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Sammanfattning 
 

En av de största utmaningarna i dagens byggbransch är logistikfrågan, fler och fler projekt påverkas av 

logistikutmaningar och det är av stor vikt att dessa utmaningar granskas och åtgärdas. Allt fler företag 

har börjat hantera dessa utmaningar med hjälp av olika logistiksamordningsverktyg för att spara tid, få 

bättre överblick och planering över materialflödet, minska skador med flera. 

Syftet på detta examensarbete är att undersöka om logistiksamordningsprogrammet Myloc 

Construction är ett effektivt samordningssystem att använda vid logistikhantering genom att undersöka 

hur programmet upplevs på tre olika projekt. Författarna har genom denna undersökning som mål 

kommit fram till om rätt val av logistikmetod gjorts för de tre projekten, vid vilka sorts projekt Myloc 

Construction ska användas och om Myloc Construction är ett system som Veidekke ska använda för 

framtida projekt.  

I dagsläget så pågår ett till- och ombyggnadsprojekt på tre olika huskroppar av Sergelhuset på Sergels 

torg där Veidekke, NCC och Zengun genomför projektet i en totalentreprenad i samverkan. Alla tre 

entreprenader använder sig utav Myloc Construction för sina respektive delar i projektet.  

Undersökningen har baserats på en kombination av olika vetenskapliga metoder såsom intervjuer, 

enkäter, litteraturstudier, observationer samt elektroniska källor. För att få en djupare förståelse om 

Myloc Construction har nio personer som använder programmet intervjuats. Enkätundersökningen 

delades ut till olika användare av programmet för att få en större helhetsbild.  

På grund av projektets storlek, placering och komplexitet där flera entreprenader samverkar med 

varandra så är ett logistikprogram nödvändigt. Programmet kan användas till alla typer projekt men är 

mest nödvändigt till större och mer komplexa projekt. Förutsatt att Myloc fortsätter att uppdatera sin 

tjänst både på webben och i mobilen så är det något som kan effektivisera logistiken. 

Nyckelord: Myloc, logistiksamordningsverktyg, logistik, bygglogistik, effektivisering.  
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Abstract 

 
One of the biggest challenges in today's construction industry is the logistics issue, at an increasing, 

projects are being affected by logistic challenges and it is of great importance that these challenges are 

reviewed and addressed. More and more companies have started to address these challenges with the 

help of various logistics coordination tools to save time, get a better overall image and planning over 

the flow of materials, reduce damage to materials and more. 

The purpose of this thesis is to investigate whether the logistics coordination program Myloc 

Construction is an effective system to use in logistics management by examining how the program is 

perceived on three different projects. Through this study, the authors have reached the goal of whether 

the right choice of logistics method has been made for the three projects, at which kind of project 

Myloc construction will be used and whether it is a system that Veidekke should use for future 

projects. 

At present, a construction and renovation project is under way on three different housing bodies by 

Sergelhuset at Sergel's square where Veidekke, NCC and Zengun carry out the project in a turnkey 

contract in collaboration. All three contracts utilize the logistics coordination tool Myloc construction 

for their respective parts of the project. 

The study has been based on a combination of various research methods such as interviews, 

questionnaires, literature studies, observations and electronic sources. To get a deeper understanding 

of Myloc construction, nine people using the software have been interviewed. The survey was 

distributed to different users of the program to get a larger overall picture. 

Due to the size, location and complexity of the project, where several contracts work together, a 

logistics program is necessary. The program can be used for all types of projects but is most necessary 

for larger and more complex projects. Provided that Myloc continues to update its service both on the 

web and on the mobile phone, it is something that Veidekke should use in the future. 

 

Keywords: Myloc, logistics coordination tools, logistics, construction logistics, efficiency 

improvement. 
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Förord 

 
Detta examenarbete är det avslutande momentet i högskoleingenjörsutbildningen Bygg Teknik och 

Design med inriktning produktion/ byggekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan. Momentet 

omfattar 15 hp och har genomförts under 10 veckor för Veidekke under vårterminen 2019.  

Vi vill först rikta ett stort tack till våra handledare Marko Granroth på KTH samt Jon Rönnerblad på 

Veidekke som stöttat oss och gjort detta examensarbete möjligt. Vi vill även tacka Veidekke som 

ställde upp och tog emot oss, alla som intervjuades och alla som svarade på enkäterna.  

Avslutningsvis vill vi tacka vår examinator, Teresa Isaksson. 

Stockholm Juni 2019  

 

Hadi Issa och Omar Issa   
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Begrepps lista 

 

Logistik: läran om effektiva materialflöden  

Totalentreprenad: Entreprenad där entreprenören ansvarar för både projektering och 

byggandet. 

JIT metod: En metod för att leverera leveranser exakt den tid och mängd som den 

behövs. 

Leed platinum: Ett miljöcertifieringssystem 

5s-metoden: En metod för att förbättra arbetsmiljön och produktiviteten. 

APD-plan: Arbetsplatsdispositions-plan, visar hur arbetsplatsen ser ut med 

lossningszoner, kranar och avfallscontainrar. 

7R: Sju metoder för att uppnå effektivare logistik 

Myloc construction: Ett logistiksamordningsverktyg 

S-kostnader: En gemensam term för spill, stöld och skador. 

Tredjepartslogistik: En tredje part hanterar hela eller delar av logistiken. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Logistik och materialhantering är ett område inom byggbranschen där många anser att det finns 

möjlighet för förbättringar och effektiviseringar. 

Motivet till detta examensarbete bygger på att logistik är en vanlig förekommande utmaning på 

byggarbetsplatsen där till exempel material ligger i vägen, leveranser kommer inte i tid samt att 

godsmottagning inte fungerar optimalt. Därför är det viktigt att ständigt hitta nya metoder för att 

effektivisera logistikflödet för att undvika förseningar av leveranser samt felbokningar. 

En av dessa metoder är det nya logistikprogrammet Myloc Construction, vilket detta examensarbete 

kommer att handla om. Detta program används av Veidekke, NCC och Zengun för deras pågående 

projekt i Sergelhuset. Fokus kommer att vara på hur dessa projekt använder detta system och om 

programmet effektiviserar logistikflödet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om Myloc Construction är ett effektivt system att använda 

vid logistikhantering. 

- Har rätt val av logistiksmetod gjorts angående Sergelshuset? 

- Vid vilka sorts projekt ska Myloc Construction användas? 

- Är Myloc Construction ett system som Veidekke ska använda för framtida projekt? 

1.3 Målformulering 

Målet är att analysera och undersöka om Myloc construction är det bästa logistikprogrammet för 

Veidekke och dess projekt, med fokus på Sergelhuset. Efter examensarbetets slut ska det fastställas om 

Myloc construction är det rätta logistikprogrammet som Veidekke ska använda i framtiden samt vila 

sorts förbättringar som programmet behöver. 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet är avgränsat till Sergelhuset som innehåller tre delprojekt, Hus S, Hus M och Hus H. 

Dessa projekt är lika i avseende till plats, storlek samt omsättning. Arbetet avgränsas till tio veckors 

tid vilket betyder att en full analys av programmet inte görs då behovet av programmet kommer 

variera under varje arbetsmoment på grund av till exempel ökat antal leveranser. Endast Myloc 

Construction och alla dess funktioner kommer att studeras och analyseras. 
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2. Metod 

Syftet med detta kapitel är att presentera vilka vetenskapliga metoder som har använts för insamlingen 

av fakta. 

2.1 Litteratur 

Litteraturstudier sker löpande under examensarbetets gång i form av böcker, vetenskapliga artiklar och 

rapporter relevanta till det aktuella ämnet. Tidigare studier studeras, material från tidigare kurser 

används, bland annat föreläsningar från företaget Prolog samt kursen AF1723 Bygglogistik och 

Riskhantering. Dessa informationskällor undersöks för att säkerställa dess trovärdighet, dock är 

tidigare studier och kursmaterial mer betrodda då de kommer från en mer trovärdig källa och har blivit 

granskade av andra parter. 

2.2 Elektronisk informationssökning 

Utöver litteraturstudier, är informationssökning genom internet en annan metod som har använts. 

Dessa källor granskas kritiskt på grund av att informationens ursprung är okänt samt att källan 

eventuellt ej har blivit granskad av en tredje part. 

2.3 Intervjuer 

Intervjuer utförs med relevant personal som platschefer, projektledare, entreprenörer och under 

entreprenörer på olika byggen. Denna metod ger en mer fördjupad förståelse av det aktuella ämnet och 

fler perspektiv då flera kommer att intervjuas. Genom denna metod fås en klar bild av hur de 

inblandade upplever Myloc Construction, samt vad som kan förbättras med programmet. Nackdelen 

med denna metod är att informationen som insamlas kan vara subjektiv. 

2.4 Observationer 

Observationer sker löpande under arbetets gång, så som möten och platsbesök. Detta ger en 

helhetsbild över arbetsplatsen och skapar en koppling till det resultat som har framtagits genom 

enkäter och intervjuer. Platsbesöken ger en översikt över logistikflödet samt hur eventuella utmaningar 

hanteras. 

2.5 Enkäter 

En samling av tio enklare frågor skapas och skickas ut till alla involverade i arbetsplatsen. Detta görs 

för att få en övergripande bild av hur Myloc upplevs av de anställda. Samtidigt involveras olika 

profiler, alltifrån yrkesarbetare till projektchefer och platschefer. Detta ger en bättre insikt av hur olika 

parter upplever att logistiken fungerar på arbetsplatsen. 

2.6 Riskanalys av källor 

En säker källa är litteraturstudier då de har blivit granskade av utomstående parter, dock har 

elektroniska källor inte blivit det vilket medför en risk att informationen som hämtats inte stämmer 

och leder till felaktiga slutsatser. Det är då av stor vikt att den information som hämtas från internet 

kontrolleras. Intervjuer och enkäter är metoder som är subjektiva vilket kan innebära att all 

information som samlas in från dessa metoder är av personliga åsikter. Det är då viktigt att 

respondenterna har varierande arbetsroller, bakgrunder och erfarenheter för att få så brett perspektiv 

som möjligt.  
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3. Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel redovisar en övergripande bild för de tre projekten, samt beskriver de olika företagen 

som ansvarar för projekten 

3.1 Veidekke 

Veidekke grundades år 1936, men på grund av de oroliga omständigheterna lades verksamheten ned 

under kriget. Företaget fick en nystart efter kriget med ett flygplatsuppdrag från den norska staten och 

har sedan dess expanderat sig Sverige, Norge och Danmark där företaget har byggt samhälle och 

infrastruktur. Idag har Veidekke ca 7000 anställda i Skandinavien och har växt till att bli det 4:e största 

bygg-, anläggnings och bostadsutvecklingsföretag i norden. Företaget har ca 700–800 projekt 

pågående och omsatte 30 miljarder NOK år 2016. Projekten inom Veidekke är av stor variation och 

kan vara bostäder, infrastruktur, kommersielle lokaler, och offentliga byggnader. Veidekke bygger 

nytt, renoverar och bygger om. (Veidekke, 2019) 

3.2 Sergelhuset 

Nya Sergelhuset har ett centralt läge mitt i Stockholm city mot Sergels torg och Sveavägen. Här 

kommer det att erbjudas kontor på nio våningar med en total area på 15 000 m2. Kontoren på de 

översta tillbyggda våningsplanen kommer att ha terrasser med utsikt över staden. Även på plan två 

kommer det att finnas kontor med egen terrass där man återskapat 60-talets Stockholmsterrass. Nya 

Sergelhuset kommer att få två entréer, från Sveavägen och Malmskillnadsgatan. Projektet klassas med 

högsta miljöcertifieringen LEED Platinum. Projektet startade sommaren 2017 för alla de inblandade 

företagen och inflyttning är planerad under 2020. Nya Sergelhuset kommer att genomföras som en 

totalentreprenad i samverkan där Veidekke, NCC, Equator och Zengun har olika delar i projektet. 

(Vasakronan, 2019) 

3.2.1 Kvarteret Hästskon 12 

År 1963 uppfördes kvarteret hästskon 12 åt skandinaviska Enskilda Banken i samband med 

Norrmalmsregleringen och utvecklingen av Sergels torg på 60-talet. Sommaren 2017 flyttade banken 

ut och gav då tillfälle att renovera och modernisera fastigheten. Den anonyma slutna byggnaden från 

1960-talet kommer att byggas om från grunden och få en uppdaterad fasad, det är endast stommen 

som står kvar annars är allting nytt. Från befintligt tak kommer två våningar att adderas och gatuplanet 

öppnas upp med stora glaspartier. Nedan visas hur kvarteret ser ut och hur det är uppdelat i tre olika 

huskroppar, Hus S, Hus M och Hus H som illustreras i figur 1. (Vasakronan, 2019) 

 

Figur 1, kvarteret hästskon 12, tagen ur logistikplanen. (2019) 
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Figur 2, visar hästskons 12 placering, lokaliserad i Sergels torg, hämtat från google maps 

3.2.2 Hus S Veidekke 

Sergelhuset består av tre olika ombyggnadsprojekt där Veidekke har fått i uppdrag av Vasakronan att 

bygga om fronthuset mot Sergels torg som kallas hus s i kvarteret Hästskon 12.Som tidigare nämnt är 

projektet en totalentreprenad i samverkan med en omfattning på 475 MSEK. Projektet innebär en om- 

och tillbyggnad av hus s på 17 400 m2 där huset ska förvandlas till nya kontorslokaler. Byggtiden är 

från 2017 till 2020. Hus S kommer att byggas på med två våningar där de översta kommer att vara 

indragna för att skapa en bättre gatumiljö. Det fasadliv som just nu är indraget från tredje våningen 

och uppåt kommer att flyttas fram till Sveavägen. Baksidan av byggnaden mot Malmskillnadsgatan 

kommer fasaden att vinklas ut mot gatan för att på så sätt visuellt bryta av den långa fasaden. Istället 

för tillbyggnationen i glas som byggdes till i början av 90-talet kommer de istället att byggas en bred 

trappa upp till Malmskillnadsgatan och sedan kommer även en paviljong att byggas i hörnet 

Sveavägen/Hamngatan. Figur 3 nedan visar Hus S. (Veidekke, 2019) 
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Figur 3, Bilden tagen av Omar och Hadi på platsbesöket, visar Hus S Sergels torg. (04/25/2019) 

3.2.3 Hus M NCC 

NCC ansvarar för M-huset som har omfattning på 550 MSEK och ombyggnationens yta är cirka 

16 000 m2. Byggtiden är från 2017 till 2020 och vid projektets slut ska huset innehålla cirka 280 

hotellrum, 34 lägenheter och längs söderut kontorslokaler. M-huset kommer att byggas på med två 

våningar där en till två våningar kommer att vara indragna. Den nuvarande långa och monotona 

fasaden kommer för ögat att delas upp i tre för att få bort den tråkiga känslan som byggnaden inger 

idag. Nedan visas Hus M i figur 4. (NCC, 2019) 

  

Figur 4, Bilden tagen av Omar och Hadi på platsbesöket visar Hus M, Sergels torg. (04/25/2019)  



6 

 

3.2.4 Hus H Zengun 

Zengun ansvarar för om- och tillbyggnaden av hörnhuset mot Malmskillnadsgatan som kallas för Hus 

H. Zengun ansvarar också delar av Hus M (plan 1–4) och Hus S (1–6), och den totala ytan är cirka 

20 000 m2. Här ska de byggas kontorslokaler samt rivning och nybyggnad av Hamngatspalatset med 

kontor och handel. Byggtiden är från sommaren 2017 till 2020. En del av den nuvarande byggnad är 

tekniskt slut och kommer därför att rivas. Det nya huset planeras bli två våningar högre än den 

nuvarande. Projektet kommer att omfatta både interiört och exteriört arbete. Nedan visas Hus H i figur 

5. (Zengun, 2019) 

 

Figur 5, Bilden tagen av Omar och Hadi på platsbesöket visar Hus H, Sergels torg. (04/25/2019) 

3.3 Myloc 

Myloc AB bildades år 2007 och är ett konsult- och lösningsbolag som hanterar logistik i diverse 

branscher. Deras fokus ligger på att utveckla digitala molnbaserade lösningar för att säkerställa ett 

effektivare logistikflöde. En av dessa lösningar är Myloc Construction som är ett molnbaserat 

logistiksamverknings verktyg som erbjuder en helhetsbild över materialleveranser och resurser i ett 

projekt. Programmet är tillgängligt till alla involverade parter vilket är av största vikt när ett stort 

projekt som Sergelhuset behandlas. Programmet behandlar bokning av hissar och kranar, flytt av 

material och resurser samt materialleveranser till diverse leveranszoner. Målet med detta är att öka 

informationsflödet mellan de inblandade parterna så att rätt material levereras vid rätt plats och 

tidpunkt. (Myloc, 2019) 
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4. Teoretisk referensram 

Detta kapitel redovisar den teoretiska informationen som har använts för detta examensarbete. 

4.1 Entreprenadform 

Som tidigare nämnt genomförs Sergelhuset i form av en totalentreprenad vilket betyder att byggherren 

med hjälp av projektledare utför undersökningar för att fastställa vilka krav som ska fastställas på det 

färdiga bygget. En av dessa krav är funktionskrav och med det menas att byggnaden ska uppfylla 

bestämda funktioner. Med kraven som underlag sker en upphandling i form av en totalentreprenad. 

Den entreprenör som anlitas kallas för totalentreprenör och ansvarar för både projekteringen samt 

byggandet. Därefter anlitar entreprenören underentreprenörer som ansvarar för olika områden såsom 

el-entreprenör och VVS- entreprenör. Underentreprenörer ansvarar vanligtvis för projekteringen för 

sin egna de. (Nordstrand, 2011) 

Figur 6 visar hur en totalentreprenad kan se ut 

Figur 6, visar uppbyggnaden av en totalentreprenad, gjord i Word.  

4.2 Logistik 

Området logistik och transport utvecklas konstant. Tekniker som används inom området logistik 

påverkas till en väldigt hög grad av samhället, industrin och miljön. Den drivande kraften för 

utvecklingen är en marknadsekonomi som ständigt kräver mer effektiva, rationella och miljövänliga 

lösningar. 

Men hur definieras egentligen logistik? Begreppet logistik kan definieras på olika sätt. Ett citat från 

boken Läran om effektiva materialflöden, 2005 lyder:  

Logistik definieras som planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt med syftet att 

tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga 

kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser. (Jonsson, Mattsson, 2005)   

Konsulter

Entreprenör

Underentreprenör Underentreprenör Underentreprenör

Beställare

Totalentreprenör 

Underentreprenörer 
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(Shapiro, Heskett, 1985) definierar logistik med hjälp av de sju R: en. De sju R:en är de aktiviteter 

som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt 

tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad. 

Logistiken ses som ett operativt sätt att förflytta material från ett ställe till ett annat, där effektiviteten i 

denna process beror på hur bra systemet som producerar logistiken är utformat (Lumsden, 2012). 

4.3 Bygglogistik 

Logistiken har även en stor betydelse för byggbranschen, dock fungerar logistiken på ett annorlunda 

sätt inom byggindustrin. Byggindustrin driver sin produktion i projektform, vilket betyder att varje ny 

byggnad är ett nytt projekt och har unika förhållanden. På grund av detta har byggindustrin ett 

speciellt problem, vilket är att en ny organisation måste skapas för varje bygge, som leder till att 

förbättring av byggprocessen försvåras. (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2013) 

Inom tillverkningsindustrin är förflyttningen av material oftast enligt standardiserade flöden, men 

inom byggbranschen fungerar det på ett annat sätt, material, utrustning samt arbetare förflyttas från 

projekt till projekt till projekt. Det blir svårt att skapa standardiserade flöden på grund av att 

förhållanden såsom storlek och geografi på byggplatsen förändras från projekt till projekt. Lagring av 

material på arbetsplatsen är begränsad och material som blir stående utomhus utan skydd blir oftast 

förstörda. Det är därför av stor vikt att alla leveranser kommer i rätt tid och i rätt mängd. För att 

undvika material- och tidsspill är ett bra planeringsarbete nödvändigt, dock är detta problematisk på 

grund av att olika byggmoment utförs av olika yrkesgrupper och förseningar i ett moment kan leda till 

att resurser tas från ett annat moment och skapar en dominoeffekt. (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 

2013) 

4.4 Effektivisering av bygglogistiken 

4.4.1 5s 

5s är ett verktyg för att höja nivån på arbetsmiljön samt få en ökad lönsamhet. Detta system baseras på 

fem pelare som lyder: 

• S1: Sortera: Identifiera nödvändigt material och avlägsna sedan material som ej behövs 

• S2: Strukturera: Material och hjälpmedel ska placeras närliggande till de områden där de 

används för att undvika tidsspill samt minska transportsträckor inom arbetsplatsen 

• S3: Städa: Arbetsplatsen ska hållas rent 

• S4: Standardisera: Skapa standarder för att underlätta fortsatt arbete med 5s 

• S5: Skapa vana: Skapa bra vanor och inkludera 5s i det dagliga arbetet. (Prolog, 2017) 

Nedan visas en bild på hur systemet 5s är uppbyggt. Det påbörjas med att sortera och sedan 

strukturera, städa, standardisera och sist skapa vana. 
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Figur 7, visar hur 5s systemet är uppbyggt. (5s, Prolog AB, 2017) 

 

4.4.2 Just in time transporter 

Det är viktigt för företag som inte har en produktionsbuffert att få leveranser av materialet i samma 

stund som det ska användas då det är väldigt ont om ytor för att lagra material. Denna ansträngning 

mot att ha en försörjning utan lagring kallas ofta för JIT (Just-In-Time). Framförallt är JIT leveranser 

intressanta för företag som använder olika komponenter t.ex. när man tillverkar stora volymer men i 

många olika kundspecifika varianter. (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2013) 

JIT har inte utvecklats till att beskrivas som en metod utan som en filosofi som leder till kontinuerliga 

förbättringar. Denna filosofi byggs upp av fyra principer: 

• Angrip grundläggande problem. JIT-principen lägger tonvikten på att de är meningslöst att 

dölja större problem som exempelvis flaskhalsar och dåliga leverantörer utan man ska istället 

lösa dessa problem. 

• Undanröj slöseri. Slöseri omfattar allt arbete som inte höjer produkternas värde, såsom 

översyn, transport och lagring. JIT principen betonar att sådant arbete måste undvikas för att 

företaget ska bli mer effektivt. 

• Sträva efter enkelhet. Tidigare system för produktionsstyrning har utgått från en mer 

komplicerad tillverkningsprocess. Det som eftersträvas med JIT-Systemet är att man ska 

förenkla flödet av material för att senare kunna införa ett enkelt styrsystem. 

• Utforma system som upptäcker problem. Ett JIT-System ska innehålla funktioner som gör det 

enkelt att upptäcka eventuella problem. T.ex. statistisk kvalitetskontroll som upptäcker om det 

finns några avvikande tendenser (Lumsden, 2012). 
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Tabell 1 

Visar skillnaden mellan traditionella leveranser och JIT-leveranser 

Traditionella leveranser JIT-leveranser 

Långa transporttider Korta transporttider 

Stora volymer Små volymer 

Låg tidsprecision  Hög tidsprecision 

Låg leveranssäkerhet Hög leveranssäkerhet 

Inget totalansvar Total ansvar 

(Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2013) 

 

4.4.3 Tredjepartslogistik  

Rent historiskt så är tredjepartslogistik ett nytt begrepp som växte fram på slutet av 80-talet. Per 

definition är tredjepartslogistik när en tredje part, ett neutralt företag som varken är kunden eller 

leverantören står för logistik aktiviteter såsom lagerhantering och transporter för ett annat företags 

räkning. Utöver dessa aktiviteter kan även tilläggstjänster inom inköp och kundtjänst förekomma (Ahl, 

Johansson, 2002). 

Positiva aspekter med att anlita ett TPL-företag är: 

• Att minska användningen av egna resurser och därmed ökad flexibilitet och minskat 

risktagande. 

• Att minska logistikkostnaderna 

• Att klara kundernas förändrade krav på service  

• Att logistiken inte är en kärnverksamhet (Rosén, 1999). 

Exempelvis anlitar ett byggföretag ett logistikföretag vid leveransen av måttanpassad isolering där 

logistikföretaget skär upp isoleringen enligt ritningar som de fått av företaget samt även levererar 

oskuren isolering i en samlad leverans. Detta leder till att byggföretaget kan minska sina lager av 

isoleringen på bygget. Här har logistikföretaget både tagit över en del av förädlingsarbetet och även 

tillförseln av isoleringen till bygget (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2013). 

4.5.1 Logistik och IT 

Informationsteknik har idag blivit en stor del av det vardagliga livet och dessutom fått ett starkt 

inflytande på företagsvärlden. IT kan definieras på följande sätt ” Ett samlingsbegrepp för teknik som 

samlar in, lagrar, bearbetar, kommunicerar, söker och presenterar data, text, bild och tal. (Fredholm, 

2006). Inom logistik används IT för att säkerställa de grundläggande kraven för ett effektivt 

logistikflöde, att informationen kommer fram i rätt tid, är alltid tillgänglig och att den är korrekt. 

(Fredholm, 2006) 
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I takt med den snabba IT-utvecklingen har det skapats flera olika verktyg och lösningar för att skapa 

effektivare logistikflöden. Detta skapar nya förutsättningar gällande lagring, transport och leveranser. 

Denna nya generation av logistik har fått ett nytt namn, e-logistik. (Ahl, Johansson, 2002) 

E-logistik tar sin utgångspunkt i de digitala flöden jämfört med den traditionella logistiken som tar sin 

utgångspunkt i materialflöden. Med hjälp av ett digitalt flöde kan integrerade helhetslösningar skapa 

effektivare fysiska flöden. (Storhagen, 2003) 

 

4.5.2 Myloc Construction 

Myloc Construction är ett molnbaserat logistiksamordningsverktyg som används för att planera och 

koordinera leveranser samt arbetsuppgifter. Alla parter inom projekten har tillgång till verktyget vilket 

möjliggör samverkan mellan de olika byggaktörerna inom projektet. Ombyggnationen av Sergelhuset 

utgörs av tre olika ombyggnadsprojekt, Hus S, Hus M och Hus H. För att möjliggöra ett projekt av 

denna storlek är samordningen mellan delprojekten av största vikt. Myloc Construction hjälper till att 

planera, organisera och utföra arbetsmoment inom samt mellan delprojekten. 

Första sidan inom programmet ger en överblick över verktygets innehåll vilket är leveransschema, 

arbetslista, kollisökning samt diverse Myloc inställningar och guider som visas i figur 8. 

Figur 8, visar första sidan efter inloggning med de olika menyerna. (Myloc construction, 2019) 
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Inom leveranskalendern finns det olika val angående vad som ska visas eller döljas. Filter såsom val 

mellan olika byggare, projekt och lossningszoner finns att välja mellan för att förenkla användningen 

av programmet vid mer komplexa projekt där ett stort antal olika aktörer är inblandade. Vidare finns 

det flera andra filter vilket ytterligare underlättar användningen av programmet. Införandet av färger 

samt en APD-plan hjälper till att strukturera arbeten samt vilka resurser som används. Figur 9 visar de 

olika filter som kan väljas för att underlätta användningen av programmet. 

Figur 9, visar de filter och val som finns för leveransschemat. (Myloc construction, 2019) 

 

I bilden nedan presenteras hur schemat ser ut i veckovy och i varje händelse står det en kort 

beskrivning vad aktiviteten berör. 

Figur 10, visar hur schemat ser ut. (Myloc construction, 2019) 
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För att göra en bokning är klickar man på en ledig plats i schemat, vilket öppnar upp ett nytt fönster 

där det fylls i relevant information. Nedan visar hur detta bokningsfönster samt vilken information 

behöver ifyllas såsom tid, lossningszon, resurser och fordon. 

Figur 11, visar hur bokningsfönstret ser ut och vad som behöver fyllas i. (Myloc construction, 2019) 

Sedan måste en miljörapport fyllas i, som innehåller fordonstyp, avståndet en leverans ska färdas från 

projektet samt avståndet det ska färdas tillbaka. Detta är ett krav för att kontrollera miljöutsläppen och 

att projektet uppnår de fastställda Leed-kraven. 

Figur 12, visar hur miljörapporten ser ut och vad som behöver fyllas i. (Myloc construction, 2019) 
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Efter detta fylls det i vilka resurser som kommer användas såsom lastzon, hiss och kran under fliken 

extra resurser. Om det är en återkommande aktivitet eller leverans kan detta fyllas i och då bokar 

programmet in den bokningen automatiskt på det intervall som anges. 

Under filken ”arbetslista” ser man alla kommande leveranser i listform. Där finns det information som 

resurs, planerat startdatum och kollinummer vilket visas i figur 13. 

Figur 13, visar hur arbetslistan ser ut. (Myloc construction, 2019) 

Myloc construction har även en mobil applikation med samma funktioner som ovan, där man kan visa 

bokningar och dess information samt göra egna bokningar. Samma information som ovan behöver 

fyllas i och visas i figur 15. 

  
Figur 14, visar hur startsidan och schemat ser ut i mobilen. (Myloc construction,2019) 
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Figur 15 nedan visar bokningsfönstret för en aktivitet i mobilapplikationen. 

  

Figur 15, visar hur bokningsfönstret ser ut i mobilen. (Myloc construction, 2019) 
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5. Genomförande 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som har använts samt hur de har använts. 

5.1 Analysmetod  

Vid framtagning av information för en studie används olika typer av analysmetoder. Det som 

bestämmer vilken metod som används är vilket sätt informationen för rapporten tas fram. Teorier som 

tas fram med hjälp av observationer kallas för induktiv metod. Testas teorier med exempelvis enkäter 

kallas det deduktiv metod.  Det finns många olika insamlingsmetoder, till exempel 

enkätundersökningar, observationer, intervjuer och platsbesök. Analysmetoder kan delas upp i 

kvalitativa- och kvantitativa metoder (Svensson, Per 2015). 

5.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod  

Kvalitativ metod betyder att en djup undersökning och analys utförs där forskaren med hjälp av 

analyser, observationer och faktainsamling samlar in detaljerad information. Som ett resultat av detta 

formas en uppfattning kring den samlade informationen samt de observationer som gjorts. Detta ger en 

klar bild till författaren om ämnet. Metoden används mest för vetenskapliga och forskningsarbeten. 

För att skapa helhet som är direkt kopplad till det behandlade ämnet fångas tydliga motiv, tankesätt 

och uppfattningar. Den kvalitativa metoden har genomförts genom att utföra intervjuer med olika 

ansvariga på tre olika ombyggnadsprojekt, hus S, hus M och hus H. 

Kvantitativa metoden omfattar information som forskaren själv tagit fram där både vetenskapliga 

analyser och insamling av information ingår. Intervjuer och enkätundersökningar genomförs för att ta 

fram fakta som visar statistik över resultat. Med hjälp av statistiken kan man redovisa vad en speciell 

grupp tycker samt göra jämförelser (Holme och Solvang, 1997).  

Kvantitativa metoden har genomförts genom att sammanställa resultaten från enkäter på ett 

kvantitativt sätt i form av grafer och tabeller. 

5.1.2 Induktiv och deduktiv metod  

Induktiv och deduktiv metod är två metoder som ingår i de kvalitativa och kvantitativa metoderna. 

Denna rapport tillhör den deduktiva metoden då rapporten innehåller fakta från böcker, studier, 

intervjuer och enkäter. 

Deduktiv metod innebär att man utgår från andra teorier och utifrån dessa teorier ställer man egna 

hypoteser som man sedan prövar för att få fram en slutsats. 

Induktiv metod betyder forskaren själv uppfinner nya teorier genom att samla en mängd fakta genom 

observationer för att i slutändan komma fram till en slutsats (Matthew, 2016). 

5.2 Datainsamling 

Datainsamling delas upp i två delar; sekundär- och primärdata. Sekundärdata är data som redan finns 

tillgänglig att hämta på exempelvis hemsidor och böcker. Data som insamlats med hjälp av intervjuer 

och enkäter kallas för primärdata. (Andersen, Schwencke, 2013) 

Examensarbetet innehåller en kombination av sekundär-och primärdata. Rapportens sekundärdata 

omfattar information som tagits fram genom hemsidor, böcker och tidigare examensarbeten. 

Primärdata har insamlats genom intervjuer med enkäter. 
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5.3 Intervjuer 

Vi har genomfört totalt 9 intervjuer för de tre olika projekten där logistikansvariga för varje projekt har 

intervjuats. En logistics controller, Myloc ansvarig, huvudskyddsombud, arbetsledare samt 

underentreprenörer har också intervjuats. Frågorna har fokuserat på Myloc och varit öppna samt 

relevanta för ämnet. Respondenterna fick tid att svara och utveckla sina svar och vid otydligheter så 

förtydligades frågan igen. Intervjuer har använts för att det är den mest lämpliga metoden för att 

erhålla relevant information om Myloc construction. Respondenterna har haft varierande arbetsroller 

för att få information om hur varje del av organisationen upplever programmet, alltifrån beställare till 

underentreprenörer.  

5.4  Enkäter 

Enkäter är en enklare form av intervjuer där deltagande svarar på simpla frågor angående Myloc 

construction. I de projekt som detta examensarbete behandlar var antalet myloc användare begränsat. 

Enkäten skickades ut via mail till alla användare dock var det ett par stycken som svarade. Totalt var 

det 5 svar som kom in utav 20 som enkäten skickades till. Detta är en försvagar resultatet som 

anskaffades från enkäten, dock har hälften av dessa 20 intervjuats vilket ger en bra grund för att dra 

relevanta slutsatser. 

5.5 Observationer 

Observationer delas upp i deltagande och icke-deltagande observationer. Exempelvis så är en 

deltagande observation att närvara på ett möte utan att aktivt delta i mötet utan bara observera, en 

deltagande observation skulle betyda att man samtidigt som man observerar också deltar i mötet. 

Observationer sker som antingen en öppen eller en dold observation. Öppen observation betyder att de 

observerade redan från början vet att de är föremål för en sådan undersökning då man talat om det för 

dem. En dold observation då det observerade inte vet om att de blir observerade (Andersen, 

Schwencke, 2013). 

Vi har genomfört två icke-deltagande öppna observationer där vi observerat hur logistikmöten går till 

och på förhand förklarat för alla på mötet vad ändamålet har varit. Syftet med observationerna var för 

att observera hur programmet används samt på vilket sätt det effektiviserar logistikflödet. Vid 

observationerna antecknades relevant information angående sättet som programmet används. 
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6 Resultat 

I detta kapitel presenteras det resultat som har som har framkommit från intervjuer och enkäter. 

6.1 Enkäter 
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Fråga 11 Övriga synpunkter 

Här kunde respondenterna ge övriga synpunkter om logistikprogrammet Myloc construction som de 

ansåg vara viktigt. 

Svar 1: Utveckla appen så att det blir smidig användning 

Svar 2: Kostnaden för programmet är inte värt utifrån de brister och saknad av vitala funktioner som 

behövs för stora projekt, medelstora projekt, små projekt, innerstadsprojekt, projekt med flera olika 

entreprenader och även projekt med endast en entreprenad. Det är inte storleken som ska avgöra om 

programmet skall användas eller inte, utan nyttjandegraden som systemet ger och förmågan av att 

anpassa sig efter flertal behov. 

6.2  Intervjuer 

6.2.1 Intervju 1 - Logistikcontroller 

Logistikcontroller Cristina Aguilar som har arbetat med Myloc sen verktyget kom ut, har som uppgift 

på Sergelhuset, att kontrollera att varje entreprenadområde följer den logistikplan som har fastställts. 

Logistiken är uppdelad i fem olika delområden vilket består av en logistikorganisation, terminal och 

slingbil, leveransplanering, bemanning/maskiner samt avfallshantering. Myloc används som ett 

samordningssystem mellan de olika parterna. Enligt Cristina funkar detta system väldigt bra då det är 

ett upplägg som varje entreprenadområde kan implementera i sin egna interna organisation. 

Logistikprogrammet används för att undvika användningen av flera olika program, utan endast ha 

tillgång till ett system där alla bokningar gällande resurser och lossning zoner visas för alla inblandade 

parter. Den stora utmaningen som kom fram genom intervjun var samordningen, då det finns flera 

entreprenörer inblandade som behöver boka resurser, material och utvändiga ytor vilket det är väldigt 

ont om på grund av projektets placering. Sedan finns det en annan utmaning vilket är det enorma 

trafikflödet vilket begränsar framkomligheten till projekten. Det finns även inga ”checkpoints” där 

leveranser kan stanna och invänta tills det finns plats för de att komma in. Cristina har som sagt använt 

Myloc ett långt tag, dock har användning av programmet ökat i detta projekt då hon har en annan roll 

än vanligt, vilket leder till att flera delar av Myloc används. Införandet av en SMS avisering påpekades 

vara något som ständigt har dykt upp bland entreprenörer som har använt programmet. Det är mycket 

som pågår på arbetsplatsen och ibland kan det vara svårt att komma ihåg en bokning som har gjorts för 

fem veckor sedan, då kan det vara bra att få ett SMS att leveransen är på ingång. Myloc bör användas 

till alla sorts projekt för att skapa samordning mellan de inblandade parter. Jämfört med andra program 

är Myloc väldigt omfattande då man kan koppla logistikpartner och lager. Dock är det ett mindre 
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flexibelt program då det inte kan anpassas efter varje projekt, utan använder standard. (Aguilar LC, 

2019) 

6.2.2 Intervju 2 - Leveranskoordinator 

Johan Wiklund arbetar inom alla tre projekt som leveranskoordinator vilket innebär att han granskar 

alla bokningar innan de antigen godkänns eller nekas beroende på om de uppfyller kraven som finns. 

Under denna intervju kom det fram att den största utmaningen som finns just nu är att man bemöter 

kravet på 72 timmars framförhållning. Ibland kommer det obokade leveranser och det är något som 

behöver förbättras men i det stora hela funkar logistiken bra. Användningen av Myloc är enkel och de 

flesta klarar av att lära sig programmet snabbt, dock finns det vissa som har svårt att komma igång 

med systemet. Programmet bör vara mer flexibelt så att det kan anpassas till det aktuella projektet. 

Systemet bör användas till stora projekt där flera olika parter är inblandade. Vid enklare projekt blir 

programmet överflödigt och komplicerar logistiken. Zentiro är ett program som har använts tidigare av 

Johan och jämfört med Myloc är det ett mer flexibelt system, dock saknar det funktioner såsom att 

man ska kunna koppla programmet till leverantören. I detta projekt ansågs Myloc vara ett mer 

passande system då det är väldigt omfattande. (Wiklund LK, 2019) 

6.2.3 Intervju 3 - Logistikansvarig Zengun 

Logistikansvarig i Zengun ansvarar för Hus H samt delar av Hus S och M. Under intervjun påpekades 

att Myloc har en stark grund men saknar en hel del funktioner. Mobilapplikationen bör utvecklas då 

det finns många som är ute på produktionen och då är Myloc på mobilen väldigt viktigt. Som ansvarig 

bör man kunna få en avisering när någon gör en bokning eller ändrar en bokning. Det bör även finnas 

en funktion för transportörerna att meddela sin status, vare sig de var försenade eller kommer fram i 

tid. Sedan bör programmet automatiskt räkna ut avståndet som transporten ska köra och det ska inte 

behöva göras manuellt. Vid bokningar bör fönstret kunna minimeras för att kunna se namnen på 

lossningszonerna, resurser osv utan att man behöver börja om. Myloc är ett bra att använda vid större 

projekt där man har flera lossningszoner, projekt med flera parter samt innerstadsprojekt. Vid mindre 

projekt blir verktyget överflödigt. (Nordin, LA 2019) 

6.2.4 Intervju 4 – Logistikansvarig NCC 

Logistikansvarig i NCC ansvarar för Hus M och sköter den invändiga samt utvändiga logistiken för 

det projektet. Under intervjun framkom det att logistiken fungerar bra med tanke på att det är ett stort 

innerstadsprojekt, dock förekommer det leveransfel såsom leveranser med fel emballage, obokade 

leveranser samt att stora mängder material levereras när det inte finns nog med plats för att förvara 

materialet. Myloc är enkelt att användas men det finns förbättringar som kan införas i programmet 

såsom SMS aviseringar till arbetsledare eller logistikansvarig när en leverans är på väg. En 

introduktionskurs bör också vara tillgänglig för att nya användare ska kunna komma igång med 

programmet. Dubbelbokningar bör inte vara möjliga och istället för att en person ska hantera 

dubbelbokningar bör programmet säga ifrån och informera att det redan finns en bokning vid denna 

tid. Myloc bör användas till alla projekt, speciellt till ett stort samordningsprojekt som detta. (EK LA, 

2019) 

6.2.5 Intervju 5 – Underentreprenör El 

En el underentreprenör som jobbar på projekt Sergelhuset hus S intervjuades och han berättade att allt 

material som beställs genom el grossisten ska gå genom logistiksamordningsprogrammet Myloc vilket 

är jobbigt då det är svårt att få samspelet mellan grossisten och Myloc att funka. Han ansåg att det är 

bättre om man istället bara kan ringa så kommer leveransen när den kommer. Systemet i sig var inget 

problem med utan det fungerade bra. De stora problemet är som tidigare nämnt att kunna koordinera 

Myloc med grossisten samt restorderna. Myloc bör användas för innerstadsprojekt och större projekt 

(Jansson UE, 2019). 
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6.2.6 Intervju 6 – Underentreprenör rör och värme 

En underentreprenör inom rör och värme intervjuades på Sergelhuset hus S. Han påpekar att logistiken 

sköts genom Myloc samt forum och möten. Användningen av programmet i sig är användarvänligt 

och enkelt men kan förbättras på några fronter. Framförhållningstiden på 72 timmar vid förfrågningar 

till en på bokning via Myloc är för lång och bör vara kortare. Kontroll av fraktsedlar kan skippas då 

den infon redan finns i Myloc när man genomför bokningen. Myloc ska kunna vara anpassningsbar till 

specifika projekt där det går att ta bort och lägga till funktioner beroende på projekt. Förmedla tiderna 

på bokningarna i Myloc till leverantörer på ett bättre sätt för att undvika leveransfel samt förbättra 

kilometer funktionen i Myloc som anger hur långt materialet ska transporteras med avseende på 

koldioxidutsläpp. En utbildning ska tillgodoses för alla parter som ska använda programmet. Myloc 

bör användas för innerstadsprojekt och större projekt samt där man vill ha kontroll på flöden och 

begränsa yta i lastzoner (Ljungdahl UE, 2019). 

6.2.7 Intervju 7 – Logistikansvarig Veidekke 

Viedekkes logistikansvarig intervjuades på projekt Sergelhuset hus S. Han berättar att alla transporter 

och bokningar går genom Myloc där underentreprenörer ska planera sina leveranser med minst 72 

timmars framförhållning. Logistiken har funkat bra hittills men den riktiga utmaningen kommer när 

ytskiktet startar efter sommaren. Myloc är ett användarvänligt program men det finns och har funnits 

buggar och programmet är inte riktigt anpassat för bygg, bra om man kan anpassa programmet till 

varje specifikt projekt. Leverantörer kan kopplas till programmet men det är endast med det största 

leverantörerna som detta är möjligt då de mindre inte vet hur man använder Myloc. Beroende på 

position får man olika behörigheter, har man en lägre behörighet får man ingen bra överblick och 

behöver kolla igenom schemat manuellt hela tiden för att se bokningar och ändringar. Bättre om man 

istället får en avisering för bokningar och ändringar. Myloc bör användas till alla projekt pga. att det 

leder till bättre planering, men för mindre projekt räcker det att använda enklare program som kostar 

mindre (Olsson LA, 2019).  

6.2.8 Intervju 8 - Huvudskyddsombud 

Huvudskyddsombudet till projekt Sergelhuset intervjuades, han har ansvar för att alla skydds och 

ordningsregler följs på bygget. Han berättar att alla typer bokningar som görs måste gå igenom Myloc. 

Systemet Myloc i sig funkar bra, men på grund av placering på projekt så har logistiken varit 

bristfällig. Problematiskt många som inte förstår och accepterar att man inte kommer in med 

leveranser om man inte lagt in en bokning via Myloc. Tog ett litet tag innan man fick grepp om 

programmet, en utbildning hade vart bra att få. Systemet kan förbättras genom att inför SMS 

aviseringar vid inleveranser samt ändringar som sker. Myloc bör användas så fort man kommer över 

ett visst antal entreprenörer samt till medelstora projekt och större projekt, placeringen spelar också 

roll. Exempelvis behövs inte Myloc för ett projekt ute på ett fält i Barkarby men det behövs för ett 

innerstadsprojekt (Ekström HSO, 2019).  

6.2.9 Intervju 9 - Arbetsledare 

Arbetsledare för fasaden och delar av stomkompletteringen intervjuades. Nadia berättar att alla 

bokningar görs genom Myloc och att det fungerar bra men att när en ny underentreprenör utsetts för 

Myloc så blir det lite som en Chock.  De tar tid innan alla vänjer sig vid Myloc men när det väl 

fungerar så fungerar det väldigt bra. Viktigt att ha en genomgång om hur programmet fungerar så alla 

inblandade parter lär sig hur programmet används. Myloc har förbättrats mycket sen projektet startade, 

uppdateringar har skett. Förr gick det inte att boka en kran utan att lägga in ett fordon, nu har Myloc 

uppdaterat detta så bokningen går igenom ändå utan fordon. Bra om en APD-plan kan tas fram på 

mobilen så att man ser vad hagarna heter. En SMS avisering på leveransen 15 minuter innan den 

kommer fram uppskattas. En funktion som i dagsläget saknas är att när man bokar hagarna så kan man 

boka hur många leveranser som helst i samma hage. Där ska programmet istället säga ifrån. Just nu är 

det en persom som säger ifrån och går igenom alla bokningar och säger det här kommer inte funka. 

Det borde införas i programmet att om en bokning görs på en dag där det redan finns en bokning ska 

programmet säga ifrån för att undvika dubbelbokningar. Just nu går det endast att se en dag i taget på 
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mobilen men inte veckovy, hade vart bra att kunna se en veckovy på mobilen. Myloc behövs när det är 

ett samverkningsprojekt, ett stort projekt mitt i stan. Skulle det vara ett bostadsprojekt i Kallhäll så 

behövs inte Myloc (El Zain AL, 2019). 

 

 

6.3  Statistikrapport  

Nedan har en statistikrapport från april månad bifogats och visar huruvida inbokade leveranser 

kommer i tid eller inte. Utav alla leveranser under april månad kom 75% inom tidsramen. Av de 25% 

som inte kom tid bestod 35% av förseningar och resterande 65% var för tidiga. 

Tabell 2, Visar om leveranser kommer inom planerad tidsram 

Startdatum Starttid Slutdatum Sluttid 
Verkligt 
datum 

Verklig 
starttid 

Verklig 
sluttid 

Enligt 
leveransschema 

2019-04-01 08:00:00 
2019-04-

01 09:00:00 2019-04-01 08:24:04 08:31:46 I tid 

2019-04-01 07:00:00 
2019-04-

01 08:00:00 2019-04-01 07:11:13 07:27:24 I tid 

2019-04-01 09:30:00 
2019-04-

01 10:00:00 2019-04-01 09:41:04 10:04:59 Ej i tid 

2019-04-01 15:30:00 
2019-04-

01 16:00:00 2019-04-01 15:49:48 15:49:58 I tid 

2019-04-01 11:00:00 
2019-04-

01 11:30:00 2019-04-01 11:02:12 11:09:07 I tid 

2019-04-02 10:30:00 
2019-04-

02 11:00:00 2019-04-02 10:25:42 10:49:15 I tid 

2019-04-02 12:00:00 
2019-04-

02 13:00:00 2019-04-02 11:53:35 12:01:08 I tid 

2019-04-02 07:00:00 
2019-04-

02 10:00:00 2019-04-02 06:58:56 07:15:24 I tid 

2019-04-02 10:30:00 
2019-04-

02 11:00:00 2019-04-02 10:22:06 10:37:57 I tid 

2019-04-02 10:00:00 
2019-04-

02 10:30:00 2019-04-02 09:19:01 09:42:38 Ej i tid 

2019-04-02 11:00:00 
2019-04-

02 12:00:00 2019-04-02 10:56:32 11:14:53 I tid 

2019-04-03 12:00:00 
2019-04-

03 12:30:00 2019-04-03 11:39:26 11:48:10 Ej i tid 

2019-04-03 10:00:00 
2019-04-

03 11:00:00 2019-04-03 09:49:52 10:03:46 I tid 

2019-04-04 09:00:00 
2019-04-

04 11:00:00 2019-04-04 08:55:30 09:45:59 I tid 

2019-04-04 10:30:00 
2019-04-

04 11:00:00 2019-04-04 10:43:33 10:45:44 I tid 

2019-04-04 07:00:00 
2019-04-

04 09:00:00 2019-04-04 07:09:08 08:29:09 I tid 

2019-04-04 09:00:00 
2019-04-

04 10:00:00 2019-04-04 08:57:11 09:23:02 I tid 

2019-04-04 07:00:00 
2019-04-

04 07:30:00 2019-04-04 07:08:51 08:29:17 Ej i tid 
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2019-04-05 10:00:00 
2019-04-

05 13:00:00 2019-04-05 10:02:13 10:20:53 I tid 

2019-04-05 07:00:00 
2019-04-

05 08:30:00 2019-04-05 06:54:06 08:21:14 I tid 

2019-04-05 13:00:00 
2019-04-

05 14:30:00 2019-04-05 12:51:07 13:13:32 I tid 

2019-04-08 13:30:00 
2019-04-

08 14:00:00 2019-04-08 13:26:31 13:51:21 I tid 

2019-04-08 07:00:00 
2019-04-

08 10:00:00 2019-04-08 07:00:05 07:30:42 I tid 

2019-04-08 12:30:00 
2019-04-

08 13:30:00 2019-04-08 12:40:29 13:04:56 I tid 

2019-04-08 11:00:00 
2019-04-

08 12:00:00 2019-04-08 10:59:52 11:26:10 I tid 

2019-04-08 07:00:00 
2019-04-

08 10:00:00 2019-04-08 06:59:59 07:03:50 I tid 

2019-04-08 07:00:00 
2019-04-

08 12:30:00 2019-04-08 07:29:14 15:11:59 Ej i tid 

2019-04-09 09:00:00 
2019-04-

09 11:00:00 2019-04-09 09:43:24 10:27:40 I tid 

2019-04-09 08:00:00 
2019-04-

09 11:00:00 2019-04-09 10:18:01 10:43:49 I tid 

2019-04-09 10:30:00 
2019-04-

09 11:00:00 2019-04-09 10:48:02 10:52:31 I tid 

2019-04-09 07:00:00 
2019-04-

09 08:00:00 2019-04-09 07:01:41 07:23:00 I tid 

2019-04-09 07:00:00 
2019-04-

09 09:00:00 2019-04-09 06:37:52 08:17:43 I tid 

2019-04-10 07:00:00 
2019-04-

10 07:30:00 2019-04-10 06:56:43 07:14:42 I tid 

2019-04-10 07:30:00 
2019-04-

10 09:00:00 2019-04-10 07:19:00 08:19:00 I tid 

2019-04-10 12:00:00 
2019-04-

10 12:30:00 2019-04-10 12:00:55 12:18:33 I tid 

2019-04-10 14:00:00 
2019-04-

10 15:00:00 2019-04-10 13:39:48 13:48:21 Ej i tid 

2019-04-10 08:00:00 
2019-04-

10 09:00:00 2019-04-10 08:05:44 08:13:47 I tid 

2019-04-11 14:00:00 
2019-04-

11 16:00:00 2019-04-11 14:12:31 16:41:24 Ej i tid 

2019-04-11 07:00:00 
2019-04-

11 10:00:00 2019-04-11 07:17:35 08:33:16 I tid 

2019-04-11 15:00:00 
2019-04-

11 16:00:00 2019-04-11 15:12:27 15:21:43 I tid 

2019-04-11 10:30:00 
2019-04-

11 11:00:00 2019-04-11 10:40:37 10:45:55 I tid 

2019-04-12 09:00:00 
2019-04-

12 09:30:00 2019-04-12 08:37:51 08:53:22 Ej i tid 

2019-04-12 12:00:00 
2019-04-

12 14:00:00 2019-04-12 13:00:27 13:28:10 I tid 
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2019-04-12 08:00:00 
2019-04-

12 10:00:00 2019-04-12 11:38:50 11:51:03 Ej i tid 

2019-04-12 06:30:00 
2019-04-

12 09:00:00 2019-04-12 06:29:59 07:43:03 I tid 

2019-04-12 10:00:00 
2019-04-

12 12:00:00 2019-04-12 09:56:31 12:46:08 Ej i tid 

2019-04-15 09:30:00 
2019-04-

15 11:00:00 2019-04-15 09:06:18 09:15:03 Ej i tid 

2019-04-15 12:00:00 
2019-04-

15 13:00:00 2019-04-15 12:16:49 12:25:43 I tid 

2019-04-15 08:00:00 
2019-04-

15 08:30:00 2019-04-15 08:08:55 08:21:05 I tid 

2019-04-15 08:00:00 
2019-04-

15 09:00:00 2019-04-15 07:58:39 08:24:28 I tid 

2019-04-15 13:00:00 
2019-04-

15 14:00:00 2019-04-15 12:39:46 12:50:30 Ej i tid 

2019-04-15 14:00:00 
2019-04-

15 15:00:00 2019-04-15 14:01:36 14:16:50 I tid 

2019-04-15 10:00:00 
2019-04-

15 11:30:00 2019-04-15 09:42:54 09:59:02 Ej i tid 

2019-04-15 09:00:00 
2019-04-

15 10:00:00 2019-04-15 09:18:34 09:23:16 I tid 

2019-04-16 07:00:00 
2019-04-

16 10:00:00 2019-04-16 07:04:06 07:36:50 I tid 

2019-04-16 10:30:00 
2019-04-

16 11:00:00 2019-04-16 10:17:48 10:21:08 Ej i tid 

2019-04-16 13:00:00 
2019-04-

16 14:00:00 2019-04-16 12:56:55 13:12:50 I tid 

2019-04-17 07:00:00 
2019-04-

17 08:00:00 2019-04-17 07:33:27 07:49:39 I tid 

2019-04-17 07:30:00 
2019-04-

17 08:00:00 2019-04-17 07:33:49 07:44:53 I tid 

2019-04-17 10:00:00 
2019-04-

17 10:30:00 2019-04-17 09:51:50 09:59:21 Ej i tid 

2019-04-18 12:00:00 
2019-04-

18 13:00:00 2019-04-18 11:04:23 12:26:01 I tid 

2019-04-18 13:00:00 
2019-04-

18 16:00:00 2019-04-18 12:58:42 14:53:18 I tid 

2019-04-18 07:00:00 
2019-04-

18 07:30:00 2019-04-18 07:03:00 07:53:00 Ej i tid 

2019-04-18 10:00:00 
2019-04-

18 11:30:00 2019-04-18 10:11:34 10:31:58 I tid 

2019-04-18 12:00:00 
2019-04-

18 15:00:00 2019-04-18 12:04:00 12:57:00 I tid 

2019-04-23 11:00:00 
2019-04-

23 13:00:00 2019-04-23 11:57:25 12:11:53 I tid 

2019-04-23 08:00:00 
2019-04-

23 11:00:00 2019-04-23 09:20:53 09:37:28 I tid 

2019-04-23 10:30:00 
2019-04-

23 14:00:00 2019-04-23 10:32:44 11:32:08 I tid 
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2019-04-23 07:00:00 
2019-04-

23 08:00:00 2019-04-23 07:01:34 07:19:51 I tid 

2019-04-23 14:00:00 
2019-04-

23 15:00:00 2019-04-23 13:46:55 14:25:10 I tid 

2019-04-24 08:00:00 
2019-04-

24 08:30:00 2019-04-24 07:47:24 07:58:42 Ej i tid 

2019-04-24 08:30:00 
2019-04-

24 10:30:00 2019-04-24 08:33:27 09:19:28 I tid 

2019-04-24 07:00:00 
2019-04-

24 08:00:00 2019-04-24 07:20:57 07:34:00 I tid 

2019-04-24 12:00:00 
2019-04-

24 15:00:00 2019-04-24 11:44:31 14:19:34 I tid 

2019-04-25 07:00:00 
2019-04-

25 10:00:00 2019-04-25 07:03:15 07:45:50 I tid 

2019-04-25 10:30:00 
2019-04-

25 11:00:00 2019-04-25 19:53:38 19:53:58 Ej i tid 

2019-04-25 14:00:00 
2019-04-

25 15:00:00 2019-04-25 13:57:00 14:05:59 I tid 

2019-04-25 10:00:00 
2019-04-

25 11:00:00 2019-04-25 10:00:00 10:08:19 I tid 

2019-04-26 09:00:00 
2019-04-

26 09:30:00 2019-04-26 08:50:31 09:08:53 I tid 

2019-04-26 09:30:00 
2019-04-

26 11:00:00 2019-04-26 09:12:26 09:21:07 Ej i tid 

2019-04-26 08:00:00 
2019-04-

26 10:00:00 2019-04-26 08:29:33 08:45:29 I tid 
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7 Analys 

Detta kapitel analyseras resultatet från kapitel 6 med frågeställningarna som utgångspunkt. 

7.1 Enkäter 

Enkätundersökningen visar vad personer på olika projekt anser om Myloc. Syftet med enkäten, var att 

med hjälp av enkla frågor och korta svar få en överblick om hur användarna upplever användningen av 

programmet, samt vilka brister och förbättringsförslag som är relevanta. På grund av att det är väldig 

få som använder programmet, var antalet svar begränsade dock skapade dessa svar en bra grund för att 

kunna komma fram till relevanta slutsatser. 

Logistiken på de tre projekten är mycket svår att koordinera på grund av projektens storlek och plats. 

Fråga 1 som handlade om hur personalen upplevde logistiken i helhet gav varierande svar, 40% ansåg 

att logistiken var dålig, 40% ansåg att logistiken var bra och resterande ansåg att det var mycket bra. 

Detta kan bero på att personer från olika delar av logistikkedjan har svarat och hade olika åsikter om 

logistiken, vilket konstaterades under intervjuerna. 

På frågan angående effektiviteten av Myloc svarade 80% en sjua och resterande 20% en femma där en 

tia var mycket effektivt, vilket betyder att 4 av 5 personer ansåg att Myloc var ett effektivt program 

men att det fanns rum för förbättringar för att kunna öka effektiviteten. Detta återspeglades också på 

Fråga 7 samt Fråga 8 som handlade om hur mycket förbättringar som behövs samt hur mycket brister 

det finns i programmet. Deltagarnas medelvärde på frågan angående förbättringar var sju utav av tio 

vilket visar att användarna anser att det finns mycket rum för förbättringar av programmet. När det 

kommer till brister inom programmet var medelvärdet åtta utav tio vilket betyder att användarna ansåg 

att det fanns stora brister i programmet som behöver åtgärdas.  

Logistikprogram är väldigt viktigt för att kunna planera samt organisera logistiken på ett projekt. På 

Fråga 9 som handlade om vid vilka sorts projekt Myloc bör används, ansåg alla deltagande att Myloc 

bör användas vid innerstadsprojekt samt projekt där flera olika parter är inblandade. Sedan varierade 

svaren på de andra valen, dock tyckte de deltagande att desto större och komplicerat projektet var 

desto större var behovet av Myloc. 

Logistikprogram ska även vara användarvänliga, fråga 5 handlade om hur användarna upplever 

användningen av programmet. Medelvärdet var 6,2 där tio var mycket bra, detta kan bero på avsaknad 

av guider för användningen av programmet eller en introduktionskurs.  

7.2 Intervju 

Intervjuundersökningarna ger en djupare inblick om vad personer med olika arbetsroller anser om 

Myloc Construction. De tjänstemän som deltog i intervjuerna gav deras svar utifrån deras egna 

erfarenheter med programmet. Vid stora delar av intervjuerna hade de deltagande liknande uppfattning 

om programmet men vid vissa punkter skiljde sig åsikterna helt. 

Dubbelbokningar var något som dök upp vid nästan intervju vid frågan om brister inom 

logistikprogrammet. Resurser såsom kranar, lastzoner kan bokas flera gånger på samma dag och tid 

vilket leder till att flera felaktiga bokningar görs vilket i sin tur leder till förseningar och extra 

kostnader. Planering var en annan viktig faktor för att kunna skapa ett effektivt logistikflöde och det är 

då av största vikt att planeringsverktyget fungerar på bästa sätt. Det ska inte vara nödvändigt att gå 

igenom olika scheman för att se om det redan finns en bokning utan programmet ska automatiskt 

förhindra bokningen när det redan finns en existerande bokning på samma resurs och tid. 

Införandet av aviseringar var något som påpekades kunna vara en förbättring i programmet. För att 

kunna planera och organisera arbeten på ett effektivt sätt, behöver man veta exakt när leveranserna 

inkommer. Vid bokningar av leveranser som sker i förtid är det lätt att glömma vilken tid leveranserna 
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kommer, där ansåg respondenterna att en SMS avisering samt en avisering via mail skulle vara något 

som skulle förbättra programmet avsevärt. Respondenterna ansåg att olika aviseringar borde införas, 

såsom aviseringar vid schemaändringar, försening av leverans, samt en avisering 15 minuter innan en 

leverans är framme.  

Gemensamt för alla intervjuer var att alla ansåg att det bör finnas en introduktionskurs eller förbättrade 

guider för användningen av Myloc Construction. En grundlig genomgång av programmet var något 

som saknades och som enligt respondenterna skulle uppskattas. De nuvarande guiderna saknar bilder 

och videor vilket gör dessa dokument mindre användbara. Logistikverktyget är tänkt att vara en stark 

länk i logistikflödet och det är då essentiellt att användarna utnyttjar programmet på bästa sätt. 

En annan brist som underentreprenörerna ansåg vara en svag länk i programmet var avsaknaden av 

samspel mellan leverantör och Myloc. Målet med ett logistikprogram är att effektivisera logistikflödet 

men då alla leverantörer inte använder Myloc Construction skapades en svag länk i logistikflödet. 

Anställda behöver agera som en mellanhand mellan bokningar i Myloc Construction och leverantören 

vilket medför många onödiga telefonsamtal och mail. 

Det som framkom av det resultat som samlats in var att programmet var i behov av automatisering då 

många funktioner inom programmet kan förenklas. Ett exempel på detta är att avståndet som 

transporten ska färdas måste skrivas in manuellt vid en bokning.  

Utveckling av mobilapplikationen var också något som efterfrågades. Applikationen är något som är 

väldigt viktigt när man är ute på produktionen, då det inte finns tillgång till datorer och bara mobiler. 

Mobil applikationen är väldigt begränsad, då simpla funktioner såsom att kunna visa schemat i en 

veckovy inte är tillgängliga. Mobilen borde vara en stor del inom Myloc Construction för att 

underlätta användningen av programmet för arbetare ute på produktionen. 

Sammanfattningsvis var det mycket som intervjuerna hade gemensamt. De flesta hade väldigt 

liknande åsikter om programmet och vilka sorts förbättringar som de ansåg att programmet behövde. 

Sms aviseringar och dubbelbokningar var något som lyftes upp mest och ansågs vara viktiga 

funktioner som saknades. 

 

7.3 Statistikrapport  

Statistikrapporten ger en konkret bild av hur stor andel av leveranserna som kommer i tid. Detta visar 

om det resultat som har framgått från intervjuer och enkäter överensstämmer med praktiken. Utifrån 

statistiken från april månad kommer 75% av leveranserna inom tidsramen. Utav de leveranserna som 

inte kom i tid var 65% av de för tidiga men blev klara inom den angivna slottiden. 35% kom efter den 

giva tidsramen, där majoriteten bestod av förseningar mellan 5–10 minuter. Denna statistik visar att 

logistikflödet inte fungerar optimalt då 75% av leveranserna inte kommer i tid. Cirka 88% av 

leveranserna höll den angivna slottiden oavsett om leveransen kom i tid eller ej. Dessa siffror stöder 

resultaten erhållna från intervjuerna samt enkäten, där det påpekades att det saknas funktioner såsom 

aviseringar och uppdaterade funktioner mellan leverantör och Myloc construction.  
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8. Slutsatser 

Har rätt val av logistikmetod gjorts angående Sergelhuset? På grund av projektets storlek, placering 

och komplexitet där flera entreprenader samverkar med varandra så är att ett logistikprogram 

nödvändigt. Att ha ett logistikprogram leder till en bättre planering, frihet att välja exakt den mängd 

material man behöver samt en bättre koll på materialflödet till bygget. Ett logistikprogram är en extra 

kostnad men långsiktigt så hjälper det att sänka andra kostnader såsom S-kostnader och slöseri. På 

grund av att materialförvaringsytorna är limiterade samt att de kommer in ett stort antal leveranser 

varje vecka så är planeringen av logistiken av största vikt. På ett stort innerstads projekt som 

Sergelhuset så är framkomligheten väldigt begränsad och då är det väldigt viktigt att leveranserna 

kommer in i tid samt lämnar bygget i tid. Det finns inga ytor där lastbilar kan vänta tills lastzonerna 

blir lediga, utan blir det en försening kommer det medföra onödiga kostnader samt att de kommande 

leveranserna påverkas också. På grund av detta är det extra viktigt att leveranserna sker enligt JIT-

metoden, och det är där ett logistikprogram möjliggör en bra och effektiv planering av logistiken. 

Vid vilka sorts projekt ska Myloc användas? Myloc kan användas för alla sorters projekt då 

programmet leder till en bättre planering av logistiken på ett bygge oavsett typ av projekt. Det är av 

större vikt vid stora och mer komplexa projekt som kräver samverkan mellan olika entreprenader. 

Projektets placering spelar också en stor roll huruvida ett logistikprogram ska användas eller inte, ett 

litet projekt ute i landsbygden har mindre behov av ett samordningsverktyg då det finns gott om ytor 

för material att levereras samt förvaras. Detta medför mindre leveranser då en stor leverans kan 

komma istället för flertalet små. På ett innerstadsprojekt såsom Sergelhuset är ett logistikprogram en 

av de viktigaste länkarna i logistikflödet då det är många leveranser och väldigt ont om ytor att lasta 

och förvara material. Inget projekt påverkas negativt vid användningen av ett logistikprogram då det 

ökar planeringen av logistiken. Det finns vissa projekttyper såsom stora innerstadsprojekt där ett 

logistikprogram är utav större vikt. 

Är myloc ett system som Veidekke ska använda i framtiden? Förutsatt att företaget uppdaterar sin tjänst 

både på webben och i mobilen och fortsätter införa förbättringar i programmet är det ett 

logistikprogram som är värt att använda för framtida Veidekke projekt. Programmet har brister såsom 

avsaknaden av aviseringar och automatisering. Programmet utvecklas och förbättras konstant och 

Myloc Construction kommer i framtiden bli en viktig faktor inom logistikvärlden. 
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9. Rekommendationer 

Genom det resultat som har samlats in samt den analys som har genomförts kom det fram att det finns 

förbättringar som kan införas i programmet samt andra åtgärder för att effektivisera logistiken. Nedan 

följer de rekommendationer som vi anser vara lämpliga för logistikprogrammet Myloc construction 

samt generella rekommendationer för de tre projekt som examensarbetet har behandlat. 

• Få samspel mellan leverantör och Myloc. Automatiserat mail skickas ut till leverantören med 

all info gällande bokning och när bokningen genomförs. Leverantör behöver ej ha myloc 

construction. 

• Vi tycker att framförhållningstiden på 72 timmar när man genomför en förfrågan till en 

bokning på Myloc är bra för att det leder till en bättre planering när folk vet att det måste boka 

72 timmar i förväg. Vi rekommenderar att underentreprenörer som tyckte att det var för lång 

framförhållning bokar in två extra tider varje vecka för restorder och småplock.  

• Myloc ska vara anpassningsbart för varje projekt. Det ska kunna gå att lägga till och ta bort 

funktioner beroende på vilket typ av projekt man arbetar med. 

• En utbildning av programmet ska tillgodoses på plats av en person från Myloc. Första gången 

vid inloggning bör det komma upp steg för steg anvisningar på hur man använder Myloc. 

• Förbättra kilometer funktionen på programmet när miljörapporten ska fyllas i. Istället för att 

som i dagsläget där personer ska behöva själva räkna ut hur långt materialet ska transporteras 

bör programmet Myloc räkna ut avståndet själv.  

• Buggar ska fixas mycket snabbare, man ska inte behöva vänta till nästa stora uppdatering för 

att få bort buggarna där vissa funktioner inte fungerar som de ska. 

• I dagsläget måste schemat följa manuellt för att se om de kommer in några nya bokningar eller 

ändringar. Det borde finnas funktioner i programmet som gör att man kan följa en 

person/företags schema och få SMS aviseringar när nya bokningar görs eller ändringar 

förekommer. En SMS avisering ska även skickas ut 15 minuter innan inleveranser. 

• Utveckla mobil applikationen för att underlätta användningen av programmet för användare 

som spenderar mycket tid ute på bygget. En veckovy av schemat bör införas samt att man bör 

kunna visa APD-planen på mobilen vilket just nu ej är möjligt. 

• En GPS funktion bör införas så att man kan följa leveranser för att se var leveransen befinner 

sig just nu samt att programmet automatisk skickar ut en avisering när leveransen är i 

närheten. 

• Dubbelbokningar är något som behöver kollas manuellt just nu, Myloc bör inför en funktion 

som inte tillåter att två bokningar görs på samma resurs och tid. 
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Bilagor 

Bilaga 1 APD-Plan 

Illustrerar APD-plan över Sergelhuset 

Bilaga 2 Enkätfrågor 

1. Hur tycker du logistiken fungerar idag? 

2. Vill du vara mer delaktig i logistikhanteringen? 

3. Använder du logistikprogrammet Myloc? 

4. Hur effektivt är Myloc? 

5. Hur upplever du användningen av Myloc? 

6. Har du tidigare erfarenhet av Myloc? 

7. Finns det brister i programmet? 

8. Hur mycket förbättringar behöver programmet? 

9. Vid vilka projekt bör Myloc användas? 

10. Har du tidigare erfarenhet av liknande program? 
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Bilaga 3 Transkriberad Intervju Logistikcontroller 

1. Vad heter du/ni?  

Cristina Aguilar  

2. Vilket projekt arbetar ni på? 

Arbetar med Hus S, Hus M samt Hus H 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

Jobbar som logistikcontroller för Vasakronans räkning. Huvudsakliga uppgifter är att fastställa att 

varje entreprenadområde följer logistikplanen som är upprättad samt med tiden kontrollera utfall av 

logistiken.  

4. Hur jobbar ni med logistik idag? 

Logistiken är delad i fem olika delområden där vi har en logistikorganisation, terminal och slingbil, 

leveransplanering, bemanning/maskiner och avfallshantering. Logistiklösningen består av det 

yttreskalskyddet såsom grindar och passering, tornkranar och ett samordningssystem vilket är Myloc.  

7 Hur effektiv är denna logistiklösning?   

Det funkar väldigt bra, det är ett upplägg som varje entreprenadområde kan implementera i sin egna 

interna organisation för deras produktion.  

6. Varför använder ni logistikprogrammet Myloc? 

I det här projektet används Myloc för att vi inte ska ha flera olika system där entreprenörerna ska 

planera, programmet används som en gemensam plattform för alla parter som är inblandade. Varje 

entreprenör har möjlighet att se andra bokningar inom sina respektive projektområde gällande resurser, 

lossningszoner för att samordna logistikflödet. 

8. Finns det något som inte fungerar inom logistiken? Om ja, hur löser ni detta? 

Den utmaningen som finns idag är samordningen, då det är flera entreprenörer som är inblandade som 

behöver material, boka resurser samt använda utvändiga ytor vilket det är väldigt ont om. Det finns 

inga ytor för att förvara material en längre tid eller utföra ett tillfälligt arbetsmoment under en längre 

period. Sedan finns det externa faktorer såsom det enorma trafikflödet som skapar utmaningar för 

våran framkomlighet. Det finns heller inte några checkpoints som våra leveranser kan stanna vid tills 

det finns plats för de att komma in. Vi löser utmaningarna genom samordning, kommunikation mellan 

respektiv logistikansvarig i varje delprojekt tillsammans med de berörda parterna 

9. Vilken typ av leveransfel förekommer? 

Det finns ingen speciell typ av leveransfel, utan varje dag är unik och leveransfel förekommer då och 

då. Det som är viktigt vid en bokning av en slottid är att entreprenören har säkerställt att det är den 

tiden som transportören ska komma med materialet.  

10. Hur upplever du användningen av Myloc? 
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I det här projektet använder vi programmet mer än vad jag har gjort tidigare. Dels har jag en annan roll 

i detta projekt och är i behov av helt andra funktioner i Myloc än jag behövt tidigare, vilket gör att jag 

kan ta del av andra delar i Myloc än vad jag tidigare har gjort. 

11. Har du tidigare erfarenhet av Myloc? 

Jag har jobbat med Myloc sen de först kom ut. 

12. Hur stor andel av transporterna går genom Myloc? 

Alla transporter ska aviseras via Myloc, kommer det en obokad leverans ska den skrivas in i Myloc 

som en obokad leverans. Målet är att alla aktiviteter, resurser samt resursbehov ska aviseras via 

Myloc. 

13. Vilka bokningar går genom Myloc? (Kranar, hissar) 

Alla sorts bokningar ska gå genom Myloc. Även behov utav lossningszoner som inte är kopplade till 

någon transport. 

14. Hur kan programmet förbättras? 

Jag märker att behovet att systemet förändras beroende på vilket projekt det används till. Entreprenörer 

önskar få en SMS avisering för att få en påminnelse om att man har bokat en slottid till en leverans. 

Det finns mycket som man behöver hålla reda på när man producerar och Myloc bör ha en funktion 

som aviserar mottagaren innan en bokad aktivitet utförs. Bokningen av en aktivitet kan läggas flera 

veckor innan den ska utföras och det blir då enkelt att glömma bort den och det är där en avisering kan 

vara väldigt viktig, för att förhindra tidsspill och extra kostnader. 

15. Till vilken typ av projekt bör Myloc användas? 

Jag har använt Myloc till medelstora projekt och stora projekt och ur ett logistiskt perspektiv kan ett 

planeringsverktyg såsom Myloc construction användas till alla sorts projekt för att det skapar 

samordning mellan olika entreprenörer. Även vid små projekt kan Myloc användas som en gemensam 

plattform för att dela olika sorters logistikinformation. 

16. Har ni erfarenhet av andra liknande program, om ja vilka, hur skiljer de sig från Myloc? 

Jag har arbetat med tre andra logistikverktyg och de skiljer sig mycket, speciellt NCC´s egna 

lossningskalender på grund av att den är framtagen för att optimera deras egna verksamhet. Myloc är 

väldigt omfattande system jämfört med de andra då man kan koppla logistikpartners eller lager. 

Däremot upplever jag att de andra systemen är mer flexibla, det går att skräddarsy programmen för att 

anpassa de till varje projekt. Myloc har en bra standard och på grund av att det är ett väldigt 

omfattande program blir det svårt att skräddarsy programmet till varje unikt projekt. 

 

Bilaga 4 Transkriberad Intervju – Logistikkoordinator  

1. Vad heter du/ni?  

Johan Wiklund 

2. Vilket projekt arbetar ni på? 

Arbetar med alla tre projekt. 
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3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

Arbetar som leveranskoordinator vilket innebär att jag granskar alla bokningar som genomförs för att 

se om de uppfyller alla krav och beroende på detta godkänns eller nekas bokningen. 

4. Varför använder ni logistikprogrammet Myloc? 

Enligt beställarens krav 

5. Finns det något som inte fungerar inom logistiken? Om ja, hur löser ni detta? 

Det finns alltid rum för förbättringar inom logistiken, det som är utmaningen just nu är att man har 

krav på 72 timmars framförhållning vid en bokning vilket inte alltid bemöts, det blir att det kommer 

obokade leveranser men det är inga stora mängder. Det kommer bli mer utmanande vid senare tid då 

stomkomplettering och inredning påbörjas och antalet leveranser ökar. 

6. Vilken typ av leveransfel förekommer? 

Det vanligaste är att leveranserna kommer i fel tid och detta beror på att projekten ligger i 

innerstadsområdet och det är väldigt tung trafik. Sedan finns det ibland vissa som bokar orealistiska 

slottider vilket resulterar i förseningar. 

7. Hur upplever du användningen av Myloc? 

Det är ett väldigt enkelt program och alla med en datorvana bör kunna använda det. De flesta brukar 

inte ha några problem med programmet men ibland kan det finnas vissa som har svårt att komma 

igång med systemet. 

8. Har du tidigare erfarenhet av Myloc? 

Ja, på ett annat projekt som heter Kvarnholmen. 

9. Hur stor andel av transporterna går genom Myloc? 

Alla 

10. Vilka bokningar går genom Myloc? (Kranar, hissar) 

Alla sorter. 

11. Hur kan programmet förbättras? 

Programmet behöver uppdateras oftare då det uppkommer buggar ibland och det kan ta flera veckor 

eller månader innan de fixas. 

12. Finns det några brister i programmet? Om ja, vilka? 

Myloc bör vara mer flexibelt, man bör kunna anpassa programmet till det projekt man arbetar med.  

13. Till vilken typ av projekt bör Myloc användas? 

Det bör används till större projekt då man behöver mäta olika nyckeltal, eller i projekt där flera parter 

är inblandade och behöver samordna. 
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14. Har ni erfarenhet av andra liknande program, om ja vilka, hur skiljer de sig från Myloc? 

Har arbetat med Zentiro, tycker att vissa saker var mer logiska såsom resurserna i programmet, men 

det kan vara smaksak då jag började med Zentiro och vande mig vid det systemet. Det som Myloc 

saknar det är att man ska kunna anpassa programmet till det projekt man arbetar med.  

 

Bilaga 5 Transkriberad Intervju – Logistikansvarig Zengun 

1. Vad heter du/ni?  

Hanna Nordin 

2. Vilket projekt arbetar ni på? 

Hus H samt delar av Hus M och S 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

Logistik och APO samordnare. 

4. Hur upplever du användningen av Myloc? 

Jag upplever att Myloc har en bra grund men saknar en hel del funktioner. Jag är ute och springer på 

produktionen och har inte så stor användning av såsom andra logistikansvariga. Myloc bör utveckla 

sin app och sina notiser för det är mobilen som man använder mest. Det är ett bra planeringsverktyg 

men behöver andra funktioner för att förbättra systemet. 

5. Har du tidigare erfarenhet av Myloc? 

Det är första gången jag använder Myloc. 

6. Hur stor andel av transporterna går genom Myloc? 

Alla transporter bör gå genom Myloc. 

7. Vilka bokningar går genom Myloc? (Kranar, hissar) 

Alla sorts bokningar 

8. Hur kan programmet förbättras? 

Som ansvarig bör man kunna få en notifiering när någon gör en bokning eller förändrar en bokning. 

Det borde också finnas en funktion för transportörerna att meddela att de är snart framme eller blir 

försenade. Myloc bör skicka ut en video som informerar hur man använder programmet samt guider 

med bilder som hjälp för användarna. 

9. Finns det några brister i programmet? Om ja, vilka? 

När man ska skriva in avståndet som transporten ska köra måste man göra det manuellt, man måste gå 

in på google och söka avståndet mellan punkt A och punkt B. Istället för detta bör man kunna skriva in 

adresserna i programmet och det ska räkna ut avståndet automatiskt. När man bokar bör man kunna 

minimera fönstret utan att stänga det och behöva börja om bokningen från början. 
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10. Till vilken typ av projekt bör Myloc användas? 

Myloc bör användas till större projekt där man har flera lossningsplatser. Vid mindre projekt är Myloc 

onödigt. Myloc bör också användas till projekt där flera parter är involverade och behöver samordna. 

Myloc är också bra att använda för innerstadsprojekt. 

11. Har ni erfarenhet av andra liknande program, om ja vilka, hur skiljer de sig från Myloc? 

Nej 

 

Bilaga 6 Transkriberad Intervju – Logistikansvarig NCC 

1. Vad heter du/ni?  

Mattias Ek 

2. Vilket projekt arbetar ni på? 

Hus M 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

Sköter logistiken på NCC, utvändig logistik samt invändig logistik 

4. Hur jobbar ni med logistik idag? 

Arbetar med Myloc som samordningssystem.  

5. Hur effektiv är denna logistiklösning?   

Det funkar bra med tanke på att det är ett stort innerstadsprojekt. 

6. Varför använder ni logistikprogrammet Myloc 

Krav av Vasakronan 

7. Finns det något som inte fungerar inom logistiken? Om ja, hur löser ni detta? 

Generellt sätt fungerar logistiken väldigt bra. 

8. Vilken typ av leveransfel förekommer? 

Det förekommer fel då det finns leverantörer som vill leverera allt beställt material på samma gång, 

det funkar inte på grund av att det är väldigt lite ytor att bevara material på. Ibland inkommer 

leveranser med fel emballage, det förekommer obokade leveranser och då kommer de inte in och 

behöver åka tillbaka.  

9. Hur upplever du användningen av Myloc? 

Programmet är ganska enkelt, det finns vissa förbättringar som kan införas i programmet. 
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10. Har du tidigare erfarenhet av Myloc? 

Nej 

11. Hur stor andel av transporterna går genom Myloc? 

Alla transporter går genom Myloc 

12. Vilka bokningar går genom Myloc? (Kranar, hissar) 

Alla sorter 

13. Hur kan programmet förbättras? 

Det bör införas SMS aviseringar när en leverans är på väg till logistikansvarig samt arbetsledare så att 

man kan förbereda för leveransen och lasta av allt så snabbt som möjligt. En introduktionskurs bör 

införas för att det ska bli lättare för nya användare att komma igång med programmet.  

14. Finns det några brister i programmet? Om ja, vilka? 

Man bör inte kunna genomföra dubbelbokningar utan programmet borde ha en funktion som inte 

tillåter det. Programmet bör varna användaren att resursen är redan bokad. 

15. Till vilken typ av projekt bör Myloc användas? 

Myloc bör användas till alla projekt, speciellt när det är ett samordningsprojekt. 

16. Har ni erfarenhet av andra liknande program, om ja vilka, hur skiljer de sig från Myloc? 

Nej 

 

Bilaga 7 Transkriberad Intervju – Underentreprenör el 

1. Vad heter du? 

Thomas Jansson 

2. Vilket projekt arbetar ni på? 

Hus S  

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

El underentreprenör  

4. Hur jobbar ni med logistik idag? 

Beställer varorna genom sin el grossist och sedan genom myloc för att boka in tid för ankomsten av 

leveransen.  

5. Hur effektiv är denna logistiklösning?   

Jag tycker det är dåligt, bättre om man bara kan ringa till grossisten så kommer dem när dem kommer. 
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6. Varför använder ni logistikprogrammet Myloc? 

Krav av beställaren 

7. Finns det något som inte fungerar inom logistiken? Om ja, hur löser ni detta? 

Det är väldigt bökigt då det är mitt i stan och man måste hitta ett samspel mellan grossisten och de 

bokade tiderna på myloc. Förr fanns det endast en lasthage nu har det utökats till två vilket har gjort 

det lite enklare. Men själva myloc i sig kan jag inte klaga på då det är ett fungerande system men det 

gäller att få det att funka med grossisten. 

8. Vilken typ av leveransfel förekommer? 

Händer att man själv beställer fel ibland men de stora problemet är restorderna.  

9. Hur upplever du användningen av Myloc? 

Själva myloc är ett bra system men gäller att få det att funka med övriga parter. 

10. Har du tidigare erfarenhet av Myloc? 

Nej  

11. Hur stor andel av transporterna går genom Myloc? 

Ja 

12. Hur kan programmet förbättras? 

Inget speciellt, förutom att på nått sätt kunna koordinera myloc med grossisten. 

13. Finns det några brister i programmet? Om ja, vilka? 

Nej  

14. Till vilken typ av projekt bör Myloc användas? 

Innerstadsprojekt annars kan man köra utan. Storleken på projektet spelar också roll.  

15. Har ni erfarenhet av andra liknande program, om ja vilka, hur skiljer de sig från Myloc? 

Nej. 

 

 

Bilaga 8 Transkriberad Intervju – Underentreprenör rör och värme 

1. vad heter du? 

Mats Ljungdahl 

2. Vilket projekt arbetar ni på? 

Sergelhuset hus S 
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3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

UE Karl Hanssons rör och värme  

4. Hur jobbar ni med logistik idag? 

Vi jobbar med Myloc och har forum och möten där man hanterar logistikfrågor. 

5. Hur effektiv är denna logistiklösning?   

Det funkar bra men det är för långa för framförhållningstider på 72 timmar när man ska lägga in en 

förfrågan till en bokning i Myloc.  

6. Varför använder ni logistikprogrammet Myloc? 

Krav från beställaren. 

7. Finns det något som inte fungerar inom logistiken? Om ja, hur löser ni detta? 

Kontrollaspekten, onödigt att göra ytterligare kontroll med hjälp av en fraktsedel då all den infon 

redan finns i Myloc. Plus att det tar för lång tid för att få sin bokningsförfrågan godkänd.   

8. Vilken typ av leveransfel förekommer? 

Restorder och direkta missförstånd pga att Myloc inte kommuniceras ut till leverantörerna på ett 

erforderligt sätt. 

9. Hur upplever du användningen av Myloc? 

Ett användarvänligt och genomtänkt system.  

10. Har du tidigare erfarenhet av Myloc? 

Nej.  

11. Hur stor andel av transporterna går genom Myloc? 

Allt.  

12. Vilka bokningar går genom Myloc? (Kranar, hissar) 

Alla sorts bokningar. 

13. Hur kan programmet förbättras? 

Utbildning av programmet, ska man använda ett program måste man få utbildning om hur programmet 

fungerar.  Kunna skräddarsy Myloc till varje specifikt projekt, att man tar bort och lägger till 

funktioner beroende på projekt. Kunna kommunicera ut tiderna på Myloc till leverantörerna på ett 

bättre sätt. Kilometer funktionen där man lägger in hur långt materialet ska transporteras till bygget 

kan förbättras. 

 

14. Finns det några brister i programmet? Om ja, vilka? 
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Samma svar som fråga 16 

15. Till vilken typ av projekt bör Myloc användas? 

Där man vill ha kontroll på flödena och begränsad yta i lastzoner då är det användbart. Storlek och 

placering på projektet spelar självklart också roll. 

16. Har ni erfarenhet av andra liknande program, om ja vilka, hur skiljer de sig från Myloc? 

Ja Skanskas system, du beställer bara och bestämmer en tid, sen sköter dem lossning och intransport. 

Tycker att deras system är det bästa men också det mest kostsamma. Systemen är rätt så lika men 

mängden information som behövs vid en Myloc bokning är mycket mer.  

Bilaga 9 Transkriberad Intervju – Logistikansvarig Veidekke 

1. Vad heter du? 

Fredrik Olsson. 

2. Vilket projekt arbetar ni på? 

Sergelhuset hus S. 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

Logistikansvarig för veidekke. 

4. Hur jobbar ni med logistik idag? 

Vi använder oss utav leveransplaneringssystemet Myloc där all underentreprenörer ska planera sina 

leveranser minst 72 timmar i förväg. Finns en del avvikelser från 72 timmars regeln vid akuta grejer 

men inte många. 

5. Hur effektiv är denna logistiklösning?   

Tycker det funkar bra, vi har hållit en bra nivå hittills. Sen kommer toppen efter sommaren och det är 

då vi kommer prövas på riktigt när ytskiktet börjar.   

6. Varför använder ni logistikprogrammet Myloc? 

Krav från beställaren Vasakronan.  

7. Ligger ni i fas enligt tidsplanen? Varför tror ni det? 

Ligger enligt tidsplanen.  

8. Finns det något som inte fungerar inom logistiken? Om ja, hur löser ni detta? 

Hittills har det mesta funkat bra.  

9. Vilken typ av leveransfel förekommer? 

Leverantörerna brukar göra fel eller deras speditörer. 

10. Hur upplever du användningen av Myloc? 
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Det är användarvänligt men tyvärr finns det och har funnits buggar och funktioner som inte riktigt är 

anpassade för bygg och saker som vi vill ha som inte finns. Finns en funktion där man koppla 

leverantören men den hoppar vi över för oftast kan inte leverantören Myloc. Just nu är det bara dem 

stora leverantörerna som till exempel Ahlsell som använder den funktionen.  

11. Har du tidigare erfarenhet av Myloc? 

Ja på ett tidigare projekt. 

12. Hur stor andel av transporterna går genom Myloc? 

Allt. 

13. Vilka bokningar går genom Myloc? (Kranar, hissar) 

Både kranar och hissar. 

14. Hur kan programmet förbättras? 

Lite knepigt med behörigheter, har man exempelvis en lite lägre behörighet som en vanlig användare 

som jag har på det här projektet kan jag inte sen när underentreprenörer går in och ändrar någonting 

eller lägger in en bokning utan jag måste hela tiden följa programmet. Hade vart enklare om man får 

en avisering som visar att en ändring gjorts eller en bokning genomförts. Administratörer har högre 

behörigheter och får en bättre överblick.  

15. Finns det några brister i programmet? Om ja, vilka? 

Kunna anpassa programmet till specifika projekt.    

16. Till vilken typ av projekt bör Myloc användas? 

Till alla projekt där man är i behov av tidslossning där det är många aktörer på samma plats. Projekt 

utanför stan kan också vara komplicerat. Men det är bra att använda Myloc oavsett för det ställer krav 

på folk som då planerar bättre. För mindre projekt kan man använda enklare program som man själv 

tar fram som inte kostar lika mycket som Myloc. 

17. Har ni erfarenhet av andra liknande program, om ja vilka, hur skiljer de sig från Myloc? 

Nej. 

 

Bilaga 10 Transkriberad Intervju – Skyddsombud  

1. Vad heter du? 

Jonas Ekström  

2. Vilket projekt arbetar ni på? 

Sergelhuset hus S 

 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 
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Huvudskyddsombud på Veidekke. Ser till att arbetsmiljöarbetet flyter på som det ska och alla på 

bygget följer våra ordnings och skyddsregler.  

4. Hur jobbar ni med logistik idag? 

Vi använder Myloc  

5. Varför använder ni logistikprogrammet Myloc? 

Krav från beställaren Vasakronan. 

6. Ligger ni i fas enligt tidsplanen? Varför tror ni det? 

Ligger i fas. 

7. Finns det något som inte fungerar inom logistiken? Om ja, hur löser ni detta? 

Systemet Myloc i sig funkar bra, men på grund av placering på projekt så har logistiken varit 

bristfällig. Problematiskt många som inte förstår och accepterar att man inte kommer in med 

leveranser om man inte lagt in en bokning via Myloc. 

8. Hur upplever du användningen av Myloc? 

Tog ett litet tag innan man fick grepp om hur det funka. 

9. Har du tidigare erfarenhet av Myloc? 

Andra gången jag använder Myloc.  

10. Hur stor andel av transporterna går genom Myloc? 

Alla transporter. 

11. Vilka bokningar går genom Myloc? (Kranar, hissar) 

Alla bokningar.  

12. Hur kan programmet förbättras? 

Sms avisering vid inleverans samt ändringar. Ge en utbildning på programmet.  

13. Finns det några brister i programmet? Om ja, vilka? 

Vet inte, inte än i varje fall.  

14. Till vilken typ av projekt bör Myloc användas? 

Så fort man kommer över ett visst antal entreprenörer, storleken spelar också roll samt placering. 

Medelstora projekt och uppåt.  

15. Har ni erfarenhet av andra liknande program, om ja vilka, hur skiljer de sig från Myloc? 

Nej. 
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Bilaga 11 Transkriberad Intervju – Arbetsledare Veidekke 

1. Vad heter du? 

Nadia El Zain. 

2. Vilket projekt arbetar ni på? 

Sergelhuset hus S 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

Arbetsledare fasad och leder delar av stomkomplettering.  

4. Hur upplever du användningen av Myloc? 

Jag upplever att det fungerar bra men när en ny underentreprenör utsetts för Myloc så blir det lite som 

en Chock.  De tar tid innan alla vänjer sig vid Myloc men när de väl fungerar så fungerar det jätte bra. 

Ha en genomgång om hur programmet fungerar så alla inblandade parter vet hur programmet används. 

5. Har du tidigare erfarenhet av Myloc? 

Det är första gången jag använder Myloc. 

6. Hur stor andel av transporterna går genom Myloc? 

Allatransporter går genom Myloc 

7. Vilka bokningar går genom Myloc? (Kranar, hissar) 

Alla sorts bokningar 

8. Hur kan programmet förbättras? 

Myloc har förbättrats mycket sen jag började använda programmet, uppdateringar har skett. 

Exempelvis kunde man inte boka en kran utan att lägga in ett fordon, nu har Myloc uppdaterat detta så 

bokningen går igenom ändå utan fordon. Skönt om man genom mobilen kan få fram en APD-plan så 

att man ser vad hagarna heter. En sms avisering på leveransen 15 min innan den kommer fram.  

9. Finns det några brister i programmet? Om ja, vilka? 

Ja en funktion som saknas är att när man bokar hagarna så kan man boka hur många leveranser som 

helst i samma hage. Där tycker jag att programmet ska säga ifrån. Just nu är det en människa som 

säger ifrån och går igenom alla bokningar och säger det här kommer inte funka. Det tycker jag att man 

borde införa i programmet att om man har gjort en bokning på en dag där en bokning redan finns så 

ska programmet säga ifrån så man undviker dubbelbokningar. Just nu kan du bara se en dag i taget på 

mobilen men inte veckovy, hade vart bra att kunna se en veckovy på mobilen.  

10. Till vilken typ av projekt bör Myloc användas? 

Myloc behövs när det är ett samverkningsprojekt, ett stort projekt mitt i stan. Skulle det vara ett 

bostadsprojekt i Kallhäll så behövs inte Myloc.  

11. Har ni erfarenhet av andra liknande program, om ja vilka, hur skiljer de sig från Myloc? 



48 

 

Nej. 
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