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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Som samhället ser ut idag blir det allt viktigare och viktigare att tjäna pengar och 
byggbranschen är verkligen inget undantag. En av de stora utmaningarna för dagens 
byggföretag är att beställarna (byggherrarna) ställer höga krav på kortare projekttider och 
tajtare budgetramar. Detta samt att det i den svenska byggindustrin pågår stora 
förändringar leder till att det blir allt viktigare för byggföretagen att effektivisera 
verksamheten och öka lönsamheten. För att uppnå en effektivare och mer lönsam 
verksamhet måste byggföretagen nyttja arbetskraft, material och andra resurser på bästa 
möjliga sätt. Det gäller med andra ord att försöka uppnå en så god logistik som möjligt.   
 
Det är många faktorer som påverkar hur logistiken fungerar. Var byggarbetsplatsen är 
belägen påverkar helt klart hur logistiken fungerar. Läget påverkar hur man kan utforma 
själva byggnadsarbetsplatsen och vilka transportvägar som finns. En byggarbetsplats som 
ligger mitt i centrum med omkringliggande byggnader har ju självklart mindre 
möjligheter än vad en byggarbetsplats som ligger utanför centrum har. Tomtytan är också 
något som påverkar, om tomten är liten är möjligheterna till att ha ett lager begränsade.  
 
De leverantörer som man använder sig av under bygget påverkar självklart också hur 
logistiken fungerar. Om leverantörerna inte levererar rätt material i rätt tid leder det till 
ökade kostnader för byggföretagen och det blir det svårt att planera arbetet.    
 
Att förbättra logistiken kan leda till betydande ekonomiska ”vinster” för byggföretagen. 
Det finns mycket saker att förbättra och när högkonjunkturen i byggbranschen vänder är 
det än viktigare att ha en väl fungerade logistik. För att ha en chans att överleva i den 
hårda konkurrensen som råder i dagens byggbransch är en väl fungerande logistik ett 
måste.   
 
Med den högkonjunktur som råder just nu i byggbranschen är det tyvärr ganska många 
byggföretag som inte lägger ner den tid som behövs på planering av logistiken. Det är 
också vanligt att de logistikproblem som uppstår löses efter hand, istället för att försöka 
förhindra att de uppstår genom noggrann planering. Tyvärr upplever platscheferna ofta 
sin roll som problemlösare mera än planerare. 
 
Logistiken för köksinredning är ett stort problem eftersom det är väldigt många delar som 
skall stämma överens. Som det ser ut idag är det oftast mycket problem med just 
köksinredning.     
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

1.2 Problemställning  
Som vi konstaterat är alltså logistiken inom byggbranschen väldigt viktig. Det finns 
mycket som kan göras för att uppnå en bra logistik för köksinredning. Men hur ser det ut 
idag? Vilka krav ställer byggföretagen på sina leverantörer? Vilka hjälpmedel används 
för att kontrollera att allt är med vid mottagning av material? Vilka är det som sköter 
mottagning och lossning? Hur ser det ut med den interna logistiken? Var lagras materialet 
om det inte kan transporteras direkt till inbyggnadsstället? Vad händer om material fattas 
vid montering? Hur kan detta eventuellt förbättras?    
 

1.3 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att följa logistikkedjan för köksinredning, från leverantören 
till färdigmonterat kök ute på byggarbetsplatsen. Byggarbetsplatsen det gäller är NCCs 
byggarbetsplats Kv. Jordbrukaren på Nissastrand i Halmstad och köksleverantören är 
MyresjöKök. Vi har studerat hur logistikkedjan ser ut och hur den fungerar idag.  
 

1.4 Målsättning 
Vårt och NCCs mål med examensarbetet är att se hur logistiken kan effektiviseras, vilka 
tänkbara tekniker som kan användas, för att uppnå en mer lönsam verksamhet. Hur 
fungerar det med leverantören, vilken inställningen är till användandet av 
teknisklösningar med mera.   
 

1.5 Begränsningar 
Vi har gjort olika begränsningar i examensarbetet. Vi har valt att bara fokusera på en 
byggarbetsplats, NCCs byggarbetsplats Kvarteret Jordbrukaren vid Nissastrand. I 
samspråk med NCC har vi valt att begränsa oss till att endast studera hur logistikkedjan 
för köksinredning ser ut. Vi har även valt att begränsa oss till att göra fältstudier vid två 
olika leveranser.   
 

1.6 Disposition och nyckelord  
Det andra kapitlet består av de metoder och ansatser vi har valt att använda oss av i vårt 
examensarbete. Det tredje kapitlet i rapporten består av den teoretiska referensram som vi 
använder oss av. Fjärde kapitlet består av själva rapporten, vad vi fått fram under 
fältstudierna samt intervjuerna. I det femte kapitlet analyserar vi olika alternativ och 
lösningar för att man skall kunna uppnå en förbättrad logistik för köksinredning. Sjätte 
kapitlet består av våra slutsatser och reflektioner inom ämnet.   
 
Nyckelord; Logistik, materialflöde, RFID, just in time, streckkod  
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2. Arbetsgång 
Vi skall här nedan beskriva vilka metoder, metodproblem och vilken datainsamling som 
vi använt oss av i examensarbetet samt vilken litteratursökning som gjorts. 
 

2.1 Lösningsmetod 
För att lösa ett problem finns det i huvudsak två metoder man kan använda sig av, den 
deduktiva eller induktiva ansatsen. Skillnaden på den deduktiva och induktiva ansatsen är 
att vid induktiv forskning utgår forskaren från en enskild händelse och samlar ihop empiri 
för att sedan dra generella slutsatser. Detta brukar göras utan koppling till teorin. Teorin 
görs sedan utifrån de erfarenheter som man skaffat sig och de observationer som man har 
genomfört. När det gäller deduktiv forskning utgår man från en befintlig teori som 
vanligtvis brukar utgöra referensramen för problemet man skall studera. Sedan tillämpar 
man teorin i en situation för att få en ny bild som kan jämföras med verkligheten. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
Ansatsen som vi har utgått från i vårat examensarbete är den induktiva ansatsen.  
 
 
                             Teori 
    

Generalisering                         Hypoteser 
 

   
Observationer                       Observationer 

 
 
                             Verkligheten 
 
           Induktiv ansats                 Deduktiv ansats 
 
Figur 2.1; Induktiv och deduktiv ansats 
 

2.2 Undersökningsmetod 
Det finns i huvudsak två olika undersökningsmetoder man kan använda sig av, nämligen 
en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod. Vilken metod som skall väljas 
påverkas av målsättningen med undersökningen, vad det är som skall undersökas samt 
vad som skall upptäckas. Bara för att man använder sig av den ena metoden utesluter det 
inte den andra, det vill säga att ingenting hindrar en från att använda båda metoderna 
parallellt med varandra. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Kvalitativa undersökningsmetoden innebär att en stor mängd information om ett fåtal 
undersökningsenheter samlas in. Insamlingen av informationen genomförs under 
ostrukturerade former såsom djupintervjuer utan färdiga frågor och svar för att få ett 
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viktigt ”jag-du” förhållande mellan forskaren och undersökningsobjektet. Statistik och 
matematik är något som knappt används vid den kvalitativa undersökningsmetoden. 
Anledningen till att man knappt använder sig av statistik och matematik är att man vill 
skapa en förståelse snarare än att förklara. (Holme & Solvang, 1997 och Andersen 1998) 
  
I den Kvantitativa undersökningsmetoden är forskaren intresserad av det generella eller 
det genomsnittliga. Forskaren samlar in en liten mängd information från många 
undersökningsenheter för att få ett bredare perspektiv. Tillskillnad från den kvalitativa 
undersökningsmetoden sker insamlingen av informationen under strukturerade former, 
till exempel genom enkäter med fasta svarsalternativ. När det gäller den kvantitativa 
undersökningsmetoden skall den som forskar observera på avstånd och inte själv vara del 
i det som han/hon studerar, skall med andra ord helst ha ett ”jag-det” förhållande till det 
som studeras. Matematik och statistik samt annan hård data används ofta för att kunna 
förklara problemet på bästa sätt. (Holme & Solvang, 1997 och Andersen 1998) 
 
Eftersom vi inte har någon utgångshypotes som vi sedan kan jämföra vårt resultat med 
gör det att vårt examensarbete blir en explorativt (utforskande) rapport. Har man en 
explorativ problemställning skall man välja ett intensivt upplägg. Användandet av ett 
intensivt upplägg ger en större möjlighet att få fram relevant och nyanserad data samt att 
man är mer öppen för oväntade svar. (Jacobsen 2002)    
 
Då vårt examensarbete är explorativt kräver det mer eller mindre att vi använder oss av 
den kvalitativa undersökningsmetoden.    
 

2.3 Datainsamling  
De två olika typer av data som finns är primär- och sekundärdata. Primärdata är den data 
som man själv samlar in genom till exempel intervjuer, enkäter, observationer etcetera. 
Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig genom Internet, statistik etcetera. När 
man skall forska eller göra en undersökning inom ett ämne/område kan det vara bra att 
börja med att studera sekundärdata. Anledningen till det är att man på ett enkelt sätt kan 
ta del av vad andra har gjort/kommit fram till inom ämnet/området. På grund av att 
sekundärdata oftast är väldigt lättillgänglig, går det snabbt att samla in den och den är 
även billigare att samla in jämfört med primärdata. Problemet med sekundärdata är att 
man ofta samlar på sig för mycket data vilket gör det svårt att ta ut den data som är mest 
relevant och värdefull för ens egen del. (Dahmström, 2005 och Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997) 
 
Vid insamling av data, både insamling av primär- och sekundärdata, görs en avvägning 
mellan följande tre variabler; 

 
• Kvalitet  
• Kostnad  
• Tid 
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Figur 2.2; Avvägning mellan de tre variablerna  
 
För det mesta kan man öka kvalitén i en undersökning genom högre kostnader. Hur lång 
tid man har på sig att genomföra själva undersökningen spelar också en stor roll. Har man 
lång tid på sig blir kvalitén bättre än om man har lite tid. En snabb undersökning är 
billigare än en lång men har som sagt ofta sämre kvalitet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1997)  
 

2.3.1 Observationer    
Eftersom vårt examensarbete grundar sig på fältstudier har de observationer som vi 
genomfört utgjort en stor del av grunden till rapporten. Anledningen till att vi har valt att 
utföra observationer är att det, enligt oss, ger den bästa och mest sanningsenliga bilden av 
hur verkligen ser ut idag.  
 
Observationerna har huvudsakligen skett under två tillfällen, då köksinredningen har 
levererats till byggarbetsplatsen. Vi har studerat hur det går till när man tar emot, 
transporterar, lagrar samt monterar köksinredningen ute på byggarbetsplatsen. Vi har 
även studerat hur det går till när NCC beställer köksinredningen av MyresjöKök och vi 
har varit och besökt MyresjöKök i Älmhult. Anledningen till att vi var och besökte 
MyresjöKök var att vi ville se hur hela den logistikkedjan för köksinredningen ser ut samt 
att få ta del av hur deras arbete går till och höra vilka deras synpunkter inom området är.        
 
Vi har även genomfört tidsstudier av snickarna som monterar köken under själva 
monteringsarbetet. Detta gjorde vi för att se hur monteringstiden och därmed 
monteringskostnaden påverkas av felaktigheter i leveransen och dålig internlogistik. 
Tillvägagångssättet för tidsstudierna bestod av att observera snickarna under själva 
monteringen samt att intervjua och diskutera med snickarna. Vi genomförde även 
intervjuer med arbetsledarna för att få en mer nyanserad bild av det hela.  
 
För att få en bra bild av hur det ser ut idag har vi deltagit i byggarbetsplatsens arbete.  
 

2.3.2 Intervjuer  
De intervjuer som vi har genomfört har varit både strukturerade och ostrukturerade. Vi 
har försökt utgå från en mall med frågor vid en del av intervjuerna för att få svar på de 
frågor som vi ville ha svar på. Vid vårt besök på MyresjöKök i Älmhult träffade och 
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intervjuade vi personer från olika delar av företaget, från dem som tar emot beställningar 
till dem som packar och lastar köksinredningar. Nedan följer några av de frågor som vi 
ställde; 
 

• Hur långt innan tar ni emot beställningar? Hur tar ni emot beställningar? Hur 
sköts det efter beställningen är gjord? Förbättringsmöjligheter? 

• Hur tänker ni när ni packar köksinredningen? Om kunden vill ha det packat på ett 
visst sätt, gör ni det? Hur långt innan packar ni? 

• Vilka kontroller har ni för att se att allt kommer med lastbilen vid leveranserna 
till era kunder? Kontroll för att se till att alla komponenter är med? 
Förbättringsmöjligheter? 

• Hur ställer ni er till användandet av RFID, streckkoder?  
• Nya möjligheter att packa? Bättre? 
• Hade ni velat förändra nåt? 
• Vilka sköter transporten av materialet? Funkar det bra? Förbättringsmöjligheter? 
• Lossning? Hur har det funkat för er? Hade ni kunnat tänka er att lossa och köra in 

materialet? Vilken ersättning hade ni velat ha för detta? 
• Varför skall man välja er som leverantör? Vad är era fördelar gentemot andra 

företag? 
• Hur ser framtiden ut för era kök? Några förändringar inom företaget? Enklare 

lösningar på kökspartierna? 
 
Intervjuerna med personerna på NCC har varit uppdelade i två delar, dels intervjuer med 
personer som är inblandade i de mer administrativa bitarna och dels personer som är 
inblandade i produktionen, det vill säga vad som sker ute på byggarbetsplatsen. Några av 
de frågor vi ställde till dem som är inblandade i de administrativa bitarna var följande; 
 

• Hur går det till när ni beställer köket? Vad är viktigt att tänka på? 
• Hur har det fungerat med MyresjöKök? Vad kan bli bättre? Ställa hårdare krav på 

MyresjöKök?  
• Varför har ni valt MyresjöKök? 
• Har lastbilarna kommit i tid? Vad gör ni om de inte kommer i tid? Hur 

kontrollerar ni att allt är med i leveransen? 
• Hur många kök kommer det ungefär vid varje leverans? 
• Vad händer om det fattas delar? 
• Hur ställer ni er till användandet av RFID/Streckkoder? Har ni använt det? 
• Vem sköter planeringen av logistiken idag? 
• Hur tycker ni logistiken fungerar idag? Vad hade ni velat förbättra? 
• Vilka förändringar hade ni velat se? Hur tycker ni utvecklingen sett ut? Vilka 

framtidsmöjligheter ser ni? 
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Frågor som ställdes till dem som är inblandade i produktionen var;  
 

• Hur har det fungerat när ni tagit emot köken? Vilka har skött lossningen av 
köken? Hur fungerar lossningen? Hur hade lossningen kunnat förbättras? 

• Hade man kunnat ta in utomstående som sköter mottagningen av 
köksinredningen? 

• Vilka har problemen varit i samband med leveranserna? 
• Hur fungerar den interna logistiken? Transporterna av köksinredningen? Vilka 

sköter detta?  
• Vilka problem kan/brukar uppstå med logistiken? Hur brukar de lösas? 
• Är det mycket skador på köksinredningen? 
• Hur har det fungerat med monteringen av köksinredningen? 
• Vad är bra/dåligt idag i samband med köksinredningen? 
• Vilka förändringar hade ni velat se i samband med kök?  
• Hur hade det fungerat med Just in Time? 
• Vad tycker ni om att använda sig av RFID eller Streckkoder? 
• Vad tycker ni om att man skulle ha en logistikansvarig? 

  
Under intervjuernas gång uppkom det en del följdfrågor som inte finns redovisade ovan 
men vars svar ingår i rapporten.  
 
Några intervjuer har skett under mer ostrukturerade former. Eftersom vi har varit ute 
mycket på byggarbetsplatsen och träffat de inblandade personerna många gånger har 
ganska många frågor uppstått allteftersom. Vi har även under de diskussioner som vi haft 
med personer på NCC fått fram en del av informationen som vårt arbete grundar sig på.   
 
Våra intervjuer har genomförts som enskilda intervjuer eftersom det enligt oss var det 
bästa och mest naturliga sättet, eftersom vi tycker att man får mest uttömmande svaren på 
detta sätt. Det är även lätt att ställa följdfrågor under denna intervjuform.  
 
Syftet med intervjuerna vi har gjort var att få ett bra komplement till de observationer 
som vi gjort. Intervjuerna ger en bra bild av hur personerna uppfattar situationen vilket är 
väldigt viktigt att få med.   
 

2.6 Litteratursökning  
En litteratursökning har gjorts på Halmstad Högskolas bibliotek där vi huvudsakligen har 
använt oss av sökorden bygglogistik, Just in Time, materialhantering, lagerplanering 
etcetera. Vi har även använt oss av en del rapporter inom området. De databaser som 
använts är Google Scholar och Compendex.   
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3. Teoretisk bakgrund 
 
“Logistik  är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa 
kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta 
möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredställa 
olika parter i en flödeskedja.” (www.wikipedia.org) 
 
Inom logistik finns det en del olika grenar, en är transport. Det är att transportera fysiskt 
gods från punkt A till punkt B via något av de vanligaste transportmedlen som till 
exempel lastbil, järnväg, båt eller flyg. En annan gren är produktionslogistik där det 
gäller att förbättra flödena för att uppnå högsta möjliga effektivitet, kapacitet etcetera. 
Detta görs bäst genom att reglera ledtiderna. Ett av de viktigaste stegen inom 
produktionslogistiken är att fixa en optimal partistorlek, det vill säga strävan efter att få 
partiets storlek exakt anpassat till kundens order.  
 
Logistikutvecklingen har utvecklats enormt och denna utveckling kan delas upp i fyra 
olika faser.  
 

• Fas 1 – Transport- och lageroptimering  
• Fas 2 – Materialadministration  
• Fas 3 – Logistikstrategi  
• Fas 4 – Supply Chain Management (www.wikipedia.org) 

 

3.1 Logistik begrepp  

3.1.1 Inköp 
Den person som sköter inköpen har till uppgift att ta beslut om kvalitetskrav, 
beställningskvantiteter och leveransutveckling. Större bitar för en inköpare är att 
förhandla fram priser, undersöka olika val av möjliga leverantörer som lever upp till 
företagets krav och sedan välja vilken leverantör som ter sig bäst till uppgiften. Krav 
skall även ställas på leverantörerna. (Krajewski & Ritzman 2007) 
  
Att välja rätt leverantör är ett oerhört viktigt jobb, att bara gå efter bäst pris kan leda till 
större kostnader i längden. Vad som är viktigt att kolla på är att ens produkt kan levereras 
enligt avtal med stor tillförlitlighet. Ett företag kan inte vara bättre än vad deras 
leverantörer är. (Björnland et al. 2003) 
 

3.1.2 Leveranser 
Leveranser är idag oerhört viktiga och kan delas in i tre aspekter;  
 

• Leveransprecision 
• Leveranssäkerhet   
• Leveransflexibilitet  
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Leveransprecision kan definieras som antalet leveranser på utlovad leveranstidpunkt i 
förhållande till totalt antal leveranser. Detta har fått en mer betydande roll då kunderna 
mer och mer prioriterar en hög leveranspålitlighet framför kortare leveranstid. (Aronsson 
et al 2004) 
 
Leveranssäkerheten avser att mäta rätt produkt och rätt kvantitet. Med hög 
leveranssäkerhet kan vissa delar av en byggarbetsplats leveransmottagning elimineras. 
(Jonsson & Mattson, 2005) 
 
Med leveransflexibilitet menas ”förmågan att anpassa sitt beteende till kundens önskemål 
i en leveranssituation och kan avse både leveranstid, kvantitet, samt innehåll och 
prestanda i levererad produkt”. (Aronsson et al 2004) 
 
Det är väldigt svårt att mäta leveransflexibiliteten, men metoden att mäta antal 
orderändringar som accepteras utan att få de konsekvenser för avtalad leverans och 
därefter jämföra dessa med det totala antalet erhållna önskemål om orderändringar. 
(Jonsson & Mattson, 2005) 
 

3.1.3 Mottagning 
När material kommer till byggarbetsplatsen skall det tas emot och lossas på ett bra sätt. 
Antingen är det leverantören eller byggföretaget som sköter lossning och hantering. Det 
är dock vanligast att det är byggföretaget som sköter mottagningen och det är då 
yrkesarbetarna som tar hand om det. (Danielsson, 2007)  
 
Vid lossning brukar en kran användas, antingen kranen som finns på själva 
byggarbetsplatsen eller en som finns på lastbilen. Man vet när materialet skall komma 
och bokar kranen vid den tid som är bestämd med leverantören. (Danielsson, 2007) 
  
Materialets lagringsplats kan variera beroende på när materialet skall användas och hur 
mycket plats det finns på byggarbetsplatsen. Oftast lagras materialet där det skall 
användas, det vill säga vid inbyggnadsstället. Om det inte är möjligt att lagra det vid 
inbyggnadsstället förs det till de lagringsplatser som finns på byggarbetsplatsen. På 
många byggarbetsplatser placeras material som inte är väderkänsligt direkt på marken 
med en presenning över sig. Medan väderkänsligare material förs, om det finns 
möjlighet, till garage eller lagerlokal. (Danielsson, 2007) 
 

3.1.4 Materialflöde 
Att styra och planera materialflödet har för det mesta inte varit en stark sida i 
produktionen på en byggarbetsplats, oftast har de tyckts att det inte behövts satsats pengar 
på detta. De problemen som har uppstått har oftast lösts efterhand som de har uppstått 
istället för att resurser har satsats på att förebygga dessa problem.  
 
I och med att byggbranschen håller på att utvecklas i ett högt tempo har företagen varit 
tvungen att tänka om. Nya idéer och nytt tänkande förs in i byggbranschen, en bransch 



 

 11 

som länge varit väldigt konservativ. I och med en större konkurrens från andra länder är 
det viktigt att förbättra så många områden som möjligt för att bli mer konkurrenskraftiga. 
Materialflödet på en byggarbetsplats är ett områden som måste förbättras. På många 
byggarbetsplatser saknas vetskapen om hur mycket tid som läggs ner på materialflödet 
och därmed vilka kostnaderna för detta blir. På grund av de förändringar som sker blir det 
allt viktigare att ha förmågan att kunna styra, planera och kontrollera materialflödet. De 
företag som redan idag kan konkurrera bäst på marknaden samt är mest lönsamma, är de 
företag som satsar på att förbättra materialflödet. (Jönsson, 2006)  
 
I dagsläget satsas mycket mer resurser bland företagen inom byggsektorn på att förbättra 
logistiken. Främst för att se till att material levereras till byggarbetsplatsen när det skall 
för att uppnå ett effektivare byggande. (Jönsson, 2006) 
 

3.1.5 Lager 
På byggarbetsplatser har lagerhållningsplatser länge varit ett problem. Det brukar oftast 
vara för lite plats eller för dyrt att slå upp något stort förvaringsutrymme, på många 
byggarbetsplatser förvaras än idag en del av materialen under presenningar. I Byggchefen 
(Mars 2006) skrivs det följande om lagerhållning; 
 

• Lagerhållning kostar 
• Sämsta platsen för lagring är på byggarbetsplatsen  
• Leveranser bör ske till inbyggnadsplatsen vid inbyggnadstillfället 
• Ansvaret för leveransmottagningen måste vara tydligt 
• Kontrollera levererade varor vid mottagning 
 

Det optimala på en byggarbetsplats skulle vara om varje aktivitet fungerade perfekt. Om 
det inte hade existerat variationer i produktionstid eller om företagen kunde förutse den 
exakta efterfrågan hade lagerhållningen varit ett minne blott. I verkligheten fungerar det 
inte på detta sätt, det finns alltid mängder av störningar. (Byggchefen, Mars 2006) 
 

3.1.6 Just In Time 
Just In Time principen är ursprungligen en del i den japanska produktionsfilosofin och de 
finns två huvudmål med Just In Time. Det första huvudmålet är att reducera 
produktionskostnaderna genom en kontinuerlig produktionsförbättring, att endast utföra 
nödvändiga arbeten samt att ha ett så litet slöseri som möjligt. Allt det onödiga skall med 
andra ord bort. Med onödigt menas här allt som inte ger något värde till en produkt utan 
istället medför en kostnad. Det andra huvudmålet är att uppnå en riktig kvalitetsnivå på 
produkten. Meningen med Just In Time är att rätt mängd material skall finnas på plats vid 
rätt tidpunkt. För att uppnå detta krävs en väldigt noggrann planering. När konceptet Just 
In Time fördes över till oss i väst var det främst två punkter som behandlades mycket, 
dessa var materialförsörjning och lagerreduktion. (Storhagen, 1995 och Persson & 
Virum, 2001)   
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Enligt Storhagen, Persson och Virum, finns det sju väldigt viktiga punkter när det handlar 
om Just In Time, dessa är; 
 

• Rätt produkt 
• Rätt antal 
• Rätt kvalitet 
• På rätt sätt 
• I rätt tid 
• Till rätt kund 
• Till rätt totalkostnad  

 

3.2 Byggarbetsplats begrepp  

3.2.1 Tillfälliga fabriken 
En tillfällig fabrik består av transportvägar, maskiner, förråd, verkstäder 
personalutrymmen etcetera. En tillfällig fabrik upprättas vid start av ett bygge eller vid 
själva produktionen. När den tillfälliga fabriken upprättas skall el, vatten och 
avloppsförsörjning installeras. Eftersom den tillfälliga fabriken kommer att vara med 
under hela projektets gång är det viktigt att den planeras noga. Den skall vara så effektiv 
som möjligt och kunna uppdateras när det behövs. (Nordstrand & Revai, 2002) 
 

3.2.2 Transportvägar 
På en byggarbetsplats finns det en hel del vägar och det är väldigt viktigt att kunna 
planera så att framkomligheten blir bra under byggets gång. Det är inte bra om 
framkomligheten hindras under arbetet eftersom det skapar väntetider vilket gör att 
produktionen blir lidande. Under vintertid tillkommer även en hel del andra faktorer, 
såsom snö och is, som hindrar framkomligheten. (Nordstrand & Revai, 2002) 
 

3.2.3 Maskiner 
På en byggarbetsplats kan det vara en stor variation på vilka olika sorters maskiner och 
hjälpmedel som finns tillgängliga. Vilka maskiner och hjälpmedel som finns tillgängliga 
beror på byggarbetsplatsens storlek samt andra förutsättningar. En byggkran är dock 
något som brukar finnas på de allra flesta byggarbetsplatser. Det är väldigt viktigt att rita 
upp byggkranens arbetsradie, centrum med mera. Detta är särskilt viktigt om det finns 
fler byggkranar på byggarbetsplatsen för att förhindra kollisioner mellan byggkranarna.  
 
En annan viktigt maskin att ha på en byggarbetsplats är en truck. Trucken är ett väldigt 
bra hjälpmedel när det gäller att lossa och transportera vissa material, ibland kan de vara 
en förutsättning att ha en truck för att kunna lossa och transportera material. (Nordstrand 
& Revai, 2002) 
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3.3 Kostnader 

3.3.1 S- Kostnader 
Skador, spill och stölder är stora problem på en byggarbetsplats. Varje år sker det cirka 
6000 rapporterade stölder vars värde uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor på olika 
byggarbetsplatser runt om i Sverige. Stölderna ger inte bara förluster i form av maskiner, 
material med mera utan stölderna leder även till störningar i produktionen. De störningar 
i produktionen som stölderna orsakar medför stora merkostnader. (www.rfidnordic.se) 
 
Spill är ett stort problem om det finns lager på byggarbetsplatsen, vilket det alltid gör. 
Spillet kan minskas avsevärt genom att flera material måttbeställs direkt från 
leverantören. Om materialet måttbeställs direkt från leverantören behöver inte 
yrkesarbetarna behandla materialet innan det skall användas. Eftersom spillet minskar vid 
måttbeställning behövs inte lika många och lika stora sopcontainrar för spillet som det 
gör idag. Detta gör att man inte behöver ta upp lika stora ytor. Deponiavgiften blir 
dessutom lägre eftersom det inte är lika mycket spill som skall slängas.     
 
Att ha ett lager med material på byggarbetsplatsen är oundvikligt. Det gäller att förvara 
materialet på bästa möjliga sätt på grund av att många byggmaterial lätt skadas genom 
fukt, om de inte skyddas tillräckligt bra från väder och vind. Det är även väldigt viktigt 
att materialet placeras så att det inte är i vägen för andra. Genom att placera materialet på 
detta sätt minskar risken för att skador uppkommer på grund av att materialet måste 
flyttas eller att någon råkar köra på det med någon sorts maskin. (Buhre & Persson, 2007)    
 

3.3.2 Logistikföretag 
Ett logistikföretag utför tjänster åt andra företag inom logistik. Logistik kan delas in i tre 
olika kategorier; 
 

• Fysiska logistikaktiviteter, detta kan handla om transport, lagring etcetera. 
• Ansvar för genomförande, logistikföretaget tar här på sig ansvaret att planera. 

organisera och genomföra transporter.  
• Tredjepartslogistik, drift och operativ planering av logistiken på företaget som 

man är anlitad av. 
 

Fördelarna med att anlita ett logistikföretag är enligt Björnland et al. 2003; 
 

• Koncentration på kärnverksamheten 
• Kan minska logistikkostnader 
• Administrativ förenkling 
• Snabbt komma igång med logistiktjänster på nya marknader 
• Förhoppningsvis bättre leveransservice med professionellt logistikföretag 
• Behov att hitta nya lösningar 
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Nackdelarna med att anlita ett logistikföretag är enligt Björnland et al. 2003;  
 

• Förlorad kontroll över delar av verksamheten 
• Servicekrav är inte uppfyllda 
• Oenighet om vad och vem som är anledning till problem 
• Oenighet om vilka tjänster tredje part skall utföra 
• Oenighet om kostnader 
• Tredje part går med förlust 

 
Det finns mycket att vinna på att ta in ett logistikföretag enligt Tarkowski et al. 1995. 
Företaget som anlitat dem kan fokusera sina medarbetare på basverksamheten samt 
uppnå en bättre produktion och en högre effektivitet på själva arbetet. Nackdelar kan vara 
att man mister kontrollen över det fysiska flödet. 
 

3.4 Tekniska system 

3.4.1 RFID 
Radio Frequency Identification förkortat RFID är en teknik som används för att avläsa 
och lagra information från små kombinerade radiosändare och mottagare som kallas 
tagger. Tekniken drivs av radiovågor och det gör att det inte behöver vara fri sikt mellan 
avläsaren och den valda produkten. Problem kan dock uppstå när vatten eller metall är 
inblandat eftersom de blockerar radiovågorna. Det största användningsområdet för RFID 
idag är identifiering vid godshantering och leveranser.   
 
Det finns två olika sorters taggar, passiva och aktiva taggar. Det är den passiva taggen 
som används mest eftersom den har obegränsad livslängd, den är lättare, mindre och 
billigare. En passiv tagg får sin drivspänning från avläsaren, som genom ett oscillerande 
magnetfält inducerar en spänning i läsarens antenn. Taggen får på detta sätt den energi 
som den behöver för att sända sitt innehåll. De aktiva taggarna har tillskillnad från de 
passiva taggarna ett eget batteri samt är de aktiva taggarna betydligt större och dyrare. 
Livslängden för aktiva taggar är cirka 6-10 år.  
 
En aktiv tagg har en räckvidd på cirka trettio meter och en passiv har cirka tio meters 
räckvidd. När en aktiv tagg är förbrukad kan den återanvändas. (Jonsson & Mattson, 
2005) 
 
RFID används inte i särskilt stor utsträckning i dagens byggbransch.   
 

3.4.2 Streckkoder 
Streckkoder är ett sätt att skriva information på. Det används för att förenkla informations 
hantering och streckkoderna avläses automatiskt med automatiska bildanalysmetoder. 
Vanligtvis används en streckkodsläsare för avläsning. GS1 är det vanligaste 
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streckkodssystemet i Sverige och används inom handeln och supply chain. 
(www.wikipedia.se)   
 
EAN streckkoden är den mest använda metoden för automatisk identifiering. De mest 
använda inom byggbranschen är GTIN-13 och GS1-128. Dessa är en uppsättning av 
väldefinierade dataelement för användning inom handel, logistik etcetera. Dataelementen 
är väl beskrivna till struktur och identifieras med två, tre eller fyra siffror som kallas 
Applikationsidentifierare (AI). Dessa dataelement kan också användas av andra system 
som till exempel EDI (Electronic Data Interchange), RFID eller annan streckkod inom 
EAN-familjen. (Svenska EAN världen)  
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4. Fältstudier 
Fältstudierna vi har genomfört bygger främst på observationer. Vi har observerat allt 
från beställningen av köksinredningen till färdigmonterat kök, hela logistikkedjan med 
andra ord. Under observationerna gjorde vi även tidsstudier av snickarna för att se vilka 
konsekvenser fel i leveransen och dåligt planerad internlogistik får för produktionen. 
Som ett komplement till observationerna har vi genomfört 12 intervjuer. Intervjuerna har 
genomförts för att få en djupare insikt i logistikkedjan för köksinredning. Som 
ytterliggare ett komplement till observationerna har vi aktivt deltagit i arbetet på 
Kvarteret Jordbrukaren.  
 

4.1 Kortfattat om NCC 
NCC är ett av Nordens största och ledande företag inom bygg och 
fastighetsutvecklingsbranschen. Företaget har cirka 21 000 anställda och omsättningen 
2007 var cirka 58 miljarder kronor. NCC bedriver sin största verksamhet inom Norden 
men verkar även i Polen och Baltikum. 
 
Nordic Construction Company som förkortningen NCC står för, blev inte NCC förrän 
1988 då en fusion ägde rum mellan parterna JCC och ABV. År 1991 kunde man börja 
köpa NCC-aktien på Stockholm fondbörs efter en sammanslagning av Nordstjernan och 
NCC. Huvud ägare för NCC är Nordstjernan AB som ägas av Axel Johnson Gruppen. 
(www.ncc.se)   
 

4.2 Beskrivning av Kvarteret Jordbrukaren 
Längs Nissan, vid området Nissastrand i Halmstad byggs nu ett flertal bostadslägenheter. 
Kvarteret Jordbrukaren som är det område vi har tänkt lägga vår uppmärksamhet på 
består av tre hus, hus A, B, C och har sammanlagt 79 lägenheter. Hus A och C består av 
sex våningar och hus B består av sju våningar. Under de tre husen finns ett stort 
gemensamt parkeringsgarage och källarutrymmen med lägenhetsförråd, teknikutrymme, 
cykelförråd samt sopsugsanläggning.  
 
Arkitekterna har jobbat mycket med att byggnaderna skall representera ett modernistiskt 
formspråk. Fasaderna är putsade i vitt med mörka skivbeklädnader, fönsterpartierna är 
stora och ger på detta sätt väldigt ljusa och friska lägenheter. 
På arbetsplats Jordbrukaren verkar cirka 24 yrkesarbetare, två arbetsledare, en 
entreprenadingenjör och en platschef. 
 
Upplåtelsen för lägenheterna på Kvarteret Jordbrukaren är bostadsrätter med priser från 
1 150 000 - 4 900 000 kronor. Lägenheterna varierar i storlek, det finns från 64 – 146 
kvadratmeter stora lägenheter. Inflyttning i de olika husen varierar men det ät tänkt att 
man i hus B skall kunna flytta in runt början av augusti. (www.ncc.se)   
 
 
 



 

 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1; Situationsplan över Kvarteret Jordbrukaren 
 

4.3 Fältstudie 1 

4.3.1 Beställning 
Hur en första beställning sker är att NCC Boende i samråd med kunden går igenom hur 
de vill ha sitt kök och bestämmer sig. NCC Boende meddelar sedan NCC Hus som sedan 
skickar beställningen till MyresjöKök. 
 
Alla kök utgår från ett standard kök där olika tillvalsmöjligheter finns; 
 

• Färg och träslag 
• Olika typer av luckor 

 
Beställningen av köksinredningen skall göras 6-8 veckor före leverans, men vid stora 
projekt kan det göras ända upp till 14 veckor före leveransen. Att MyresjöKök valts som 
leverantör är något som bestämts centralt av NCC Construction, men det gäller endast när 
det är NCC boende som är beställaren. Anledningen till att dessa centrala avtal finns är 
att NCC vet vilka rabatter som fås samt vilka spelregler som gäller. 
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Kommunikationen mellan de inblandade parterna har gått till på följande sätt;   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2; Bild över hur kommunikationen ser ut på Kvarteret Jordbrukaren 
 
Den leverans som vi följde 8 april innehöll köksinredning till lägenheterna B41-B72, 
totalt köksinredning till 10 lägenheter.  
 
Om någonting blir fel eller försenat med leveransen från MyresjöKök är det sällan NCC 
debiterar dem. NCC har ingen garanti därför att Myresjö inte lämnar detta på grund av att 
de inte kan garantera sina leveranser. Anledningen till att de inte gör det är att markanden 
ser väldigt bra ut för deras del. De får med andra ord gott om kunder utan att behöva 
lämna vissa garantier.  
 
Vid vår intervju med Entreprenadingenjören diskuterade vi vad som kunnats göras bättre 
med avseende på köksinredning. Vi kom fram till följande; 
 

• Köken är alldeles för krångliga idag, mycket små delar som är lätta att tappa bort 
och som ofta fattas vid leveranserna 

• Att en del skåp har olika kortlingshöjder försvårar monteringen. En gemensam 
standardhöjd hade varit fördelaktigt 

 

4.3.2 Mottagning av beställning samt packning och transport  
Måndagen den 7 april 2008 var vi och besökte MyresjöKök i Älmhult för att kolla hur det 
går till i deras produktion, beställning, lastning med mera. Vi fick börja med att gå med 
produktionsansvarig och se hur hela processen fungerade med tillverkning av 
köksinredningen. Vi hade sedan samtal och diskussion med Magnus Andersson som har 
hand om NCCs beställning och Benny Nilsson som har hand om hantering av materialet 
på lagret och lastning. 
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På vårt besök hos MyresjöKök i Älmhult fick vi en bra överblick hur produktionen, 
hanteringen och lagringen fungerar i dagens läge. Vad vi fått ut av vårt besök är en bättre 
förståelse för företaget och att det med dagens system är väldigt svårt att kontrollera att 
alla komponenter är med i lasten när det skickas iväg till beställaren. Som hos många 
företag, oavsett vilken sysselsättning, spelar den mänskliga faktorn in och det kan bli fel. 
Detta är något MyresjöKök jobbar för att bli bättre på i framtiden. 
 
Vi fick en hyfsad uppfattning av hur MyresjöKök fungerar, de tillverkar cirka 7300 skåp i 
veckan, har ungefär 250 anställda och en omsättning på cirka 400 miljoner. De är störst i 
landet på objektmarkanden, cirka 75 % av deras produktion ingår här. Enligt MyresjöKök 
är det till deras fördel gentemot sina konkurrenter att de har väldigt hög leveranssäkerhet, 
cirka 95 %, samt att de kan leverera färdigmonterade skåp. 
 
Läget ser idag bra ut för MyresjöKök då marknaden befinner sig i högvarv men som det 
ser ut kommer marknaden mättas då byggkonjunkturen vänder. Även konkurrens som 
inte tidigare funnits börjar att uppdagas från andra länder i Europa, dessa kan erbjuda 
lägre priser än de svenska företagen. För att ta ett exempel har Skanska använt sig av ett 
polskt företag för sin köksinredning.  
 
När MyresjöKök tar emot sin beställning kommer den från i vårt fall NCC, som utarbetat 
köksmodellen ihop med kunden. Denna beställning brukar göras minst åtta veckor före 
den skall levereras. När beställaren beställer sina produkter finns också möjligheten att 
bestämma hur det skall packas, oftast lägenhetsvis eller planvis. Dessa sätt att packa är 
oftast dyrare då det tar upp mer plats i lastbilen men lönar sig på större byggen. 
MyresjöKök försöker packa så gott det går efter kundens önskemål.  
 
När alla order tagits emot börjar tillverkningen i fabriken, här tillverkas mestadels av 
produkterna enligt löpandebandsprincipen. Här borras och sågas allt, för att det i 
slutändan skall bli skåp som kan monteras ihop. Det är inte alltid MyresjöKök kan 
tillverka allt som kunden beställer och får då göra specialbeställningar från Italien, Polen 
och andra länder. Vissa saker får personalen själva göra som att såga vissa hörnskåp eller 
skåp med annorlunda former som inte maskinerna klarar av. Skruvar och andra småsaker 
som skickas med köksinredningen plockas för hand och vägs för att kontrollera att inte 
något saknas. 
 
Packningen av de färdiga skåpen och resten av köksinredningen bör påbörjas cirka fyra 
dagar innan de skall levereras. MyresjöKök bokar i förväg hur många flakmeter eller hur 
många pallar DHL skall hämta och leverera (MyresjöKök använder sig alltid av DHL).  
 
När sedan DHL kommer för att hämta sin last brukar de göra det en dag före eller samma 
dag beroende på hur många leveranser de har. Pallarna med köken står uppradade när 
lastbilschauffören kommer. Det är lastbilschauffören som sköter lastningen och får efter 
egen erfarenhet bestämma hur lasten skall placeras i lastbilen. Innan lastbilschauffören 
beger sig är han tvungen att skriva på fraktsedeln och blir här juridiskt bindande för 
lasten.  
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Ibland vill beställaren inte ha sin leverans det datum som har bestämts från början. DHL 
får då köra iväg leveransen till ett mellanlager då MyresjöKök själva inte kan ta hand om 
den på grund av platsbrist på sitt egna lager.  
 
Vad framtiden har att vänta för MyresjöKök är en hel del nya förändringar då de har en 
ny VD från Engelska kökstillverkarföretaget Magnet. En stor förändring för MyresjöKök 
och byggföretagen är att MyresjöKök har tänkt införa ett nytt streckkodssystem som fått 
stor uppskattning hos Magnet i England. Detta nya system har vi tänkt förklara djupare 
senare i rapporten.  
 
MyresjöKök skall även förstärka emballaget kring sina produkter för att öka säkerheten 
samt förstärka med mer och bättre kartongbitar för att slippa skador på kanter och annat 
ömtåligt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.3; Bilden till vänster visar hur köksinredningen lagras i väntan på transport hos 
MyresjöKök. Den högra bilden visar lastning av köksinredningen i DHLs lastbilar.   
 

4.3.3 Mottagning och lossning   
Tisdagen den 8 april 2008 levererades köksinredningen från MyresjöKök till NCCs 
byggarbetsplats kvarteret Jordbrukaren på Nissastrand i Halmstad, av spedition företaget 
DHL. Leveransen bestod av köksinredning till fyra våningar, våningarna 4, 5, 6 och 7 i 
hus B. Totalt var det köksinredning till 10 lägenheter som levererades och partiet bestod 
av 31 pallar (cirka 13 flakmeter). Eftersom det var en stor leverans var lastbilen endast 
lastad med köksinredning till NCCs byggarbetsplats. Detta underlättade lossningsarbetet 
eftersom hela lastbilen skulle tömmas, det behövdes med andra ord inte kontrolleras vilka 
pallar som skulle lossas och vilka som skulle vara kvar på lastbilen. 
 
Själva leveransen av köksinredningen var inte bokad (beställd) till något bestämt 
klockslag men lastbilen var på plats redan innan klockan sju på morgonen. Om 
leveransen kommer någon gång under dagen har lastbilschauffören, på fraktsedeln, ett 
namn och nummer till någon av NCCs kontorspersonal på byggarbetsplatsen dit 
vederbörande kan ringa och avisera (meddela) när leveransen beräknas komma. 
Anledningen till att detta görs är att NCC skall vara förberedda för att kunna lossa och ta 
hand om leveransen direkt när den anländer.  
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Själva lossningsarbetet av köksinredningen började i vårt fall inte förrän några minuter i 
åtta, trots att lastbilen var där redan innan klockan sju. Orsaken till att lossningsarbetet 
började först efter nästan en timme var att transportvägen in till byggarbetsplatsen var 
blockerad av en annan lastbil som höll på att lossa material till en intilliggande 
byggarbetsplats.  
 
Lossningsarbetet sköttes av två yrkesarbetare, varav en av dem körde truck samt var en 
av arbetsledarna inblandad, dock inte hela tiden. Köksinredningen sorterades, i den mån 
det var möjligt, lägenhetsvis under lossningen, för att underlätta när den skall 
transporteras till lägenheterna eller mellanlagras. Vissa av de pallarna som levererades 
var så kallade blandpallar, med blandpallar menas pallar som innehåller 
inredningsdetaljer till flera olika lägenheter. Dessa pallar går således inte att sortera 
lägenhetsvis utan att ”bryta” dem. Anledningen till att man inte ”bryter” dessa 
blandpallar är att de blir mer svårhanterliga och att risken för skador på inredningen ökar.  
 
Själva lossningsarbetet gick till på följande vis, en av yrkesarbetarna lastade av 
köksinredningen med hjälp av en truck och den andra kollade vilken lägenhet pallen 
skulle till. Det tog ungefär en timme och en kvart att lossa köksinredningen från lastbilen 
och när det var klart stod alla pallar med inredning sorterade lägenhetsvis på marken vid 
lossningsstället vid husen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.4; Båda bilder visar hur lossningen går till ute på byggarbetsplatsen.  
 

4.3.4 Kontroll av mottaget material 
När köksinredning tas emot är det väldigt svårt att kontrollera att allt är med och att inget 
är skadat, som det ser ut idag. Kontrollen att allt är med sker oftast under monteringen av 
köksinredningen, då upptäcks också eventuella skador på skåp och dylikt. 
 
Som en kontroll på att allt har lossats samt för att kontrollera att alla pallar är med, 
räknades antalet lossade pallar. När antalet mottagna pallar hade räknats kontrollerades 
siffran mot den siffra som var angiven på fraktsedeln. I detta fall stämde antalet mottagna 
pallar överens med antalet pallar som skulle levereras. När pallarna lossas och räknas 
kontrolleras även att ingen pall är allvarligt skadad.  
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Om det är något som MyresjöKök vet med sig att det saknas redan från början, innan 
leveransen lämnar MyresjöKök, skall det framgå att det är restat på 
fraktsedeln/följsedeln. På fraktsedeln som medföljde vid denna leverans fanns det inget 
noterat om att något skulle vara restat och som tidigare nämnts stämde antalet mottagna 
pallar överens med det antal som skulle fås. Även om allt stämmer överens är det ingen 
garanti på att allt är med och att det är rätt saker. Någon kan ha glömt att packa ett skåp 
eller tagit fel skåp.  
 
Det är väldigt svårt att kontrollera luckor, socklar och passbitar till köksinredningen vid 
leveranserna. Det är nästan helt omöjligt att se om allt är med och att det är rätt saker på 
pallen på grund av att dessa saker är packade och emballerade på en blandpall. För att 
kontrollera dessa måste således pallens emballage brytas och alla förpackningar kollas 
igenom, vilket är både tidsödande och ökar risken för skador på inredningsdetaljerna.      
 
Vid denna leverans, som kom tisdagen den 8 april 2008, fattades det till exempel ett 
högskåp till en av lägenheterna vilket märktes först när monteringen av köket i 
lägenheten skulle påbörjas.     
 
Detta var den andra leveransen av köksinredning som NCC fått till denna arbetsplats. Vid 
den första leveransen, som bestod av köksinredning till två visningslägenheter, krävdes 
två extra leveranser på grund av saknat och felaktigt material. Detta är tyvärr inte helt 
ovanliga fel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.5; Bilderna visar hur mottaget material placeras på byggarbetsplatsen när det 
lossats. De visar även hur svårt det är med en mottagningskontroll.   
 

4.3.5 Internlogistik 
När all köksinredning hade lossats var det dags att transportera den. En del av 
köksinredningen var tvungen att mellanlagras i ett förvaringstält på byggarbetsplatsen, 
köksinredningen som mellanlagrades var till fjärde och femte våningen. Anledningen till 
detta var att golv inte var lagt i alla lägenheter som köksinredning levererades till. Den 
köksinredning som skulle mellanlagras transporterades till förvaringstältet med hjälp av 
trucken som finns på byggarbetsplatsen. Den köksinredning som kunde ställas in direkt i 
lägenheterna lyftes, med hjälp av byggkranen, till byggnadsställningen utanför huset. 
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Man lyfte köksinredningen till rätt våningsplan och försökte se till att rätt 
köksinredningen hamnade utanför respektive lägenhet. När pallen med köksinredning väl 
var på plats på byggnadsställningen bröt man pallen och bar in inredningen styckvis.   
 
Anledningen till att byggkranen används är att det går snabbare och smidigare än att köra 
upp allt via den invändiga hissen. En annan anledning är att de högskåp som skall in i 
lägenheterna är för stora för hissen.  
 
En av de blandpallar som innehöll passbitar, luckor med mera till de olika lägenheterna 
kördes med hjälp av trucken ner i det gemensamma garaget för de tre husen. Där 
sorterades materialet lägenhetsvis. De material som gick transporterades via invändiga 
hissen upp till respektive lägenhet medan det andra fick mellanlagras i garaget.  
 
I de lägenheter där det var möjligt att köra upp köksinredningen direkt, utan 
mellanlagring, var ytorna att ställa inredningen på väldigt begränsade eftersom golvet inte 
var färdig lagt. 
 
Arbetet med att transportera köksinredningen tog cirka 3 – 4 timmar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.6; Vänstra bilden visar hur köksinredningen lyfts upp på byggnadsställningen 
med hjälp av byggkranen. Högra bilden visar när köksinredningen tas emot vid 
respektive lägenhet för att sedan bäras in.  
 

4.3.6 Montering 
Det är snickarna som sköter själva monteringen av köken. Det brukar även vara dem som 
bär in köksinredningen i lägenheterna, i detta fall från byggnadsställningen dit den lyfts 
med hjälp av byggkranen. Arbetet med att bära in köksinredningen tog lite tid eftersom 
pallarna innehöll köksinredning till flera olika lägenheter och våningsplan. Ett annat 
problem var att golven i alla lägenheter inte var färdig lagt, vilket gjorde att snickarna var 
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tvungna att ställa köksinredningen på en mycket liten yta. Detta ledde i sin tur till att 
arbetsområdet under själva monteringsarbetet var trångt.  
 
Innan snickaren börjar montera köksinredningen går han igenom ritningen, som 
MyresjöKök har gjort, och ser hur allt skall placeras samt kontrollmäter så att allt får 
plats och anpassar passbitar därefter. Ibland är dessa ritningar svårtolkade eller kan 
innehålla fel vilket leder till störningar i produktionen.  
 
När monteringsarbetet påbörjades upptäckte snickaren att det i lägenheten där han skulle 
börja fattades ett högskåp. Som tur var fanns det ett likadant högskåp till en av de andra 
lägenheterna som han fick ta istället. För att få högskåpet på plats var snickaren tvungen 
att såga ur en bit av ovankanten på skåpet eftersom spisfläkts röret skulle få plats.   
 
Monteringstiden för ett kök varierar beroende på hur mycket det är som skall monteras. 
Man brukar räkna med att det tar cirka en timme per skåp som skall monteras, medräknat 
all tid runtomkring.  
 
Efter samtal med snickarna som monterade köksinredningen har det visat sig att det har 
tagit ungefär tio timmar per lägenhet att få upp köksinredningen i hus B. Snickarna har 
även fått utföra lite extraarbete i varje lägenhet, vanliga extraarbeten har varit borrning 
för handtag på skåp och lådor. Ibland har de även fått leta rätt på saker som saknats.  
 
Det största och mest tidsödande problemet med monteringen av köksinredning i hus B 
var att en av väggarna i tre av köken var för kort, cirka 40 centimeter. Lyckligtvis var det 
icke bärande innerväggar det var frågan om. Detta ledde i alla fall till att snickarna var 
tvungna att bygga ut de för korta väggarna för att få plats med köksinredningen. 
Anledningen till att väggarna var för korta var att MyresjöKök, som gör köksritningarna, 
hade reviderat köken och gjort dem 40 centimeter längre. MyresjöKök kontaktade NCC 
Boende, som är beställare, och meddelade dem om förändringen av köken. NCC Boende 
godkände i sin tur förändringen med glömde att meddela byggarbetsplatsen om 
förändringen vilket orsakade problemet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.7; Båda de här bilderna visar hur monteringen av ett kök går till.  
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4.3.7 Problem och fel  
Enligt NCCs beställning skulle MyresjöKök packa köksinredningen lägenhetsvis på 
pallarna. I detta fall var inte all köksinredning packad lägenhetsvis utan en del pallar 
innehöll skåp till olika lägenheter på olika plan. Detta ledde till att arbetet med att få allt 
på rätt plats tog längre tid eftersom snickarna var tvungna att sortera skåpen rätt efter det 
att de hade lyfts upp av byggkranen samt bära dem till rätt lägenhet.      
 
När allt var transporterat till rätt ställe, till förvaringstältet eller någon av lägenheterna, 
upptäckte en av snickarna som skulle montera köken att ett av högskåpen saknades. När 
detta upptäcktes gick han runt och letade efter skåpet på de olika våningarna i huset, i 
garaget och i förvaringstältet för att se om det råkat ställas på fel ställe. På fraktsedeln 
som mottogs vid leveransen stod det inget om att skåpet skulle vara restat. Efter ett bra 
tags letande efter skåpet kunde det konstateras att det aldrig kom med leveransen. Om 
något saknas och det inte framgår av fraktsedeln att det är restat leder det till extraarbete. 
Eftersom det måste kollas upp om skåpet levererats eller inte, samt ringa till MyresjöKök 
och säga att det saknas.  
 
Det var även några mindre skador på skåp och luckor vilka upptäcktes när 
köksinredningen avemballerades. Tyvärr är sådana mindre skador väldigt vanliga och det 
är svårt att ta reda på vem som har orsakat dem och såldes vem som är ersättningsskyldig 
för dem.     
 
Ett annat problem med denna leverans var att när lastbilen kom var transportvägen in till 
lossningsstället blockerad av en annan lastbil som lossade material till en intilliggande 
byggarbetsplats. Företaget som är verkar på den intilliggande byggarbetsplatsen är 
ByggSjögren.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.8; Bilden visar en blockerad transportväg.   
 

4.4 Fältstudie 2 
Beställning, mottagning av beställning, packning och transport sker på samma sätt i 
fältstudie 2 som i fältstudie 1.  
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Leveransen som vi följde 14 april innehöll köksinredning till lägenheterna C62 samt C53-
C41, det vill säga köksinredning till 7 lägenheter.   
 

4.4.1 Mottagning och lossning   
Tisdagen den 15 april 2008 kom ytterliggare en leverans med köksinredning till NCCs 
byggarbetsplats kvarteret Jordbrukaren på Nissastrand i Halmstad från MyresjöKök. 
Speditionsföretaget var DHL, samma företag som vid fältstudie 1. Vid denna leverans var 
det köksinredning till våningarna 6, 5 och 4 i hus C som levererades. Totalt rörde det sig 
om köksinredning till 7 lägenheter. Leveransen bestod denna gång av 25 pallar på cirka 
12,4 flakmeter och lastbilen var endast lastat med köksinredning till NCC. Att lastbilen 
endast var lastad med köksinredning till NCCs byggarbetsplats underlättade 
lossningsarbetet eftersom NCC slipper kontrollera vad skall lossas och vad som skall vara 
kvar på lastbilen.        
 
Leveransen skulle komma klockan kvart i sju på morgonen enligt lastbilschauffören som 
hade ringt och aviserat det dagen innan. Men klockan kvart i sju var det ingen lastbil på 
plats. Lastbilschauffören hade inte ringt och sagt att han var försenad och vilken tid han 
skulle dyka upp istället. När klockan var ungefär kvart i åtta ringde lagbasen för att se var 
lastbilen befann sig och då dök lastbilen upp, lastbilen var alltså på plats ungefär en 
timme senare än vad han hade aviserat dagen innan.  
 
Samtidigt som lastbilen med köksinredningen dök upp kom även en liten leverans med 
parkettgolv. Innan lossningsarbetet med köksinredningen påbörjades lastades pallen med 
parkett av.  
 
Det var två yrkesarbetare som skötte lossningsarbetet. En av yrkesarbetarna körde 
trucken och lastade av inredningen från lastbilen medan den andra kollade vilken 
lägenhet och vilket plan pallarna skulle till. Detta görs för att kunna sortera 
köksinredningen lägenhetsvis och planvis redan vid lossningen för att underlätta vidare 
hantering. Det gick dock inte att sortera alla pallar lägenhetsvis eller planvis eftersom 
denna leverans innehöll ganska många blandpallar. Dessa blandpallar undviks att, som 
tidigare nämnts, brytas och sorteras på grund av att det försvårar vidare hantering av dem 
samt ökar risken för uppkomst av skador.  
 
Totalt tog lossningsarbetet cirka 40 minuter och all köksinredning lossades vid husen 
eftersom det är den bäst lämpade platsen.   
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Figur 4.9; Bilderna visar själva lossningsarbetet.  
 

4.4.2 Kontroll av mottaget material 
Som sagts tidigare är det väldigt svårt att kontrollera att all beställd köksinredning är med 
vid leveransen samt om något är skadat. Detta märks oftast under själva 
monteringsarbetet. Det som görs vid mottagningen och lossningen är en snabb 
överskådlig kontroll att alla pallar är med samt kontrolleras om några skador på skåp, 
luckor etcetera existerar.  
 
För att kontrollera att alla pallar är med räknades antalet lossade pallar och jämfördes 
med det antal pallar som skulle levereras enligt fraktsedeln. Vid denna leverans stämde 
antalet mottagna pallar överens med det antalet som var angivet på fraktsedeln. Samtidigt 
som pallarna sorterades och räknades kontrollerades även om något var synligt skadat. I 
detta fall upptäcktes fyra skåp som var skadade.  
 
På fraktsedeln som medföljde vid denna leverans framgick det att totalt 16 saker var 
restade. Det var 14 skåp och två luckor som saknades. De skåp och luckor som är restade 
levererar MyresjöKök så fort som möjligt eller vid nästa leverans. Detta sker självklart på 
MyresjöKöks bekostnad och inte på NCCs. Vid monteringsarbetet kan det fortfarande 
upptäcks att något saknas eller fel saker mottagits.  
 
Som tidigare nämnts (i fältstudie 1) var det även vid denna leverans väldigt svårt att 
kontrollera luckor, passbitar, socklar med mera. Varför det är svårt att kontrollera dessa 
inredningsdetaljerna är att de levereras packade och emballerade på blandpallar som helst 
inte skall brytas.  
 
Vid den aktuella leveransen, tisdagen den 15 april 2008, var 16 saker restade och fyra 
skåp skadade. Detta var saker som märktes redan vid mottagning och lossning och 
rapporterades till platschefen, vilken typ av skåp de var som var skadade och till vilken 
lägenhet de tillhörde skrevs ned. Fraktsedeln där det var angivet vilka skåp som var 
restade lämnades också till platschefen.  
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Det var den tredje leveransen av köksinredning som NCC fått av MyresjöKök till 
byggarbetsplatsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.10; Den vänstra bilden visar hur antalet pallar kontroll räknades. Högra bilden 
visar en skada som upptäcktes vid mottagningskontrollen. 
   

4.4.3 Internlogistik 
All köksinredning som levererades kunde ställas in direkt i lägenheterna eftersom golvet 
var färdig lagt i de aktuella lägenheterna. Detta var en stor fördel eftersom 
dubbelhantering ute på byggarbetsplatsen undviks, vilket sparar tid samt minskar risken 
för uppkomsten av skador på köksinredningen.  
 
Denna leverans bestod av köksinredning till hus C, vilket är det hus som är längst 
kommet. När leveransen med köksinredningen kom hade byggnadsställningen runt huset 
rivits vilket gjorde att intransporten av köken till lägenheterna försvårades avsevärt. 
Eftersom inte någon byggnadsställning fanns runt huset samt att balkongräckena på 
balkongerna redan monterats kunde inte byggkranen användas för att lyfta upp pallarna 
med köksinredning. Istället fick man med hjälp av trucken köra fram en pall i taget till 
entrédörren och därefter köra in den i trapphuset med hjälp av en handtruck. För att få in 
pallarna genom entrédörren var man tvungen att bryta pallen och lyfta av de två översta 
skåpen. När pallarna väl var inne i trapphuset användes hissen för att transportera 
köksinredningen till rätt våning och lägenhet. Det gick inte att köra in pallarna i hissen 
med handtrucken på grund av att det var för lite utrymme i trapphuset, utan istället fick 
köksinredningen bäras in ett skåp i taget i hissen. Att göra på detta sätt var mycket 
tidsödande eftersom dubbelhantering av all köksinredning var nödvändig. Först skulle allt 
in i trapphuset och hissen, sedan köras upp till rätt ställe och lastas ur hissen samt ställas 
in i lägenheterna. Detta var det enda möjliga sättet att få in köksinredningen i respektive 
lägenhet. Även blandpallarna togs om hand på detta sätt.  
 
För att få in de högskåp och diskbänkar som levererades användes en annan metod på 
grund av att dessa inte gick in i hissen eftersom de var för höga och stora. Istället 
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användes byggkranen för att lyfta upp skåpen och diskbänkarna. Högskåpen och 
diskbänkarna fick lyftas upp lägenhetsvis, vid varje lyft stroppades ett eller två högskåp 
(beroende på hur många högskåp respektive lägenhet skulle ha) och en diskbänk. För att 
sedan lyckas få in högskåpen och diskbänkarna i lägenheterna sänktes dem ner mot 
balkongräcket och balanserades på dessa. När köksinredningen väl var balanserad på 
balkongräcket togs stropparna försiktigt bort. Efter att detta gjorts lyftes försiktigt 
diskbänkarna och högskåpen in i lägenheterna, för att undvika att något skulle falla ner 
från räcket och totalförstöras. Att göra på detta sätt var både tidsödande och väldigt 
riskabelt, men det var det enda möjliga sättet att få upp högskåpen och diskbänkarna till 
respektive lägenhet.  
 
Själva arbetet med att transportera köksinredningen till rätt lägenhet tog väldigt lång tid i 
det här fallet. Det tog en hel arbetsdag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.11; Den vänstra bilden visar att pallarna var för stora för att köras direkt in 
trapphuset och fick därför brytas. Högra bilden visar hur köksinredningen sedan 
transporterades upp till lägenheterna i de invändiga hissarna.  
  

4.4.4 Montering 
Monteringen av köken i fältstudie 2 sköttes av samma duktiga snickare som vid fältstudie 
1 och monteringsförfarandet var detsamma som vid fältstudie 1. Det vill säga att innan 
snickaren börjar montera köken kontrolleras ritningen för att se hur allt skall placeras och 
en kontrollmätning sker för att se till att allt får plats. Vid kontrollen av ritningarna 
upptäcktes felaktigheter på en av ritningarna, som MyresjöKök tillhandahåller. 
Felaktigheter på ritningar är väldigt tidsödande och stör produktionen.   
 
En del av de skåp och luckor som skulle monteras var skadade. Antingen kunde de inte 
användas alls eller var snickaren tvungen att först laga dem innan de kunde monteras. 
Förutom att en del skåp och luckor var skadade fanns det andra saker som utgjorde 
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störningar i monteringsarbetet. Att vissa hörnskåp var fel tillverkade, de var ihopsatta ur 
vinkel, att en del skåp var felhängda och att några skåp till och med var fellevererade 
orsakade störningar.  
 
Vissa kök gick inte att montera klart på grund av att det var en del saker som var restade 
vid leveransen. När det saknas saker måste snickarna vid ett senare tillfälle, när sakerna 
levererats, gå tillbaka för att montera dessa. Att gå tillbaka för att montera dessa saker tar 
lång tid och stör produktionen.   
 
Monteringstiden var ungefär densamma som i fältstudie 1, ungefär tio timmar per kök. 
Ett ständigt återkommande extraarbete som förekommit under monteringen är borrning 
för handtag på skåp och lådor. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.12; Bilderna visar ett nästan färdig monterat kök.  
 

4.4.5 Problem och fel  
Precis som vid fältstudie 1 var inte all köksinredning packad lägenhetsvis på pallarna, i 
vissa fall var den inte ens packad planvis. Vid leveransen som mottogs i fältstudie 2 var 
nästan hälften av alla de pallar som levererades inte packade lägenhetsvis eller planvis. 
Detta gör att hanteringsarbetet ute på byggarbetsplatsen blir mer omständligt och tar 
längre tid än vad det hade gjort annars.  
 
Att byggnadsställningen till hus C hade rivits och att balkongräckena på balkongerna 
redan hade monterats utgjorde ett problem. Detta ledde till att den interna logistiken 
försvårades avsevärt eftersom det inte gick att använda byggkranen. Istället fick den 
invändiga hissen användas och det tog väldigt lång tid att få köksinredningen på rätt 
ställe.    
 
Ett annat problem var att några av skåpen var skadade samt var en palls emballage trasigt. 
När skåp är skadade är det antingen MyresjöKök eller DHL som får ersätta dessa.       
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Figur 4.13; Den vänstra och den översta bilden till höger visar att det inte gick att 
transportera in köksinredningen som via balkongerna. Bilden nederst till höger visar 
skador som upptäcktes när köksinredningen var på plats i lägenheterna.  



 

 33 

5. Analys 
I detta kapitel analyserar vi vad vi har observerat under våra fältstudier och vad vi fått 
fram under våra intervjuer. Vilka olika alternativ och lösningar som kan användas för att 
uppnå en förbättrad logistik för köksinredning. 
 

5.1 Fältstudie 1 
Under fältstudie 1 hade NCC en del problem med hur pallarna var packade. NCC hade av 
MyresjöKök beställt att alla pallar skulle vara packade lägenhetsvis, men det var inte 
fallet utan ganska många pallar var väldigt blandade. Detta gjorde att det blev en hel del 
extraarbete med att få köksinredningen på rätt plats. På grund av extraarbetet med att få 
allt på rätt plats blev produktiviteten lidande. Anledningen till att alla pallar inte är 
packade lägenhetsvis, är enligt MyresjöKök att det är väldigt dyrt och oekonomiskt. 
Eftersom MyresjöKök då inte kan packa varje pall till max ökar antalet pallar per 
leverans. Ökar antalet pallar per leverans blir transportkostnaderna högre eftersom de 
krävs mer utrymme i lastbilen, det kanske till och med krävs att man bokar två lastbilar. 
Vad NCC kan göra i detta läge är att påpeka att det är väldigt många blandpallar. I 
offerten anger MyresjöKök att det kan förekomma enstaka blandpallar, se biliga 1. NCC 
kan även till nästa gång de skall använda sig av MyresjöKök försöka ställa hårdare krav 
på MyresjöKök angående packning av köksinredning på pallarna.  
 
Fraktsedlarna hade NCC också en del problem med, det gick inte att avläsa om något var 
restat då det bara var koder på fraktsedeln. Detta brukar det annars aldrig vara något 
problem med enligt NCC, men när det väl är det ställer det till problem. Som i fältstudie 
1 framgick det inte av fraktsedeln att något var restat men när monteringen skulle 
påbörjas upptäckte snickaren att ett skåp fattades. På grund av detta fick snickaren 
springa runt och leta efter skåpet ett bra tag innan det gick att konstatera att det aldrig 
levererats av MyresjöKök. Detta tar onödig tid från snickaren och återigen blir 
produktionen lidande.   
 
Kommunikation är A och O på en byggarbetsplats. Att kommunicera sinsemellan på 
byggarbetsplats är väldigt viktigt men även kommunikationen gentemot företag som 
bygger jämte ens egen byggarbetsplats är viktig. Extra viktig är det på Kvarteret 
Jordbrukaren där tre olika byggföretag ska samsas på en liten yta. När man får stora 
leveranser hade det varit väldigt bra att kunna prata med intilliggande byggföretag innan 
leveransen kommer för att mottagning och lossning skall kunna skötas smidigt. Detta för 
att NCC skall kunna undvika incidenter som till exempel uppstod när lastbilen med 
köksinredningen anlände, den fick då vänta tills lastbilen som levererade material till 
ByggSjögrens byggarbetsplats, som ligger bredvid Kvarteret Jordbrukaren, lossat klart. 
 
Vi nämnde tidigare att kommunikationen på byggarbetsplatsen är väldigt viktigt, men 
även inom de olika avdelningarna i det egna företaget är den viktig. En ganska stor miss 
som berodde bristande kommunikation inom NCC var att NCC Boende glömt meddela 
byggarbetsplasten om att köken skulle vara 40 centimeter längre i tre lägenheter. Det är 
med andra ord alltid väldigt viktigt att se till att de olika avdelningarna håller varandra 
underrättade om förändringar och dylikt. 
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Under projektets gång hamnade hus B, som fältstudie 1 fokuserade på, efter i 
produktionen. Enligt tidsplanen skulle hus B ha varit längst kommet av de tre husen, men 
på grund av att hus B är en våning högre än de andra två husen hamnade det efter vid 
gjutningen. Istället var hus C längst kommet. Köksinredningen som levererades i 
fältstudie 1 var just till hus B, eftersom hus B inte var lika långt kommet som planerat 
gick det inte att ställa in all köksinredning direkt i lägenheterna. Att ställa in 
köksinredningen direkt på plats i lägenheterna är det optimala eftersom dubbelhantering 
undviks även problemet med var köksinredningen skall lagras undertiden undviks. I detta 
fall gick problemet att lösa relativt enkelt eftersom det på byggarbetsplatsen finns ett stort 
förvaringstält som det gick att ställa in köksinredningen i undertiden. Den bästa lösningen 
på problemet hade varit att kontakta MyresjöKök i tid, redan när man märkt att hus C 
hamnat före i produktionen, och kollat upp om det varit möjligt att ändra ordningen på 
leveranserna så att köksinredningen till hus C levererats först. Då hade problemet om var 
köksinredningen skall lagras försvunnit samt hade störningarna i produktionen som detta 
ger upphov till kunnat undvikas. Andra fördelar med att slippa mellanlagringen av 
köksinredningen är att risken för skador på köksinredningen och risken för stöld minskar.   
 

5.2 Fältstudie 2 
Även under fältstudie 2 hade NCC samma problem, med att alla pallar inte var packade 
lägenhetsvis, som i fältstudie 1. Konsekvenserna av detta blev samma som i fältstudie 1. 
 
Vid leveransen i fältstudie 2 så var det många skåp som var skadade redan när de kom till 
byggarbetsplatsen. Dessa skador kan bero på en mängd olika saker, men en viktig del för 
att förhindra att köksinredningen skadas är att ha ett tillräckligt emballage. Många av de 
pallar som levererades hade ett otillräckligt emballage och risken för skador på 
köksinredningen ökar då markant. Det är även väldigt viktigt att skåpsluckor skyddas 
från att bli repade med mera genom att täcka dem ordentligt med kartongbitar och lister 
på luckkanterna. MyresjöKök är medvetna om att deras emballage inte alltid är det bästa 
och det är något som de jobbar på att förbättra. Se bilaga 2.  
 
Trots att en del av skåpen som kom med leveransen redan var skadade när de levererades, 
bars de in i lägenheterna där det redan är lite utrymme att ställa saker på. Det som 
egentligen borde göras är att köra iväg de skadade skåpen direkt. Detta är något som 
borde skötas av leverantören och det borde även stå med i leveransvillkoren att det är 
leverantörens ansvar.  
 
När skåp är skadade vid mottagning och inte går att använda i lägenheterna skall 
leverantören faktureras. Den stor frågan är om alla de dolda kostnaderna som uppstår om 
ett skåp är skadat faktureras. Dessa dolda kostnader kan vara saker som utebliven 
produktionstid, då arbetarna först får bära in saker som inte kan användas och sedan 
frakta iväg det. Se bilaga 2.  
 
Att byggnadsställningarna runt hus C hade rivits redan innan köksinredningen till huset 
levererades samt att balkongräckena redan hade monterats på balkongerna skapade en hel 
del problem. Det gick inte att transportera köksinredningen till lägenheterna på samma 
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sätt som i fältstudie 1. Istället för att använda sig av byggkranen fick den invändiga 
hissen användas som transportväg. Detta tog avsevärt mycket längre tid att använda sig 
av den invändiga hissen jämfört med byggkranen och risken för skador på skåp, luckor 
med mera ökade. Ett annat stort problem kom med högskåpen och diskbänkarna. 
Högskåpen var för höga och diskbänkarna för långa för att få in i den invändiga hissen, så 
man var tvungen att använda sig av byggkranen ändå. Högskåpen och diskbänkarna fick 
lyftas till respektive lägenhet med hjälp av byggkranen där de sedan fick balanseras på 
balkongräckena. Väl på balkongräckena fick stropparna försiktigt tas bort och sedan fick 
skåpen och diskbänkarna lugnt och fint lyftas in i lägenheterna. Det var långt ifrån ett 
optimalt och säkert sätt att få in dessa stora köksinredningsdetaljer. En del av högskåpen 
skadades och med lite otur kunde högskåpen och diskbänkarna ramlat ner från 
balkongräckena.  
 

5.3 Övergripande analys 

5.3.1 Byggarbetsplatsen  
Vid båda leveranserna hade NCC väldig tur med vädret, förutom att det var lite blåsigt 
var det klarblå himmel. Vad hade hänt om det hade regnat eller snöat? Om 
köksinredningen hade lossat utanför husen som den gjordes vid de två fältstudierna hade 
köksinredningen förmodligen blivit skadad. Alternativet hade varit att lossa 
köksinredningen direkt in i förvaringstältet. Med detta alternativ hade köksinredningen 
skyddats och bättre väder hade fått inväntas innan vidare transport. Nackdelen med det 
här alternativet är att produktionen blir lidande och snickarna som skall montera köken 
måste tilldelas en annan syssla.  
 
För att förenkla logistiken hade ett alternativ varit att använda sig av större bygghissar. 
Dagens bygghissar på Kvarteret Jordbrukaren är cirka en meter gånger en meter. Hade 
större bygghissar använts hade det varit möjligt att transportera högskåpen och 
diskbänkarna i dessa. Det hade även varit möjligt att transportera övrig köksinredning i 
hissarna samt att få in mer i hissarna varje vända. Fördelarna med att använda större 
bygghissar är att; 
 

• Byggkranen kan användas till annat  
• Det binder inte upp lika mycket personal 
• Mer ekonomiskt   
• Underlättar för inhyrande av extern logistikfirma 

 
Att lastbilschauffören aviserar i förväg vilken tid leveransen beräknas komma är väldigt 
viktigt. Om detta görs kan arbetsledarna förbereda byggarbetsplatsen och yrkesarbetarna. 
De kan även besluta om köksinredningen skall ställas in direkt i lägenheterna eller om 
den skall mellanlagras, vilket alternativ som väljs är beroende av vilken tid leveransen 
beräknas dyka upp och hur vädret är. Se bilaga 2. 
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5.3.2 Övriga förbättringar 
Ett problem som utgör extraarbete för snickarna är att hålen för handtagen på skåp och 
luckor i de flesta fall inte är förborrade. Detta är något som MyresjöKök är medvetna om. 
Anledningen till att hålen inte är förborrade är att fästpunkterna för handtagen sitter för 
långt ifrån varandra. De maskiner som MyresjöKök har kan endast borra hål för handtag 
med fästpunkter som sitter mellan 96 och 128 millimeter ifrån varandra och de flesta 
kunder har valt handtag med fästpunkter som sitter längre ifrån varandra. Se bilaga 1.       
  
En annan sak som försvårar snickarnas arbete är att olika skåp har olika kortlingshöjder, 
en kortling är kort horisontell regel vars syfte är att montera de väggfasta köksskåpen i. 
Anledningen till att vissa skåp har olika kortlingshöjder är att de skall klara av de stora 
påfrestningar som de kan utsättas för. Det är väldigt tidsödande för snickarna att märka 
upp och fästa alla kortlingar på dess rätta höjd. En smidig lösning på det här problemet 
hade varit att fästa en plyfaskiva som täcker in alla de olika kortlingshöjderna på väggen.      
 

5.3.3  Logistikföretag 
Vid lossning används idag oftast snickare som tas bort från produktionen. Vid fältstudie 1 
användes under lossningen två yrkesarbetare, även en arbetsledare deltog periodvis. Vid 
fältstudie 2 användes också två yrkesarbetare under lossningen. Vid intransporten av 
köksinredningen används också yrkesarbetare, här kunde ända upp till fem yrkesarbetare 
hjälpa till.    
 
Enligt vad vi tycker och vilket bekräftas av Mikael Eks examensarbete, hade ett alternativ 
varit att använda sig av ett så kallat externt logistikföretag som sköter mottagning av 
transport och inkörning av material. Logistikföretagen jobbar vanligtvis efter klockan 
16.00, när yrkesarbetarna har gått hem för dagen. De gör på detta sätt för att inte vara i 
vägen under dagtid. De förbereder även för dagen efter, yrkesarbetarna kommer med 
andra ord till ett dukat bord.  
 
Att anlita något av dessa företag gör att yrkesarbetarna kan vara i produktionen mer utan 
några störningar. Detta leder till en högre produktivitet. Logistik kostnaden blir tydligare 
eftersom det är väldigt svårt att veta vad kostnaderna blir när en yrkesarbetare tas ifrån 
produktionen gentemot summan som logistikföretaget tar betalt för sina tjänster. Att ta in 
ett externt logistikföretag sparar också de egna yrkesarbetarna vilket i längden kan 
minska sjukskrivningskostnaderna.   
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Figur 5.1; Visar hur en dag ser ut för en byggnadsarbetare.  
 
Vad som kan vara negativt med att anlita ett externt logistikföretag är att byggföretaget 
kan förlora kontrollen över verksamheten.  
 
Kostnaderna för använda sig av Svensk Bygglogistik, se Bilaga 3, som externt 
logistikföretag visas i tabellen nedan; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.1; Svensk Bygglogistiks prislista.  
 
Enligt de enkla beräkningar som vi har gjort för att jämföra kostnaderna med att ta in ett 
externt logistikföretag mot att NCC sköter lossning och hantering av köksinredningen 
själv. Har vi kommit fram till att det hade lönat sig att ta in ett logistikföretag. Enligt 
beräkningarna kostar det NCC cirka 14196 kronor som det ser ut idag. Att anlita ett 
logistikföretag hade kostat cirka 11580 kronor. Se Bilaga 4  
 
Ett annat problem är att vissa saker måste lyftas in med hjälp av en byggkran för att 
överhuvudtaget få det till rätt våning då varken invändiga hissar eller utvändiga 
bygghissar går att använda, exempel på sådana saker är högskåp och diskbänkar.  
 

5.4 Säkerställande system 
Vid vårt besök och våra intervjuer på MyresjöKök fick vi reda på att de till hösten skall 
införa ett nytt system på sin fabrik i Älmhult. System går ut på att använda streckkoder i 
en större utsträckning än det tidigare gjorts. Tanken är allting på en pall ska läsas av med 

Grundkostnad / Fasta kostnader Pris
Logistikanalys 695 kr/h
Transport verktyg 975 kr/h
Plattform (gäller endast löpandepris) 1500 kr/tillfälle
Löpandekostnad / Rörliga kostnader
Logistikbil 1295 kr/h
Logistikarbetare (min debitering 3 timmar) 395 kr/h
Truck (max 3 ton) 795 kr/h
Tornkranförare 495 kr/h
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en streckkodspistol och få en identitet, detta skapar sedan en identitet på pallen som 
bildar en ny streckkod som sätts på pallen. När sedan DHL, som är det 
speditionsföretaget som MyresjöKök använder, skall lasta på pallarna på lastbilen skall 
de läsa av varje pall med en streckkodspistol för att kontrollera att allt verkligen kommer 
med. Som det fungerar idag är att lastbilschauffören lastar på alla de pallar som står 
uppradade innanför porten vid respektive lastkaj. Lastbilschauffören vet hur många pallar 
som skall lastas men det är väldigt svårt att kontrollera att allt stämmer. 
 
Idag har MyresjöKök relativt bra koll på styckegods men med det nya systemet får de 
ännu bättre kontroll. 
 
Anledningen till att det nya säkerställande systemet skall införas är för att få bättre 
säkerhet på att allt verkligen stämmer överens i leveranserna. Med en högre 
leveranssäkerhet får MyresjöKök nöjdare kunder. Systemet är även till för att försäkra sig 
själva att rätt saker och rätt antal skickats till rätt plats. Som det ser ut idag så kan 
MyresjöKöks kunder höra av sig och säga att någon del av köksinredningen inte 
levererats och fakturera MyresjöKök. MyresjöKök får då ta på sig detta även om sakerna 
har försvunnit på annat håll. Detta är ett stort problem som kostar väldigt mycket pengar 
för MyresjöKök.  Med det nya systemet kan de försäkra sig om vad som skickats och 
bevisbördan går då över på kunden. Enligt MyresjöKök själva att det är väldigt svårt med 
dagens system att exakt veta vad som är med på pallen. Vissa saker syns inte, speciellt 
inte på blandpallarna med passbitar och dylikt. Eftersom MyresjöKök säljer 
färdigmonterade kök är det risk att någonting inte är monterat helt rätt eller finns med 
överhuvudtaget.  
 
Det kommer inte att ställas några särskilda krav på kunden när det nya säkerställande 
systemet införs. Det kommer däremot rekommenderas att kunden försöker läsa av 
streckkoderna med en streckkodspistol när leveranserna kommer för deras egen skull, för 
att kunna styrka om något skulle saknas.  
 
System idén är tagen från Sigdal som är ett norskt kökstillverknings företag och Magnet, 
som är ett brittiskt kökstillverknings företag. Dessa två ingår i samma koncern som 
MyresjöKök, nämligen Nobia koncernen där även kökstillverkare som Marbodal, Invita, 
Marlin och några till ingår. Nobia koncernen arbetar med cirka 20 varumärken runt om i 
Europa och koncernen har runt 8500 anställda, omsätter på ett ungefär 16 miljarder 
svenska kronor och är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm. 
 
2007 fick Magnet brittiska regeringens utmärkelse, TrustMark. Magnet är de enda företag 
inom sin bransch i Storbritannien som fått detta godkännande.  
 
”TrustMark är ett initiativ mellan den brittiska regeringen, konsumentgrupper och 
industrin för att hjälpa konsumenterna att hitta pålitliga och välrekommenderade företag 
för underhåll och renovering i och utanför hemmet”  (www.nobia.se) 
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Marknads och produktdirektören Anjum Ahmed säger följande om utmärkelsen;   
 
”Det är en stor seger för Magnet att vara den enda köksåterförsäljaren som klarat denna 
extremt stränga och noggranna granskningsprocess. Arbetet med att förvärva 
utmärkelsen har krävt en stor investering i tid och resurser och kommer att bidra till att 
öka konsumenternas förtroende för Magnet samtidigt som det hjälper oss att attrahera de 
allra bästa bland köksinstallatörer.”  
 
Systemet som är tänkt att införas har fungerat väldigt bra hos Magnet och 
förhoppningarna är att det ska bli lika bra hos MyresjöKök. 
 
Skillnaden som MyresjöKök har gentemot Magnet och Sigdal är att dessa två är mer 
inriktade mot enskilda konsumenter, MyresjöKöks leveranser består, enligt dem själva, 
till cirka 75 % av leveranser till byggföretag.  
 

5.5 RFID  
Vad vi har tänkt göra är att spekulera i huruvida RFID kan appliceras på köksinrednings 
partier för att få en bättre säkerhet på vad som finns med i leveransen. 
 
Vad vi tycker kan göras vid köksinredning är att använda sig av EAN 128 (numera kallat 
GS1-128) där vikt kan kontrolleras. Innan leverans skulle information kunna fås av 
leverantören om vad varje köksparti väger och därmed vad hela leveransen kommer att 
väga. När sedan partiet lastas på lastbilen vägs det och förses med en tagg. När sedan 
leveransen kommer till byggarbetsplatsen är det bara läsa av RFID taggen för att 
kontrollera om vikten stämmer överens med angiven vikt. 
 
Enligt Esin Ergen, Burcu Akinci och Rafael Sacks kan idag många myndigheter kräva att 
vissa saker skall kunna spåras och då är RFID ett väldigt bra verktyg. Med hjälp av GPS 
kan man spåra var en tagg befinner sig. Detta hade kunnat användas vid leveranser av 
köksinredning. Med hjälp av systemet kan man hålla koll på var leveransen befinner sig 
för tillfället, om den lämnar leveransplatsen i tid, om det blivit några förseningar med 
mera. Systemet fungerar bra även i brottsförebyggande syfte eftersom det går att spåra 
om det blir stulet. Andra viktiga saker som kan utläsas genom taggarna är om 
köksinredningen utsatts för fukt eller råkat ut för någon skada.  
 
När produkten som bär RFID – taggen har kommit fram till byggarbetsplatsen och den 
har gjort sitt i logistikbanan skall taggen tas bort och återföras till leverantören. 
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Figur 5.2; Visar hur RFID och GPS fungerar.  
 
Kostnaderna för att införa RFID – systemet kan bli väldigt höga. Kostnaden för att tagga 
till exempel ett litet bibliotek med cirka 20 000 volymer får man räkna med ett pris på 
300 000 – 350 000 kronor. För ett medelstort med cirka 60 000 volymer blir priset 
ungefär det dubbla. Kostnaden för enskilda taggar kan vara mellan 2,6 kr till 9 kr 
beroende på modell.  
 
Efter samtal med Håkan Andersson, som arbetar på RFID Systems, fick vi reda på att det 
är lämpligt att använda sig av RFID när; 
 

• RFID medför stor nytta genom en lång logistik process, från leverantören till 
framtiden 

• Det råder tuffa förhållanden där streckkoder kan förstöras 
• Behovet att läsa av sin produkt i framtiden finns, till exempel 10 år fram 
• Taggen är skymd eftersom den går att läsa av även om den inte syns 

 
Andersson tyckte att en bättre lösning på vårt problem skulle vara att använda 
streckkoder då det är ett enklare och billigare system. Streckkoder går, precis som RFID, 
att kombinera med GPS. 
 

5.6 Övriga rekommendationer 
Vi skall här nedan lista några enkla saker som enligt oss kan underlätta hanteringen av 
köksinredning på byggarbetsplatsen.    
 

• Vara väl förberedd när köksinredningen anländer till byggarbetsplatsen 
• Mottagningsplatsen skall vara rensad från hinder 
• Se till att lägenheterna som köksinredningen skall ställas in i är städade, att 

golven är täckta med golvpapp och att en träskiva läggs på golvet för att skydda 
dem 

• Pallarna skall kontrolleras noggrant för att se; Om något är skadat, att det är rätt 
mängd, att det är rätt material 
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6. Slutsats och egna reflektioner 
I detta kapitel sammanfattar vi det resultat som vi fått fram av våra undersökningar och 
intervjuer. Målet med vår rapport var att fördjupa kunskaperna inom logistikkedjan för 
köksinredning och förhoppningsvis öka kunskap för vår uppdragsgivare och de som 
studerar vår rapport.   
 
Med dagens system är det väldigt svårt att få fullständig kontroll på logistikkedjan för 
köksinredning. Största problemen idag är att pallarna med inredning ej går att kontrollera 
på ett bra sätt och att pallarna är väldigt blandade med skåp och luckor till olika 
lägenheter när de anländer till byggarbetsplatsen. NCC upphandlar tjänsten att få 
lägenhetspackad köksinredning för att underlätta logistikarbetet på byggarbetsplatsen och 
MyresjöKök försöker uppfylla denna tjänst så gott det går, men på grund av den 
mänskliga faktorn och kostnadseffektiva transporter uppfylls inte tjänsten som NCC 
önskat. När pallarna inte är packade lägenhetsvis innebär det en hel del dubbelhantering. 
Dubbelhantering gör att köksinredningen lätt blir skadad och extraarbetet som 
dubbelhanteringen ger stör produktionen på bygget. Den interna logistiken är också ett 
väldigt viktigt moment i logistikkedjan för köksinredningen. Som det ser ut idag brister 
ibland kommunikationen mellan de inblandade på NCC och fel uppstår. Att ha bra 
förutsättningar när inredningen levereras och skall transporteras in i byggnaderna 
underlättar ofantligt. Att byggnadsställningen till hus C hade rivits redan innan 
köksinredningen levererades gav inte de mest optimala förutsättningarna för en 
välfungerande internlogistik. Det är något som bör betänkas när planering sker, det är inte 
bara kostnaderna för byggnadsställningen som skall beaktas.   
 
När köksinredning anländer till byggarbetsplatsen behövs två till fem yrkesarbetare för 
att ta hand om mottagning, lossning och intransport, yrkesarbetarna tas ur produktionen 
under hela processen och produktionen blir lidande. En yrkesarbetares dag består till 
cirka 50 % av produktivt arbete och resterande 50 % består till exempel av förflyttningar 
och lossa, leta, sortera, hämta och flytta material samt att vänta. Att anlita ett externt 
logistikföretag som till exempel Svensk Bygglogistik hade varit ett bra alternativ för att 
slippa störningar i produktionen. Logistikföretag jobbar efter 16.00 för att inte störa de 
aktiviteter som sker på dagtid. De lossar och transporterar in köksinredningen till rätt 
lägenheter och förbereder för snickarna till dagen efter. Trots att det kostar pengar att 
hyra in ett logistikföretag blir det ändå mer ekonomiskt lönsamt än att låta de egna 
yrkesarbetarna ha hand om det.    
 
Kraven på köksleverantörerna måste bli högre. De krav som ställs på MyresjöKök idag är 
alldeles för dåliga. Vi tycker att NCC till nästa gång de skall använda sig av MyresjöKök 
skall de försöka ställa hårdare krav på MyresjöKök angående packning av köksinredning 
på pallarna.  
 
Många av de problem med leveranserna som existerar idag tror vi kan undvikas och 
kanske till och med försvinna helt med MyresjöKöks nya system, som bygger på en 
utökad användning av streckkoder. Med tanke på att systemet fungerat bra för 
kökstillverkarföretaget Magnet i England som mottagit den hedersamma utmärkelsen 
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TrustMark. Vi övertygande om att systemet i längden kommer att bli lönsamt för både 
MyresjöKök och NCC.  
 
För att vidareutveckla det säkerställande systemet finns det en del komponenter som kan 
utvecklas. Enligt SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), 2004 har dagens 
varuförsörjning analyserats noggrant och kommit fram till att införandet av en process 
med utökande av tekniska hjälpmedel som kan leda till oerhört stora besparingar. 
Tekniska nyheter för arbetsplatsen är; handdatorer, mobil datorkommunikation med 
mera. Detta kan leda till att beställningar, följesedlar, fraktsedlar och fakturor så 
småningom kan avskaffas. 
 
Det smidiga med denna process är att avrop kan skickas från byggarbetsplatsen till 
leverantören, angående var varor skall levereras, hur de skall packas och märkas samt 
vilka som är behöriga mottagare på byggarbetsplatsen etcetera. Leverantören skall sedan 
kunna ta emot och behandla avropet. Genom hela processen kan elektroniska medel 
användas, när inredningen packas, så att personalen på byggarbetsplatsen kan förbereda 
sig, för avisering om ankomsttid och kontroll av material. Det hade även redan innan 
leveransen tagits emot varit möjligt att kontrollera om leveransen stämmer. När allt sedan 
är avläst ställer datorsystemets leveransmodul samman informationen från mottagnings 
och uppackningskontrollen och sammanställer möjliga reklamationer, betalningsavdrag 
etcetera. Detta skickas sedan omedelbart till leverantören som granskar meddelandet.  
 
Att få iväg reklamationer och betalningsavdrag snabbt är väldigt positivt då det är lätt att 
detta blir försenat. Enligt ABM 07 skall fel som märkts eller borde ha märkts när varan 
överlämnats till köparen om inget annat avtalats reklameras inom en vecka.  
 
Idag används handdatorer men att tänka ett steg längre hade varit att mobiltelefoner 
kunnat ersätta dessa.  
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Bilaga 4 
 
Logistik företag    
    
Namn Antal Kostnad Tid 
Logistik analys 1 695 1 
Startkostnad   1500   
Arbetare 4 395 5 
Kranförare 1 495 3 
    
    
Summa 11580   
    
    

NCC    
    
Lossning    
    
Namn Antal Kostnad Tid 
Arbetare 2 273 1 
    
Intern logistik    
    
Namn Antal Kostnad Tid 
Arbetare 5 273 4 
Kranförare 1 273 4 
    
    
Summa 7098   

 
Vi har i jämförelsen utgått från att NCC använder sig av yrkesarbetare som kostar 273 
kronor per timme.  
 
Vi har fått fram att 14196 kronor är den kostnad NCC får i och med produktions avbrott i 
samband med hanteringen av köksinredningen, det blir då dubbel kostnad för NCC. 
 


