedjan 

Fokuseras på att förbättra varuförsörjningskedjan. Genom att göra avvägningar med hänsyn 
till transport-, logistik-, lager- och produktionskostnad skall detta reducera totalkostnaden.  
 

4. Tidigarelägg förädling 
Genom att förflytta aktiviteter från byggarbetsplatsen till försörjningskedjan kan man 
effektivisera byggproduktionen. Detta innebär att man kan undvika avbrott och få bättre 
synkronisering mellan aktiviteter. Exempelvis genom användning av pre-fabricerade element 
och industrialiseringsmetoder. 

 
5. Total integration 

Innebär att försörjningskedjan skall integreras med byggarbetsplatsen. Detta kan uppnås då 
man genomför de fyra tidigare nämnda rollerna.  
 

Genom att förbättra de fyra första rollerna bidrar detta till att roll fem uppfylls. Eftersom att 
byggentreprenören är så pass beroende av att samarbetena med materialleverantörer och 
underentreprenörer fungerar gäller det att inte att bara fokusera på sitt egna. Genom långsiktiga 
samarbeten skapas goda relationer där aktörerna lär sig av varandra och därmed skapar fördelar för att 
bidra till ett lyckat byggprojekt. (Mentzer et al., 2001)  
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4 ELEKTRONISK STANDARD OCH BEAST 
I detta kapitel förklaras begreppet elektronisk standard och branschföreningen BEAst presenteras. 
Därefter tar kapitlet upp de relevanta BEAst standarder för arbetet.  Dessa är BEAst Supply Material, 
BEAst Invoice och BEAst Label. Avslutningsvis kommer kort information om tjänsten BEAst portal 
och varför den är viktig förutsättning för att standarden skall kunna implementeras. Om inget annat 
anges är informationen hämtad från BEAst’s hemsida ( www.BEAst.se ). Informationen om de olika 
standarderna är tagna från www.BEAst.se/standarder/. (BEAst, 2016b) 

4.1 Elektronisk standard 
I e-handel ”business to business” kopplas entreprenörernas system ihop med leverantörernas system 
för att utbyta information (Se figur 4). Detta kallas Electronic Data Interchange (EDI).  

Mellan systemen kan leverantörerna skicka ut kataloger med olika typer av material och prislistor. 
Även beställningar, orderbekräftelser, leveransaviseringar och fakturor kan skickas mellan systemen.  
I katalogerna kan även annat som är upphandlat läggas till, t.ex. hur varorna skall packas och vilken 
typ av lossningsresurser lasten behöver.  

Med EDI skickas alltså meddelanden från entreprenörens system direkt in i leverantörens system och 
med detta förkortas ledtiden för varje beställning. Information om lagerstatus kan direkt uppdateras 
från leverantören eftersom att systemen är integrerade. (BEAst, 2016c)  

Genom att integrera med flera olika leverantörer och ha allting på samma plats ger detta en spårbarhet 
i varje order, alltså att ordern är lätt att följa och att faktureringen kan kopplas till rätt order.  

 

Figur 4. Här visas en processbild på hur affärssystemen integreras i varandra. (BEAst 2016c). 
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4.2 BEAst  
Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard, även kallad BEAst, är en 
branschorganisation som är startad för att utveckla branschens elektroniska affärsstandard. 
Organisationen har idag över hundra medlemsföretag där flera av de stora byggföretagen 
representeras. Även leverantörer, transportbolag samt företag som utvecklar affärssystem finns 
representerade i organisationen. (BEAst, 2016d) 

Genom att studera förbättringsområden samt identifiera vilka flöden aktiviteterna behöver har BEAst 
tagit fram olika elektroniska standarder och anpassat dessa efter behovet. BEAst Trade är en 
internationell handelsstandard som är framtagen tillsammans med organisationer från Norge och 
Danmark.  

Efter att BEAst Trade tagits fram kartlades processen för varuleveranser till byggarbetsplatsen och 
därmed utvecklades BEAst Supply Material. På samma sätt gjordes en kartläggning om processen i 
anläggningsskedet och därmed skapades standarden BEAst NeC. För att få med informationen från 
ordern i BEAst Supply Material har organisationen tagit fram en pall- och kollitetikett. Denna standard 
heter BEAst Label. (BEAst 2016b) 

BEAst är en standard för informationsutbyte och inte ett IT-verktyg. Dock så kräver BEAst ett IT-
verktyg för att uppnå standard informationsutbytet. Det finns två sätt att använda dessa elektroniska 
standarder, integrerad användare samt manuell användare. Som integrerad användare betyder det att 
användaren har implementerat standarden i sitt egna affärssystem. Den manuella användaren nyttjar 
BEAst Portal.  

4.2.1 BEAst Supply Material 
BEAst har tagit fram en standard som är utvecklad och anpassad för varuförsörjningen till 
byggarbetsplatsen (se figur 5). Denna serie av standardmeddelanden heter BEAst Supply Material. 
(BEAst, 2016e) Genom Supply Material skall entreprenören i tidigt skede kunna överlämna en 
leveransplan med fullständig information till leverantören som skall kunna förbereda sig på vilket 
material dem ska skicka ut, när det skall vara på plats och ifall godset skall sampackas med annat 
material. Med sampackning menas t.ex. att en köksleverans packas lägenhetsvis. Denna leverans kan 
då innehålla blandade varor så som köksluckor, köksskåp samt kakel. Leverantören skickar därefter en 
bekräftelse på leveransplanen. Leveransplanen skall under projektets gång kunna revideras i systemet. 
När en revidering har gjorts skickar leverantören återigen en bekräftelse.  

Nästa meddelande är avrop. Entreprenören meddelar här den exakta order- och leveransinformationen. 
I leveransinformationen har entreprenören t.ex. möjlighet att fylla i kvantiteter, artiklar, 
lossningsinstruktioner samt destinationsdata. Mer om destinationsdata under BEAst Label. Även här 
ska ändringar kunna göras och då skickas ett meddelande till leverantören om de reviderade 
uppgifterna. När leverantören får meddelandet skickas en bekräftelse till entreprenören och eventuella 
avvikelser. 

När godset är lastat aviserar leverantören vad som är lastat och hur det kommer lastat så att det 
stämmer med överenskommet sätt. När godset är på ingång aviserar åkeriet till entreprenören ett 
slutgiltigt leveransbesked om när leveransen ankommer till byggarbetsplatsen. Därefter skickas en 
faktura ut elektroniskt genom standarden BEAst Invoice och matchas med ordern från entreprenören. 
Detta kan ofta ske per automatik.  
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Figur 5. Processbild på informationsflödena i BEAst Supply Material (BEAst, 2016e) 

4.2.2 BEAst Invoice 
BEAst Invoice heter standarden för fakturor. (BEAst, 2016f) Denna standard kan användas för både 
material och tjänster. Alla leden i processen, dvs. leverantörer, underentreprenörer, installatörer, 
entreprenörer, handelsföretag samt fastighetsbolag kan använda standarden. Dessa fakturor kan även 
kopplas samman till specifika leveranser och tjänster. Denna fakturastandard är även utvecklad så att 
en periodisk faktura är möjlig, t.ex. att utifrån avtalet mellan entreprenör och beställare skall det en 
gång i månaden skickas ut en faktura på överenskommet belopp.  

4.2.3 BEAst Label 
För att få med destinationsdatan från avrops-ordern har BEAst tagit fram fyra olika kollietiketter som 
skall föra vidare information till transportören och entreprenören. (BEAst, 2016g) Genom att 
etiketterna är utformade för att få med information om lossningsplats, hus, trappa, våning, lägenhet, 
rum och position ska personalen på plats kunna ta över informationen från projekteringen. Alla fälten 
kommer inte vara obligatoriska att fylla i eftersom att viss information kan vara överflödig beroende 
på hur projektet är planerat.  

BEAst Label A 
Denna palletikett (Se figur 6) är framtagen för att sätta en etikett på långsida respektive kortsida på 
pallen. Etiketten kan även användas på stora kollin som inte är en del av pallgodset, dessa kan då 
kompletteras med BEAst Label C som har en innehållsförteckning. Längst ner på etiketten finns en 
streckkod och 2-D-kod som innehåller GPS-koordinater samt kontaktuppgifter till mottagaren. Ifall 
godset skall transporteras behövs även en transportetikett till pallen. 
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BEAst Label B 
Denna kollietikett är framtagen för att sättas på kollin som inte utgör pallgods samt på underliggande 
kollin. (Se figur 7) Etiketten skall appliceras på kollit och den nedre delen skall vikas ner över kollits 
kant för att den skall vara synlig även ifall flera kollin är staplade på varandra. Eftersom att etikettens 
innehållsförteckning är begränsad till 15 kollin så behöver den kompletteras med Label C ifall det 
finns fler kollin än så.  

BEAst Label C 

Label C är främst ett komplement till Label B ifall det finns fler än 15 kollin på pallen men kan även 
komplettera Label A enligt beskrivningen under BEAst Label A. (Se figur 8) 

BEAst Label D  

Är en produktetikett (se figur 9) som kompletterar den egna produktmärkningen från leverantören. 
Leverantören har även möjlighet att anpassa sin egen produktmärkning så att den innehåller samma 
information som Label D. Denna etikett innehåller endast information om den aktuella produkten.  

 

Figur 6.                             Figur 7.                             Figur 8.                                      Figur 9.  

BEAst Label A.                BEAst Label B.                   BEAst Label C.                         BEAst Label D. 

Palletikett                       Kollietikett                          Kompletterande innehålls-       Produktetikett 

(BEAst, 2016g)              (BEAst, 2016g)                   förteckning (BEAst, 2016g)      (BEAst, 2016g) 
 

4.2.4 BEAst Portal 
BEAst Portal har tagits fram av Tyringe Konsult AB och syftar främst på att underlätta för de små 
eller medelstora företag som inte har möjlighet att bygga in BEAst Supply Material, BEAst NeC eller 
BEAst Invoice i sina egna datasystem. (BEAst, 2016h) Portalen kommer även ha stor nytta i 
eventuella pilotprojekt där även de större företagen kan testa på standarden utan att göra stora 
investeringar.   
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5 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER 
I detta kapitel sammanställs intervjusvar i en löpande text. Först kommer bakgrundsinformation om 
intervjuerna och deltagarna i en kort text och tabell. Sedan fortsätter det med en sammanställning av 
intervjusvaren. Intervjupersonerna benämns som Intervjuperson A, B, C och D i rapporten. Alla svar 
sammanställs för varje respondent. Det är i stora drag samma struktur på sammanställning som 
intervjuformuläret. (Se figur 10) D.v.s. första delkapitalet radar upp respondenternas svar inom inköp 
och avrop, svar inom leverans osv. Under varje delkapitel är svaren grovt kategoriserade, detta för att 
strukturera upp sammanställningen ytterligare. Till sist kommer en övergripande sammanfattning av 
intervjusvar i tabellformat över alla områden. 

 

Figur 10. Processbild över intervjusammanställningens upplägg 
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5.1 Bakgrund 
Intervjuerna genomfördes med olika ledare inom byggproduktion från fyra olika företag som bedriver 
verksamhet inom Östergötlands län. (Se tabell 3) Tre av företagen är rikstäckande medan det fjärde 
företaget bedriver sin verksamhet till största delen i Östergötland. De deltagande företagen i studien är 
Skanska, NCC, Åhlin & Ekeroth och Peab. Intervjuerna var ca 40-60 minuter långa, och spelades in i 
syfte att underlätta bearbetning i efterhand. Komplettering av intervjuer genomfördes via mejl om det 
fanns tvetydigheter eller om något hade missas under den muntliga intervjun. 

Tabell 3. Bakgrundinformation om de deltagande intervjupersonerna i studien 

  
Ålder 
(år) 

Erfarenhet 
(år) 

Bakgrund Befattning 

Intervjuperson A 42 10 
Gymnasieutbildning utanför produktion 

och byggteknik 
Platschef 

Intervjuperson B 50 28 Eftergymnasial utbildning inom bygg Platschef 

Intervjuperson C 32 10 Eftergymnasial utbildning inom bygg Platschef 

Intervjuperson D 43 16 Gymnasieutbildning inom produktion Affärsområdeschef 

 

Tre av fyra intervjupersoner har en ledande roll inom byggproduktion på arbetsplatsen idag. Den 
fjärde personen har flera års erfarenhet som både arbetsledare och platschef, men är idag 
affärsområdeschef. Frågorna har kategoriserats upp i olika delar för att strukturera intervjuformuläret i 
syfte att underlätta för respondenten och för bearbetning av intervjuer i efterhand. (Se bilaga 1) 

5.2 Inköp och avrop 
Frågorna om inköp och avrop undersöker hur det förberedande arbetet innan produktionsstart går till 
samt hur avropen av produktionen fungerar. De behandlar även hur central- och projektinköp skiljer 
sig åt och om det används någon form av IT-stöd vid inköp och avrop. (Se bilaga 1) 

5.2.1 Intervjuperson A  
Projektinköp 
Inköpsarbetet påbörjas långt innan platschefen kopplas in. En inköpare upphandlar projektinköpen av 
material och varor som sammanställs i ett projektavtal. Därefter överlämnas avtalen i pappersformat 
till produktionsledning. Produktionsledningen tar därefter kontakt med leverantörerna via mail och 
telefon för att stämma av och uppdatera information om leveranser. 

Avrop 

Inköpen avropas sedan längs produktionstiden, och alla ändringar av avrop görs via telefon för att 
forma en personlig kontakt med leverantörer. 



 

27 
 

 

 
 

Centralinköp 
För att beställa standardvaror används ett inköpssystem där alla produkter med ramavtal finns. Genom 
IT-verktyget finns en fritextruta där en beskrivning kan göras angående hur varorna skall packas och 
emballeras. Om det görs några ändringar av packning och emballering av standardvaror kontaktas 
leverantören via telefon för att vara säkerställa att informationen har nått fram. Specialbeställningar 
görs aldrig utan en personlig kontakt. ”Inte våga lita på systemet”. 

Orderbekräftelse och leveransavisering 
När ordern är lagd kommer en orderbekräftelse tillbaka men inte alltid en leveransavisering. 
Leveransavisering varierar från produkt till produkt. T.ex. kan en beställning på gips ha en leveranstid 
på 1-6 dagar. Ifall en order skall ändras är den inte reviderbar i systemet utan då skall leverantör 
kontaktas via mejl eller telefon. 
 

5.2.2 Intervjuperson B  
Projektinköp 
Företagets rutiner gällande inköpen är sådana att när projektet fastställs börjar inköpare handla upp de 
specifika projektinköpen. En preliminär och grovt planerad inköpsplan läggs upp. När platschefen 
kopplas in, minst två månader innan projektstart, fortsätter de specifika projektköpen i samråd med 
inköparen och då påbörjas även arbetet med produktionstidsplanen. I samband med inköpen bestäms 
vilka lossningsresurser materialet behöver när det kommer levererat. Det läggs stort fokus på 
produktionsplanen för att få den så noggrann som möjligt för att kunna ge leverantörerna ett datum för 
leverans. Under tiden etableras en kontakt med leverantörer för att stämma av. De specifika 
projektbeställningarna sker via framförallt mejl men även via telefon. Mejlkontakten är på grund av att 
det ska gå att se historik samt att informationen ska gå att lämna över.  

I mejlkontakten kan det t.ex. meddelas hur varorna skall packas, vilken emballering samt ifall det 
behövs någon specifik pall. För projektmaterialet finns en databas. Denna uppdateras under projektets 
gång och ansvaret ligger hos varje aktör att uppdatera sig om förändringar. När ändringar sker finns 
inget som meddelar de inblandade om ändringarna utan där är det upp till varje aktör att kolla 
regelbundet. Platschefen har i detta fall som rutin att meddela ändringar via telefon för att uppdatera 
de inblandade. 

Avrop 

När det är dags för avrop låser platschefen beställningen via mail eller telefon. Här kontrolleras så att 
lossningen är på överenskommet vis, tidpunkt för leveransen sätts och att avlossningsplats anges.  

Orderbekräftelse och leveransavisering 

Tillbaka kommer en uppdatering om eventuella restnoteringar samt en orderbekräftelse och 
leveransavisering på att allt stämmer via mejl.  

Centralinköp 
För att beställa varor via koncernavtalen används ett internt datasystem. Genom det interna 
datasystemet skickas en order till de samarbetspartners som företaget har ramavtal med.  
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5.2.3 Intervjuperson C  
Centralinköp  
Samtliga inköp skall gå genom ett inköpssystem och refereras även som en avropsportal. I 
inköpssystemet finns alla centralinköp, d.v.s. ramavtal och standardvaror, som har upphandlas av en 
kategoriansvarig. Avtalen kan till exempel innehålla information om väderskydd, emballering och 
packning.  

Avrop 

I systemet sköts alla avrop för att kunna få spårbarhet i inköpen, och där kan man även uppge 
ytterligare information om leverans via en fritextruta i portalen. Systemet är utformad som en vanlig 
hemsida för e-handel, där det klickas hem varor via en kundkorg. 

Projektinköp 
Gällande projektspecifika produkter är det ofta produktionsarbetsledningen som gemensamt eller 
enskilt upphandlar dessa produkter. I vissa fall kan även specialister upphandla dessa avtal. Dessa 
varor skall också gå via inköpssystemet, men det händer dock att det sker via mejl-och telefonkontakt. 
Då är det viktigt att det dokumenteras ordentligt för att skall finnas en spårbarhet i inköpen. 

Orderbekräftelse och leveransavisering 

I systemet går leverantör in och godkänner order, och på samma sätt kan leverantören meddela 
avvikelser i order. Det är via systemet orderbekräftelse och leveranavisering skickas från leverantör till 
byggentreprenör. Vid avvikelser får produktionen en avisering av IT-systemet. Systemet är kopplat till 
en leveranskalender där man kan följa en order. 

Vid sampackning anordnas ett möte med inblandande leverantörer. Då går alla inblandade gemensamt 
igenom sampacknigens specifikationer. 

Ändring av en order beror främst på leverantör. Ramavtalsbeställningar som går via avropsportalen är 
svåra att ändra då leverantör kan ta del av orderinformation direkt och är därför snabba på att skicka 
iväg varor och material. Gäller det en order av projektspecifika produkter beror det på tillverkarens 
ledtider i produktionen. 

 

5.2.4 Intervjuperson D  
Projekt- och centralinköp 
Alla inköp sköts av företagets inköpsavdelning. De utformar både ramavtal och projektinköp. 
Specifika projektinköp för ett projekt sköts av en person från inköpsavdelningen i samråd med kalkyl 
och produktion. Inköpen dokumenteras noggrant i skriftliga avtal som finns tillgängliga i företagets 
databas. I avtalen finns det detaljerad information om packning och leveranssätt. Innan 
byggproduktionen tar fart anordnas ett formellt startmöte för att undvika missar i planeringsarbetet av 
produktionen och där sitter inköp med och kontrollerar uppgifter om alla inköp. Det är önskvärt att 
alla inköpsavtal är gjorda innan produktionsstart, men ofta fortlöper inköpsarbetet utefter 
produktionen.  
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Avrop 

Inga avrop från produktionen skall behövas då det förutsätts att leveransplanen ersätter avropens syfte. 
Vid enskilda fall av avrop sker det via mejl. Gällande IT-stöd i inköpsarbete används ett inköpt 
program för att skapa inköpsmallar och som leverantörsregister. I övrigt används Word-dokument i 
arbete kring inköp.  

Orderbekräftelse och leveranavisering 

Det kommer vanligtvis en orderbekräftelse, t.ex. i form av en specifikation om orderns innehåll. 
Eftersom att det framgår i avtalet när leveransen skall komma behövs ingen leveransavisering. 

En ändring av en order beror på leverantör och sker via mejl för att det skall finnas dokumentation. 
Läskvitto utnyttjas också i syfte för att garantera att mottagaren har läst mejlet. Efter ändring kommer 
en ny orderbekräftelse 

5.3 Leverans 
Intervjufrågorna behandlar hur leveransplaner är utformade, vilken information de innehåller. Även 
om leveranserna aviseras och rutiner kring när leveransplanen ändras. (Se bilaga 1) 

 

5.3.1 Intervjuperson A 
Leveransprecision 
Leveransplanerna utformas så att först gör inköparen en optimistisk planering och sätter ut preliminära 
datum åt leverantören. När platschefen kopplas in i projektet görs en noggrann produktionsplanering 
och datumen på leveransplanen revideras efter produktionsplanen. Angående klockstyrda leveranser 
finns det vissa typer av leveranser som kräver klockslagsleverans exempelvis betong och material som 
måste lyftas in vid stomskedet. Men i övrigt planeras leveranserna in efter dag. Rutinerna för de stora 
leveranserna som underentreprenörer ska ta emot är att dem meddelar platschefen och han tilldelar 
dem en plats där materialet kan ställas.  

Synkronisering av planer 

Ifall tidsplanen ändras så att det får konsekvenser att leveransplanen behöver ändras får detta göras 
manuellt i varje plan. Skulle en synkning vara möjlig är detta inte önskvärt då en manuell ändring gör 
att platschefen har koll och kan memorera ändringen. Det finns inte heller något behov av att dela 
informationen till produktionen om varuleveranserna kommer andra dagar än de utsatta ifall detta inte 
påverkar produktionen. Ifall en underentreprenörs produktion påverkas meddelas detta via telefon och 
om den egna produktionen påverkas meddelas personalen på plats. 

Avisering 

När leveranserna är på ingång kommer en avisering i form av ett telefonsamtal. Praxis är att 
chaufförerna ringer en timme innan och ifall lossning krävs en dag innan. Av avisering får den 
ansvarige veta vilka lossningsresurser i form av personal som behövs, vilken typ av bil materialet 
kommer med samt ifall kran eller lull behövs.  
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5.3.2 Intervjuperson B 
Leveransprecision 
Företaget använder sig av en leveransplan som i pappersformat sitter på väggen i bodarna för att alla 
på arbetsplatsen skall kunna ta del av informationen. Leveransplanen är oftast utformad så att 
leveranserna är styrda till dagar. De flesta leveranserna är inte i behov av att vara klockstyrda men 
finns stora fördelar med att vissa leveranser är klockstyrda. ”Det är en billig investering för att veta 
något”. I leveransplanen skall underentreprenörer själva föra in sina större leveranser och det är främst 
under veckomötena detta planeras in. 

Ett vanligt problem som beskrivs är att leverantörer, speditörer och entreprenörer inte tolkar leverans 
på samma sätt. Leverantörer och speditörer kan tolka leverans som att varan lämnar fabriken på utsatt 
dag medan produktionen vill veta när varan kommer till byggarbetsplatsen. 

Avisering 

När leveranserna är på ingång aviseras transporterna från transportbolaget via telefon till de 
förutbestämda personerna som är ansvariga för mottagningen. I aviseringen informeras mottagaren när 
transporten kommer. Det sker även en avstämning så att lasten är packad på överenskommet sätt så att 
rätt lossningsresurser finns redo när bilen kommer.  

Synkronisering av planer 

Företaget har inget IT-system som synkar inköpsplan och leveransplanen med produktionstidsplanen. 
Det jobbas väldigt hårt med att följa tidsplanen. Tidsplanen bryts ner för varje vecka för att ledningen 
kontinuerligt skall veta på vilka aktiviteter som takten behöver höjas eller sänkas. Blir 
produktionstidsplanen förskjuten på något sätt behöver leveranserna ändras manuellt, d.v.s. 
platschefen får ringa till leverantörer och meddela ett nytt datum för leverans.  
 

5.3.3 Intervjuperson C 
Synkronisering av planer 

I ett planeringsprogram synkroniseras produktionstidplan med inköp- och leveransplan. Där hanteras 
även avvikelser i de olika planerna och synkroniseras vart efter avvikelser uppkommer. Exempelvis 
kan resurser adderas i produktionen för att hantera en materielleverans som är försenad och på så sätt 
ha påverkat produktionstidsplanen. 

Leveransprecision 
I regel eftersträvas klockslagsleveranser men detta beror på typ av leverans och hur den skall hanteras. 
Exempelvis så används en logistiklösning via terminal där material läggs in som inleverans till 
terminal och bevakas av dem. Detta innebär ett reducerat antal leveranser till byggarbetsplatsen. Vid 
samlastning och projektspecifika leveranser ställs det högre krav på leveransprecision än till exempel 
standardvaror.  

Med en välplanerad logistikplan inkluderas underentreprenörers leveranser. Underentreprenörers 
material- och varuleveranser inkluderas även i projektets samlastningar.  

Avisering 

De gånger man ställer krav på avisering sker det oftast via ett telefonsamtal. Avisering brukar komma 
ungefär en timme innan leverans.  
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5.3.4 Intervjuperson D 
Leveransprecision 
Utefter en visuellt uppsatt produktionstidplan, planeras leveransplanen i en Excel-fil. Leveransplanen 
bryts sedan ner enhetsvis, d.v.s. enskilda Excel-filer för exempelvis lägenheter för sig. I 
leveransplanen finns vecka, dag och klockslag med. Uppskattningsvis är cirka 90-95 % av alla 
leveranser klockslagsleveranser. Detta beror på att avlossningsresurser planeras in redan i 
planeringsarbete.  

För varje projekt finns det cirka 25-30 Excel-filer som sedan skickas till respektive leverantör. Detta 
skickas ut tidigt, cirka ett år innan, så att leverantörer skall ha förutsättning att planera sin produktion 
och verksamhet. 

Underentreprenörer planerar sina egna leveranser utifrån produktionstidsplanen som ges som en 
kontraktshandling vid upphandling. Det finns sedan en visuell tavla på byggarbetsplatsen som sträcker 
sig över tre veckor, där samtliga leveranser till byggarbetsplatsen noteras och anpassas efter 
förutbestämda leveranser. Det finns svårigheter med denna arbetsmetod då vissa underentreprenörer 
inte är vana att arbeta på det här sättet. 

Produktionsmässigt sker ändringar av leveransplanen via den visuella tavlan på byggarbetsplatsen. 
Sedan görs en revidering av Excel-filen som man skickar en ny version av till leverantören med. Den 
reviderade Excel-filen markeras med ett revideringsdatum och ändringar i filen fetmarkeras så att 
leverantören lätt kan se vilka leveranser som berörs av revideringen. 

Avisering 

Klockslagleveranser aviseras inte då det finns en förutbestämd tid och det inte finns något behov av 
annan avisering. Avisering av övriga leveranser sker via telefon. Även information om eventuella 
avvikelser av lossningen kan informeras vid aviseringen. I leveransplanen uppges platschefens eller 
upphovsledarens telefonnummer, koordinater och eventuell länk via en söktjänst som skall underlätta 
att hitta byggarbetsplatsen. 

Synkronisering av planer 

Synkronisering av produktionstid-, leverans- och inköpsplan sker manuellt genom att man bryter ner 
tidsplanen t.ex. våningsvis gällande flerbostadshus för att lättare se störningar och göra ändringar i 
planen och Excel-filer. Ofta lägger man in en dag emellan planerna så att man har resurser för att ta 
emot leveranser.  

 

5.4 Mottagning 
I kategorin mottagning har frågor om rutiner kring lossning, materialupplag, reklamationer samt hur 
information delas för att mottagningen skall fungera bra ställts. (Se bilaga 1) 

5.4.1 Intervjuperson A 
Godsmottagare 
I det nuvarande projektet finns det en plats för avlossning, däremot finns det ingen bestämd plats för 
material. ”Från dag till dag vart det kan vara ledigt”. När det gäller att ha en utsedd godsmottagare 
finns det ingen specifik ansvarig men oftast är det någon från arbetsledningen. 
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Avlossningsresurser 

Angående kommunikationen mellan entreprenör, leverantör och transportör finns brister. Det finns 
inga direkta rutiner. Ett exempel som tas upp är att ifall entreprenören har beställt en lastbil med 
avtagbart tak för att materialet skall kunna lossas med kran så kan informationen stanna hos 
leverantören och att transportbolaget skickar en bil utan avtagbart tak. Även aviseringen från 
chaufförerna kan förbättras. Det händer ofta att bilarna kommer oannonserade till byggarbetsplatsen 
och att det därmed blir att bilarna på plats som får stå och vänta på lossning.   

Fraktetikett 
Informationen på fraktsedel eller etikett är oftast bara vad pallen väger och vad den innehåller samt 
adress. 

Kontroll av gods 
För kvalitets och kvantitetskontroller utförs en översiktskoll men att en mer ingående kontroll är för 
tidskrävande. Oftast reklameras inte skadat gods direkt utan efter att tiden för reklamation har gått ut 
men genom den goda relationen med leverantörerna går det oftast att lösa. De vanligaste skadorna på 
gods är att dem skadas under transport men skador uppkommer även pga. placeringen på 
arbetsplatsen.  

5.4.2 Intervjuperson B 
För att mottagningen skall fungera har företaget först gjort upp en APD-plan där materialupplag och 
avlossningsplats är inritade. APD-planen uppdateras kontinuerligt. Lossningsplatsen är ordentligt 
skyltad och det skapas många gånger goda förutsättningar för lossningen genom att gjuta en platta för 
att få marken jämn. 

Genom att planera in de stora leveranserna till olika dagar försöker företaget att motverka att flera 
leveranser kommer samtidigt. Veckomötena är en förutsättning för att detta skall funka.  

Avlossningsresurser 

Lossningsresurser skall redan vara bestämda vid inköpet då dessa krävs. Precis som att en bestämd 
godsmottagare och en reserv skall vara utsedd. När maskiner behövs hyras in används gärna 
klockstyrda leveranser. Därigenom kan lossningen planeras in så att personal inte skall behöva avbryta 
lossningen för att göra annat. Maskiner behöver inte heller hyras längre än nödvändigt. 

Fraktetikett 
På fraktsedel och etikett finns information om infart och även GPS-koordinater. 

Kontroll av gods 
Kvalitets-, kvantitets- och reklamationskontroll är enligt platschefen väldigt viktigt. I och med detta 
försöker företaget göra en kontroll på varje leverans eftersom att de själva har ansvar för att upptäcka 
skador inom 5-7 dagar efter leverans. Ifall en skada upptäcks skall detta skrivas in på fraktsedeln. De 
vanligaste skadorna är vid omlastning, lastning och lossning.  

5.4.3 Intervjuperson C 
Tillsammans med en APD-plan planeras godsmottagning av leveranser. APD-planen uppdateras 
utefter förändringar i produktionen. Utmärkt på APD-planen finns specifika avlossningsplatser för 
prefabricerade element, smågods mm. Beroende på typ av avlossningsplats finns även olika 
förutsättningar för underlag. Till exempel är det asfalterat under avlossningsplats för smågods ända 
fram till bygghissen. 
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Godsmottagare och kontroll av gods 

De som har befogenhet att agera som godsmottagare är de i arbetsledningen, sedan vem som tar emot 
gods av dem beror på vem som är tillgänglig. De i arbetsledningen har insyn i rutiner kring avvikelser 
och reklamationskontroll av gods. Kontroll av gods sker oftast direkt i samband med mottagning. Det 
eftersträvas att kontrollera majoriteten av alla leveranser. 

Genom planering av mottagning och leveranser skall man motverka att det uppstår en trång sektion i 
produktionen. Även samlastningstjänsten skall motverka uppståndelsen av trånga sektioner i 
produktion. En samlastad leverans kan innebära en leverans istället för tio mindre leveranser 
exempelvis.  

Avlossningsresurser 

Planering av resurser vid avlastning sker redan vid inköp och avrop. Detta för att underlätta att klara 
av de tidsbokade leveranser man eftersträvar. Leveranser bokas ofta in i anslutning av en rast för att 
minimera störningar i produktionen och på så sätt underlätta leverasmottagningen. 

Fraktetikett 
Redan i samband med ordern delas information till leverantörer hur leveransen skall ske. På 
fraktsedeln delas mycket information för att underlätta leverans och mottagning. Bland annat står det 
vem leveransen skall aviseras till, lossningsinformation, projektnummer, adress, vikt och 
vägbeskrivningar mm. Fraktsedelns information kan variera beroende av leveransens innehåll. 

Vanligen så är det hantering av gods på byggarbetsplats som kan generera skador på godset. Det är 
däremot inte så vanligt att godset blir skadat. 
 

5.4.4 Intervjuperson D 
Avlossningsresurser 

Då det ofta är trångt vid byggarbetsplatsen ger det endast utrymme för en avlossningsplats. Man 
försöker i så stor mån som möjligt att lossa med tornkran. Annars bokas avlossningsmaskiner genom 
en maskinentreprenör redan vid inköp och leveransplaneringen. Leveransplanen med alla avlossningar 
med maskiner skickas från entreprenören till maskinentreprenören i tid. Krav på hur lasten skall 
avlossas ställs redan vid inköpsavtalet.  

Vanligtvis lyfts material och varor in direkt i byggnaden när leveransen anländer, därför finns det 
ingen specifik materialupplagsplats på byggarbetsplatsen. Oftast ansvarar byggentreprenören för 
avlossningsresurser när det gäller tyngre lyft och leverantör vid smågods. 

Fraktetikett 
Etiketten på leveranser innehåller referens, antal kollin, varuslag, vikt, projektnummer, adress samt 
lägenhetsmärkning eller annan platsmärkning. 

Godsmottagare och kontroll av gods 

Det är oftast någon från arbetsledningen som tar emot gods och synar av godset om det finns några 
synliga skador. Finns det skador så noteras det på följesedeln och transportör och leverantör kontaktas. 
Skadat gods orsakas till största delen av omlastning i terminal då de inte är tillräckligt hänsynsfulla till 
innehållet. Det upplevs inte vara lika mycket skador på gods när leveranser kommer direkt från 
tillverkare. 
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5.5 Allmänt 
Under allmänna frågor har frågor om idealprocessen ställts, vad som kan förbättras samt ifall ett IT-
stöd skulle kunna vara till någon hjälp för detta. Även allmänna frågor om BEAst. (Se bilaga 1) 

5.5.1 Intervjuperson A 
Ett förbättringsområde som platschefen påpekat tidigare och tar upp igen när frågan om hur 
idealprocessen ser ut är att förbättra kommunikationen i leveransskedet mellan entreprenör, leverantör 
och transportör.   

Ifall ett IT-stöd skulle kunna vara ett hjälpmedel till detta problem är platschefen osäker på då det just 
nu inte finns några rutiner för detta och att ingen säkerhet finns till att mottagaren läst meddelandet. 
Bästa sättet är att prata med någon för att det därigenom är lätt att förstärka och poängtera. 

I tidigare projekt har tredjepartslogistiker använts i komplexa byggmiljöer och platschefen ställer sig 
positiv till lösningen. Respondenten uttrycker sig även positiv till allt som kan förbättra de bristande 
informationsflödena men påpekar också att problemet i byggbranschen brukar vara att få med alla på 
samma bana. 

 

5.5.2 Intervjuperson B 
För att uppnå ett lyckat projekt skall det finnas tid att utföra alla stegen i rätt ordning. Göra en väl 
genomarbetad produktionsplan och att dem får rätt underlag för det. Viktigt är att ritningar är med så 
att rätt underlag för att köpa in varor finns när det behövs. Detta för att få med rätt volymer. Ett av det 
vanligaste problemet är att startsträckan missbedöms.  

Vilken information som hade behövts för detta blir svaret att mer avstämningar hade behövts göras. 
Just nu finns ingen struktur i kommunikationen utan det blir oftast en avstämning tre veckor innan för 
att se att inget missförstånd har skett.  

Om ett IT-stöd skulle vara till en hjälp säger platschefen att ett IT-stöd för att komma ihåg när det är 
dags att ringa leverantörer och att det skulle vara till en hjälp att ha ett system som det är lätt att följa 
upp ordern i.    
 

5.5.3 Intervjuperson C 
En idealprocess för inköp, leverans och mottagning startas med ett väl förberett inköp med ordentlig 
dokumentation. I avtalet skall det tydligt framgå vad som ingår i avtalet och skall sedan vara lätt 
avropa genom ett IT-stöd för att skapa en spårbarhet som också har en direkt koppling till fakturering. 
Leveransen kommer sedan och innehåller rätt mängd, rätt kvalité vid rätt tidpunkt och till rätt plats. 
Aviseringen skall komma i tid så att man har lossningsresurser tillgängligt, d.v.s. både maskiner och 
personal. Det skall finnas utrymme på byggarbetsplatsen så att det finns möjlighet att lossa direkt när 
leveransen anländer. Det är även viktigt att rätt dokumentation bifogas med leveransen. En annan 
viktig aspekt är faktureringsdelen. Där ska information från inköp tas direkt till faktureringen och man 
lätt kan kontrollera uppgifterna i fakturan. 
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För att uppnå idealprocessen krävs det tydlig information från alla inblandade aktörer. Att man lättare 
kan följa en order och dess informationsflöde. Det är även viktigt att man delar information om 
avvikelser på ett tydligare sätt och även har som rutin att avisera leveranser. 

Ett IT-stöd där standardisering av hur processerna fungerar som en branschstandard skulle underlätta 
denna idealprocess. ”Att kunna följa flödet är ett hjälpmedel”. 

Företaget har som egen logistiklösning ett integrerat system med inköp och fakturering. De har även 
ett samarbete med en logistikpartner som erbjuder samlastning via en terminal.  

 

5.5.4 Intervjuperson D 
För att skapa en idealprocess för varuförsörjningen bör omfattningen av inköpet vara korrekt enligt 
handlingar, sedan att det inte sker några större förändringar av den. Leveransplanen skickas i tid till 
leverantören för att de skall ha förutsättningar att hantera ordern så att varan kommer i rätt tid, med 
rätt mängd och rätt kvalité. För att detta skall uppnås krävs det att leverantören har alla relevanta 
handlingar i god tid.  

Ett IT-stöd som används som bokningssystem skulle kunna underlätta denna process. Dock finns det 
tveksamheter gällande lönsamhet att införa detta. Med ett bostadsprojekt kan det vara mindre lönsamt 
än vid en större entreprenad. Det kan också finnas svårigheter med att få med underentreprenörer i 
systemet då man i sådana fall måste lägga resurser på upplärning. 

Nackdelen med ett digitalt bokningssystem är även att det ökar det administrativa arbetet för 
inköparen och minskar flexibiliteten för leveranser.  

Företaget har tidigare varit med i ett samarbete i en större entreprenad där en tredjepartslogistiker var 
involverad. Projektet var lyckat och det är positiv respons från det samarbetet. Företaget själva 
använder sig inte av några specifika logistiklösningar. 
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5.6 Sammanfattning av intervjuer 

Resultatet från intervjuerna sammanställt i en tabell för en överskådlig helhetsuppfattning. Se tabell 4.  

Tabell 4. Sammanfattning av intervjuer. 

 
 

Intervjuperson 
A 

Intervjuperson 
B 

Intervjuperson 
C 

Intervjuperson 
D 

Inköp och 
avrop 

IT-stöd, 
Centralinköp 

Ja Ja Ja Nej 

  
IT-stöd, 

projektinköp 
Nej Nej Ja Nej 

  Avropsrutin 
Telefon eller 

mejl 
Telefon eller 

mejl 
IT-system Ingen 

  Orderbekräftelse Ja Ja Ja Ja 

  Leveransavisering Ibland Ja Ja Ja 

Leverans 
Delning av 

leveransplan 
Ingen Visuellt IT-system Visuellt 

  Leveransprecision 
Dag eller 
klockslag 

Dag eller 
klockslag 

Klockslag Klockslag 

  
U. E inkl. i 

leveransplan 
UE anpassar sig 

efter entrep 
UE anpassar sig 

efter entrep. 
Ja 

UE anpassar sig 
efter entrep. 

  Typ av avisering Telefon Telefon Telefon Bestämd tid 

  
Synkronisering av 

planer i prod. 
 Manuellt Manuellt IT-system Manuellt 

Mottagning 
Bestämd 

godsmottagare 
Arbetsledning Ja Arbetsledning Ja 

  
Resurser för 
avlossning 
tillgängligt 

Ibland Ja Ja Ja 

  
Utnyttjandegrad 
av fraktetikett 

Normalt Normalt Mycket Mycket 

  Kontroll av gods Ibland Ja Ja Synar  

Allmänt Logistiklösning Ingen 
Logistikanpassad 

APD-plan 
Samlastning via 

terminal 
Planering av 

klockstyrda lev. 

  Känner till BEAst Nej Nej Nej Nej 
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6 ANALYS  
I detta kapitel kopplas resultat från intervjuerna samman med arbetets teoribas. Analysen sker i 
följande steg, se figur 11. 

 

Figur 11. Översiktlig bild över analysprocessen. 

6.1 Logistik 
I detta stycke kopplas intervjusammanställningen med teori från kapitel tre samman.  

6.1.1 Inköp och avrop 
Centralinköp och avrop 
Det är tre av fyra företag som använder sig av ett IT-stöd gällande sina centralinköp. IT-systemet 
nyttjas främst för informationsdelning av emballering, packning och väderskydd. Dock är det endast 
en av dem som nyttjar det för att genomföra avrop från produktionen. Alla fyra företag har ett längre 
samarbete med sina leverantörer gällande centralinköp. 

Ett längre samarbete med en tillverkare, leverantör eller transportör kan skapa goda förutsättningar för 
att skapa en standardiserad process av material- och varuflöden. Detta används ofta vid upphandling 
av ett ramavtal eller centralinköp. Även om byggarbetsplatsens lokalisering ändras för varje nytt 
projekt och med det även förutsättningarna för projekten, så lär sig de inblandade parterna hur 
material- och varutillförseln till byggarbetsplatsen skall fungera för att gynna produktionen. 
Informationsutbytet mellan företagen standardiseras och förenklas vid ett längre samarbete. Material 
och varor från leverantörer med ett ramavtal har kortare leveranstider än projektinköp. Detta kan bero 
på att dessa produkter har kortare ledtid än projektspecifika inköp, men även att det finns ett IT-stöd 
till informationsutbytet.  

Enligt Hagenbjörk (2014) finns det två faktorer som är problematiska gällande centralinköp, lagring av 
material på byggarbetsplatsen och planering av centralinköp. Dessa två faktorer motverkas av de 
speciella förutsättningarna som finns för projektet Ebbepark. Där kommer det att finnas en 
tredjepartslogistiker som skall informeras fem dagar innan anländande leverans. Detta innebär högre 
krav på planering av centralinköp. Planering av avlossningsresurser bör ske i samband med planering 
av centralinköp. Genom att lägga resurser på att planera centralinköp motverkas risken för att lagring 
av material på byggarbetsplatsen sker. Detta kommer vara ett krav då det i upphandlingarna är bestämt 
att material får lagras i maximalt tre veckor på byggarbetsplatsen. 
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Ett företag skiljer sig en del från de andra företagen gällande arbete med inköpen. Det företaget har 
inget IT-stöd för varken central-eller projektinköp, utan fokuserar på att dela information tydligt till 
leverantörer och tillverkare via de avtal som sluts. Dessa avtal är så detaljerade och informativa att 
avrop från produktion inte skall behövas. Med alltför strikta avtal kan mindre goda relationer med 
leverantörer och tillverkare skapas. Detta kan också innebära en mindre flexibilitet gällande ändringar 
av inköp. Detta kan vara problematiskt då avtalen avtalas långt innan produktionsstart och då kan det 
vara svårt att förutse produktionens behov. Detta motverkar företaget med att lägga mycket tid på 
förarbete och planering av produktion. 

Projektinköp 
Det finns olika arbetssätt gällande de projektspecifika inköpen. Ett företag överlåter hela arbetet med 
projektinköp till inköpsavdelningen. Två företag har till en början en inköpare som sköter arbetet med 
projektinköpen för att sedan överlåta arbetet till produktionsledningen. Det fjärde företaget låter 
produktionsledningen eller specialister sköta upphandling av projektinköp. Endast ett företag använder 
sig utav sitt IT-system vid projektinköp, medan resterande kontaktar leverantörer via telefon eller 
mejl. 

Det är informationsutbyte mellan leverantörer och byggentreprenörer som kan förbättra 
leveransplaneringen enligt Hagenbjörk (2014). Med ett IT-stöd åstadkommer entreprenörerna en 
spårbarhet i inköpen. Detta sätt att dela information ger ett oavbrutet informationsflöde vilket skapar 
goda förutsättningar för en välfungerade logistik. Genom informationsdelning via IT-stödet kan 
information snabbt och enkelt delas till leverantörer, grossister, speditörer eller transportörer. 
Informationen blir mer lättillgänglig för alla inblandade. Detta kan kopplas till två av SCMs fem roller 
inom byggbranschen, där arbete med IT-stöd förbättrar gränssnittet mellan byggarbetsplatsen och 
leveranskedjan och detta effektiviserar även försörjningskedjan. Genom ett tydligt och oavbrutet 
informationsflöde kan man säkerställa ett bra materialflöde.  

Sköts informationsdelning via mejl- och telefonkontakt kan det bli problematiskt då dokumentationen 
ofta brister. Speciellt vid telefonkontakt. Detta kan skapa problem för produktionen om den mänskliga 
faktorn har haft en roll. Det finns även en större risk för konflikter om det inte finns dokumentation 
som kan stödja överenskommelsen. Däremot kan telefonkontakt med leverantörer, transportörer och 
tillverkare, skapa en personlig kontakt och på så sätt skapa en god relation vilket också kan generera 
ett gott samarbete.  

Orderbekräftelse och leveransavisering 

Alla fyra företag får i regel en orderbekräftelse. Dock skiljer det sig åt gällande leveransavisering. Ett 
företag uppger i upphandlingen leveransdatum, två får leveransavisering via mejl och det fjärde 
företaget får via deras inköpssystem. 

Med en standardiserad process gällande orderbekräftelse och leveransavisering kan 
informationsutbytet mellan byggentreprenör och leverantör förenklas. Byggentreprenörer och 
leverantörer behöver inte anpassa sig efter olika arbetssätt och system, utan kan lätt dela information 
till varandra. Dels effektiviserar detta varuförsörjningskedjan genom ett effektivitet informationsflöde 
men även att det effektiviserar byggarbetsplatsen då detta underlättar planering av produktionen. 
Avlossningsresurser kan tidigt planeras och bokas in. Detta ökar sannolikheten att leveransplanen kan 
följas då informationsdelningen har bättre förutsättningar.  
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6.1.2 Leverans 
Leveransprecision 
När det gäller planering av transporter skiljer det sig en del från de olika företagen. Det kan även skilja 
sig mycket från bygge till bygge. Ett företag använder sig av 90-95% klockstyrda leveranser. Detta på 
grund av att företaget ofta arbetar i komplexa byggmiljöer där det finns begränsade 
lossningsmöjligheter som kräver speciell lossning. Gemensamt för tre av företagen är att de klockstyr 
leveranserna som kräver lossningsresurser. Genom att delvis använda sig av JIT-leveranser behöver 
företagen inte ha lossningsresurser på plats under längre tid än nödvändigt. Leveranserna kan även 
planeras in så att lossningen inte behöver avbrytas för andra aktiviteter. Genom detta kan även 
leveranserna styras utifrån behovet vilket betyder att aktivitet tre och fyra kan elimineras från Larssons 
et. Al (2008) logistikrelaterade aktiviteter som berör materialhanteringen. Detta innebär i sin tur också 
att den värdeskapande tiden förbättras eftersom att arbetarna slipper flytta materialet mer än 
nödvändigt. 

Avisering 

Vad gäller det sista företaget som jobbar mer flexibelt och har leveranser efter dag så blir denne mer 
beroende av att ha ett fungerande aviseringssystem. Rutinerna fungerar idag dåligt med 
leveransaviseringen då bilar kan komma utan att ha aviserat. Detta medför ofta att transportörerna får 
vänta på att personal behöver samlas och att lossningsmaskiner ställs iordning. Genom båda dessa 
rutiner blir byggarbetsplatsen beroende av att informationskedjan fungerar mellan entreprenörer, 
leverantörer och transportbolag.  

Synkronisering av planer 

På de flesta byggarbetsplatser finns idag flera olika entreprenörer på plats och därför räcker det inte 
heller att entreprenörerna för sig har allting tydligt mot varuförsörjningskedjan. Samordningen på 
byggarbetsplatsen måste också fungera för att inte flera stora leveranser ska komma samtidigt så att 
köer uppstår. För att motverka detta har ett av företagen inkluderat underentreprenörer i 
leveransplanen. De andra entreprenörerna jobbar så att underentreprenörer får anpassa sig efter deras 
egna leveransplan. Hur detta görs skiljer sig, dels genom att ha veckomöten med de inblandade kan 
leveranserna planeras in och dels genom att underentreprenörer får komma med förslag om tid som 
sedan platschefen godkänner eller avvisar.  

Ett av företagen använder sig utav ett IT-system där dom lämnar ifrån sig en hel leveransplan. Genom 
detta kan leveransplanen revideras i systemet och direkt skickas ut till leverantörer. Med detta 
förkortas ledtiden och leverantörerna får de reviderade uppgifterna direkt förskjutningen i 
leveransplanen har behövts göras. Övriga entreprenörer måste ringa upp eller maila de reviderade 
tiderna till alla inblandade leverantörer. Detta medför både dubbelarbete samt en risk att informationen 
glöms bort eller att informationen inte meddelas till leverantören direkt.  
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6.1.3 Mottagning 

Fraktetikett 
Alla fyra företag använder sig av en fraktetikett med varierande utnyttjningsgrad. Två företag delar 
endast basinformation på etiketten, som exempelvis adress, vikt och innehåll. De andra företagen 
nyttjar etiketten mer, d.v.s. dem delar mer specifika detaljer om leveransens innehåll, monteringsplats, 
antal, godsmottagare mm.  

Att använda sig av etiketten för att dela information till varje led i varuförsörjningsprocessen är ett 
enkelt komplement. Det ökar sannolikheten att material och varor kommer till rätt plats vid rätt 
tidpunkt. (Révai, 2011) Detta innebär att två av de logistikrelaterade aktiviteterna på byggarbetsplatsen 
kan elimineras, transport till huvudlager samt transport till mellanlager. Det minimerar även risken för 
skador på gods om det står tydligt på etiketten vad leveransen innehåller samt hur den skall hanteras. 

Godsmottagare 
Två av fyra har en bestämd godsmottagare. Resterande två har som rutin att någon från 
arbetsledningen har befogenhet att ta emot gods.  

Att tydliggöra godsmottagare skapar en mer effektiv byggarbetsplats och tydliggör gränssnittet mellan 
försörjningskedjan och byggarbetsplatsen. Finns det en bestämd mottagare går överlämnandet 
snabbare och minskar risken att leveranser placeras på fel plats eller skadas på grund av förflyttningar. 
Genom att en bestämd godsmottagare står angivet i leveransspecifikationerna samt etiketten kan några 
element från leveransservice förbättras. Främst leveransprecision, leveranspålitlighet och 
leveranssäkerhet. (Oskarsson et al., 2003) 

Avlossningsresurser 

Majoriteten av företagen lägger resurser på att tidigt planera in avlossningsresurser. Ofta i samband 
med inköp och avrop då ett leveransdatum sätts. Detta innebär att gränssnittet tydliggörs mellan 
försörjningskedjan och byggarbetsplatsen, men även att effektivisering av byggarbetsplatsen sker. Det 
effektiviserar byggarbetsplatsen då avlossning sker snabbt och effektivt och minskar risken för trång 
sektion av fordon som väntar på avlastning. Dessa leveranser som har inplanerade avlossningsresurser 
är som regel de leveranser som är JIT-leveranser, vilket innebär att de förflyttas direkt till 
monteringsplats efter att de avlossas. Att förflytta material och varor direkt till monteringsplats innebär 
även att man utnyttjar avlossningsresurser maximalt. Detta innebär att lagring av material och varor på 
byggarbetsplatsen minskas och skapar goda förutsättningar för en mer strukturerad arbetsplats och kan 
eliminera den tid som går åt att leta, förflytta eller vänta på material och varor. 

Kontroll av gods 
De aktiviteter som genererar flest skador på material och varor är de transporter med flera 
mellanhänder samt hantering av material på byggarbetsplats. 

Majoriteten av företagen tycker kontroll av gods är viktigt. Dock så utförs inte kontroller av gods i den 
utsträckningen som önskas då det är en resurskrävande uppgift. Genom ett förebyggande arbete med 
att motverka skador kan behovet av kontroller av gods reduceras. Dels att man tydligare informerar 
leverantörer om packning, emballering och väderskydd. Sedan kan även etiketten dela information till 
transportör så att de vet hur hantering av godset skall ske utan att skador uppstår. Det förenklar även 
godsmottagningen då de på plats vet hur det skall hanteras. Att eftersträva JIT-leveranser minimera 
logistikaktiviteter på byggarbetsplatsen, vilket i sin tur kan reducera risken för skador. (Larsson et al., 
2008)    
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6.2 BEAst  
Fortsättning av analys med koppling med logistik. I detta avsnitt adderas teori om BEAst och 
Elektronisk standard. 

6.2.1 BEAst Supply Material 

Central och projektinköp 
Gällande projektinköpen är det svårare att skapa längre samarbeten då de projektspecifika inköpen 
ändras för varje nytt projekt. Med tanke på att de projektspecifika inköpen kan ha en leveranstid på 10 
veckor är det extra viktigt att informationen blir korrekt till tillverkaren. På grund av att 
entreprenörerna handlar upp detta material för varje projekt, för att skapa konkurrens och pressa 
priserna, är det svårt att skapa långsiktiga relationer. Genom en standardiserad process för hela 
branschen skulle istället entreprenörerna tillsammans utveckla leverantörerna.  

Att använda en EDI-lösning även för projektinköpen där entreprenörerna skickar uppdaterade ritningar 
mot en bekräftelse skulle problemet med att entreprenörerna inte vet ifall meddelandet är läst 
försvinna. Detta skulle även ge en påminnelse att stämma av med leverantörer. Eftersom att dessa 
inköp även planeras i god tid kan en utförlig logistikplanering utföras genom en APD-plan. I planen 
kan materialupplaget planeras in samt vart i huset materialet skall tas in. 

Eftersom att företagen i regel har en EDI-lösning för sina centralinköp så blir problematiken istället att 
dem kan slippa planera sina leveranser eftersom att ledtiderna är så pass korta och att de beställda 
varorna kommer dagen efter. Här händer det ofta att bilarna kör halvtomma och att det därför kommer 
fler leveranser där materialet behövs tas emot, vilket också bidrar till att någon behöver avbryta sin 
aktivitet för att ta hand om materialet.  

Enligt Hagenbjörk (Hagenbjörk, 2014) finns det en problematik i att leverantörer och 
byggentreprenörer har olika sätt att dela information. Poängen med BEAst Supply Material är att detta 
problem skall motverkas med standardiserad process. Dock kommer det ta tid innan det fungerar så i 
verkligheten. Övergången mellan det traditionella arbetssättet och det nya arbetssättet med BEAst 
kommer innebära flera sätt för byggentreprenörer och leverantörer att dela information till varandra. 
Detta kan vara en av de faktorer till varför implanteringen av BEAst i byggprojekt har gått långsamt 
framåt. 

När det gäller projektet Ebbepark kommer tredjepartlogistikern kräva att en tidsbokning av leverans 
sker minst 5 dagar innan varorna skall vara på plats och att material för max tre veckor får ligga på 
arbetsplatsen. Detta kommer tvinga entreprenörerna att planera in samtliga leveranser. Då utrymmet är 
begränsat styrs företagen också att jobba med JIT-leveranser. BEAst Supply Material är ett bra 
hjälpmedel för att detta. Genom att arbetssättet kräver att leveransplaner lämnas ut tidigt förbereds de 
inblandade aktörerna på när leveranserna skall ske och kan anpassa sin produktion efter detta. Alla 
avstämningar skapar också en trygghet i att informationen når fram. 
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Avrop, Orderbekräftelse och leveranavisering 
Avropsrutinerna skiljer sig mellan projekt- respektive centralinköp. Projektinköpen avropas ofta 
manuellt, via mail eller telefon, medan centralinköpen avropas via ett IT-system. Att ha en punkt där 
samtliga inköp finns får företagen en bättre spårbarhet. I spårbarheten ingår att det blir lättare få fram 
information om leveransen, reklamering av skadat gods samt att fakturan går att koppla till leveransen.  

Genom en standardisering av orderläggning och orderbekräftelse skulle tvetydelsen av vad som gäller 
för leveranserna försvinna. Eftersom att entreprenören kan fylla i leveranstid i ordern måste 
leverantören godkänna eller meddela avvikelse. Med detta får entreprenören tillbaka ett svar om vilka 
uppgifter som gäller. När dessa avtal skrivs får aktörerna komma överens om varorna ska vara på plats 
eller skickas på den bestämda tiden. Då ordern avropas låser platschefen beställningen och den spikas i 
leveranskalendern vilket betyder att även lossningsresurser kan låsas. 

Leveransprecision, Synkronisering av planer & Avisering 
Ifall entreprenörerna skulle använda sig av en EDI-lösning och därigenom lämna över en fullständig 
leveransplan till leverantörerna skulle det dubbelarbete som görs idag försvinna, d.v.s. att ifall en 
uppdatering görs så får leverantörer ringas upp och får ändra i sitt system manuellt. Därefter behöver 
leverantören, ifall leveransdatum ändras, vidarebefordra informationen till transportörerna. Ifall alla 
aktörer i ledet skulle använda sig av BEAst-standarden kan informationen gå oavbrutet genom leden.  

När det behövs maskiner för lossningen kan klockstyrning vara ett bra alternativ. För att lyckas med 
JIT-konceptet är klockstyrning en god förutsättning för att lyckas. Däremot är det minst lika viktigt att 
ha en flexibilitet i leveransen där informationen kan uppdateras utifrån produktionsplanen. Samtliga 
intervjuade platschefer jobbar hårt med att försöka hålla tidsplanen men förändringar är ibland 
oundvikliga. I detta avseende med kontinuerliga uppdateringar är BEAst Supply Material en bra 
grund. Med avstämningar och uppdateringar skickas bekräftelser mellan varandra för att säkerställa att 
informationen har nått fram.  

Transportaviseringen blir väldigt viktig ifall företagen inte använder sig av klockstyrda leveranser. I 
projektet Ebbepark kommer entreprenörerna vara tvungna att slussa materialet genom en checkpoint 
som är styrd med slottider. Detta innebär att den elektroniska aviseringen mellan entreprenör och 
transportör blir överflödig då det kommer vara tredjepartlogistikern som behöver informationen från 
aviseringen. Att få aviseringen elektroniskt kan vara bra på det sättet att det skapas en rutin kring 
arbetssättet men eftersom att avisering är ett meddelande där informationen behöver nå ut till den 
logistikansvarige direkt är ett telefonsamtal att föredra. Därmed får båda bekräftat att informationen 
har gått fram.  
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6.2.2 BEAst Label 
Fraktetikett och godsmottagare 
BEAst Label innefattar mer än bara ett hjälpmedel på byggarbetsplatsen. Det är även ett verktyg för att 
underlätta transporten mellan tillverkare och byggarbetsplats. Med Beast Label kan gränssnittet mellan 
varuförsörjningskedjan och byggarbetsplatsen förbättras (Vrijhoef och Koskela, 2000) Detta då det 
finns aviseringsuppgifter till en godsmottagare. Finns det utrymme för aviseringsinformation på 
Labeln ökar sannolikheten att företag utser en specifik godsmottagare. BEAst Label kommer även 
underlätta tredjepartslogistikens arbete. Vid exempelvis inbärningstjänster kan logistikentreprenörens 
personal få information om vart material- och varor skall placeras. Finns det en välutformad APD-plan 
invändigt av byggnaden, kan det skapa så goda förutsättningar att byggarbetarna inte behöver flytta 
material innan det skall monteras. Detta innebär en ökad produktivitet och reducerad tid av aktiviteter 
som innefattar tidsförlust eller förberedelser. (Strandberg och Josephson, 2005) 

Sedan kan även Labeln bidra till en mer effektiv byggarbetsplats. (Vrijhoef och Koskela, 2000) Dels 
att Label underlättar JIT-leveranser som t.ex. genom ett förbättrat gränssnitt som tidigare nämnt, men 
även att det bidrar till att lagring av material på byggarbetsplatsen sker i en mindre utsträckning. Att 
följa en välplanerad APD-plan underlättas och skapar en mer organiserad byggarbetsplats.  

BEAst Label kompletteras med BEAst Supply Material, och genom dessa två kan man uppnå ett 
oavbrutet informationsflöde. BEAst Label kan också kompletteras med ett IT-stöd som t.ex. 
majoriteten av företagen har vid centralinköp. Byggentreprenören delar information till tillverkare via 
IT-stöd, tillverkare delar information till grossist eller transportör via Label och eventuellt IT-stöd och 
grossist eller transportör delar information via Label till byggentreprenör. (Se figur 12) 

 

 

Figur 12. Översiktlig bild över informationsdelningen med BEAst Label 

  



 

44 
 

 

 
 

Avlossningsresurser och kontroll av gods 
BEAst Label kan förutom underlätta JIT-leveranser även underlätta samlastningsleveranser. Dessa två 
typer av leveranser innebär även att planering av avlossnings resurser sker i större utsträckning. 
Genom att man kan lätt ta del av information av en leverans innehåll, våning, lägenhetsnummer osv, 
behövs ingen kontroll av korrekt leverans genomföras för att sedan flytta leveranser till rätt plats. På så 
sätt kan man även utnyttja lossningsresurserna till fullo, då man direkt kan lyfta upp material och varor 
till rätt våning och rätt lägenhet till exempel. Med BEAst Label kan den ytliga kontrollen av gods 
förenklas. Exempelvis den kontroll som innebär att leveransen synas av vid mottagning. Sedan anser 
SCMs grundprinciper att styrning av kontroller skall bytas ut med förtroende. Finns det också ett 
samlat grepp över flöden, som t.ex ett BEAst skall bidra till, kan det innebära att behovet av kontroll 
av gods reduceras. (Storhagen, 2003) 

Med BEAst Label är sannolikheten större att material- och varor kommer på rätt plats direkt. Det kan 
även reducera det administrativa arbetet, t.ex. genom följesedel och fakturor då det redan ligger i IT-
systemet. Sedan kan det även reducera tiden för två förekommande aktiviteter på byggarbetsplatsen, 
tidsförlust och förberedelser. Dels att väntan reduceras samt att förflyttning av material inte skall 
behöva göras. Reducering av aktiviteter innefattande hantering av material och varor, kan minimera 
riskerna för skadat gods. Då behöver inte kontroller av gods ske i en så stor omfattning. 
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7 SLUTSATS 
Fortsättningsvis dras en slutsats baserat på arbetets teoribas, intervjusammanställning och analys. 
Först återkopplas det till arbetets frågeställning. En konkret rekommendation till Ebbepark 
presenteras därefter och fortsätter sedan med förslag på fortsatta studier inom området elektroniska 
standarder inom byggbranschen. 

7.1 Återkoppling till frågeställning 

1. Vilka eller vilket informationsflöden har störst förbättringsmöjligheter i byggentreprenörernas 
nuvarande varuförsörjningsystem? 

Informationsflödena mellan byggentreprenör, tillverkare, transportör och byggentreprenör har 
bäst förbättringsmöjligheter. (Se figur 11) Att skapa ett oavbrutet informationsflöde, där all 
information finns i en åtkomstpunkt där alla inblandade kan utgå ifrån, kan innebära stora 
förbättringar för produktionen. I intervjuerna påpekades det att det ofta blev fel av leveranser 
då byggentreprenören meddelade tillverkaren om avlossningsförutsättningar exempelvis bil 
med avtagbart tak, men att informationen inte kom ända fram till transportören och de ibland 
kom med en bil utan sådana förutsättningar. Även under BEAst konferensen påpekade 
transportaktörer att de såg goda förbättringsmöjligheter om de också kunde få tillgång av 
information från tillverkare och byggentreprenörer. 

 

2. Vilka delar av BEAst är mest fördelaktigt för Ebbepark med hänseende till 
byggentreprenörernas nuvarande varuförsörjningsystem? 
 

Genom intervjustudien tyder det på att majoriteten av byggentreprenörerna har ett fungerade 
system gällande centralinköp och ramavtal. De har ett längre samarbete med sina leverantörer 
där de har ett fungerade informationsutbyte om packning, emballering, leverans och 
avlossning. Intervjustudiens resultat visar på att centralinköpen redan fungerar effektivt bra. 
Då projektinköpen är produkter som har längst tillverkningstid så behöver informationen 
lämnas över tidigt. Genom att ha en standard där uppdateringar kan göras mot en bekräftelse 
kontinuerligt underlättar detta planeringsarbetet för både tillverkare, transportörer och 
entreprenören. Projektinköpen är dessutom de köpen som oftast kräver lossningsresurser. 
Genom den tidiga planeringen är det större chans att transporten kommer utan försening vilket 
bidrar till att inhyrda lossningsresurser slipper hyras längre än de behövs.  

 

För att kunna använda BEAst Label behövs information från projekteringen. Eftersom att en 
tredjepartslogistiker skall tillhandahåll inbärningstjänst blir BEAst Label en enkel standard för 
att överlämna informationen om var materialet skall ställas. Att tillämpa BEAst Label på 
centralinköpen är även att rekommendera. Dock behöver inte Label vara lika omfattande 
gällande information på centralinköpen som vid projektinköpen. Att ha en standard etikett kan 
minska förvirring och misstolkningar för byggentreprenörernas och logistikentreprenörens 
medarbetare.  
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3. Vilka delar av BEAst standard skall tillämpas i projektet Ebbepark? 

BEAst Supply Material skall tillämpas på projektinköpen, med en mindre justering. BEAst 
Label skall tillämpas på både central- och projektinköp. Se följande delkapitel 7.2.  

7.2 Rekommendation till Ebbepark 
Med stöd från Hagenbjörk (2014) och intervjusvar samt iakttagelser från intervjuerna kan det noteras 
att projekt- och centralinköp särskiljs från varandra. Detta för att de har olika förutsättningar och olika 
avtalsvillkor. (Se tabell 5) Därför formuleras en rekommendation för centralinköp och en annan för 
projektinköp.  

Tabell 5. Skillnader mellan central- och projektinköp 

  Centralinköp Projektinköp 
IT-stöd Ja Nej 
Ledtid Korta Långa 
Leveransprecision Nej JIT 
Inplanerade avlossningsresurser  Nej Ja 

 

Som det ser ut idag används ett IT-stöd för centralinköpen. Eftersom att standardvarorna inte behöver 
projektanpassas är detta enkelt för företagen att utveckla ett långsiktigt samarbete med leverantörer. 
När det gäller projektinköpen finns flera svårigheter med att beställa elektroniskt. Då entreprenörerna 
upphandlar projektinköpen för varje projekt är det inte samma leverantör varje gång. Detta försvårar 
arbetet med ett standardiserat informationsflöde. Det är däremot i projektinköpen det finns mest 
förbättringspotential.  

På grund av de långa ledtiderna för projektinköpen blir det viktigare att rätt information når fram till 
leverantören och att den kontinuerligt uppdateras. En av dom stora fördelarna med standarden skall i 
senare skeden vara att all information går att hitta i samma punkt. Däremot kommer vår 
rekommendation till projektet Ebbepark vara att till en första etappen enbart kravställa att BEAst 
Supply Material skall användas på projektinköpen. Då företagen ofta har stora ramavtal för 
centralinköpen med inarbetade rutiner för hela företaget kommer det bli svårt att anpassa dessa efter 
ett projekt. Detta får ses som ett första steg för att gå mot det slutgiltiga målet där alla inköp finns i en 
punkt. (Se figur 13)  
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Figur 13. I figuren visas hur central- respektive projektinköp går till idag, vår rekommendation samt 
vad det slutgiltiga målet är med BEAst Supply Material. 

 

För rekommendationen kommer BEAst Portal vara en förutsättning. Detta på grund av att 
entreprenörerna troligtvis inte kommer integrera BEAst Supply Material i sina egna system förrän 
standarden är mer utbredd. Även för att kunna få med hela försörjningskedjan som också är en 
förutsättning för att detta skall fungera.  

Transportaviseringen i BEAst Supply Material ses som överflödig i projektet Ebbepark. Detta på 
grund av de speciella förutsättningarna som projektet har med hänsyn till tredjepartslogistikern. Dels 
kommer alla leveranser bokas in via logistikentreprenören där mottagning av leverans har ett 
tidsintervall på cirka 15 min. Därför är det onödigt att avisering skall komma till byggentreprenören. 
Avisering skall i första hand komma till logistikentreprenören och logistikentreprenören skall därefter 
avisera byggentreprenören att leveransen har anlänt eller att leverans kommer bäras upp kvällstid 
exempelvis. Sedan ansåg även intervjupersonerna att telefonavisering är en bra aviseringsmetod och 
därför kan en implementering av BEAst Supply Material transportavisering ske senare. Ifall företagen 
inte har ett utvecklat system för centralinköpen rekommenderas det att använda BEAst Supply 
Material för alla inköp i projektet för att ha alla inköp samlade på samma punkt.  

Eftersom att en inbärningstjänst skall tillgodoses på kvällstid bör även BEAst Label ställas som krav 
på samtliga inköp. Detta blir ett enkelt sätt för byggentreprenören att dela information till alla 
inblandade aktörer, speciellt till tredjepartslogistikern.  

Vår rekommendation till Ebbepark som beställare är att främst ställa krav på användandet av BEAst 
Supply Material och BEAst Label gällande projektinköp. För centralinköpen skall endast krav på 
BEAst Label ställas. (Se tabell 6) 
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Tabell 6. Rekommendation till Ebbepark. 

  Centralinköp Projektinköp 

BEAst Supply Material Nej Leveransplan 
   Svar på leveransplan 
   Order 
   Orderbekräftelse 
   Orderändring 
   Avrop 
   Leveransavisering 

BEAst Label Ja Ja 

 

 

7.3 Förslag på fortsatta studier 
Det finns fler outforskade områden inom BEAst. Följande punkter är några förslag på fortsatta studier. 

o Undersökning av BEAst ur ett totalkostnadsperspektiv 
o Utvidga avgränsningsområdet och undersöka hur BEAst införandet påverkar 

underentreprenörer, transportörer och leverantörer. 
o Studera införandet av BEAst i ett projekt utan tredjepartslogistik. 

I detta arbete har den ekonomiska aspekten valts bort, vilket skulle vara intressant att mer noggrant 
studera. Dels för att få svar på påstående om huruvida BEAst bidrar till en mindre totalkostnad och i 
vilken utsträckning. Sedan skulle det även vara intressant att undersöka hur leverantörer, transportörer 
och underentreprenörer påverkas av BEAst- införandet. Dels för att se om någon aktör påverkas mer 
negativt än positivt av ett införande av BEAst, men även se vilka positiva aspekter som påverkar deras 
verksamhet. Eftersom Ebbepark har vissa förutsättningar och därför kommer använda sig av en extern 
logistikentreprenör som vanligtvis mer traditionella projekt inte har, skulle det även vara intressant att 
undersöka en implementering av BEAst vid ett traditionellt projekt och hur det skiljer sig åt mellan 
detta arbete.   
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8 DISSKUSION  
I detta avslutande kapitel tas reflektioner över arbetets validitet, reliabilitet och generalisering upp. 
Även diskussion om förbättringsåtgärder berörs i delkapitlet ”Förslag på förbättringar”. 
Avslutningsvis tas för- och nackdelar med BEAst upp i tabellformat. 

8.1 Reliabilitet och generalisering 
Det är svårt att dra några generella slutsatser utifrån fyra intervjuer. Man kan inte heller ta för givet att 
en person kan representera hela företagets och deras rutiner kring inköp, leverans och mottagning. 
Utöver företagets interna IT-system så har alla plats- och produktionschefer olika arbetssätt i 
produktionen, vilket innebär att svaren från intervjuerna inte är helt tillförlitliga ur ett 
helhetsperspektiv över informations- och materialflöden.  

De företag som använder sig utav IT-stöd i en större utsträckning i produktionen kan man till en viss 
mån anta att de har liknande arbetssätt på andra byggarbetsplatser i företaget. Eftersom att de IT-
systemen är framtagna för hela företaget så antas dessa rutiner användas av samtliga inblandade inom 
företaget och därför kan arbetet generaliseras mer. 

Sedan måste man ha i åtanke att frågorna i intervjuerna inte alltid tolkas på samma sätt av olika 
personer. Under intervjuerna har följdfrågor ställs om det har uppfattas som att intervjupersonen inte 
har tolkat frågan korrekt, dock har det balanseras med att inte insinuera vilket typ av svar som önskas.  

Mängd data från intervjuerna har varierat. Den kortaste intervjun varade i ca 40 min och den längsta i 
ca 60 min. Frågorna skiftat mellan att vara öppna och mer strukturella och detaljerade. Beroende på 
intervjupersonen och hur självgående och pratsam de själva är har det varierat mycket på just de öppna 
frågorna. Detta bör man ha i åtanke eftersom det kan ha påverkat resultatet.  

Svaren från intervjuerna har inte transkriberats utan har istället sammanställts i en resultatdel och 
sedan bearbetats i en analys. Risken med att en sammanställning är att egna tolkningar av svaren har 
gjorts omedvetet och som där med även kan ha påverkat analys och slutsats.  

För att säkerställa att sammanställningen överensstämmer med svaren från intervjuerna har direkt 
tagna citat från intervjuerna använts. Det har även undvikits att använda synonymer av ord från 
intervjuerna. Som tidigare nämnt har även en återkoppling med intervjupersonerna gjorts efter att 
intervjusvaren har sammanställs. Då har de haft möjlighet att påpeka feltolkningar av svar. 

Det kan vara problematiskt att endast basera arbetet på en intervjustudie eftersom man inte direkt får 
något konkret resultat utan bearbetning. Vid en intervjustudie med enkät, kan man komplettera 
intervjusvaren men konkret statistik. Anledning till att det inte har använts i detta arbete är att en enkät 
inte skulle bidra till att besvara arbetets frågeställningar eller syfte.   
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8.2 Validitet 
För intervjuerna har frågorna anpassats till att få reda på hur företagens informationsutbyte fungerar. 
Genom att även ställa mer generella bygglogistikfrågor har syftet varit att få en helhetsbild över 
företaget arbetssätt. Genom att kartlägga entreprenörernas system idag kan vi inte veta säkert hur 
företagens arbetsrutiner påverkas av förändringar men stora förändringar brukar vara svårt. Speciellt 
när dessa förändringar påverkar i flera led. 

8.3 Allmänna reflektioner 
 Beställarens mål med att använda standarden är att effektivisera byggproduktionen, att 
försörjningskedjan förbättras samt att utnyttja den informationen som finns sedan planeringsstadiet. 
(Einarsson, 2016) För detta kommer BEAst Supply vara ett stort hjälpmedel. Däremot är det precis 
som Peter Fredholm, VD på BEAst, själv säger att införandet inte bara är att trycka på en knapp så att 
förändringen går igenom. För att nå en förändring krävs acceptans och förståelse (Fredholm, 2016).  

BEAst har ännu inte tillämpats i den omfattningen att man kan säga helt säkert att det bidrar till en 
ökad produktivitet på byggarbetsplatsen och en reducerad totalkostnad för ett projekt. De pilotprojekt 
som har genomförts har visat på goda resultat. Det faktum att byggbranschen själva, och inte någon 
myndighet eller dylikt, har drivit utvecklingen av BEAst och initierat pilotprojekten bevisar att man i 
branschen vill ha en förändring gällande tanke- och arbetssätt inom produktionen. 

Samtliga respondenter ställer sig positiva till en förändring. Däremot kräver arbetssättet som BEAst 
Supply eftersträvar att ett beslut om användandet kommer högre upp i ledet eftersom att alla 
inblandade påverkas. Då beställaren i detta fall kravställer användandet tvingas entreprenörerna in i 
detta och med ett bra resultat kan detta bli startskottet för införandet av standarden i branschen. Vad 
som även bör räknas med i detta projekt är att det kommer vara en inkörningstid på arbetssättet och att 
den fulla potentialen inte kommer direkt.  

Målet med BEAst Supply är att det ska bli en branschstandard. Om standarden kommer ha samma 
lönsamhet i ett mindre projekt som i ett större känns tveksamt. Däremot i projekt i komplexa 
byggmiljöer kommer BEAst vara en bra grund för att jobba utefter. 

På BEAst årskonferens presenterades resultat av de pilotprojekt som initieras av BEAst. Resultaten 
presenterades och diskuterades av en arbetspanel med personer som har medverkat i projekten. Där 
påpekade en platschef att BEAst fakturadel, Invoice var en uppskattad implementering i pilotprojektet. 
Även fast det inte har en direkt koppling med bygglogistiken på byggarbetsplatsen så är det uppskattat 
då det administrativa arbetet för produktionsarbetsledningen reduceras och de kan istället fokusera på 
byggproduktionen. BEAst Invoice är utanför studiens avgränsning, men det är relativ enkel integrering 
av ett verktyg som kan hjälpa till att öka effektiviteten för Ebbepark då man kan lägga mer fokus på 
byggproduktionen. Om projektet använder sig utav ett IT-system som är integrerat till inköpssystemet 
så finns det redan en direkt koppling till fakturadelen.   

Vad både panelen på konferensen och även en av respondenterna har påpekat är att BEAst Supply 
Material skulle vara ett bra hjälpmedel för att utveckla byggbranschen men däremot inte lösningen. 
Panelen i pilotprojektet hävdar att standarden inte är ett IT-verktyg utan ett arbetssätt. Det är där 
lösningen finns för en mer effektiv bransch. Eftersom att materielleveranser sker med både stora och 
små transportbolag är en del av problematiken att dom små bolagen har svårt att följa med i 
utvecklingen. Då många små bolag inte har något IT-verktyg alls behövs stora investeringar göras och 
det blir problematiskt vem som skall finansiera detta.  
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Ett problem som kan uppstå i början av införandet, som i projektet Ebbepark, är att en 
tredjepartlogistiker inte har hunnit utveckla en övervakningstjänst för standarden så att en samordning 
kan ske utifrån den data som finns. Här kommer troligtvis en tredjepartslogistiker med ett eget system 
att samordna logistiken så att ett dubbelarbete behöver göras. Dels behövs materialet beställas via 
BEAst standard för att sedan meddela tredjepartslogistikern om när leveransen kommer. Även för 
entreprenörer bör en samordningstjänst utvecklas. Genom att skapa ett projekt i systemet där 
underentreprenörer, leverantörer och transportörer kan ansluta sig och dela all information skulle detta 
bidra till en SCM.  

8.4 Förslag på förbättringar 
För att kunna dra en mer generell slutsats kan intervjustudien utökas. Då kan personer med olika 
befattningar i produktionen intervjuas för att få ett helhetsperspektiv över varuförsörjningen på 
byggarbetsplatsen. Med ett utökat antal intervjuer samt intervjuer med arbetsledare, inköp och 
yrkesarbetare kan man åstadkomma en mer generell slutsats. 

8.5 Sammanfattning av för- och nackdelar med införandet av BEAst 
Avslutningsvis summeras för- och nackdelar av införandet av BEAst i Ebbepark. Dessa punkter har 
tagits upp i arbetets analys, slutsats och diskussion mer ingående. Även några aspekter från områden 
som inte tillhör arbetets avgränsning tas upp i sammanfattningen. (Se tabell 7)  

Tabell 7. Sammanfattning av för- och nackdelar av införande av BEAst. 

Fördelar Nackdelar 

Underlättar JIT-leveranser  
Kan eventuellt innebära mer administrativt 
arbetet för byggentreprenören 

Effektiviserar byggarbetsplatsen 
Kan vara problematiskt vid inköp från 
utländska leverantörer 

Reducerar tiden aktiviteter som inte har direktvärde 
för slutkund 

Kan ha motsatt effekt då det innebär ett 
förändrat arbetssätt 

Ökad kontroll och helhetsperspektiv av 
varuförsörjningen till byggarbetsplatsen 

Kan innebära en utgift då det finns en 
"inkörningstid"  

Kan eventuellt innebära mindre administrativt arbetet 
för byggentreprenörer 

  

Skapar ett tydligare gränssnitt mellan 
varuförsörjningen och byggarbetsplatsen 

  

Reducerar totalkostnad   
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BILAGOR 
Bilaga 1 
 

Produktion – Intervjufrågor 

 

Ålder: 
 

Företag: 
 

Bakgrund (utbildning, erfarenhet, tidigare projekt mm):  

 

Inköp och avrop 

1. Kan du berätta om era inköpsrutiner gällande central- respektive projektinköp? 

 
- Hur går själva avropet till och hur hanteras eventuella avvikelser? 

 
- Använder ni er utav något IT-verktyg? 

 
- Vilken information kan ni dela med IT-verktyget till leverantören? (packning, emballering 

osv) 
 

 
2. Vilken information får ni efter att ni lagt en order? 

 
- Orderbekräftelse 

 
- Leveransavisering 

 
- Hur fungerar det när ni ändrar en order, och hur långt innan kan man ändra en order? 
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Leverans 

1. Kan du berätta om hur era leveransplaner är utformade och vilken typ av information den 
innehåller?  
 
- Hur detaljerad är er leveransplan gällande framförhållning (säkerhetsmarginal) och 

leveransprecision? 
 

- Är underentreprenörers material och varuleveranser inkluderade i er leveransplan? 

 
-  Hur delas information om ändringar av leveransplanen? 

 

 
2. Hur aviseras leveranserna? (Förbestämd tid, elektroniskt, telefon eller ingen avisering)  

 
- Vilken information får ni med aviseringen? 

 
 

3. Hur synkroniseras leveransplan med produktionstidsplanen, och eventuellt med inköpsplanen? 

 
- Hur hanteras när det blir avvikelser i någon av dessa planer? 

 
- Synkas dessa avvikelser mellan planerna? 
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Mottagning 
 

1. Har ni en bestämd plats för avlastning och materialupplag? Hur är den utformad? (ordentligt 
utmärkt, underlag för avlossningsplats mm) 

 
- Har ni en bestämd godsmottagare? (frånvaro, reserv mm.) 

 
- Händer det att det blir en ”flaskhalseffekt” i produktionen av leveranser/mottagning och 

hur motverkar ni att detta uppstår? 

 
- Med koppling till leveransplan och avisering, finns det resurser och maskiner tillgängliga 

för avlastning?   
 

 
2. Hur delar ni med er information så transport och godsmottagningen skall fungera bra? 

 
- Vilken typ av information delar ni på fraktsedel/etikett? (innehåll, avlossningsplats, 

monteringsplats, kvantitet mm) 

 

 
1. Vad har ni för rutiner för kvalitets, kvantitet och reklamationskontroll av leveranser och gods? 

 
-  Finns det några vanliga orsaker till skadat gods? 
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Allmänt 

1. Hur ser din idealprocess ut för inköp/avrop, leverans och mottagning? 

 
- Vilken typ av information hade behövts för att detta? 

 
- Vilken typ av IT-stöd vore lämpligt att använda sig av? 

 

 
2. Brukar ni använda er av andra logistikverktyg och upplägg? Vilka i sådana fall och hur har det 

fungerat? 
 
 
 

BEAst 

1. Känner du till BEAst? 
 

2. Vad är din inställning till BEAst? 
 

3. Vilka delar av BEAst standarden tror du skulle göra störst skillnad och förbättra de processer 
vi har pratat om? 
 

4. Ser du några problem eller hinder med användandet av BEAst standard? 

 

 

 

 

 

 

 

 


