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Sammanfattning 
Byggbranschen har ej genomgått samma logistiska utveckling som exempelvis 
verkstadsindustrin, detta kombinerat med ökade materialpriser leder till att 
byggbranschen måste effektiviseras. Examensarbetet är en del av forskningssamarbetet 
Brains & Bricks mål att sänka produktionskostnaderna för byggbranschen med 25 
procent. Brains & Bricks är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Peab och 
Katrineholms kommun. Examensarbetets syfte är identifiera förbättringsåtgärder i 
materialflödet, verktyget Supply chain operation reference, SCOR, har använts och 
arbetet utfördes på en av Peabs byggarbetsplatser. 

 
I dagsläget karaktäriseras verksamheten av dålig kommunikation både mellan 
byggarbetsplats och kontor såväl som mellan byggarbetsplats och leverantörer. Material 
införskaffas från lokala återförsäljare vilket bidrar till onödigt långa flödesvägar. 
Avsaknaden av kvantitativa data är påtaglig vilket försvårar en utvärdering av rådande 
situation. 
 
Resultatet av arbetet visar att det föreligger stor besparingspotential i en reducering av 
flödesvägarna. En kvantitativ analys med mätetalet ”perfect order fulfillment” visar på att 
ingen undersökt leverantör uppfyller förväntningarna. Med hjälp av kvantitativa 
utvärderingar vilka delges leverantören ökar förutsättningarna att komma tillrätta med 
problemet. För att förbättra kommunikationen internt föreslås att varje större 
byggarbetsplats avdelar ytterligare en person för att sköta logistiken och fungerar som en 
länk mellan byggarbetsplatsen och kontoret.    
 
Etablering av en uppsamlingsterminal ger Peab förutsättningar att utnyttja sin storlek för 
att erhålla mängdrabatter. Uppsamlingsterminalen möjliggör även frekventare 
inleveranser av specifika produkter samtidigt som det totala antalet inleveranser kan 
minskas. Vidare utgör terminalen en naturlig konsolideringspunkt för gipsavfall, vilket 
möjliggör en lönsam återvinning av detta. 

 



 

Abstract 
The construction industry has not undergone the same logistical development as the 
manufacturing industry; this, in combination with increased material price, leads to the 
fact that the construction industry must be improved. This master thesis is a part of the 
research cooperation Brains & Bricks goal of reducing production costs for the 
construction sector by 25 percent. Brains & Bricks is a cooperation between Linköping 
University, Peab and Katrineholms municipality. The master thesis aims to identify 
improvements in the flow of material, the Supply chain operation reference, SCOR, 
model has been used and the work has been carried out on one of Peab’s construction 
sites. 
 
At present the business is characterized by bad communication both between the 
construction site and the office as well as between the construction site and suppliers. 
Material obtained from local suppliers contributes to unnecessarily long flows of 
material. The absence of quantitative data is palpable and makes an evaluation of the 
situation hard to achieve. 
 
The result of the work shows that there exists a great potential of cost savings in a 
reduction of the material flow. A quantitative analysis of the metric "perfect order 
fulfillment" shows that no examined supplier meets the expectations. With the help of 
quantitative evaluations which is served to the supplier the possibility to overcome the 
problems is increased. In order to improve communication internally it is suggested that 
any major construction site dedicates a person to manage the logistics and act as a link 
between the construction site and the office.  
 
Establishment of a terminal where products could be gathered allows Peab to use its size 
to obtain volume discounts. The terminal also allows more frequent deliveries of specific 
products at the same time as the total number of deliveries can be reduced. Moreover, the 
terminal serves as a natural consolidation point for gypsum waste, which allows for a 
profitable recycling of it. 
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1 Inledning  
I denna inledande del av examensarbetet presenteras dess bakgrund och syfte. Kapitlet 
innehåller även examensarbetets frågeställning, vilken metod som använts och 
tidsdisposition. Kapitlet avslutas med rubrikerna avgränsningar samt källkritik.   

1.1 Bakgrund 
Många industrier, framförallt verkstadsindustrin, har under senare år effektiviserat sina 
logistikprocesser, vilket har medfört säkrare leveranser, kortare ledtider samt mindre 
lagerhållning. Denna utveckling har dock ej stått i fokus inom byggbranschen. (Gustafson 
& Rudberg, 2006).  Med kraftigt ökade priser på byggmaterial som vida överstiger 
konsumentprisindex och en ökad globalisering måste nu byggbranschen effektivisera sina 
logistiska processer, för att bibehålla sin konkurrenskraft. Linköpings universitet, Peab 
och Katrineholms kommun har startat ett forskningscentrum, Brains & Bricks, med målet 
att effektivisera byggbranschen.  
 
Det finns flertalet anledningar till varför byggbranschen ej har genomgått samma 
utveckling av försörjningskedjan som verkstadsindustrin.  En av dessa anledningar är 
byggbranschens komplexa materialflöden med dålig transparens. De komplexa flödena 
och den dåliga transparensen beror på att det är många aktörer inblandade i ett 
byggprojekt, ägaren/beställaren, byggföretaget och underentreprenörer har alla sina 
leverantörer, målsättningar och önskemål. I och med att merparten av byggprojekten är 
unika både vad gäller placering och omfattning medför även det en dålig transparens i 
försörjningskedjan. (Xue et al., 2007) En annan konsekvens av byggprojektens unikhet är 
att företagen har tagit lite lärdom från tidigare uppdrag, trots att stora delar av 
processerna är tillämpbara på andra projekt (Gustafson & Rudberg, 2006). 
Byggbranschen har även haft en negativ inställning till att ingå samarbeten, samarbeten 
som skulle kunna möjliggöra effektivisering. Den negativa inställningen grundas i en 
uppfattning om att utifall det finns en vinnare så finns det också en förlorare, då det i 
själva verket kan röra sig om en ”win-win-situation”. (Xue et al., 2007) 
 
Leveranser till Byggarbetsplatsen Tornet anländer i tid och otid samtidigt är en stor del av 
leveranserna ofullständiga. De bristfälliga leveranserna leder till störningar och skapar ett 
behov av ytterliggare inleveranser. För att erhålla hög fyllnadsgrad i bilarna levereras ofta 
stora kvantiteter material till byggarbetsplatsen. De stora kvantiteterna bidrar till att 
materialet måste lagras på arbetsplatsen vilket ökar risken för materialskador. 
Dokumentationen över vart materialet lagras är bristfällig och en stor del av arbetstiden 
går till att leta. En annan faktor som bidrar till problemet är den dåliga kommunikationen 
mellan Peab och leverantörerna vilken bidrar till ytterligare störningar.   

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram och föreslå tänkbara förbättringsåtgärder för ett 
effektivare materialflöde. Syftet är även att undersöka hur inköps- och avropsprocesserna 
går till, samt även här föreslå eventuella förbättringsåtgärder. Till hjälp utförs en 
kartläggning av materialflödet till byggarbetsplatsen. Kartläggning har genomförts i 
verktyget Supply chain operations reference model, SCOR-modellen.  

-1- 



- Inledning -
___________________________________________________________________________________________________________ 

1.3 Frågeställningar 
• Hur ser Peabs materialflöde ut idag? 

• Vilka aspekter kan Peab angripa för att förbättra försörjningskedjan? 

• Vilka åtgärder kan Peab vidta för att sänka sina materialkostnader? 

• Hur kan leveransprecisionen förbättras till byggarbetsplats? 

1.4 Metod och arbetsgång 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie om logistik inom byggbranschen, för att 
erhålla bredare kunskap inom området. Litteraturen som studerats har huvudsakligen 
varit vetenskapliga artiklar inom bygglogistik. För att säkerställa att de teoretiska 
grunderna som erhållits inom litteraturstudien är tillämpbara, gjordes besök på 
byggarbetsplatsen under litteraturstudiens gång. Utöver de vetenskapliga artiklarna har 
även kurslitteratur och andra böcker inom logistik studerats, för ytterliggare breddning 
och kunskap.  
 
Data från byggarbetsplats Tornet har samlats in från Peabs inköps- och avropssystem, 
PIA, samt har en granskning av följesedlar, avrop och fakturor utförts. Insamlad data har 
sedan bearbetats för att ge en bild av möjliga besparingar för regionen, vilket innebär att 
viss generalisering har gjorts. Stora delar av informationen har erhållits från anställda på 
Peab och samlats in kontinuerligt under arbetets gång. Kartläggningen som har skett i 
SCOR har använts för att identifiera felkällor, materialflödesmässiga i nivå 2 och mer 
processorienterat i nivå 3.        

1.5 Tidsdisposition 
Uppstart: Arbetets första vecka innehöll möten på Peabs kontor och på byggarbetsplats 
Tornet. En introduktion till Peab som företag samt en rundtur på arbetsplatsen gavs. 
 
Litteraturstudie: Följande fyra veckor bestod av en litteraturstudie för en bättre 
förståelse för byggbranschen samt framtagande av relevanta logistiska begrepp till den 
teoretiska referensramen. Viss teori tillkom senare under arbetets gång, då behov 
uppstod.  
 
Datainsamling: Sex veckor gick till datainsamling för nulägesbeskrivningen och låg 
även som grund för analysen. I denna fas ingick även kartläggningen i SCOR.  
 
Analys: Parallellt med de sista fyra veckorna av datainsamling påbörjades även analysen 
som fortgick i totalt fem veckor.  
 
Avslut: De avslutande två veckorna innehöll korrekturläsning och förberedande 
aktiviteter inför redovisning av arbetet hos Peab samt framläggning. 
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Rapportframställningen har pågått kontinuerligt under arbetets gång. Arbetet har utförts 
på 14 veckor men arbetsbördan motsvarar 20 veckor, vilket har medfört långa dagar och 
helgpass. Tidsdispositionen finns illustrerad i Figur 1 nedan. 
 

 
  Figur 1, Tidsdisposition 

1.6 Avgränsningar 
En byggarbetsplats består av ett stort och komplext flöde av information och material 
från olika aktörer och dess leverantörer. Flera aktörer, underentreprenörer och 
byggherren, skiftar från projekt till projekt. Examensarbetet kommer därav endast 
behandla processerna vilka sker hos Peab, huvudentreprenören, och påverkar 
informations- och materialflödet. Examensarbetet är tidsbegränsat vilket medför att 
endast ett fåtal produkter kommer kartläggas med verktyget SCOR. Produkterna, vilka 
kommer kartläggas, är frekvent återkommande inom byggprojekt och därmed bör en 
standardisering vara möjlig.  
 
SCOR-modellen är ej anpassad till byggindustrins materialflöde därav översattes 
processelement på ett sådant sätt att de bättre avspeglar flödet av material och 
information till och från byggarbetsplatsen. En del processelement kommer inte att 
presenteras då det ej finns någon motsvarighet för dessa inom byggindustrins 
försörjningskedja. 
 
Bristande tid och/eller tillgång till dokumentation medför att det ej kommer vara möjligt 
att utföra den analys som annars hade varit önskvärd. I vissa fall kommer även vissa 
antaganden och uppskattningar att göras. Detta kommer då att framgå i texten.  

1.7 Källor och källkritik 
Källorna i examensarbetet är huvudsakligen tryckta. De vetenskapliga artiklarna som har 
studerats är publicerade och bör därmed ha genomgått granskning, vilket säkerställer dess 
tillförlitlighet. Merparten av böckerna i litteraturstudien används som kurslitteratur på 
högskolenivå och kan därmed anses ha hög trovärdighet. Internetkällor, vilka ej har 
publicerats, har ej samma trovärdighet då de inte är säkert att de har genomgått någon 
form av granskning.     
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2 Företagsbeskrivning 
Kapitlet innehåller en kortare beskrivning av ”Brains and Bricks” vilket är ett 
forskningsarbete vars syfte är att bland annat förbättra bygglogistiken. Kapitlet 
innehåller även en beskrivning av Peab och dess historia.  Avslutningsvis presenteras 
Tornet vilken är den byggarbetsplats som studerats i examensarbetet.  

2.1 Brains & Bricks 
Brains & Bricks är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Peab och Katrineholms 
kommun. Det är ett forskningscentrum, vars uppgift är att analysera processer och 
tillämpningar, med syfte att stödja och utveckla den industriella byggprocessen. 
Forskning bedrivs inom tre områden, kvantitativ logistik, organisk elektronik samt 
datorgrafik och virtuell verklighet. Inom kvantitativ logistik är målet att effektivisera 
logistikprocesserna för att det ska vara möjligt att sänka byggbranschens 
produktionskostnader med cirka 25 procent. (Brains & Bricks, 2008)  

2.2 Peab AB 
Peab är ett företag inom byggbranschen med verksamhet inom bygg och anläggning. 
Företaget har omkring 12 000 anställda och år 2007 uppgick den totala omsättningen till 
nästan 32 miljarder svenska kronor. Av de 32 miljarderna omsätts 84 procent i Sverige de 
resterande 16 procenten av omsättningen är fördelade på den norska respektive finska 
marknaden. Med en omsättning på omkring 27 miljarder på den svenska byggmarknaden 
är Peab en av dess största aktörer. Peab jobbar aktivt med att överträffa kundens 
förväntningar och deras affärsidé lyder: (Peabs årsredovisning 2007) 
 

"Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total 
kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med 
gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed 
alltid bygga för framtiden."  

 
År 1959 grundade bröderna Erik och Mats Paulsson ”Bröderna Paulsson Entreprenad 
AB”, vilket var starten till det bolag som idag går under namnet Peab AB.  Till en början 
utgjordes verksamheten av renhållning och soptömning hos lokala bönder. År 1967 
byggdes kontoret i Förslöv som än i dag fungerar som huvudkontor. Det var först 1970 
som Peab tog steget in i byggbranschen, främst genom nybyggnationer av 
monteringsfärdiga villor och småhus. Under 1980-talet växte Peab och etablerade sig på 
en större geografisk marknad. Detta möjliggjordes framför allt genom förvärv av andra 
företag, men det var först under 1990-talet de blev ett rikstäckande byggföretag. De 
senaste årens kraftiga efterfrågan på byggmarknaden har resulterat i ytterliggare tillväxt 
för koncernen.  (www.peab.se, 2008) 
 
Peab arbetar efter något de internt kallar för JUPP. JUPP står för: jordnära, utvecklande, 
personliga, pålitliga. Peab arbetar efter dessa nyckelord för att leva upp till sin 
företagspolicy. 
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”Peab bygger för framtiden. Vi vill vara det ledande och mest attraktiva bygg- 
och anläggningsföretaget i Sverige. Det vi bygger ska skapa mervärden för våra 
kunder, leverantörer och oss själva samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
En god ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för att vi ska lyckas.” 

 
Jordnära innebär för Peab att de ej åtar sig ett uppdrag utan god kännedom om vilka 
resurser som krävs, samt är lyhörda för kundens önskemål. För att snabbt kunna 
tillgodose önskemålen arbetar Peab med korta beslutsvägar i en platt organisation. Peab 
strävar hela tiden efter att förbättra sin verksamhet. Genom delaktighet, goda möjligheter 
till utbildning och befordran skapas förutsättningar för ett positiv utvecklande av 
koncernens medarbetare. Ärlig och förtroendefull kommunikation, både med leverantörer 
och kunder, ger goda möjligheter till långvariga samarbeten och den personliga kontakt 
som företaget jobbar mot. Säkra arbetsplatser, yrkesmässig skicklighet och miljömässigt 
tänkande eftersträvas för att vara det pålitliga företaget med god trygghet för kunden. 
Företagspolicyn uppfyller kraven i ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 och AFS 2001:1.  
(Peabs företagspolicy) 

2.2.1 Tornet 
Höghuset Tornet är andra etappen av nybyggnationen av Tornby city i Linköping, 
byggstart var mars 2007 och byggnaden ska stå klar maj 2009. Tankar kring ett höghus i 
Tornby har funnits sedan 1995, men det slutliga beslutet om byggnation togs först 2004. 
Byggnaden kommer med sina 19 våningsplan att resa sig 64 meter över marken. Tornet 
ska bland annat inrymma kontorslokaler, företagslägenheter samt konferensrum. 
Konferensrummen är belagda på de två översta våningarna och erbjuder vidsträckt utsikt 
över Linköping se Figur 2. Tornet kommer att bli Stångåstadens nya huvudkontor. Det är 
även Stångåstaden som är beställare och ägare till byggnaden.(www.stangastaden.se) 
  

 
Figur 2. Byggarbetsplats Tornet med utsikt 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras grundläggande logistiska begrepp som anses vara nödvändiga 
för förståelse av analysen. Det ges även en grundläggande introduktion till verktyget 
SCOR. 

3.1 Logistiska begrepp 
Begreppet logistik kan härledas till andra världskriget, där begreppet innebar förflyttning 
och koordinering av trupper och material (Olhager, 2000). I dag är logistik ett vitt 
begrepp, som innefattar både transporter mellan anläggningar, samt den interna 
koordinationen av material i ett företag och mycket mer. Kapitlet behandlar de logistiska 
begrepp, vilka analysen kommer att bygga på.   

3.1.1 Totalkostnad 
Olika kostnadsaspekter påverkar varandra, därmed måste kostnadsaspekterna ses med en 
holistisk syn. Ett minskat inköpspris kan leda till kostnadsökningar i andra kostnadsposter 
som till exempel ökad hantering. En totalkostnadsanalys görs för att undvika 
suboptimering och väger samman de olika kostnadsposterna för att erhålla lägsta möjliga 
totalkostnad. (Aronsson et al., 2004) Olika kostnader som kan påverka varandra är enligt 
Aronsson et al. (2004) lagerföring, lagerhållning, transport, administration samt övriga 
kostnader.  
 
Lagerföring: Lagerföringskostnader är de kostnader materialet genererar när det lagras. 
Kostnader som exempelvis skaderisk, vilken den ökade hanteringen av materialet medför. 
Större lagerförda kvantiteter leder till dyrare försäkringspremier. Kapitalbindningen 
vilket det lagerförda materialet medför kan ses som en kostnad, då det bundna kapitalet ej 
kan användas till att generera nya intäkter. (Aronsson et al., 2004) 
 
Lagerhållning: Kostnaderna för lagerpersonal, lagerlokalen och hantering av material 
tillhör posten lagerhållningskostnader. Kostnadsposten innefattar även kostnader vilka 
uppstår vid interntransporter inom lagret. Lagerhållningskostnad innehåller således 
kostnaderna för att driva ett lager. (Aronsson et al., 2004) 
 
Transport: Oavsett företag eller bransch måste material fraktas till förädlingspunkten. 
Detta medför att transportkostnaden är en betydande kostnadspost inom flertalet 
branscher. Den totala transportkostnaden är precis som tidigare kostnadsposter uppdelade 
i flera olika kategorier. Många företag, däribland Peab, lägger ut sina transporter på tredje 
part . (Aronsson et al., 2004)  
 
Administration: Kringkostnader som fakturering, ordersärkostnader samt 
ankomstkontroll ligger under denna kostnadskategori. Vissa kostnader som faller under 
denna post ligger i en gråzon. Utgifter som kan förknippas med en annan kostnadspost 
kan i själva verket visa sig falla under administrativa kostnader. Problemet som uppstår är 
då att vissa kostnader riskerar att räknas dubbelt. (Aronsson et al., 2004) 
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Övriga kostnader: Den kanske viktigaste kostnaden under den här kategorin är priset, 
materialkostnaden. Priset är en kostnad som teoretiker ofta anser att företag lägger för 
stor vikt vid. Ett kraftigt reducerat pris kan leda till brister eller andra merkostnader på 
andra platser i försörjningskedjan. Det kan röra sig om bristfällig kvalitet, ökade 
hanteringskostnader eller förseningar. En annan viktig kostnadsaspekt är 
emballagekostnaderna, vilket innefattar kostnader för lastbärare och 
förpackningsmaterial. (Aronsson et al., 2004) 

3.1.2 Just In Time 
Just-In-Time, JIT, utvecklades under 60- och 70-talet hos Toyota. JIT är en 
produktionsfilosofi som många företag har visat stort intresse för de senaste två 
decennierna. Anledningen till det stora intresset beror till stor del på att flera japanska 
företag, vilka använder sig av JIT, har ökat sin kapitalomsättning och reducerat 
produktionskostnaderna. Filosofins främsta företrädare var de Toyota-anställda Taiichi 
Ohno och Shigeo Shingo.  (Olhager, 2000). Enligt Olhager (2000) bygger JIT på en 
strävan att producera rätt mängd vid rätt tidpunkt. Det bör även belysas att varorna ska 
anlända i rätt kvantitet, med rätt kvalitet. 
 
JIT tillämpas då företag vill ha färre lagerhållna produkter. Inleveranserna är 
schemalagda så att företaget vet när och i vilken kvantitet produkterna ankommer. De 
schemalagda transporterna är tilldelade ett tidsfönster, i vilket de ska anlända. Ett 
tidsfönster innebär att en leverans ska vara fullbordad mellan två klockslag. JIT 
förutsätter god planering eftersom leveranser utanför tidsfönstret ställer till problem. 
Problem som att mottagaren ej kan ta emot varorna vid en annan tidpunkt än vad som 
angivits. Ytterliggare ett problem är att produktionen riskerar att stå stilla på grund av 
brist på material. (Lumsden, 2006) 
 
För att ett företag ska kunna uppfylla JIT-principerna, måste grundläggande problem 
angripas. Flaskhalsar och dåliga leverantörer kan ej ignoreras. För att uppnå effektivitet 
måste allt slöseri minimeras. Slöseri innebär alla aktiviteter som ej är värdeskapande, 
exempelvis lagring. Till skillnad från många tidigare produktstyrningar där komplexiteten 
har varit hög, till exempel MRP, strävar JIT efter enkelhet. Den enkla 
produktionsstyrningen bidrar till smidigare implementering av ett enkelt styrsystem. 
Tidigare nämdes att flaskhalsar ej fick ignoreras. Ett JIT-system ska vara utformat så att 
dessa med enkelhet kan upptäckas. (Lumsden, 2006) 

3.1.3 Total quality management 
Ett annat begrepp som idag är populärt inom logistiken är ”total quality management”, 
TQM. Begreppet innebär att aktivt och kontinuerligt förebygga, förändra och ständigt 
förbättra. Bergman och Klefsjö (2002) tolkning innebär att:   
 

”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov 
och förväntningar med minimal resursåtgång genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på organisationens 
processer.”(Berman & Klefsjö, 2002, s.33) 
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För att kunna uppnå detta föreslås ett användande av de ”fem hörnstenarna” inom 
kvalitetsstyrning, sätta kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, 
arbeta ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet. (Berman & 
Klefsjö, 2002) 
 
Sätta kunderna i centrum: Kvalitet bedöms av kunderna och deras förväntningar. Det 
är därför viktigt att utgå från deras behov. Företagen måste därför hela tiden vara 
uppdaterad om vad kunderna efterfrågar. Denna information kan införskaffas genom 
marknadsundersökningar. (Berman & Klefsjö, 2002) 
 
Basera beslut på fakta: Det är viktigt att beslut ej fattas på slumpfaktorer. Därav måste 
slumpartade störningar och verklig fakta särskiljas. Genom datainsamling och analys kan 
detta uppnås. Det gäller även att se helheten i processerna och inte enstaka stationer. 
(Berman & Klefsjö, 2002) 
 
Arbete med processer: En process är en uppsättning sammanhängande aktiviteter som 
upprepas i tiden. I processen görs en transformering av inkommande material eller 
information till varor och tjänster. Genom att aktivt arbeta med processer minimeras 
resursåtgången. (Berman & Klefsjö, 2002) 
 
Arbeta ständigt med förbättringar: Kraven på kvalitet ökar ständigt, därav måste 
företagen ha en ambition att ständigt öka kvaliteten på sina produkter. Effekten av många 
små förbättringar kan överträffa effekten av en stor. Små förbättringar kan leda till 
ytterliggare förbättringar, förbättringar som ej tidigare kunde uppnås. (Olhager, 2000) 
Stora problem har även en tendens att sänka personalens produktivitet då problemets 
storlek gör det ogreppbart. En uppdelning av problemet leder istället till en möjlighet att 
definiera mindre omfattande delproblem, vilka i sig blir mer kontrollerbara. (Vrijhoef et 
al., 2001)   
 
Skapa förutsättningar för delaktighet: De som känner engagemang och delaktighet i 
sitt arbete utför ett bättre jobb. Det är därför viktigt att det finns förutsättningar för detta. 
Ett sätt att skapa engagemang är att införa så kallade kvalitetscirklar. I en kvalitetscirkel 
har en mindre grupp ansvaret för att genomföra förbättringsåtgärder och lösa problem.  
Genom delegeringen av ansvar ökar arbetstillfredsställelsen vilket bidrar till en god cirkel 
med ökade motivation och bättre resultat som följd. Den goda kvalitetscirkeln illustreras i 
Figur 3 nedan. Personal som trivs på sin arbetsplats kommer i större utsträckning med 
förslag på vad som kan förbättras på arbetsplatsen. Bristande känsla för delaktighet och 
kontroll från ledningens sida bidrar istället till att företaget hamnar i den onda cirkel, 
vilken också presenteras i Figur 3 (Berman & Klefsjö, 2002) 
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Figur 3, Den goda och onda kvaltetscirkeln (fritt från Bergman & Klefsjö, 2002) 

3.1.4 Lean 
Lean härstammar från den japanska bilindustrin och arbetades fram under mitten av 
1970-talet, men det var först i slutet av 1990-talet uttrycket ”Lean Thinking” myntades. 
Lean-principens målsättning är att minimera slöseri, ”muda” på japanska, samt öka 
kvaliteten genom att eliminera icke värdeskapande processer, exempelvis lagring, 
transporter, väntetider med mera. (Womack & Jones, 2003, Lumsden, 2006) Lumsden 
(2006) presenterar fem steg för att uppnå Lean. I det första steget fastställs produktens 
värde efter kundens krav och önskemål. Steg två innefattar en identifiering av de 
processer som skapar värde, vilket möjliggör eliminering av onödiga moment. I steg tre 
ska effektiva flöden skapas och utvecklas genom analyser och effektiviseringar av 
processerna. Analysen är till för att kartlägga vad som kan förbättras. Fjärde steget 
innebär att ett sug ska skapas genom tillverkningen, pull, produkter tillverkas då enbart 
där det finns ett behov. Suget ger upphov till en minimering av onödiga lager och 
transporter. För att bibehålla sin effektivitet måste försörjningskedjan ständigt ses över 
och förbättras för att uppnå en perfektion i kvalitet, typ av produkt och kvantitet, vilket är 
det femte steget. (Lumsden, 2006) En effektiv implementering av Lean möjliggör att mer 
och mer värde skapas men med mindre och mindre resurser. (Womack & Jones, 2003) 

3.1.5 Bullwhip-effekten  
”Bullwhip-effekten” upptäcktes år 1952 och innebär att ökad efterfrågan till slutkund 
leder till att företag längre uppströms i kedjan kompenserar med ökad produktion 
och/eller ökade säkerhetslager. Utan god kommunikation kommer företag uppströms i 
kedjan att kompensera mer än företagen nedströms. Denna effekt fortsätter i hela kedjan 
och kan medföra stora lagerkvantiteter för företagen långt uppströms. (Stadtler & Kilger, 
2008) Faktorer som kan bidra till en uppkomst av ”bullwhip-effekten” är 
efterfrågeprognosernas uppdatering, dålig information leder till att prognoserna förvrängs 
i försörjningskedjan. Batching av beställningen, en kund ackumulerar sin efterfrågan för 
att uppnå skalfördelar, vilket leder till varierande storlekar på beställningarna. 
Prisvariation, kampanjerbjudanden vilket medför en variation i efterfrågan. 
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Knapphetsspel, begränsad tillgängligheten medför att kunden beställer mer eller tidigare 
än vad behovet kräver. (Lumsden, 2006)            

3.1.6 Cross-docking 
Cross-docking innebär att material från olika leverantörer konsolideras utan 
lagerhållning. Materialet från de olika leverantörerna ankommer till en terminal där det 
sedan omlastas till en gemensam bil, för vidare leverans ut till slutkund. Fördelen med 
Cross-docking är att fyllnadsgraden ökar i bilarna, samt att den sammanlagda körsträckan 
minskar. Cross-docking används för att minska lagernivåer. (Lumsden, 2006)  

3.1.7 Centralisering     
Förutsättningarna för god logistik förbättrades under 1990-talet, bättre infrastruktur och 
öppnade gränser medförde att osäkerheten i ledtider minskades. Krav på ledtider har ofta 
varit en bidragande orsak till användandet av lokala regionslager. Med den minskade 
osäkerheten kunde företagen nå en större marknad, men ändå klara ledtidskraven. De nya 
förutsättningarna förde med sig en ändring av strukturen mot färre och större lager, vilka 
kunde nå en större geografisk marknad utan att leveranstiden påverkades. Centralisering 
medför fördelar för företaget exempelvis minskad kapitalbindning, enklare styrning samt 
lägre fasta kostnader. Servicen till kund ökar i form av säkrare ledtider, snabbare 
leveransbesked och differentiering av specialanpassade distributionslösningar. (Aronsson 
et al., 2004).  

3.1.8 Tyngdpunktsmetoden 
Etablering av en terminal medför mycket planering och avvägningar gällande 
lokalisering. Transportarbetet ska minimeras och kundens behov uppfyllas. En metod för 
att tillgodose dessa krav är tyngdpunktsmetoden. Kunden ges en X- och en Y-koordinat 
vilken representerar dess geografiska placering och tilldelas en vikt som beror på 
mängden efterfrågat gods. Vikten multipliceras sedan med dess X-koordinat. Summan av 
alla kunders vikt och koordinat delas med den totala vikten för att få terminalens X-
koordinat. Samma beräkning görs sedan för Y-koordinaten. Från terminalen sker 
distribution av kundernas aggregerade behov. Lokalisering av terminalen sker en gång, 
därmed går det inte att stirra sig blind på enbart resultatet från tyngdpunktsberäkningen, 
då marknaden varierar. Tyngdpunktsberäkningen är endast en fingervisning på var en 
lagerpunkt lämpligen kan lokaliseras. Övriga faktorer som måste tas hänsyn till är 
infrastruktur, utrymme för expansion, tillgång till befintliga byggnader med mera. 
(Lumsden, 2006) 
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3.1.9 Säkerhetslager       
Säkerhetslager har till funktion att tillgodose försörjningskedjans behov vid oförutsedda 
variationer i efterfrågan. Säkerhetslagret beräknas fram genom att en standardavvikelse 
tas fram för prognosfelet på periodens efterfrågan, vilket multipliceras med ledtiden i 
antalet prognosperioder samt med en säkerhetsfaktor. Beroende på vilken servicenivå 
som ska uppfyllas är denna säkerhetsfaktor olika stor. En högre servicenivå ger större 
säkerhetsfaktor, vilket ger ett större säkerhetslager. (Olhager, 2000) 

3.1.10 Modularisering 
Modularisering innebär att en slutprodukt skapas genom att flertalet olika moduler 
monteras ihop. Idén är att flertalet unika slutprodukter ska kunna skapas av ett begränsat 
antal moduler. Hur många slutprodukter som kan skapas beror på hur många varianter de 
moduler som ingår i slutprodukten kommer i. Genom senareläggning av slutmonteringen 
av modulerna minskas lagernivån, då enbart ett begränsat antal moduler behöver 
lagerföras i stället för ett stort antal slutprodukter. (Olhager, 2000) Ett exempel på 
modularisering är DELLs montering av datorer, där kunden har möjlighet att utifrån ett 
begränsat utbud konfigurerar sin dator efter önskade behov. DELL monterar sedan ihop 
datorn efter de kundspecifika önskemålen och behöver därmed ej lagerhålla några 
färdigmonterade datorer. Ett annat exempel på företag som jobbar med modularisering är 
Skandinaviska byggelement. Deras verksamhet innebär att de gjuter kundanpassade 
betongblock. Betongblocken gjuts i företagets lokaler för att sedan fraktas till kund för 
montering.    

3.1.11 Standardisering 
När en produkt passerar mellan olika aktörer i en försörjningskedja där varje aktör har ett 
behov av att hantera produkten i fråga, krävs erforderlig utrustning för att möjliggöra 
hanteringen. Om olika aktörer använder sig av olika typer av lastenheter krävs också 
utrustning för dessa, vilket är kostsamt för företagen då det leder till ett dåligt utnyttjande 
av utrustningen och en försämrad ekonomi vid hantering. Utformandet av dessa behållare 
görs därav enhetligt och blir en standard. Standardiseringar finns i olika omfattningar från 
att vara en standard inom det fokala företaget till att vara nationell eller global. 
(Lumsden, 2006)  
 
Problem som uppstått på en tidigare byggarbetsplats har enligt platschef, Lars Broberg, 
varit att köken anlänt opallade, vilket medförde en kraftigt ökad hanteringskostnad. För 
att undvika problem av ovan nämnda typ, krävs en standard för hur produkter ska lastas. 
En standardisering kan vara att allt gods ska anlända på europapallar. Standardisering i 
ovannämnda fall skulle medföra att mottagaren enbart behöver tillhandahålla utrustning 
för att hantering av europapallar.  
 
Ett sätt att standardisera processer, till exempel inköpsprocesser mellan företag, är att 
använda kompatibla orderläggningssystem, vilka minskar det administrativa arbetet. 
(Stadtler & Kilger, 2008). Kompatibiliteten medför även en minskad risk för fel.    
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3.1.12 Inköp 
Inköp är i särklass den största kostnadsposten för de allra flesta företag. Därav är det 
viktigt att inköpsfunktionen kontinuerligt utvärderar sig själv för att kunna uppnå goda 
resultat och öka sin effektivitet. Aktiviteter som faller under inköp är bland annat 
upphandling och leverantörsutvärdering. Själva anskaffandet av material görs därefter av 
behörig, exempelvis en platschef på en byggarbetsplats. Avropen görs efter avtal som 
inköparen och leverantören har skapat. Inköpsfunktionens uppgift är att se till så material 
och arbetskraft alltid finns tillgängligt till minsta möjliga totala kostnad, minimera lagren 
samt bibehålla och förbättra kvaliteten. Inköpsfunktionen har även till uppgift att utveckla 
relationer mellan företaget och leverantörer, standardisera där det är möjligt, stärka 
företagets konkurrenskraft samt främja goda relationer inom olika delar av 
organisationen, för ökad produktivitet. (Stock & Lambert, 2001)  
 
Upphandling är en komplex process och innebär att inköparen ingår avtal med 
leverantörer. Innan ett avtal kan skrivas måste flertalet steg gås igenom samt krav 
specificeras. Några krav som inköparen bör ta hänsyn till är ledtid, leveransprecision 
samt produktkvalitet. Leverantörsuppföljning utförs för att säkerställa leverantörernas 
åtaganden. (Stock & Lambert, 2001)    

3.2 Försörjningskedjan 
Försörjningskedjan, engelska ”the supply chain”, består enligt Stadtler och Kilger (2008) 
av en sammankoppling med avseende på material-, informations-, samt finansiellt flöde 
mellan två eller flera företag. Exempel på en försörjningskedja för ett tillverkande 
företaget finns illustrerat i Figur 4. Christopher (2005) ger följande definition av 
försörjningskedjan: 
 

”The supply chain is the network of organizations that are involved, through 
upstream and downstream linkages, in the different processes and activities that 
produce value in the form of products and services in the hands of the ultimate 
consumer” (Christopher, 2005, s.17)  
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Figur 4, Försörjnigskedja i tillverkningsindustrin (Fritt från Olhager, 2000) 

3.2.1 Styrning av Försörjningskedjan 
Försörjningskedjans olika parter kan exempelvis bestå av producerande företag, 
tredjepartslogistiker och kunder. En försörjningskedja är sällan endast en enskild kedja, 
utan består generellt av ett helt nätverk av sammanlänkade kedjor. En god styrning av 
försörjningskedjan bidrar till en ökad transparens och visualisering av ett gemensamt mål, 
att tillgodose slutkunden. För att företagen ska vara motiverade att dela med sig av 
känslig information och vara delaktiga i försörjningskedjan, måste det finnas en 
långsiktig situation som är lönsam för alla parter, en så kallad ”win-win-situation”. 
(Stadtler & Kilger, 2008)  
 
För att det ska vara möjligt att skapa en effektiv försörjningskedja är det viktigt med god 
integration och koordination. Uppfylls ej dessa två stöttepelare kommer det att bli mycket 
svårt, om inte omöjligt, för försörjningskedjan att åstadkomma de konkurrensfördelar 
som eftersträvas. (Stadtler & Kilger, 2008) 
 
Integration: Integrationen, den första stöttepelaren, innefattar bland annat val av 
samarbetspartners. Det första som måste göras är att identifiera alla aktörers 
kärnkompetens. Varje företag ska fokusera på de verksamheter som ligger inom dess 
kompetensområde, för att maximera värdeskapandet i försörjningskedjan. 
Standardprodukter, vilka ej är av intresse för kundens önskemål, eller påverkar kvaliteten, 
kan köpas in från leverantörer utanför försörjningskedjan. Vid eventuellt införskaffande 
av ny kompetens inom försörjningskedjan bör ej för stort fokus ligga på att hitta den 
aktör vilken erbjuder lägst pris. Kriteriet som istället bör vara i fokus är hur den nya 
partnern kan bidra till att stärka kedjans konkurrenskraft. Konkurrenskraft kan uppnås 
genom att den nya parten besitter värdefull kunskap, så kallad ”know how”. Det nya 
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företagets ambitionsnivå och kultur måste även stämma överens med försörjningskedjans 
ambitioner och mål. (Stadtler & Kilger, 2008) 
 
En effektiv styrning av en försörjningskedja kräver starkt ledarskap, då en del av besluten 
ska fattas för försörjningskedjan som helhet. Ledningen kan antingen bestå av en 
kommitté med representanter från de olika medlemsföretagen, eller enbart ett företag, 
ofta det företag med störst ekonomisk makt. För att informationen, med enkelhet ska 
kunna spridas till de olika aktörerna, krävs att samtliga parter har kompatibla 
planeringssystem. (Stadtler & Kilger, 2008) 
 
Samarbetet mellan de olika parterna möjliggör att varje företag kan satsa på sin 
kärnkompetens, samtidigt som parterna delar med sig av information till de övriga 
aktörerna i kedjan. Att varje företag tillåts arbeta med det de är bäst på, samtidigt som de 
får information från resten av kedjan, leder till stärkt konkurrenskraft. I en väl fungerande 
försörjningskedja byts konkurrensen mellan aktörerna mot tillit. Det är viktigt att 
bibehålla den långsiktiga ”win-win-situationen” i hela försörjningskedjan, annars riskeras 
hela samarbetet om en aktör vill dra sig ur. (Stadtler & Kilger, 2008) 
 
Koordination: Koordination, den andra stöttepelaren, kan uppnås genom nyttjande av 
informations- och kommunikationsteknologi. Med dagens avancerade system kan alla 
parter i kedjan hållas uppdaterade i realtid. Dessa system gör det även möjligt att 
effektivisera och automatisera uppgifter som tidigare sköts manuellt, till exempel vissa 
inköpsprocesser av standardprodukter. För att förbättra försörjningskedjan, måste även 
mycket arbete läggas på att koordinera processerna så effektivt som möjligt, så kundens 
önskemål tillgodoses. En effektiv processorientering kräver att flaskhalsar och svagheter 
blottläggs, speciellt sådana som finns mellan de olika aktörerna. Genom användning av 
avancerade planeringssystem, APS, underlättas koordineringen i kedjan. APS kan bland 
annat hjälpa till att lokalisera möjliga flaskhalsar innan de uppstår. APS bidrar även till 
att det inte längre är nödvändigt att göra en uppskattning av ledtid till kund. Systemet 
beräknar leveransdatum utifrån lagersaldon och planerade inleveranser, vilket medför att 
systemet direkt kan avgöra om en kundorder kan levereras i tid. (Stadtler & Kilger, 2008)   

3.3 Byggindustrin 
Byggindustrin pressas i dagsläget med krav på kortare projekttider samt minskade 
omkostnader, vilket medför stora utmaningar. För att kunna möjliggöra detta måste 
byggindustrin se över och förbättra sitt resursutnyttjande. Traditionellt sett leder en 
platschef ett byggprojekt från början till slut, med ansvar för planering, logistik och 
arbetsledning. (Byggchefen, 2006) Enligt platschefen på byggarbetsplats Tornet kan 
konceptet med att en person har så mycket ansvar bidra till brister i något av 
ansvarsområdena. En utveckling av logistiken inom byggindustrin kan därmed reducera 
omkostnaderna.  

3.3.1 Försörjningskedjan inom byggindustrin 
Försörjningskedjan inom byggindustrin skiljer sig från försörjningskedjan i traditionell 
tillverkningsindustri, där råvaror skickas till en fabrik där de transformeras till produkter, 
för att sedan levereras till kund. Byggnadsindustrin karaktäriseras istället av att 
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”produktionsfabriken” byggs upp kring objektet, byggnaden, vilken ska tillverkas. I de 
allra flesta fall skapas tillfälliga försörjningskedjor då projekten är unika, vilket medför 
fragmentering och instabilitet i försörjningskedjan. Figur 5 illustrerar hur en 
försörjningskedja inom byggbranschen kan se ut. Även om processerna kan vara väldigt 
lika för de unika projekten används i regel ej någon standard för de logistiska 
processerna. (Vrijhoef & Koskela, 2000) Enligt Vrijhoef och Koskela (2000) är 
försörjningskedjan i byggindustrin ett typexempel på make-to-order, MTO. Persson och 
Engevall (2008) anser däremot att den traditionella byggindustrin snarare är ett exempel 
på engineer-to-order, ETO.  
 

 
Figur 5, Försörjningskedja i byggindustrin (Fritt från Xue et al., 2007) 
 
Försörjningskedjorna i byggbranschen är i behov av förändring, enlig Xue et al. (2007) 
finns det dock barriärer och problem, vilka förhindrar koordination och integration i 
försörjningskedjan. Exempel på problem är bland annat attitydrelaterade problem med 
myopiskt fokus. Det finns även en brist på förståelse för leverantörer och 
underentreprenörer samt ett utlämnade av dessa i en tidig fas av projektet. Det existerar 
även en attityd att om det finns en vinnare finns det även en förlorare. Ett annat problem 
är bristfällig information från entreprenören till dess underentreprenörer. Vidare är det 
även dålig transparens tillsammans med otillräckligt informationsutbyte och begränsade 
kommunikationer parterna emellan. Pressat tidschema och orealistiska ledtidskrav för 
material och utrustning är ytterligare ett problem. (Xue et al., 2007) Många problem i 
byggindustrin orsakas i tidigare skeden i kedjan än där upptäckten sker (Vrijhoef & 
Koskela, 2000).  
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3.3.2 Prefabricerade byggelement 
Prefabricering av byggelement innebär att hela sektioner av en byggnad tillverkas 
industriellt för att sedan transporteras ut till byggarbetsplatsen för montering. 
Prefabricering möjliggörs genom att elementen standardiseras och tillverkas på en lina 
för att sedan läggas i ett färdigvarulager i väntan på transport ut till byggarbetsplatsen. 
Fram till kundorderpunkten, som ligger längre nedströms i kedjan, finns möjlighet till 
effektivare och billigare produktion, men på bekostnad av minskad flexibilitet. (Persson 
& Engevall, 2008)  

3.3.3 Steg inom försörjningskedjan i byggindustrin 
Inom byggindustrin kan olika steg i utvecklingen mot en integrerad försörjningskedja 
urskiljas. Beroende på i vilket steg ett byggföretag befinner sig kan olika 
förbättringsåtgärder vidtas. Ett byggföretag behöver ej enbart befinna sig i ett steg utan 
kan ha kommit olika långt med olika aktiviteter. (Vrijhoef & Koskela, 2000) Vrijhoef och 
Koskela (2000) har identifierat fyra steg vilka presenteras nedan. 
 
I det första steget ligger fokus på att förbättra aktiviteterna som kopplar samman 
försörjningskedjan och byggarbetsplatsen. Genom att arbeta med gränssnittet mellan 
byggarbetsplatsen och försörjningskedjan kan byggföretaget reducera tid och kostnad för 
aktiviteter på byggarbetsplatsen. För att dessa förbättringar ska vara möjliga föreslås ett 
samarbete mellan byggföretaget och dess leverantörer. I det andra steget ligger fokus på 
att förbättra försörjningskedjan fram till byggarbetsplats, med ambitionen att reducera 
logistikkostnader, kostnader för bland annat ledtid och lager. Förbättringsåtgärder som 
kan vidtas är till exempel möjliggörandet av prefabricering. I tredje steget, då 
prefabricering möjliggjorts, bör företaget sträva efter att flytta aktiveter bakåt i kedjan, 
vilket medför minskade aktiviteter på byggarbetsplatsen. Med effektivare tillverkning i 
industrier minskas den totala kostnaden och byggnationstiden. Det sista steget innebär en 
integration av försörjningskedjan och styrningen av byggarbetsplatsen. (Vrijhoef & 
Koskela, 2000) 
 
Examensarbetet har fokus på det första och andra steget, en förbättring av gränssnittet 
mellan försörjningskedjan och byggarbetsplatsen samt en förbättring av 
försörjningskedjan. 

3.3.4 Slöseri på byggarbetsplatsen 
”muda means ”waste” , specifically any human activity which absorbs resources 
but creates no value”  (Womack & Jones, 2003, s.15) 
 

Byggarbetsplatser präglas av slöseri, både gällande materialförbrukning och dåligt 
utnyttjande av arbetskraften. Icke värdeskapande aktiviteter utgör cirka en tredjedel av 
byggnadsarbetarens arbetsdag. Aktiviteter som omarbetningar, väntan och avbrott är 
exempel på icke värdeskapande aktiviteter. Beroende på material används 79-96 procent 
av den levererade kvantiteten. Resterande procent är spill som uppkommer vid 
användandet av materialet. Utöver den extra materialkostnaden som uppstår måste även 
det överblivna materialet fraktas bort från byggarbetsplatsen, vilket medför ytterligare en 
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kostnad i form av transporter. Transporterna medför även att framkomligheten begränsas 
på arbetsplatsen. (Josephson & Saukkoriipi, 2005) 

3.4 SCOR 
Supply chain operations reference, SCOR, är en referensmodell grundad av Supply Chain 
Council, SCC. SCC är en oberoende organisation som bildades 1996. Organisationen är 
ideell och har därmed inget vinstintresse. SCOR-modellen innehåller inga 
optimeringsmetoder, utan har till funktion, att med en standardiserad terminologi, 
beskriva försörjningskedjan. Varje nivå av SCOR-modellen innehåller mätetal så att 
företagen själva kan utvärdera sig. Mätetalen är indelade i de fem kategorierna 
”reliability”, ”responsiveness”, ”agility”, ”costs” samt ”assets”. Standardiseringen ger det 
fokala företaget möjlighet till benchmarking, vilket ger företaget möjlighet till att 
identifiera och själva implementera bästa utförande. SCOR-modellen är uppdelad i de 
fyra hierarkiska nivåerna processtyper, processkategorier, processelement samt 
implementering. Implementering tillhör dock ej modellen, då denna detaljeringsnivå är 
väldigt specifik för varje enskilt företag. (Stadtler & Kilger, 2008)  
 
Fortsättningen av detta kapitel kommer att ge en beskrivning av SCOR-modellens tre 
översta nivåer. Nivåerna kommer att presenteras i hierarkisk ordning och börja med den 
översta nivån, processtyper. Därefter följer processkategorier och slutligen 
processelement.              

3.4.1 Nivå 1-processtyper 
Processtyper, den översta nivån i hierarkin, innehåller de fem olika processtyperna, plan, 
source, make, deliver och return. (Supply chain council, 2008a) Följande definitioner är 
fritt översatta från SCOR. Nivå 1 illustreras i Figur 6 nedan. 
 
Plan: Processer som använder den aggregerade efterfrågan och företagets tillgångar för 
att ta fram en plan som på bästa sätt uppfyller produktion, leverans och anskaffandet av 
resurser. (Supply chain council, 2008b) 
 
Source: Processer som ser till att material och servicetjänster blir anskaffat så den 
planerade eller verkliga efterfrågan tillgodoses. (Supply chain council, 2008b) 
 
Make: Processer vilka skapar värde, genom transformering av produkter, så den 
planerade eller verkliga efterfrågan tillgodoses. (Supply chain council, 2008b) 
 
Deliver: Processer som tillhandahåller färdiga produkter samt servicetjänster för att möta 
planerad eller verklig efterfrågan, inkluderar ofta order-, transport- och 
distributionsstyrning. (Supply chain council, 2008b) 
 
Return: Processer som handhar returnering och mottagning av returvaror. Returnering 
kan ske av olika anledningar. (Supply chain council, 2008b) 
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Figur 6, SCOR nivå 1 (fritt från Stadtler & Kilger, 2008) 

3.4.2 Nivå 2-processkategorier 
Processtyperna från nivå ett bryts ner till 26 processkategorier. Varje processkategori blir 
tilldelad någon av grupperna planning, execution eller enable. (Stadtler & Kilger, 2008) 
Nivå 2 illustreras i Figur 7 nedan.   
 
Planning: Processerna vilka justerar resurser för att möta den förväntade efterfrågan 
ingår i processtypen planning. Processerna balanserar aggregerad efterfrågan och 
tillgång. Generellt utförs dessa processer periodiskt med hänsyn till en fast 
planeringshorisont. Processerna påverkar försörjningskedjans flexibilitet gällande 
förändringar i efterfrågan. (Supply chain council, 2008b) 
 
Execution: Processerna aktiveras av planerad eller nuvarande efterfrågan vilken 
förändrar materialets tillstånd. Processerna innehåller schemaläggning och sekvensering, 
men även transformering och transportering av produkter. Processtyperna source, make 
och deliver bryts ner till olika processkategorier beroende på typ av kundorder, 
exempelvis make-to-stock, make-to-order och engineer-to-order. Processkategorin 
execution beskriver kärnprocesserna för hela försörjningskedjan. (Stadtler & Kilger, 
2008)   
 
Enable: Processkategorin förbereder, bevarar och kontrollerar flödet av information. 
Enable fungerar som en stödprocess för de andra processkategorierna. (Supply chain 
council, 2008b) 
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Figur 7, SCOR nivå 2 (fritt från Stadtler & Kilger, 2008) 

3.4.3 Nivå 3-processelement 
I nivå 3 är processkategorierna nedbrutna till processelement. Mätetal och bästa utförande 
finns även på denna nivå presenterat för varje process. Merparten av processelementen 
kan länkas samman och är knutna till input och/eller output, båda bestående av 
informations- och/eller materialflöden. Processelementens input och/eller output behöver 
dock ej vara kopplade till något annat processelement. (Stadtler & Kilger, 2008) 
 
Nedan presenteras de processelement som används i kartläggningen av Peabs 
materialflöde för gipsskivor, dörrar och kök vilka presenteras i kapitel 4.7 Kartläggning – 
SCOR. Processelementen är fritt översatta från SCOR 9.0. 
 
EP.1: Framtagande av regler för verksamhetens planeringsprocess (Manage Business 
Rules for Plan Process). Processerna för att etablera, bibehålla och underhålla 
försörjningskedjans beslutskriterier, vilka översätts till regler för att sköta verksamheten. 
Reglerna ska vara till hjälp för att utveckla samt bibehålla försörjningskedjans kunder 
samt sätta krav på till exempel aktörernas servicenivå. Kraven sätts efter de olika 
aktörernas behov. 
 
EP.2: Mätning av försörjningskedjans prestation (Manage Performance of Supply 
Chain). Processerna för att mäta kedjans prestation mot interna och externa standarder för 
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att implementera ett tillvägagångssätt så att satta mål kan uppnås. Mätetalen finns i 
processelementerna för plan, mätetal kan vara tillgångar, leveransprecision och respons. 
 
EP.3: Hantering och insamling av data (Manage PLAN Data Collection). Processerna 
för att samla in, integrera och upprätthålla precisionen för försörjningskedjans 
verkställande av nödvändig information för att balansera resurserna mot behov och 
efterfrågan, både från högsta aggregerad nivå ner till lägsta produktnivå. 
 
EP.5: Styrning av ekonomiska tillgångar i den integrerade försörjningskedjan (Manage 
Integrated Supply Chain Capital Assets). Processen för att definiera företagets 
kapacitetsstrategi (exempelvis om kedjan ska använda sig av egna transporter eller lägga 
ut det på tredje part) för att sedan införskaffa, förvalta och disponera de ekonomiska 
tillgångarna för att styra försörjningskedjan.  
 
EP.6: Styrning av transporter i den integrerade försörjningskedjan (Manage Integrated 
Supply Chain Transportation). Processerna, vilka definierar den integrerade 
försörjningskedjans transportstrategi för att upprätthålla information om 
transportbehovet, samt hanteringen av både interna och externa transporter.  
 
EP.7: Styrning av utförandeplanering (Manage Planning Configuration). Processen för 
att definiera och upprätthålla information om en försörjningskedjas nätverk, gällande en 
produktgrupp genom hela dess livscykel. Inkluderar produktframtagning, marknadens 
efterfrågan samt underhåll.  
 
EP.10: Samordning av planeringen för försörjningskedjans resurser mot den finansiella 
planen (Align Supply Chain Unit Plan with Financial Plan). Processerna för att granska 
försörjningskedjans långsiktiga kapacitets- och resursplan, givet indata från strategi- och 
affärsplan. Utöver de aggregerade prognoserna och planeringsdata relaterade till 
försörjningskedja innehåller processen även antaganden om verksamheten. 
 
ES.1: Styrning av anskaffningsprocessen (Manage Sourcing Business). Processerna för 
att definiera behov samt etablera, underhålla och upprätthålla beslutsunderlag, i linje med 
företagets strategi och mål. Företagsstrategin ska definiera kriterier för anskaffande av 
material, vilka blir riktlinjer och policys för att sköta affärer inom företaget och med 
andra intressenter. Policyn och reglerna inkluderar val av leverantör, förhandlingar samt 
specificerar vilka relationer som ska upprätthållas med olika samarbetspartners.  
 
ES.2: Leverantörsutvärdering (Assess Supplier Performance). Processer för att mäta en 
leverantörs prestation gentemot interna och externa standarder, samt ge återkoppling för 
att uppnå och bibehålla den kvalitet som krävs för att möta kundens behov.  
 
ES.3: Hantering av data för inleveranser (Maintain Source Data). Processerna för 
insamling och hantering av data vilka krävs för att fatta beslut angående planering och 
anskaffning av material, samt relaterade planerings- och tillverkningsbeslut. 
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ES.4: Lagerstyrning (Manage Product Inventory). Processen för att etablera och 
underhålla fysiska lager samt relaterad information, inkluderar lagerstyrning, inventering 
med mera. Detta kan även innefatta spårning av gods från aktiva leverantörer.     
 
ES.6: Styrning av inkommande produkter (Manage Incoming Product). Processen för att 
definiera och underhålla information rörande den interna logistiken för hantering av 
ankommande material, inkluderande fysiskt gods och elektroniska tjänster. 
 
ES.8: Hantering av import-/exportregler (Manage Import/ Export Requirements 
(Source)). Processen för att identifiera och anpassa verksamhetens processer efter 
gällande import- och exportregler. 
 
ES.10: Hantering av leverantörsavtal (Manage Supplier Agreements). Processen för 
hantering av befintliga inköpsorder och leverantörskontrakt. Inkluderar hantering av 
prissättning och upprätthållning av villkor. 
 
EM.1: Styrning av produktionsregler (Manage Production Rules). Processen för att 
etablera, underhålla och upprätthålla regler för styrning av värdeskapande aktiviteter, i 
linje med företagets strategi och mål. 
 
EM.2: Styrning av produktionens prestanda (Manage Production Performance). 
Processerna för att utveckla och styra utförandet av standarder och analysmetoder för 
jämförelser med rådande produktionsprestanda. Processen bidrar till utveckling och 
implementering av metoder för att uppnå målsättningarna i produktionen.  
  
EM.4: Styrning av produkter i arbete (Manage In-Process Products (WIP)). Processen 
med att fatta beslut om lagernivå och lokalisering, typ av beställningspunkt och 
ägandeskap av produkter i arbete. 
 
EM.5: Styrning av produktionsresurser (Manage MAKE Equipment and Facilities). 
Processen att specificera underhåll och disponering av produktionsresurserna för att styra 
försörjningskedjans förädlingsprocesser.  
 
EM.6: Styrning av transporter för produkter i arbete (Manage Transportation (WIP)). 
Processerna för transportering av produkter i arbete, vilket inkluderar styrning av 
aktiviteter kopplade till hanteringen.   
 
EM.7: Styrning av produktionsnätverket (Manage Production Network). Processen 
vilken styr produktionsenheterna, i företagets interna nätverk, vilka producerar 
komponenter till den slutliga förädlingspunkten.  
 
P1.1: Identifiera, prioritera och aggregera försörjningskedjans behov (Identify, 
Prioritize and Aggregate Supply Chain Requirements). Processerna för att identifiera, 
prioritera och aggregera den totala efterfrågan för den integrerade försörjningskedjan, 
både för produkter såväl som tjänster.  
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P1.2: Identifiera, prioritera och aggregera försörjningskedjans resurser (Identify, 
Prioritize and Aggregate Supply Chain Resources). Processerna som identifiera, 
prioritera och aggregera försörjningskedjans resurser, vilka skapar värde. 
 
P1.3: Balansera försörjningskedjans resurser med behov (Balance Supply Chain 
Resources with Supply Chain Requirements). Identifierar gapet mellan 
försörjningskedjans resurser och behov. 
 
P1.4: Upprätta och förmedla planer för försörjningskedjan (Establish and Communicate 
Supply Chain Plans). Upprättande och utförande av planer för försörjningskedjan över ett 
lämpligt tidsintervall så att behoven möts. 
 
P2.1: Identifiera, prioritera och aggregera produktbehovet (Identify, Prioritize and 
Aggregate Product Requirements). Processerna för att identifiera och prioritera 
försörjningskedjans produktbehov i sin helhet. 
 
P2.2: Identifiera, värdera och aggregera tillgängliga produktresurser (Identify, Assess 
and Aggregate Product Resources). Identifiering och utvärdering av alla tillgängliga 
produktresurser i försörjningskedjan, vilka tillför värde. 
 
P2.3: Balansera produktresurserna med behoven (Balance Product Resources with 
Product Requirements). Processerna för att utveckla ett tidsfasat arbetssätt så att 
resurserna kan möta behoven.  
 
P2.4: Etablera leveransplan (Establish Sourcing Plans). Upprättandet av en leveransplan 
så att behovet tillgodoses.  
 
P3.1: Identifiera, prioritera och aggregera produktionstbehovet (Identify, Prioritize and 
Aggregate Production Requirements). Identifierar och prioriterar produktionsbehovet 
efter den aggregerade efterfrågan.  
 
P3.2: Identifiera, värdera och aggregera tillgängliga produktionsresurser (Identify, 
Assess and Aggregate Production Resources). Identifierar och utvärderar de aktiviteter 
som skapar värde vid framtagande av en produkt eller utförandet av en tjänst. 
 
P3.3 Balansera produktionsresurserna med produktionsbehovet (Balance Production 
Resources with Production Requirements). Utvecklandet av ett tidsfasat tillvägagångssätt 
för att möta efterfrågan i produktionen. 
 
P3.4: Etablera produktionsplan (Establish Production Plans). Upprättandet av en 
produktionsplan för att tillgodose produktionsbehovet. 
 
S1.1: Avrop (Schedule Product Deliveries) Schemaläggning och styrning med avseende 
på utförande av leverans av en produkt mot gällande kontrakt eller inköpsorder. Behovet 
av produkter avropas mot detaljerade leveransplaner, eller andra typer av 
påfyllnadssignaler.  
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S1.2: Mottagning (Receive Product). Aktiviteter relaterade till att ta emot produkterna 
enligt överenskommelse med leverantör.   
 
S1.3: Produktverifierng (Verify Product). Processer för att avgöra om produkterna 
överensstämmer med behov och kriterier.  
 
S1.4: Inleverans (Transfer Product). Förflyttning av accepterade produkter till passande 
förvaringsplats. 
 
S1.5: Godkänna betalning av produkt (Authorize Supplier Payment). Processerna för 
godkännande och verkställande av betalningar till leverantörer. Inkluderar uppsamling 
och matchning av fakturor.  
 
S2.1: Schemaläggning av produktleveranser (Schedule Product Deliveries). 
Schemaläggning och styrning av produktleveranser mot kontrakt. Behoven av 
inleveranser är baserade på detaljerade leveransplaner. 
 
S2.2: Mottagning (Receive Product). Aktiviteter relaterade till mottagande av produkter 
enligt överenskommelse med leverantör. 
 
S2.3: Produktverifierng (Verify Product). Processer för att avgöra om produkterna 
överensstämmer med behov och kriterier. 
 
S2.4: Inleverans (Transfer Product). Förflyttning av accepterade produkter till lämpliga 
förvaringsplatser. 
 
S2.5: Godkänna betalning av produkt (Authorize Supplier Payment). Processerna för 
godkännande och verkställande av betalningar till leverantörer. Inkluderar uppsamling 
och matchning av fakturor. 
 
M3.2: Schemaläggning av produktionsaktiviteter (Schedule Production Activities). Givet 
ritningar för produktionen för specifika delar och produkter i givna kvantiteter samt 
planerad lagertillgänglighet schemaläggs här produktionsaktiviteterna.  
 
M3.3: Lageruttag av material inom arbetsplatsen (Issue Sourced/ In-Process Product). 
Förflyttning av material från lager till förädlingspunkt, samt förflyttning av inlevererade 
produkter till förädlingspunkten.  
 
M3.4: Montering och inspektion (Produce and Test). Serie av värdeskapande aktiviteter 
för inlevererade produkter samt processer vilka validerar produkten så att den uppfyller 
kundens förväntningar och krav. 
 
M3.8: Hantering av restprodukter (Waste Disposal). Aktiviteter kopplade till uppsamling 
och hantering av spill vilket uppkommit under produktionen, inkluderar avfall och 
defekta produkter.  
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Nedanstående processelement är ej applicerbart utan modifikation. Processelementet är 
därav modifierat för att en tillämpning i byggindustrin ska vara möjlig. Den anpassning 
vilken utförts presenteras tillsammans med den beskrivning som ges i SCOR.   
 
M3.1 Färdigställande av ritningar (Finalize Production Engineering). 
Ingenjörsaktiviteter vilka krävs efter acceptans av order, men innan produktion kan börja. 
Innehåller även aktiviteter så som färdigställande av ritningar och specifikationer, vilket 
är det sista steget i anbudsprocessen. 
 
Ritningar är sällan klara då ett byggprojekt startar, istället byggs ritningar på och 
modifieras löpande under projektets gång. Processelementet har därav anpassats och 
givits titeln ”Kontinuerligt arbete med ritningar”. 

3.4.4 Tillämpning av SCOR-modellen 
Enligt Stadtler och Kilger (2008) kan en tillämpning av SCOR-modellen på nivå 2 
utföras i sju steg. Nedan presenteras dessa sju steg fritt översatta. 
 

1. Definiera vad i försörjningskedjan som ska struktureras upp 
 
2. Placera geografiskt ut de entiteter som involverar source, make, deliver och 

return. Placera även ut leverantörers leverantörer, samt kunders kunder. 
 
3. Markera ut de viktigaste materialflödena med riktade pilar mellan entiteterna. 

 
4. Tilldela och länka de viktigaste source, make, deliver och return för varje entitet. 

 
5. Definiera delprocesskedjor för den modulerade försörjningskedjan, exempelvis 

för tydliga produktfamiljer. En delprocesskedja är en sekvens av processer som 
planeras inom en ”P1”, försörjningskedjeplanering.    

 
6. Utöka sedan med planeringsprocesskategorierna ”P2” till ”P5” genom att använda 

streckade linjer för att illustrera tilldelningen av planeringsprocesser. 
 

7. Definiera om möjligt en ”P1” på högsta nivå som koordinerar två eller fler 
delprocesskedjor.   

  
Efter att försörjningskedjan strukturerats upp i nivå 2 kan kritiska processer detaljeras 
med hjälp av nivå 3. Nivå 3 innehåller uppdelade mätetal och bästa utförande. (Stadtler & 
Kilger, 2008)    
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet presenterar hanteringen av de olika produkterna vilka också är kartlagda i 
SCOR. Kapitlet behandlar även Peabs inköps- och avropssystem, PIA, samt ger en 
beskrivning av hanteringen av ankommande material. All information i kapitlet berör 
byggarbetsplatsen Tornet. Information har erhållits kontinuerligt under arbetets gång 
genom samtal med anställda. 

4.1 Peabs inköpsfunktion 
Peabs inköpsfunktion är uppbyggd så att inköpare skriver avtal med leverantörer. Avrop 
utförs sedan av platschef eller annan behörig personal på byggarbetsplatsen via Peabs 
inköps- och avropssystem, PIA. Leverantörer som ej är anslutna till PIA erhåller avrop 
via mail, fax eller telefon. Attestering och betalning av fakturor utförs även det på 
byggarbetsplatsen av behörig personal.  

4.1.1 Peabs inköps- och avropssystem, PIA 
Byggindustrin har kantats med problem vid anskaffning av material eftersom de många 
byggprojekten ofta är utspridda över ett stort geografiskt område. Peabs inköps- och 
avropssystem, PIA, har tagits fram för att knyta samman projekten vilket gör det enklare 
för både byggarbetsplats och leverantör att koordinera avropsprocessen. PIA infördes 
2005 med funktioner som förenklar avrop, planering, uppföljning samt fakturakontroll. 
PIA är strukturerat som en webbshop, där personal med delegerat inköpsansvar kan lägga 
produkter som ska beställas i en varukorg. Beställningen som genereras via varukorgen 
kan antingen skickas direkt eller sparas, genom att spara en order ges möjlighet till 
aggregerade beställningar. Aggregering medför mindre administrativt arbete samt en 
möjlighet till ordervärdesrabatt. Produkterna i systemet ABC-klassificeras efter Peabs 
inköpsfrekvens, A-produkter köps in frekvent, B-produkter köps in mer sällan och C-
produkter är lågfrekventa produkter som ligger utanför avtal. Det administrativa arbetet 
minskas vid användning av ett e-handelssystem, bland annat sker konteringen 
automatiskt, systemet jämför även priset på faktura med avtalat pris. De minskade 
administrativa kostnaderna vid e-handel medför även att vissa leverantörer ger en EDI-
rabatt, EDI står för Electronic Data Interchange. De olika regionerna är indelade i 
arbetschefsområden, varje arbetschefsområde har en arbetschef som lyder under 
regionschefen. Region Linköping är indelad i tre sådana områden. För att användaren ska 
veta vilka leverantörer som är aktuella för projektet begränsas antalet leverantörer inom 
det aktuella arbetschefsområdet. Trots begränsningen visas det troligtvis fler leverantörer 
än vad som används i det aktuella byggprojektet. Beställning av varor kan underlättas 
genom att användaren skapar så kallade materiallistor. Materiallistor kategoriseras efter 
användarens önskemål exempelvis listas produkter efter frekvens eller produktkategori. 
(E-kurs på CD-rom, 2008) 
 
Leverantörer kan vara anslutna till PIA i fyra olika former med varierande 
integreringsgrad. Vid en rangordning av integreringsgraderna i fallande ordning innebär 
de följande. 
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Integration: All orderhantering sker automatiskt mellan PIA och leverantörens 
ordersystem. Peab rekommenderar att leverantören ansluter sig till denna form av 
integration om orderfrekvensen ligger på mer än fem till tio order per dag. (E-kurs på 
CD-rom, 2008)  
 
PIA-webb: Integrationsgraden innebär att Peab lägger en order i PIA, leverantören måste 
sedan stämma av ordern och föra in den i sitt eget ordersystem. PIA-webb medför att 
leverantören får göra en del dubbelarbete, då denne måste arbeta i både sitt eget 
ordersystem och PIA. (E-kurs på CD-rom, 2008) 
 
PIA-light: Leverantörens artikel och avtalsregister läggs in i PIA, vid avrop av en 
beställning genereras ett PDF-dokument med de varor som lagts i varukorgen. PDF-
dokumentet skickas sedan antingen via mail eller fax till leverantören. Orderbekräftelse 
sker sedan enligt överenskommelse, exempelvis via fax eller telefon. (E-kurs på CD-rom, 
2008)       
 
E-faktura: Den lägsta formen av integreringsgrad innebär att endast faktureringen sker 
via PIA. (E-kurs på CD-rom, 2008)  
 
Förväntningarna med införandet av PIA var enligt Vice VD i Peab AB avdelning: 
produktion och produktionsutveckling, Jan Johansson, att minska totalkostnaden för 
inköp av material, att reducera arbetet som ej är värdeskapande för kunden samt skapa 
ordning och reda i avropshanteringen. Enligt Jan Johansson har förväntningarna uppfyllts 
med råge. (E-kurs på CD-rom, 2008) 
 
Personalen på byggarbetsplats Tornet upplever inte enbart positiva effekter med PIA. De 
förbättringsförslag som finns är att då en restorder uppstår ska detta meddelas och 
användaren ska ges ett förslag på nytt leveransdatum. Användaren kan antingen bekräfta 
eller avslå det nya leveransdatumet. Utifall det nya leveransdatumet ej passar och order 
måste avslås ska ett substitut till produkterna föreslås. 

4.1.2 Upphandling av leverantörer 
Svensk byggtjänst erbjuder en sökfunktion för att hitta nya leverantörer. Det är dock 
sällan nya leverantörer kontaktas utan dessa får själva ta kontakt med Peab. Vid en 
upphandling är det vanligast att Peab tar kontakt med gamla beprövade leverantörer för 
att undersöka om någon av dessa kan leverera och till vilket pris. Vid upphandlingen 
ligger fokus på produktpris, ledtid och kvalitet. Kvaliteten upplevs idag som väldigt jämn 
mellan de olika leverantörerna. Ett kriterie som dock kommer i skymundan är 
leveransprecisionen. Det är sällan som straffkostnader för försenade leveranser tas med i 
kontrakt och där de finns med är straffkostnaden lågt satt.  
 
Upphandling av leverantörer sker under produktionsförberedelsefasen där 
produktionsplanering, resursplanering och budget tas fram, vilka fungerar som underlag 
för vilka avtal som ska tecknas. Upphandlingen utförs av Peabs inköpsavdelning, avrop 
görs sedan av platschefen under projektets gång.        
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4.1.3 Leverantörsutvärdering 
Leverantörsutvärdering tas upp på det avslutande mötet som ska hållas efter varje 
byggprojekts slut. På mötet närvarar inköpssamordnaren för byggarbetsplatsen, 
platschefen, arbetsledare samt projektledaren. Utvärderingen är rent kvalitativ och 
innehåller inga siffror på hur leverantörerna har skött sina åtaganden. Det är dock inte 
alltid ett sådant möte genomförs.     

4.2 Region Linköping 
Peab har delat in landet i sju divisioner, där region Linköping är en del av division 
Nordost. Regionen är indelad i tre arbetschefsområden, även kallade AC-områden. 
Region Linköping innefattar städerna: Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby, 
Skänninge, Vadstena, Finspång, Skärblacka samt Söderköping. Region Linköping 
illustreras i Figur 8 nedan. 
    

 
Figur 8, Överblick över region Linköping 

4.3 Ankomst av material 
Material som ankommer till byggarbetsplatsen tar personal i anspråk då det måste lossas, 
ibland räcker det inte med personal utan en lastmaskin måste hyras in. Vid förseningar 
står lastmaskinen outnyttjad och genererar oönskade utgifter. Vid Byggarbetsplats Tornet 
har detta problem kunnat lösas genom att en uthyrare av lastmaskiner är lokaliserad i 
närheten, Peab har därmed kunnat hyra maskiner efter det att leveransen har anlänt. 
Kostnaden för den extra tid en lastmaskin är inhyrd på grund av förseningar ska debiteras 
leverantören. Detta står dock ej i något kontrakt och det är väldigt sällan en leverantör 
blir debiterad för denna kostnad. En dålig leveransprecision medför även fler avbrott i 
arbetet då avlastningen tar personalens tid i anspråk. Personal väntar på gården vid den 
avtalade tiden för ankomst, då bilen ej anländer är denna väntetid rent slöseri. 
Ytterliggare komplikationer blir att när bilen sedan anländer finns det en risk att ingen 
kan ta emot leveransen, utan att det genererar störningar i pågående arbete. Peab menar 
även att bristen på leveransprecisionen ligger till stor del hos tredjepartlogistikern, vilken 
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köps in av leverantören. Leveransprecisionen är en kostnadsfråga, möjligheten för bättre 
precision finns men till en extra kostnad. Idag finns det ingen statistik över om 
totalkostnaden ändock blir högre av att välja en billigare transport, då eventuella 
störningar kan äta upp de besparingar en billigare transport medför. 

4.4 Hantering av gipsskivor  
Gipsskivor ingår i merparten av alla husbyggnationer och det är därmed relevant att 
minimera de relaterade transportkostnaderna. I dagsläget beställer Peab gipsskivor då 
gjutningen av det aktuella våningsplanet är färdigställt. Mängden gipsskivor som beställs 
beror på erbjudanden hos leverantören. Vid en viss vikt kan fri frakt erbjudas, vilket 
medför att det beställs gipsskivor för en längre period än vad som var beräknat. De extra 
gipsskivorna måste lagras vilket innebär bundet kapital, hanteringskostnader samt ökad 
risk för skador. Mängden gipsskivor som köps in motsvara oftast tre till fyra veckors 
förbrukning. Uppskattningsvis går 25-30 procent av alla inköpta gipsskivor till deponi, 
merparten av spillet uppkommer vid tillskärning av skivorna. Omkring 40 procent av allt 
avfall är deponi, när dessa rader skrivs, 2008-08-11, har det deponerats 54,5 ton avfall 
från byggarbetsplats Tornet, av det deponerade avfallet uppskattas att omkring 90 procent 
är spill från gipsskivor. Deponiavgiften uppgår till 975 SEK per ton vilket medför höga 
kostnader på grund av det stora spillet.  

4.5 Hantering av dörrar 
Leveranser av dörrar har fungerat långt ifrån Peabs önskemål, därmed bör det finnas goda 
förbättringsmöjligheter. Detta gör det intressant att kartlägga materialflödet av dessa.  
Dörrar är även en komponent som förekommer i alla husbyggnationer, vilket bör medföra 
en möjlighet till standardisering i materialflödet. I dagsläget finns det ingen kontroll över 
när dörrarna anländer, leverantören upplevs skicka dessa när denne behagar. Tanken är 
att dörrarna ska monteras omgående efter ankomst men då leveranserna ej har fungerat 
som planerat har de fått lagerhållas. Dörrleveranserna kantas även av bristande kvalitet. 
Kvalitetsbrister som har förekommit är bland annat att dörrar som har levererats suttit 
ihop i lacken med lackskador som följd.  

4.6 Hantering av kök 
Köksinredningar är ytterliggare en komponent vilken behövs i merparten av alla 
husbyggnationer. Leveranserna av dessa har ej fungerat tillfredställande. Materialflödet 
av köksinredningarna kommer därav att kartläggas, bristerna som har uppkommit 
återfinns bland annat i leveransprecisionen. Följder av detta problem är att lastmaskiner 
som hyrs in för avlastningstillfället står outnyttjade och generera oönskade utgifter, samt 
att personal vilka skulle ta emot leveransen inte kan ägna sig åt värdeskapande aktiviteter. 
Leveranser som är ofullständiga medför ibland att köken ej kan färdigmonteras, lagring 
av köksmodulerna blir då ett måste, en lagring som egentligen inte ska förekomma. 
Gällande köken har Lars Broberg, platschefen på byggarbetsplats Tornet, uttryckligen 
önskat att köken ska levereras lägenhetsvis, för en minskad hantering på plats. Detta har 
ej hörsammats, köken har delvis ankommit komponentvis.            
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4.7 Kartläggning – SCOR 
En kartläggning av ovannämnda material har utförts i SCOR nivå 2, för att sedan brytas 
ned i nivå 3. Kartläggningen i nivå 2 finns illustrerad i Figur 9 nedan. Kartläggningen 
fungerar som hjälp att visualisera flödet och det framkommer av figuren att Peab kan 
tänkas använda sig av en onödig mellanhand av gipsskivor. 
 

 
Figur 9, Kartläggning Tornet i SCOR nivå 2 
 
För att tillgodose sig följande kapitel där kartläggning av de olika materialflödena som 
presenteras bör läsaren samtidigt följa med i kartläggningarna vilka utförts med SCOR, 
dessa finns illustrerade i Bilaga 1 – SCOR nivå 3, planering, Bilaga 2 – SCOR nivå 3, 
gipsskivor samt Bilaga 3 – SCOR nivå 3, dörrar och kök. Processelementen presenteras 
med namn och nummer, även information om vilka enable-processer som är kopplade 
som input respektive output finns illustrerat. Enable-processerna kommer dock inte att 
behandlas djupare i detta examensarbete än vad som redan gjorts i den teoretiska 
referensramen. Informationen är enbart tänkt att bidra till mer förståelse för 
uppbyggnaden och sammankopplingen av processerna.   

4.7.1 Produktionsförberedelser 
Efter anbudsprocessen och Peab har blivit tilldelat uppdraget att genomföra ett projekt 
startar processen med framtagande av en produktionstidsplan (D3.3). 
Produktionstidsplanen skapas genom bakåtplanering vilken utförs i ett Gantschema. 
Under projektets gång sker ett kontinuerligt arbete med framtagande av ritningar (M3.1). 
Ritningarna möjliggör schemaläggandet av produktionsaktiviteter (M3.2). Ovannämnda 
processer är generella för kartläggningarna av gipsskivor, dörrar och kök 

4.7.2 Kartläggning – gipsskivor 
Schemat för produktionsaktiviteterna i (M3.2) används som stöd för avropsprocessen 
(S1.1). Ytterliggare ett stöd för avropsprocessen är leveransplanen (P2.4). Avrop av 
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gipsskivorna görs via mail till byggvaruhuset Linköpings träförädlings AB. Linköpings 
träförädlings AB levererar order vars vikt understiger fem ton. Vid större order sker 
direktleverans från Knauf Danogips, vilka tillverkar gipsskivorna, avropet sker dock 
fortfarande mot Linköpings träförädlings AB, orderbekräftelsen skickas via mail. När 
varorna anländer sker en mottagning (S1.2). Mottagning av gipsskivor sker av 
utrymmesskäl på en gårdsplan i nära anslutning till byggarbetsplatsen. Produkterna ska i 
samband med mottagning även verifieras (S1.3), vilket innebär en kontroll för att 
säkerställa att rätt vara i rätt mängd och kvalitet har levererats. Efter verifieringen sker 
inleverans av gipsskivorna. Gipsskivornas vikt och form medför att en lastmaskin måste 
hyras in för transporten till byggarbetsplatsen. Gipsskivorna transporteras sedan den sista 
biten på gipsvagn i bygghissen till det våningsplan där skivorna ska monteras (S1.4). När 
produkten har inlevererats har Peab godkänt leveransen och fakturan avstäms med 
levererad mängd (S1.5). Delar av gipset används omgående medan andra delar blir 
liggandes tre till fyra veckor. Uppstår brister på ett våningsplan och det finns skivor på 
överliggande plan används dessa, vilket kräver en intern transport från lagringspunkt till 
förädlingspunkten (M3.3). Kompletterande beställningar görs sedan för det ovanliggande 
våningsplanet. Montering och inspektion sker sedan av hantverkaren som monterar 
skivorna (M3.4). Spill samlas upp i en container för deponi (M3.8). I dagsläget sker ingen 
returnering av defekta gipsskivor utan även dessa kasseras. 
 
Kartläggningen visar på att det finns aspekter som bör undersökas och förbättras. 
Analysen av gipsskivor kommer att behandla orderläggningen, behovet av Linköpings 
träförädlings AB, godsmottagningen samt behovet av lagring.    

4.7.3 Kartläggning – dörrar 
Schemat för produktionsaktiviteterna i (M3.2) används som stöd för avropsprocessen 
(S2.1). Ytterliggare ett stöd för avropsprocessen är leveransplanen (P2.4). Avropen sker 
via mail till Daloc. Dörrar avropas för ett plan åt gången. Inleverans (S2.2) av dörrarna 
sker i likhet med gipsskivorna till en gårdsplan i nära anslutning till byggarbetsplatsen. 
Vid inleverans sker även verifiering (S2.3) av behörig personal. Verifiering av dörrar har 
varit problematisk, även om avropen har skett för ett plan åt gången har dörrarna ej 
levererats enligt överenskommelse. Efter inleverans och verifiering har leveransen blivit 
godkänd (S2.5) varpå faktura kan stämmas av med levererad mängd. Lossningen och 
förflyttningen av inlevererade dörrar (S2.4) sker med en lastmaskin. Det är sedan tänkt att 
dörrarna ska transporteras till rätt våningsplan för montering (M3.3) (M3.4). Alla dörrar 
som beställs monteras, därav uppkommer inget hanteringsbehov av restprodukter (M3.8). 
Beslut om hur undermåliga dörrar hanteras fattas av Daloc. Under byggnationen av 
Tornet har de undermåliga dörrarna kasserats.  
 
Problem vilka har framkommit vid kartläggningen av dörrleveranser är att leveranserna ej 
har skett på ett tillfredställande sätt. Dörrarna har anlänt i tid och otid i ofullständiga 
partier, vilket har förhindrat montering enligt produktionsplanen. Istället har dörrarna 
legat lagrade på våningsplan två under långa perioder. Dålig leveransbevakning har lett 
till problem vid inleveranser och försvårat verifieringen. 
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4.7.4 Kartläggning – kök 
Schemat för produktionsaktiviteterna i (M3.2) används som i tidigare fall till stöd för 
avropsprocessen (S2.1). Avropsprocessen sker i samband med upprättandet av 
leveransplanen (P2.4), vilken sker i samarbete med Myresjökök.  Efter att leveransplanen 
upprättats har kommunikationen varit bristande, exempelvis har Myresjökök ej skickat 
någon bekräftelse om att köken har skeppats från fabriken. Inleverans (S2.2) av köken 
sker även de av utrymmesskäl på en gårdsplan i nära anslutning till byggarbetsplatsen. 
Produktverifieringen (S2.3) av köken sker i samband med inleveransen och utförs av 
behörig arbetsledare.  Arbetet med verifiering har försvårats i och med att merparten av 
köken har levererats med brister. Efter verifieringen och inleverans är köksleveransen 
godkänd och fakturan kan avstämmas mot levererad kvantitet (S2.5). Kökens vikt och 
form medför att lastmaskiner måste hyras in. En hjullastare lossar bilen och transporterar 
in köken till byggarbetsplatsen varefter en teleporter förflyttar köken till rätt våningsplan 
(S2.4). Vidare transporteras köken med pallyft till rätt lägenhet (M3.3) för montering 
(M3.4). Monteringen försvåras i och med att delar av leveranserna är felpaketerade, 
packade komponentvis istället för lägenhetsvis. Alla kök som beställs monteras, därav 
finns inget hanteringsbehov av restprodukter (M3.8).  
 
Köksleveranserna visar brister i inköpsfunktionen, platschefens önskemål om 
paketeringen lägenhetsvis har ej infriats fullt ut. Med hjälp av kartläggningen 
uppmärksammades även problem med leveransbevakningen, ingen information om 
orderstatus har erhållits.                 
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5 Analys 
Kapitlet behandlar de analyser och förbättringsförslag som gjorts under arbetets gång. 
Mycket kommer att utgå från mätetalet ”Perfect order fulfillment”. Ett förslag vilket 
medför reducerade ledtider till byggarbetsplats och besparingar för regionen har 
utarbetats, genom en analys gällande ett upprättande av en uppsamlingsterminal.  

5.1 Perfect order fulfillment 
I tidigare kapitel nämndes att Peab enbart använder sig av en kvalitativ bedömning av 
sina leverantörer. Genom en kvantitativ bedömning är det enklare att identifiera vad som 
varit bra och vad som bör förbättras. Peab kan även sätta upp kravnivåer för specifika 
mätetal, vilka leverantören förbinder sig att upprätthålla. Ett mätetal är ”perfect order 
fulfillment”, svenska ”perfekt fullbordande av order”, vilket presenteras i SCOR-
manualen, mätetal RL1.1. Mätetalet har till uppgift att identifiera hur stor procent av alla 
order som uppnår leveranskraven ställda av kunden. Kraven som ställs är att rätt produkt 
ska komma i rätt kvantitet, leveransen ska anlända på rätt plats i rätt tid, dokumentation 
ska vara fullständig och anlända i tid, produkten ska även levereras utan skador. 
Mätetalet kommer att tas fram med hjälp av gamla leveransplaner/avrop vilka jämförs 
med följesedlarna.  
 
Mätetalet beräknas enligt ett nivåsystem där varje underliggande nivå är en 
disaggregering av ovanliggande nivå. Poängsättning sker på nivå två enligt Figur 10 och 
varje komponent bedöms med poäng. Komponenter som är korrekta tilldelas en poäng, 
medan komponenter som ej uppfyller kraven erhåller noll poäng. Antal poäng i nivå två 
summeras och om summan är lika med antal komponenter i nivån uppfylls kraven för 
”perfect order fulfillment”. Mätetalet beräknas sedan i procent genom att de perfekta 
order divideras med det totala orderantalet, för att sedan multipliceras med 100. Även om 
mätetalet ej är uppfyllt möjliggörs en spårning av felkällan i och med mätetalets 
hierarkiska uppbyggnad. (Supply chain council, 2008a) 
 
Examensarbetet behandlar materialflöden och kommer endast att behandla de element 
vilka anses mest relevanta med avseende på detta. Elementen som kommer att 
undersökas är, samtliga nivå 3-element för ”% orders delivered in full”, vilket innebär 
rätt produkt i rätt kvantitet. Även samtliga nivå 3-element för ”delivery performance to 
customer commit date” kommer att undersökas, elementen innebär att leveransen ska 
ankomma i rätt tid och till rätt plats.  Nivå 2-kategorin ”documentation accuracy” 
kommer endast behandla nivå 3-elementet ”other required documentation accuracy”. 
Elementet innebär att det ska finnas korrekta monteringsinstruktioner, gäller endast 
dörrar och kök. Nivå 2-kategorin ”perfect condition” kommer endast att behandla 
elementet ”% orders recieved damage free”, vilken behandlar den procentuella andelen 
order som levererats utan skador.  
 
Kriterierna för ”perfect order fulfillment” är olika för de analyserade produkterna, då 
Peab har satt upp olika krav för dessa. Exempelvis anses en leverans av dörrar vara i tid 
då de ankommer rätt vecka, medan motsvarande kriterie för gipsskivor är leverans på 
dagsbasis. Därav blir en jämförelse av de analyserade produkternas resultat missvisande.          
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Figur 10, Perfect order fulfillment (fritt från Supply chain council, 2008a) 

5.2 Tidsbestämda leveranser 
Större produkter tar maskiner i anspråk vid lossning av leveranser. Dessa maskiner hyrs 
in, vilket medför en extra kostnad. Leveranser som är sena medför att den inhyrda 
maskinen blir stående på byggarbetsplatsen och genererar onödiga utgifter. En 
tidsbestämd leverans genererar en extra kostnad på 600 SEK, priset är hämtat från en 
aktuell offert som erhållits i samband med byggnationen av Tornet. Priset för att hyra in 
en maskin uppgår till 550 SEK per påbörjad timme, siffran har hämtats från för 
byggarbetsplats aktuell aktör. Utöver priset tillkommer även mjuka faktorer såsom 
irritation som uppkommer vid störningar i arbetet. Ovannämnda kostnader har använts 
för att beräkna brytpunkten då det istället vore lönsamt att köpa in en tidsbestämd 
transporttjänst. Maskinkostnad för avlastningen samt personal som krävs är konstant 
oavsett när avlastning sker, därav tas denna kostnad ej med i beräkningen. Resultatet för 
beräkningarna finns presenterat i Figur 11 nedan. Figuren visar att om en leverans är mer 
än en timme försenad skulle det ha varit lönsammare med en tidsbestämd leverans. 
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Kostnad: Tidsbestämd transport kontra förseningar
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Figur 11, Kostnader: Tidsbestämd transport kontra förseningar 

5.3 Mottagning och kontroll 
Mottagningen av gods är idag bristande, vid inleverans ska mottagaren verifiera att allt 
gods är i sin ordning. Godset ska stämma överens med följesedel och vara i brukligt 
skick. Brister i kvaliteten ska dokumenteras så att Peab ej behöver stå för kostnaderna av 
skador de ej själva åsamkat godset, i dagsläget sker inte detta på ett tillfredställande sätt. 
Skadat gods lastas in utan att leverantören meddelas och Peab får stå för hela kostnaden. 
Problemen beror på att leveranserna ankommer oannonserat vilket medför att obehörig 
personal tar emot gods, personal som saknar kunskap då de ej har detta till ordinarie 
arbetsuppgift. Detta leder till att gods blir stående på gården utan att någon behörig 
personal vet om att det har anlänt, det händer även att följesedlar till godset försvinner. 
Kombinationen medför letande efter gods, onödiga kontakter med leverantörer, för att 
reda ut vart godset verkligen är, och även en risk att varan köps in ytterliggare en gång.   
 
Problemet kan minskas genom en effektivare leveransbevakning, med bättre och mer 
tillförlitlig information går det lättare att planera arbetsuppgifterna så att rätt personer tar 
emot leveranserna. Peab har idag leverantörer vilka sköter detta på ett tillfredställande 
sätt, den gemensamma nämnaren för dessa bolag är att de använder sig av större 
tredjepartslogistiker, vilka erbjuder spårningstjänster. Tjänsten som undersöktes, 
”Schenker tracking”, innebär att mottagaren får ett mail när godset lämnar leverantören. 
Mailet innehåller en länk till spårningstjänsten. Spårningstjänsten innehåller information 
om var godset befinner sig och var och när det har passerat Schenkers terminaler. 
Spårningstjänsten ingår dessutom utan extra kostnad när en transport köps in.  
 
Bättre information om när transporter ankommer medför som ovan nämnts att behörig 
personal tar emot godset. Verifieringen av godset sker i och med detta på ett effektivare 
sätt och brister kan dokumenteras. Dokumentationen kan därefter användas för att 
identifiera källan till frekvent återkommande fel.  
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5.4 Gipsskivor 

5.4.1 Perfect order fulfillment 
Från byggstart fram till 2008-08-25 har information om 31 order innehållande gipsskivor 
från Linköpings träförädlings AB erhållits. Informationen har samlats in på två sätt, det 
första sättet innebar att följesedlar har jämförts med avrop och orderbekräftelse. Enbart 
ett fåtal av dessa order gav information om både leveransprecision och levererad 
kvantitet. PIA användes som det andra alternativet för informationsinsamling genom att 
den digitaliserade följesedeln jämfördes med aktuell faktura och avrop. Vissa order 
innehöll ingen eller uppenbart felaktig information, dessa order togs ej med i 
beräkningarna. Antalet perfekta order finns illustrerade i Figur 12 nedan. 
 

 
Figur 12, perfect order fulfillment, gipsskivor 
 
”% of Orders Delivered in Full”: Alla order innehöll rätt produkter. Av dessa 
levererades 95 procent i rätt kvantitet. Totalt fick 19 order värdet ”1” i nivå 2. 
 
“Delivery Performance to Costumer Commit Date”: Ingen order transporterades fel 
geografiskt, dock var det enbart 50 procent av alla order som levererades i tid. Totalt sett 
fick tio order värdet ”1” i denna nivå 2-kategori. Samtliga av dessa tio hade även värdet 
”1” i den förstnämnda nivå 2-kategorin. Merparten av dessa order har enbart kravet att 
levereras på en specifik dag. De leveranser vilka ankom med tidsbestämda transporter 
saknade data om ankomsttid, detta medförde att enbart ankomstdag för dessa order kunde 
kontrolleras. 
 
”Documentation Acuracy”: Ej aktuell för gipsskivor. 
 
”Perfect condition”: Ingen följesedel innehöll information om skadat gods. Det är inte 
rimligt att så skulle vara fallet. Egna undersökningar ha visat på uppenbara brister i 
emballeringen vilket medfört fuktskador på gipsskivorna. På grund av bristen på 
information kan denna kategori ej tas med i beräkningen. Antalet perfekta order är därav 
högre än vad som annars vore fallet. 
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5.4.2 Leverantör 
Beställningar av gipsskivor till byggarbetsplats Tornet sker i dagsläget till det lokala 
byggvaruhuset Linköpings träförädlings AB, istället för att ske direkt till tillverkaren 
Knauf Danogips. Det innebär onödigt höga inköpskostnader, då Linköpings träförädlings 
AB också ska ha sin del av kakan, i form av extra påslag. Enligt koncernavtal med Knauf 
Danogips ska de ansluta sig till PIA. Detta har inte uppfyllts trots att avtalet slöts i juni 
2007. En anslutning till PIA skulle möjliggöra orderläggning, av större order, direkt till 
Knauf Danogips istället för att via mail lägga order till Linköpings träförädlings AB. 
Eliminering av icke värdeskapande processer, så som mellanlagring hos tredjepart, är ett 
steg som ligger in linje med Lean-tänkandet. Under år 2007 beställde Peab, enbart till 
region Linköping, gipsskivor till en kostnad av cirka sex miljoner SEK, vilket motsvara 
cirka 2474 ton. 
 
Beräkningar visar att 90 procent av leveranserna till byggarbetsplatsen Tornet är 
direktleveranser från Knauf Danogips. Skulle dessa avrop ske via PIA, antas Peab kunna 
tillgodose sig två procent i EDI-rabatt. Bara denna förändring hade givit en besparing på 
cirka 16 000 SEK. Skulle Peab lägga sina order direkt mot Knauf Danogips bör de 
dessutom kunna erhålla den vinst som i dagsläget går till Linköpings träförädlings AB, i 
form av ytterliggare rabatterade priser. Denna ytterliggare rabatt har en total 
besparingspotential på cirka 27 500 SEK. Om det vore möjligt att aggregera de 
beställningar som idag sker från Linköpings träförädlings AB till direktleverans från 
Knauf Danogips finns minst en till besparingsmöjlighet. Besparingsmöjligheten ligger i 
att direktleveranser ger ett mer förmånligt pris. Prissänkningen uppgår till 24 procent, 
jämfört med priset från Linköpings träförädlings AB, vid införande av PIA, respektive 25 
procent om den ytterliggare rabatten erhålls. En möjlig konsekvens av aggregerade 
transporter är en ökad lagerföringskostnad, kostnaden anses dock försumbar. En 
möjlighet att aggregera de mindre transporterna är att etablera en uppsamlingsterminal. 
Det aggregerade behovet av gipsskivor transporteras till terminalen, för att sedan köras ut 
till byggarbetsplatsen. Uppsamlingsterminaler kommer att behandlas djupare i kapitel 5.8 
Uppsamlingsterminal. Tabell 1 och Tabell 2 nedan presenterar besparingspotentialen 
både för Tornet samt den totalt inköpta mängden gipsskivor för år 2007. Antagandet är 
att inköpsmönstret till Tornet speglar det generella inköpsmönstret. Beräkningar och data 
presenteras i Bilaga 4 - Data för beräkningar till analys av gipsskivor och Bilaga 5 – 
Beräkningar för analysen av gipsskivor. Utöver ovannämnda besparingar kan Peab även 
räkna minskade administrativa kostnader i form av enklare attestering av fakturor.  
 
Tabell 1, Besparing gipsskivor, PIA och direktleveranser  

Besparing vid införande av PIA, endast direktleveranser från Knauf Danogips 
(SEK) PIA Direktleverans Total besparing 
Tornet 15 888 22 082 37 970 ( 4,28 %) 
Totalt 2007 105 811 147 065 252 876 (4,28 %) 
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Tabell 2, Besparing gipsskivor, PIA och direktleveranser samt ytterliggare rabatt  

Besparing vid införande av PIA, endast dirketleverans samt ytterliggare rabatt 
(SEK) PIA Direktleverans Total besparing 
Tornet 27 565 23 145 50 711 (5,71 %) 
Totalt 2007 183 583 154 146 337 728 (5,71%) 

5.4.3 Hantering restprodukter 
Knauf Danogips tar emot restprodukter av gipsskivor till exempel spill som uppkommer 
vid tillskärning av skivorna. Knauf Danogips tar emot torrt gipsavfall utan erlägga 
kunden någon avgift. Gipsavfall med en fukthalt som överstiger sju procent 
avgiftsbeläggs däremot med 80 SEK per ton. Vid lossningen på fabriken kontrolleras 
gipsavfallets renhet, fukt och mängd. Därefter skapas ett leveransdokument som 
innehåller kontrollresultatet, mängd samt eventuella avgifter. Leveransdokumentet 
innehåller även namn på personen som lämnar gipsavfallet samt på den som tar emot 
avfallet. För att återvinning ska vara möjlig krävs det att avfallet endast består av spill 
från gipsskivor. Skulle det återlämnade gipsavfallet ej gå att återvinna debiteras 
avlämnaren deponiavgift. Efter omhändertagandet mals och torkas gipset, för att därefter 
användas som komponent i tillverkningen av nya gipsskivor. 
(byggsystem.knaufdanogips.se, 2008a) 
 
Peab deponerar i dagsläget allt gipsavfall, på byggarbetsplats Tornet uppgår gipsavfallet 
till 90 procent av de 54,5 ton som hittills deponerats, detta innebär att cirka 49 ton 
gipsavfall har deponerats. Deponiavgiften uppgår till 975 SEK per ton, vilket medför en 
total deponikostnad, inklusive transport, för gipsavfall uppgår till nästan 52 000 SEK. 
Trots detta har inte Peab någon lösning för återvinning av gipsavfallet de anser 
ekonomisk försvarbar. Beräkningarna för att återvinna gipsavfallet utfördes utifrån vad 
som ansågs vara det värsta scenariot. Resultatet gav en kostnad på cirka 62 000 SEK. 
Beräkningarna bygger på att allt gips har en fuktighetshalt som överstiger sju procent 
samt att Ragn-sells AB transporterar gipsavfallet till tillverkaren. Utöver dessa kostnader 
tillkommer även extra utrymme för ytterliggare en container. Problemet är inte nytt utan 
har funnits i flera år, men ingen hållbar lösning har tagits fram. Förslaget som presenteras 
i examensarbetet är att upprätta en konsolideringspunkt för gipsavfallet i anslutning till en 
uppsamlingsterminal, för vanligt förkommande produkter inom byggbranschen. Analysen 
över vad detta anses kosta presenteras i kapitel 5.8.1 Återvinning gipsavfall. 

5.5 Dörrar 

5.5.1 Perfect order fulfillment 
Analysen av dörrar baseras på följesedlar och avrop från sju leveranser. De leveranser 
vilka ej var fullständiga genererade ytterliggare leveranser, sistnämnda har, på grund av 
avsaknad av data, ej tagits med i analysen. Om dessa hade tagits med skulle med stor 
sannolikhet mätetalets slutliga värde minskas radikalt. Ytterliggare en anledning till det 
höga värdet kan bero på att en leverans anses godkänd om den levereras rätt vecka. 
Antalet perfekta order finns illustrerade i Figur 13 nedan. 
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Figur 13, perfect order fulfillment, dörrar 
   
”% of Orders Delivered in Full”: Alla order som undersökts innehöll rätt produkter 
dock var enbart 57 procent av alla undersökta order kompletta. De leveranser vilka 
uppkom på grund ofullständiga leveranser hade även dessa brister i form saknade 
produkter.  
 
“Delivery Performance to Costumer Commit Date”: Alla leveranser levererades till 
rätt byggarbetsplats. Leveransprecisionen med avseende på tid var 57 procent. Trots att 
majoriteten av leveranserna har anlänt i tid anses detta vara en underprestation speciellt 
med avseende på att rätt tid endast avser rätt vecka.    
 
”Documentation Acuracy”: Monteringshänvisningarna medföljde samtliga leveranser 
och uppfyllde sitt syfte. 
 
”Perfect condition”: Av de undersökta leveranserna innehöll en leverans skadat gods, 
vilket innebär att 86 procent av leveranserna var skadefria. Flertalet av de extra 
leveranserna vilka uppkom på grund tidigare brister var även de ofullständiga.  

5.5.2 Leverantör 
Bristerna gällande leveranser av dörrar till byggarbetsplatsen Tornet har varit stora. Dessa 
brister har varit påtagliga både gällande kvalitet såväl som leveransprecision. Exempelvis 
har det förekommit leveranser innehållande enbart hälften av avropad kvantitet, 
resterande dörrar har sedan anlänt i omgångar. Detta bidrar till svårigheter vid 
verifieringen av ankommande produkter samt ett ökat antal fakturor. Fler fakturor leder 
till ökade administrativa kostnader både i form av tid och i pengar. Peab bör ej acceptera 
ett sådant beteende från en leverantör och framförallt inte godta uppdelade fakturor. 
Utifall uppdelning av en order är ofrånkomlig ska ordern faktureras först då den är 
komplett, med en faktura. Leverantören ska även meddela Peab eventuella förändringar, 
snarast möjligt, för att erhålla ett godkännande innan ordern skeppas.    
 
Ytterliggare ett problem med att dörrarna levereras i mindre partier än vad som avropats 
är att monteringen av våningsplanen ej kunnat ske planenligt. Dörrarna får istället 
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mellanlagras på byggarbetsplatsen, lagringen medför att när sedan dörrarna ska monteras 
genereras extra arbete i form av letande efter rätt dörrar. Utifall mellanlagring är 
ofrånkomlig måste detta ske strukturerat, med väl markerade förvaringsplatser 
kombinerat med en översiktsbild. På byggarbetsplatsen Tornet lagras dörrarna 
tillsammans med flertalet andra produkter på våning två, till synes ostrukturerat. Genom 
en sektionsuppdelning av våningsplanet, med hjälp av markeringstejp på golvet, skapas 
en naturlig indelning för de olika produkterna. Varje sektion namnges och illustreras på 
en översiktsbild exempel på hur en sådan indelning kan se ut illustreras i Figur 14. 
 

 
Figur 14, Organiserat lager 
  
En orsak till den dåliga leveransprecisionen är den osäkra ledtiden för dörrar. 
Osäkerheten ligger enligt Bengt Almström, regional inköpssamordnare för region 
Linköping, i att Daloc under rådande högkonjunktur har överbelagt sin 
tillverkningsenhet. Kännedomen om de osäkra ledtiderna har fört med sig att avropen 
skett i ett tidigare skede än planerat. Ett sådant agerande bidrar till att skapa en 
”bullwhip-effekt” hos leverantören, vilket leder till ytterliggare problem i framtiden. För 
att minimera risken med ”bullwhip-effekt” behöver kommunikationen mellan Peab och 
Daloc förbättras. Peab bör tydligt informera vilket datum i leveransplanen avropet avser, 
vilket förebygger missförstånd. Daloc bör i sin tur informera om eventuella förändringar i 
ledtiden.  

5.6 Kök  

5.6.1 Perfect order fulfillment 
Information avseende tre större leveranser av kök från Myresjökök har analyserats. 
Leveranserna innehöll 14, 17 respektive sju kök. Analysen av ”perfect order fulfillment” 
är aggregerade på ordernivå, för att belysa vidden av problemen kommer dock vissa 
element presenteras på köksnivå. Leveransplanen för kök innehåller information om 
vilken vecka och dag köken planeras anlända. Informationen har planerats in ett mer 
överskådligt schema för hela byggprojektet. Schemat visar på att leveransplanen inte har 
följts. Antalet perfekta order finns illustrerade i Figur 15 nedan. 
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Figur 15, perfect order fulfillment, kök 
 
”% of Orders Delivered in Full”: Endast en, 33 procent, av undersökta order innehöll 
rätt produkter de andra hade fel skåpluckor monterade. Samtliga order var ofullständiga 
och nästan alla kök, 31 av 38, levererades med brister.   
 
“Delivery Performance to Costumer Commit Date”: Delar av den andra 
köksleveransen hamnade i Umeå istället för vid byggarbetsplats Tornet. Övriga 
leveranser levererades till rätt plats geografiskt. Det medför att cirka 66 procent av 
leveranserna anlände rätt geografiskt. Merparten av de undersökta leveranserna anlände 
enligt leveransplanen, 66 procent av leveranserna. Siffrorna vilka redovisas kan anses 
missvisande då orderstorleken motsvarar kök för hela våningsplan vilket medför få 
mätvärden.        
 
”Documentation Acuracy”: Monteringshänvisningarna medföljde samtliga leveranser 
och uppfyllde sitt syfte. 
 
”Perfect condition”: Vissa småskador förekom, innefattande både synliga och dolda 
skador men inget kök har varit så pass skadat att det ej har kunnat användas. Därav anses 
samtliga leveranser uppfylla kriteriet för skadefria leveranser.    

5.6.2 Leverantör 
Byggprojektet Tornet har dragits med stora brister gällande leveranser av kök. 
Leverantören Myresjökök har ej levererat köken på ett tillfredställande sätt. Förseningar 
och brister i leveranserna har varit mer regel än undantag. Projektet är ett specialfall där 
köken ej kommer att påverka slutdatumet, i samma utsträckning som vid 
bostadsbyggnationer. Vid bostadsbyggnationer är montering av kök ett moment som 
oftast sker i projektets slutfas, vilket innebär att kravet på leveransprecision är högt. 
Försenade eller felaktiga leveranser kan äventyra projektets slutdatum, vilket i sin tur 
leder till att kunden inte kan flytta in som planerat. För att komma till rätta med 
problemet krävs bättre kommunikation mellan leverantör och kund. Leverantörer måste i 
ett tidigt skede meddela Peab eventuella förseningar eller brister, för att möjliggöra en 
eventuell omplanering. Inte heller i detta avseende har Myresjökök presterat vad som har 
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förväntats av dem. Platschefen har varit tvungen att jaga leverantören, ringa eller på annat 
sätt försöka få tag i denne, då förseningar uppkommit. Först när platschefen själv har tagit 
kontakt med Myresjökök har information om förseningar i leveranserna framkommit. 
Platschefen har som önskemål att få information om förseningar två veckor innan 
leverans.  

 
Problemet med den bristfälliga kommunikationen såväl som att köken ej paketerats enligt 
avtal är problem vilka ska delges och hörsammas av inköpsavdelningen. Problemen har 
enligt platschefen uppmärksammats och vidarebefordrats men responsen från 
inköpsavdelningen har varit bristfällig. Bristfällig återkoppling kan leda till att anställda 
tappar motivationen, vilket bidrar till att företaget hamnar i vad som inom 
kvalitetsstyrning kallas den ”onda cirkeln”. Ytterliggare problem förknippade med dålig 
leveransprecision och sena leveranser är som tidigare nämnts, extrakostnader för stående 
lossningsmaskiner och störningar i arbetet. Kostnader förknippade med dessa 
presenterades i Kapitel 5.2 Tidsbestämda leveranser. Förseningar vilka överstiger en 
timme medför en större extra kostnad än vad en tidsbestämd leverans hade genererat. 
Tidsbestämda leveranser bör därmed föredras i det generella fallet. Byggarbetsplats 
Tornet har dock inte varit lika beroende av exakta leveranser, med avseende på inhyrning 
av lastmaskiner, eftersom det finns en uthyrare av lastmaskiner i närheten. Det har 
ändock varit ett störande moment i den dagliga verksamheten vilket en tidsbestämd 
leverans kunnat förebygga. 

5.7 Inköp 
Kommunikation inom företaget såväl som mellan olika företag i försörjningskedjan är 
viktigt för att denna ska fungera tillfredställande. I dagsläget upplevs inte 
kommunikationen mellan inköpsavdelningen och byggarbetsplats tillräckligt bra. Det är 
inte alltid de obligatoriska mötena efter byggprojektets slut genomförs, vilket leder till 
brister i återkopplingen. När dessa möten genomförs är det endast en kvalitativ analys 
som utförs. Avsaknaden av en kvantitativ bedömning gör det svårt att belysa problem 
med de olika leverantörerna, vilket gör det svårare att förbättra samarbetet med dem. Den 
kvantitativa bedömning är nödvändig för att belysa vad som kan utvecklas och förbättras. 
För att det över huvud taget ska vara möjligt att identifiera potentiella 
förbättringsåtgärder behövs rutiner för dokumentation och datainsamling. Rapportering 
från byggarbetsplats måste ske kontinuerligt under byggprojektets gång så att fel och 
brister kan rättas till. Rapporteringen behöver inte nödvändigtvis ske av platschef, utan 
kan med fördel utföras av anställd med delegerat ansvar för inköpsfunktionen på 
byggarbetsplatsen. Uppföljning av rapporteringen bör även utföras, sådana rutiner medför 
bättre kommunikation mellan funktionerna. Bättre kommunikation kommer även hjälpa 
till att bryta ner det ”vattentäta skott” som finns mellan inköpsavdelning och 
byggarbetsplats idag. Det finns dock ett myopiskt synsätt inom branschen och fler 
moment upplevs mest som en börda. Det krävs en attitydförändring om Peab vill 
bibehålla sin konkurrenskraft. Genom att på ett tydligt sätt strukturera upp processerna 
för att samla och använda data kommer arbetsbördan minska i det långa loppet. Tid som i 
dagsläget läggs på att ringa runt till leverantörer angående försenade eller bristfälliga 
leveranser kommer att minska, mer tid kan istället läggas på värdeskapande aktiviteter. 
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Kvantitativ bedömning med exempelvis SCOR-modellens mätetal ”perfect order 
fulfillment” gör det enkelt att belysa var någonstans problemen ligger med de olika 
leverantörerna. SCOR skulle vara ett bra verktyg för inköpsfunktionen att ha som grund 
för att utvärdera och utveckla sina leverantörer.  Det blir dock effektivt först då 
leverantören och Peab pratar samma språk, båda behöver definiera sina mätetal med hjälp 
av SCOR. På så vis blir det inga missförstånd med vad som menas då mätetalen finns 
definierade i SCOR-manualen och beslut blir baserade på fakta. 
 
Problem med långa och osäkra leveranstider är en störning vilken skapar frustration på 
byggarbetsplatsen och bidrar till att onödig tid går till icke värdeskapande aktiviteter, 
exempelvis jagande av leverantörer. Detta är problem vilka Peab har dragits med bland 
annat på grund av att de istället för att utvärdera leverantörsmarknaden valt att anlita 
gamla beprövade leverantörer. Dessa har erbjudit bra priser, dock har leveransservicen i 
vissa fall blivit lidande. För att ett långsiktigt och lönsamt samarbete med dessa 
leverantörer ska vara möjligt krävs en förbättring av informationsutbytet mellan 
byggarbetsplatsen och inköpsavdelningen. Det är även viktigt att inköpsavdelningen tar 
till sig av kritiken från byggarbetsplatsen och framför den till leverantören. Peab bör 
även, om det är möjligt, komma med förslag vilka hjälper leverantören att komma till 
rätta med problemen. Om detta ej är genomförbart bör de aktivt söka efter alternativa 
leverantörer.  
 
Kostnader för inköpta produkter är den kostnadspost som växer mest inom byggindustrin 
därmed bör Peab kontinuerligt arbeta med att förbättra inköpsprocessen. De bör arbeta 
med en kontinuerlig förbättring både i den egna verksamheten såväl som hos sina 
leverantörer. SCOR är ett bra verktyg för att identifiera de processer vilka kan förbättras. 
Många av de förbättringar vilka kan göras i inköpsverksamheten kan kopplas till synsättet 
”total quality management”. 
 
Kontrakten innehåller i dagsläget bristfällig information om när vite skall erläggas. Det 
har exempelvis framkommit att leverantören är den som ska stå för extra kostnader 
förknippade med lossningsmaskiner, vilka uppkommer vid försenade leveranser. Detta 
efterföljs ej i dagsläget då detta saknas i avtalen. Förklaringen till att det inte finns med är 
att juristerna vill banta kontrakten. Förslag på att komma till rätta med problemet är att 
undersöka möjligheterna till två separata avtal. Där det ena avtalet innehåller paragrafer 
som alltid ska uppfyllas, medan avtal nummer två är leverantörsspecifikt.  

5.8 Uppsamlingsterminal 
Högfrekventa produkter, så som exempelvis gipsskivor, virke och isolering, vilka ofta 
förekommer i standardiserat utförande kan med fördel lagras i uppsamlingsterminaler. 
Med hjälp av PIA skulle order, vilka rör ovannämnda produkttyper, från olika projekt i 
regionen konsolideras. Detta för att uppnå skalfördelar i inleveranserna till terminalen. 
Konsolideringen av order bör ske på daglig basis, lagret måste dock kunna täcka behovet 
motsvarande den mängd vilken ger de skalfördelar som eftersträvas. Utöver den mängden 
behövs även ett säkerhetslager för att täcka eventuella brister. För att kunna planera 
inköpen till terminalen bör leveransplanerna för de aktuella produkterna finnas 
tillgängliga för planeraren. Dessa planer måste utvärderas kontinuerligt för att identifiera 
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eventuella förändringar. Även konsolidering av gods från terminal till byggarbetsplats 
möjliggörs med en uppsamlingsterminal. Konsolideringen möjliggörs både i form av 
samkörning av gipsskivor, virke och isolering till en enskild byggarbetsplats, samt genom 
turbilar vilka kan köra slinga mellan byggarbetsplatser. Vissa order kan även tänkas 
lastas om och konsolideras utan lagring, ”cross docking”, för att direkt köras ut till 
byggarbetsplats. Leveranserna från terminalen kan även komma att vara punktligare än 
dagens levaranser och ger förutsättningar för att implementera JIT, vilket även skulle 
innebära en minskning av onödiga utgifter i form av outnyttjade lossningsmaskiner. 
Tidigare problem som har tagits upp i kapitel 5.3 Mottagning och kontroll, är verifiering 
och kontroll av ankommande gods. Verifieringen och kontrolleringen kommer att flyttas 
till terminalen, problemet kommer då att minska eftersom momenten ingår i 
terminalpersonalens ordinarie arbetsuppgifter. 
 
Införandet av en uppsamlingsterminal är ett steg mot centralisering. Ett centralt lager 
medför mindre lagerhållna produkter, vilket minskar lagerföringskostnaden. Produkter 
som i dagsläget lagerhålls på byggarbetsplatsen flyttas till terminalen. Färre lagerhållna 
produkter, på byggarbetsplatsen, ger en rymligare arbetsplats och minskar letandet.  
 
Koordinater för orterna i region Linköping togs fram med hjälp av en tjänst på sidan 
koordinater.se (2008). Projekt blir klara och nya startas upp på en annan geografisk plats, 
därmed valdes inte exakta koordinater för de aktuella byggarbetsplatserna. Koordinater 
togs istället fram från en så central punkt som möjligt för de olika orterna. Vikten som 
användes var projektens byggkostnader, en siffra vilken ej erhölls från Peab utan av 
företaget Sverige bygger. Kompletterande uppgifter erhölls från tre arbetsledare vilka 
uppskattade kostnaderna för byggprojekten. Arbetsledarna uppskattade kostnaderna 
oberoende av varandra. Antagandet som görs är att fördelningen av aktiva byggprojekt är 
likartad över tiden. Tyngdpunktsmetoden visar att en uppsamlingsterminal skulle placeras 
öster om Grytudden i området Ekbacken vid Roxens strand. Metoden ger bara en 
fingervisning om vart terminalen bör lokaliseras. Ekbacken är uppenbarligen en mindre 
bra lokalisering eftersom tillgång till befintlig infrastrukturen förefaller undermålig. 
Infrastrukturen är en viktig aspekt som bör vägas in och med hänsyn till denna och 
tyngdpunktsmetoden, skulle Linköping vara en bra lokalisering för en 
uppsamlingsterminal. Lokalisering av var en terminal enligt tyngdpunktsmetoden bör 
lokaliseras finns illustrerat i Figur 16 nedan. 
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Figur 16, Lokalisering av uppsamlingsterminal, enligt tyngdpunktsmetoden 
 
Uppförandet av en uppsamlingsterminal kan även medföra möjligheter till import av 
billigt gods från andra delar av världen, då terminalen möjliggör lagring av större 
kvantiteter. Närheten till Norrköpings hamn är även det till en fördel för eventuell import. 
Ytterliggare problem som framkommit under examensarbetet kan också lösas med en 
uppsamlingsterminal. Problem som att överblivet byggmaterial slängs, eller på annat sätt 
försvinner efter att projekt blivit klart har framkommit. Även under projektets gång 
kasseras material som transporterats fel, eller ej längre kan användas på grund av 
ritningsändringar. Detta material kan istället transporteras till uppsamlingsterminalen för 
att sedan användas i andra byggprojekt.  
 
Antaganden som har gjorts vid beräkningar för en uppsamlingsterminal för vanligt 
förekommande gods inom byggindustrin, gipsskivor, virke och isolering, är följande: 
Peabs storlek gör att de kan köpa in virke motsvarande priset vilket Linköpings 
träförädlings AB har som försäljningspris, transport- och materialkostnader inkluderat. 
Vidare gjordes antagandet att detta även gäller för isolering. Ytterliggare ett antagande är 
att grundrabatten för isolering är den samma oavsett om köpet sker från tillverkaren eller 
återförsäljaren. Antaganden gällande besparingar för gipsskivor presenterades i kapitel 
5.4.2 Leverantör. 
 
Husfabriken i Hackefors ingår just nu i ett försök med direktleveranser från ett sågverk. 
Den uppskattade besparingen på inköpspriset för virke har erhållits från Mats Broman på 
husfabriken i Hackefors, besparingen uppgår till cirka tio procent. Utöver besparingen på 
inköpspriset upplever även Mats Broman en ökad kvalitet på virket och ett bättre sug 
genom fabriken, då virket är märkt med husnummer. Med den ökade kvaliteten minskas 
även spillet då hela regeln kan användas, därav uppskattar Mats Broman att den totala 
besparingen uppgår till cirka 15 procent.  
 
Fördelarna med att beställa större kvantiteter är att inköpskostnaden per enhet sjunker 
bland annat genom mängdrabatter, med en uppsamlingsterminal kan beställningar, vilket 
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tidigare nämnts, konsolideras och ovanstående fördelar erhållas. Genom att ansluta 
leverantörerna till PIA kan även en EDI-rabatt erhållas. Beräknade besparingar finns 
illustrerade i Tabell 3 nedan, kompletterande beräkningar presenteras i Bilaga 6 – 
Uppsamlingsterminal, data och beräkningar. 
 
Tabell 3, Besparing inköpt material år 2007, vid införande av uppsamlingsterminal 
 Besparing (SEK) Besparing  (%) 
Gipsskivor 337 728 5,71 
Virke 486 600 10 
Isolering 177 072 5,95 
Summa: 1 001 400 7,28 
 
Uppförandet av en uppsamlingsterminal medför inte enbart besparing utan även 
omkostnader. Omkostnader i form av lokalhyra, personalkostnader och extra 
transportkostnader. Även om transportkostnaderna ökar genererar det ej fler inleveranser 
till byggarbetsplatserna, eftersom godset är konsoliderat erhålls en hög fyllnadsgrad i 
bilarna. Beroende på hur fyllnadsgraden är i dagsläget, vilket inte behandlas djupare i 
denna rapport, kan antalet leveranser till byggarbetsplatserna minska. 
Uppsamlingsterminalen medför även en ökad hantering av godset, vilket kan bidra till 
fler skador då varje extra hantering innebär en risk.  

5.8.1 Återvinning gipsavfall 
Tidigare i arbetet presenterades siffror vilka visade på de betydande kostnaderna med att 
deponera gipsavfall. Deponeringen är en direkt förlustaffär, både kostnadsmässigt och 
miljömässigt, istället kan tillverkaren Knauf Danogips kostnadsfritt ta hand om 
gipsavfallet. Problemet ligger i de kostnader vilka uppkommer med transporterna till 
tillverkningsenheten i Åhus. Beräkningarna visar att transportkostnader är dyra eftersom 
speciella fordon används, vilka är anpassade för avfallshantering men inte för långa 
transporter. Ytterliggare en bidragande faktor till den dyra transportkostnaden är att 
avfallet ej konsolideras utan körs direkt i mindre partier till Åhus. Uppförande av en lokal 
uppsamlingsterminal möjliggör en naturlig konsolideringspunkt för gipsavfallet. 
Gipsavfallet måste dock lastas om till större och standardiserade containrar vilka kan 
transporteras av Schenker, eller annan tredjepartslogistiker. Problemet med omlastning 
till standardiserade containrar går att lösa genom att Ragn-Sells AB, vilka transporterar 
avfall åt Peab, tömmer avfallet i containrar vilka står utplacerade vid 
uppsamlingspunkten. När tillräckligt mycket gipsavfall har samlats upp, för att fylla en 
bil, beställs en transport för avfallet. Avfallet hämtas av en tredjepartslogistiker för vidare 
transport till Knauf Danogips.  Detta alternativ medför en reducerad kostnad gentemot 
transporter med avfallsbilar utan konsolideringspunkt. Den extra containern på 
byggarbetsplatsen, vilken är dedikerad för gipsavfall, måste i den utsträckning som är 
möjligt vara täckt för att skydda gipsavfallet från nederbörd.  En möjlig container vilken 
kan tänkas användas är en så kallad frontlastare. Fördelarna med frontlastare är att 
behållaren aldrig behöver lämna arbetsplatsen, frontlastarbilen tömmer behållaren i ett 
lastutrymme på flaket. Figur 17 nedan illustrerar frontlastarbil och frontlastare, bilden 
kommer ursprungligen från Ragn-Sells AB. Beräkningar för byggarbetsplats Tornet visar 
att återvinning av gipsavfall är kostnadsmässigt möjlig och kan ersätta deponering. 
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Utfallet visade på en möjlig besparing på cirka 11 000 SEK, dock har driftskostnader för 
konsolideringspunkt utelämnats. Skulle dessa kostnader tagits med i beräkningarna finns 
det en risk att de överstiger besparingarna. Beräkningarna är från första beställningen av 
gipsskivor till Tornet och tio månader framåt, eftersom det är den data som erhållits. Det 
är dock inte realistiskt att ha en konsolideringspunkt för en enskild byggarbetsplats.  

 
Figur 17, Frontlastarbil och frontlastare 
 
Kostnaderna för hyra av containers till konsolideringspunkten är en fast kostnad och 
kommer ej att förändras utifall hela region Linköping använder samma 
konsolideringspunkt. Driftkostnaderna för konsolideringspunkten kommer inte heller de 
att förändras nämnvärt. Kostnader som dock kommer att öka är transportkostnader till 
konsolideringspunkt samt kostnaden för hyra av frontlastare. Beräkningar visar att ett 
användande av en konsolideringspunkt för hela regionen skulle medföra en besparing på 
cirka 65 000 SEK. Antaganden som gjordes vid beräkningarna var att varje 
byggarbetsplats har samma procentuella andel gipsspill som byggarbetsplats Tornet, samt 
att alla byggnationer använder lika stor procentuell andel gipsskivor i förhållande till total 
projektkostnad.  Troligtvis kommer även återvinningen att vara ett mer miljövänligt 
alternativ än en deponering av dryga 300 ton gipsavfall per år. Beräknade kostnader och 
besparingen finns illustrerade i Tabell 4 nedan, kompletterande beräkningar presenteras i 
Bilaga 7 – Återvinnig, gipsavfall.     
 
Tabell 4, Kostnader och besparingen för gipsåtervinning 
Kostnadsposter Kostnad (SEK) 
Transportkostnad till konsolideringspunkt 70 782 
Transportkostnad från konsolideringspunkt 82 159 
Containerhyra 22 068 
Frontlastarhyra 45 360 
Kostnad blött gipsavfall 26 080 
Totalt 252 905 
Kostnad för deponi 317 850 
Besparing 64 945 
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6  Slutsatser och diskussion 
Kapitlet innehåller slutsatserna och de resonemang som förts kring dessa. En 
återkoppling till arbetets frågeställning presenteras. Kapitlet avslutas med en diskussion 
och förslag på möjliga framtida arbeten. 

6.1 Återkoppling till frågeställningar 

6.1.1 Hur ser Peabs materialflöde ut idag? 
Peabs materialflöde är idag uppbyggt av egna leverantörer, vilka en del är anslutna till det 
egna inköps- och avropssystem, PIA, underentreprenörers leverantörer och byggherrens 
leverantörer. Peabs leverantörer levererar direkt till byggarbetsplatsen alternativt köps 
godset in genom en lokal återförsäljare, på byggarbetsplats Tornet är den lokala 
återförsäljaren Linköpings träförädlings AB. En översiktlig bild, Figur 5, vilken är 
applicerbar på Peabs materialflöde finns i kapitel 3.3.1 Försörjningskedjan inom 
byggindustrin.  
 
Material som anländer lastas av på en gårdsplan i nära anslutningen till 
byggarbetsplatsen, detta på grund av utrymmesskäl. Beroende på produkt hyrs olika 
lastmaskiner in vilka sedan transporterar in produkterna till byggarbetsplatsen. 
Produkterna monteras sedan direkt eller lagras på en specifik plats, på byggarbetsplats 
Tornet används våning två som en tillfällig lagringsplats. 
 
Avrop sker via mail, fax, telefon eller via PIA. Av produkterna som har kartlagts, 
gipsskivor, dörrar samt kök, har endast en liten del av avropen för gipsskivor gått via 
PIA. Avrop av kök och dörrar har helt sköts via mail.  

6.1.2 Vilka aspekter kan Peab angripa för att förbättra 
försörjningskedjan? 

Flera leverantörer är redan idag ansluta till PIA, men långt från alla. PIA underlättar 
orderläggning, minskar administrativa kostnader och ger möjlighet till EDI-rabatter. Peab 
bör därmed arbeta aktivare med att ansluta leverantörer till PIA för att stärka samarbeten 
och minska omkostnaderna för både Peab såväl som för leverantörerna, vilket bidrar till 
en ”win-win-situation”. Peab bör även arbeta mer aktivt för att undvika handel genom 
mellanhänder i form av diverse lokala återförsäljare och istället i så stor utsträckning som 
möjligt beställa direkt från tillverkaren. På så sätt kan ledtiden förkortas dessutom 
minskar materialhanteringen, vilken minskar risken för skador på godset.  
 
Förslaget om en uppsamlingsterminal kan minska antalet transporter till 
byggarbetsplatserna, genom konsoliderade transporterna vilket kan medföra en ökad 
fyllnadsgrad. Uppsamlingsterminalen bidrar även till en ökad leveransfrekvens av varje 
specifik produkt, vilket medför mindre lager på byggarbetsplatsen. Minskade lager bidrar 
till att framkomligheten ökar och att färre hanteringsskador uppkommer. Minskade lager 
bidrar även till att mindre tid går till icke värdeskapande aktiviteter i form av aktiviteter 
förknippade med inlagring samt letande.    
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Onödig tid går till att hantera defekta produkter, en produkt som ej kan användas kasseras 
i de flesta fall. Peab måste då invänta kompletterande leveranser, vilket också skapar 
irritation, förseningar och extra trafik på området. Med hjälp av kvantitativa 
leverantörsutvärderingar kan felkällorna identifieras och tillverkaren kan vidta åtgärder. 
Kvantitativa utvärderingar bidrar även till att Peab kan förbättra de egna processerna. 

6.1.3 Vilka åtgärder kan Peab vidta för att sänka sina 
materialkostnader? 

Genom en implementering av föregående kapitels förslag, utökad användning av PIA, 
undvika mellanhänder och införande av uppsamlingsterminal, förbättras inte bara 
försörjningskedjan, det finns även potential att sänka materialkostnaderna. En anslutning 
av leverantörer till PIA ger som tidigare nämnts EDI-rabatt. Rabatten kan anses vara 
irrelevant då den enbart uppgår till en till två procent, men det blir snabbt mycket pengar 
eftersom stora kvantiteter köps in, pengar som läggs direkt på vinsten.  En minskning av 
mellanhänder skulle minska onödiga prispåslag och sänkta materialkostnader. 
 
Införandet av en uppsamlingsterminal medför att Peab kan utnyttja sin storlek och sätta 
press på leverantörer både kvalitets- och prismässigt. Större inköpskvantiteter medför i 
många fall lägre priser i form av mängdrabatter.  
 
Kvantitativa leverantörsutvärderingar och bättre spårning av felkällor, vilka båda 
dokumenteras och sedan delges leverantören, bidrar till ett starkare samarbete. En 
identifiering av felkällor leder till att leverantören kan förbättra sin tillverkning och sänka 
omkostnaderna, ett stärkt samarbete kan ge Peab en del av de reducerade kostnaderna i 
form rabatterade eller sänkta priser. En ökad kvalitet minskar även omkostnaderna för 
hantering av undermåligt material. 

6.1.4 Hur kan leveransprecisionen förbättras till byggarbetsplats? 
Leveransprecisionen uppfyller i dagsläget ej de önskemål som Peab har. Leveranser vilka 
kräver lossningsmaskiner är speciellt känsliga för förseningar. Till en extra kostnad är det 
möjligt att beställa tidsbestämda leveranser vilka förutsätts anlända i tid. Enligt tidigare 
presenterade beräkningar medför förseningar som överstiger en timme kostnader vilka är 
större än utgiften för en tidsbestämd leverans. Tidsbestämda leveranser är därmed både 
ett billigt och effektivt alternativ för att förbättra leveransprecisionen.  

6.2 Diskussion  
Övriga viktiga aspekter som berör materialflödet, vilka uppkommit under 
examensarbetets gång, kommer diskuteras i detta kapitel. De aspekter som vidare 
kommer diskuteras är återvinning av gipsskivor och kommunikationen i företaget.  
 
Återvinning av gipsskivor: Beräkningar visar på att återvinning av gipsskivor är 
ekonomiskt försvarbart vid införandet av konsolideringspunkt. En aspekt vilken ej har 
tagits med i beräkningarna men är nog så viktig är den miljömässiga vinsten. 
Återvinningen leder dock till ökade transporter då avfallet måste fraktas tillbaka till Åhus 
men å andra sidan kommer detta att leda till en minskad import av industrigips från 
Sydeuropa, vilket fraktas till Sverige med båt (byggsystem.knaufdanogips.se, 2008b). 
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Oavsett om dessa två aspekter tar ut varandra eller ej undviks en deponering av 328 ton 
gipsavfall per år, enligt beräkningar baserade på statistik från år 2007. Detta bör ändå ses 
som en miljömässig vinst.  
 
Kommunikationen i företaget: Kommunikationen upplevs i dagsläget vara bristfällig 
både mellan byggarbetsplatsen och kontoret, såväl som mellan företaget och leverantörer. 
För att förbättra kommunikationen bör det finnas en anställd på byggarbetsplatsen vilken 
har till uppgift att sköta och ansvara för frågor gällande transporter och logistik. Denne 
ska även ha till uppgift att fungera som en länk mellan kontoret och byggarbetsplatsen för 
att säkerställa en tillfredställande återkoppling.  
 
Den bristande kommunikationen mellan byggarbetsplats och leverantör, otillräcklig 
information om när godset skeppas och beräknas anlända, medför dålig 
leveransbevakning. Problemet kan delvis avhjälpas genom att Peab ställer krav på att 
leverantörerna ska anlita tredjepartslogistiker vilka erbjuder spårningstjänster för godset. 
Förslagsvis skall ett automatgenererat mail skickas till byggarbetsplatsen när leveransen 
skeppas från leverantören.        

6.3 Framtida arbeten  
Under arbetets gång har det uppkommit fler problem än vad som kan behandlas i 
examensarbetet men som ändå kan anses vara relevanta för ett förbättrat materialflöde. 
Förbättringsmöjligheter för PIA, flytta värdeskapande processer längre bak i kedjan, 
bättre samarbete med underleverantörer, djupare beräkningar för etablering av 
uppsamlingsterminal samt förekomsten av ofärdiga ritningar vilka försvårar 
inköpsprocessen. 
 
Förbättringsmöjligheter för PIA: Förutsättningar för att ansluta fler leverantörer till 
PIA och på så sätt underlätta ett förbigående av återförsäljare bör undersökas. Det bör 
även utföras utvärderingar av PIA vilka blottlägger brister och belyser fördelar med 
systemet så att systemet kan utvecklas. 
 
Flytta värdeskapande processer längre bak i kedjan: Prefabricerade byggelement som 
modulariserade betongblock gjuts tidigare i kedjan för att spara tid på byggarbetsplatsen. 
Fler aktiviteter bör kunna identifieras och utvärderas utifall en förflyttning längre bak i 
kedjan skulle medföra en effektivare byggnationsprocess. Exempel som kommit fram 
under arbetets gång är bland annat en applicering av en skyddande plastfilm på 
fönsterpartier. Appliceringen som utfördes på byggarbetsplats Tornet uppskattades kosta 
omkring 100 000 SEK. Intäckningen av fönster har även varit ett tidsödande 
arbetsmoment. Om denna aktivitet istället hade utförts på fabrik hade totalkostnaden 
troligtvis blivit lägre.    
 
Bättre samarbete med underleverantörer: I dagsläget upplevs ett problem vara att jaga 
underentreprenörer som ”smiter” från byggarbetsplatsen, för att istället arbeta med andra 
projekt. Det upplevs även förekomma onödiga upphandlingar av underentreprenör. 
Flertalet underentreprenörer anlitas alltid för en viss typ av jobb och det bör därmed 
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undersökas vilka möjligheter det finns att upprätta längre avtal med dessa med avseende 
på kostnad och ökad lojalitet. 
 
Djupare beräkningar för etablering av uppsamlingsterminal: Beräkningarna vilka 
presenteras i rapporten tyder på att det finns en besparingspotential för ett införande av 
uppsamlingsterminal. En djupare analys av först och främst kostnader men även av 
ytterligare besparingsmöjligheter bör utföras. Ytterliggare en aspekt som vore intressant 
att analysera är hur en uppsamlingsterminal kan möjliggöra en sänkning av priser genom 
import av billigare byggmaterial.  
 
Ofärdiga ritningar vilka försvårar inköpsprocessen: Byggarbetsplats Tornet har 
dragits med ständiga förändringar gällande ritningar vilket har medfört förseningar i 
inköpsprocessen. Förändringarna har även medfört att material vilket tidigare beställts ej 
kunnat användas. Möjligheter till tydligare riktlinjer över beställarens deadline, avseende 
färdigställande av ritningar, bör därav undersökas.    
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Bilaga 4 - Data för beräkningar till analys av gipsskivor 
 

• Densitet: 9 kg/m2 eller 0,692 ton per m3 
• m2 per skiva: 43,27,29,0 =⋅ mm  m2 
• Total inköpt mängd gips för region Linköping, 2007: 5 909 661 SEK 
• Total inköpt mängd för byggarbetsplats Tornet: 887 350 SEK 

- Direktleveranser till Tornet: 794 391 SEK 
- Via Linköpings träförädlings AB: 92 959 SEK 

• Generellt pris per m2: 21,50 SEK 
• Transportkostnader: Enligt Schenkers Tariff 
• EDI-rabatt 2 % 
• Linköpings träförädlings vinst: 1,5 % 
• Pris per m2 

- Kanuf Danogips: 18,40 SEK 
- Linköpings träförädlings AB: 23,65 SEK 

• Deponering av gipsavfall 
- Containerstorlek deponi: 14 m3 
- Fyllnadsgrad container: 80 % (antagande) 
- Andel gipsavfall: 90% (antagande) 
- Totalvikt deponerad: 54,5 ton 
- Transportkostnad: 585 SEK 

• Återvinning av gipsavfall Tornet, värsta fallet 
- Transportkostnad: 8230 SEK 
- Kostnad för gips med över 7 % fuktighetsgrad: 80 SEK 

• Återvinning av gipsavfall Tornet, med konsolideringspunkt (hyra i tio månader) 
- Hämtkostnad: 308 SEK/gång 
- Hyra frontlastare: 2520 SEK 
- Hyra container 20 fot: 8790 SEK 
- Hyra container 40 fot: 9600 SEK 
- Transportkostnad Åhus full bil: 7469 SEK 
- Transportkostnad halvfull bil 5107 SEK 
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Bilaga 5 – Beräkningar för analysen av gipsskivor 

 

Deponerat gipsavfall i ton: 0 tonton 05.495.549, =⋅  
 

Hämtning av gipsavfall: 7
149,08,0/692,0

05,49
33 ≈

⋅⋅⋅ mmton
ton  

 
Totalkostnad för deponering av gipsavfall: 
( ) ( ) SEKtonSEKtonSEK 51937/97505,495857 ≈⋅+⋅  

 

Återvinning av gipsavfall, värsta fallet: 
( ) ( ) SEKtonSEKtonSEK 61534/804982307 =⋅+⋅  

 

Antal ton inköpt gips, 2007: ( ) ton
kg

mkgm 2474
1000

/9274868 22

≈
⋅  

 

Procentuell andel gips som är direktlevererad: %90
887350
794391

≈
SEK
SEK  

 

Ny rabatt, vid uteslutande av Linköpings träförädlings AB: 
 ( ) ( ) %5,3035,05,1102,011 =≈−⋅−−
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Besparing med PIA för direktleverans till Tornet: SEKSEK 1588802,0794391 ≈⋅  
 
Besparing vid införande av enbart direktleveranser till Tornet, med PIA: 

( ) SEKSEK
mSEK

mSEK 2208292959
/65,23

02,01/40,181 2

2

≈⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −⋅
−  

 
 
Total besparing för Byggarbetsplats Tornet med PIA och direktleverans: 

SEKSEKSEK 379702208215888 =+  

I procent: %404,0
887350
37970

=≈
SEK
SEK  

 

Besparing med PIA för direktleverans till Tornet, med ny rabatt: 
 SEKSEK 27565035,0794391 ≈⋅

 
Besparing vid införande av enbart direktleveranser till Tornet, med ny rabatt och PIA: 

( ) SEKSEK
mSEK

mSEK 2314592959
/65,23

035,01/40,181 2

2

≈⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −⋅
−  

 
Total besparing för Byggarbetsplats Tornet, med PIA, ny rabatt och 
direktleverans:  

SEKSEKSEK 507112314527565 =+  

I procent: %606,0
887350
50711

=≈
SEK

SEK  

 

Besparing med PIA för direktleverans år 2007: 
 SEKSEK 10581190,002,05909661 ≈⋅⋅

 
Besparing vid införande av enbart direktleveranser för år 2007, med PIA: 

( ) ( )( ) SEKSEK
mSEK

mSEK 14706559096619,01
/65,23

02,01/40,181 2

2

≈⋅−⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −⋅
−  

 
Total besparing år 2007 med PIA och direktleverans:  

SEKSEKSEK 252876147065105811 =+  

I procent: %404,0
5909661
252876

=≈
SEK
SEK  
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Besparing med PIA för direktleverans år 2007, med ny rabatt: 
SEKSEK 18358390,0035,05909661 ≈⋅⋅  

 
Besparing vid införande av enbart direktleveranser år 2007, med ny rabatt och PIA: 

( ) ( )( ) SEKSEK
mSEK

mSEK 15414659096619,01
/65,23

035,01/40,181 2

2

≈⋅−⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −⋅
−  

 
Total besparing år 2007, med PIA, ny rabatt och direktleverans: 

SEKSEKSEK 337146154146183583 =+  

I procent: %606,0
5909661
337146

=≈
SEK
SEK  

Konsolidering av gipsavfall från byggarbetsplats Tornet: 
 
Tornet, hämtkostnad: 308 SEKgångergångSEK 369612/ =⋅  
Konsolideringspunkt, containerhyra: 8790 SEKSEKSEK 183909600 =+  
Transport till Åhus: 7469 SEKSEKSEK 125765107 =+  
Kostnad fuktigt gipsavfall: 80 SEKtontonSEK 392405,49/ =⋅  
Frontlastarhyra: 2520 SEK 
 
Totalkostnad: 

SEKSEKSEKSEKSEKSEK 411062520392412576183903696 =+++⋅+⋅
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• Total inköpt mängd virke för region Linköping, 2007: 4 866 000 SEK 
• Total inköpt mängd isolering för region Linköping, 2007: 2 976 000 SEK 
• Uppskattad rabatt virke: 10 % 
• Rabatt isolering: 

- EDI-rabatt: 1 % 
- Mängdrabatt: 5 % 

Besparing virke: 0 SEKSEK 48660048660001, =⋅   
Total rabatt isolering: ( ) ( ) %95,50595,0)01,0105,011 ⋅ − = =−−  
Besparing isolering: SEKSEK 17707229760000595,0 =⋅  
 
Total besparing:  

SEKSEKSEKSEK 1001400337728177072486600 =++  
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Bilaga 7 – Återvinnig, gipsavfall 
 
Avstånd: Avser sträckan mellan projektets ort och konsolideringspunkten. 
 
Transportkostnad: Avser kostnaden för en transport av gipsavfall mellan projektets ort 
och konsolideringspunkten. 
 
%-andel av byggarbetsplatser: Avser den geografiska fördelningen av pågående 
byggarbetsplatser i regionen. 
 
Ton gips: Avser den uppskattade mängd gipsavfall vilken genereras på respektive ort. 
 
Antal transporter: Avser det uppskattade gipsavfallet delat med mängden gips en 
frontlastare rymmer. 
 
Total transportkostnad: Avser den totala årliga kostnaden avseende sträckan mellan 
byggprojektens lokalisering och konsolideringspunkten för samtliga projekt. 
 
Utställning: Avser avgiften att ställa ut frontlastaren på byggarbetsplatsen. 
 
Transport Åhus: Avser kostnaden att transportera gipsavfallet från 
konsolideringspunkten till återvinningsanläggningen i Åhus. Fullt ekipage motsvarar 35 
ton. 
 
Hyra containers: Avser kostnaden att hyra en 20-fots container samt en 40-fots 
container till konsolideringspunkten årlig kostnad. Innefattar även kostnaden för hyra av 
frontlastare. 
 
Övriga avgifter: Avser kostnader för fuktigt gipsavfall. Antagandet är att allt gipsavfall 
har varit fuktigt, mer än sju procent fukt. 
 
Totalkostnad: Avser summan av de kostnader som har presenterats ovan. 
 
Deponikostnad: Avser kostnaden för deponering av 326 ton gipsavfall. 
 
Total besparing: Avser besparingen som återvinningen medför jämfört med deponering 
av avfallet.  
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