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Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete utfört på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) i 
Norrköping som är en del av Linköpings Universitet i samarbete med Peab som intressent. 

Historiskt sett har byggbranschens intresse för logistik varit svalt vilket har lett till att 
logistiken inom denna bransch har halkat efter i förhållande till övriga branscher. Syftet med 
detta examensarbete är att utifrån ett logistiskt synsätt tillhandahålla anpassningsförslag till 
SCOR-processerna ”Make” och ”Return” så att dessa stämmer bättre överens med 
byggbranschen i allmänhet samt finna förbättringsförslag kopplade till byggprocessen och 
returflöden av material hos Peab utifrån ett logistiskt hänsynstagande. 

För att kunna göra detta kommer examensarbetet avhandla hur byggbranschen passar in i 
SCOR-modellen i dagsläget med avseende på Make och Return. Därefter kommer exjobbet 
att komma med olika anpassningsförslag som framkommit längs med arbetets gång. Ett 
sådant förslag är att införa en nivå 4 i SCOR för Produce and Test (sM3.4) som ska gå in lite 
djupare i detalj på hur de olika byggnationsmomenten går till och vad som ingår i dessa. Ett 
annat förslag är att införa en ny nivå 3 process i SCOR som heter Inspection (sM3.5) som ska 
stå för den roll som slutbesiktningen har på en byggnation av detta slaget. Samtidigt som 
ovanstående förslag framkommer så finns det även vissa delar i SCOR som inte alls hör 
hemma i byggbranschen och därför bör tas bort helt. 

En av de saker som arbetet avhandlar är mätetal och nyttan i att använda mätetal. I 
samband med att förändringar av SCOR-modellen har presenterats har även ett urval av 
viktiga mätetal som finns representerade i SCOR tagits fram. Till dessa har sedan ytterligare 
några mätetal skapats som är unika för byggbranschen. 

Ett sätt för Peab att kunna utveckla sig och dra nytta av examensarbetet är att införa de 
förbättringsförslag som ges i form av att använda sig av de mätetal som är listade i 
examensarbetet, att faktiskt utnyttja de leveranstidplaner och ankomstregistreringsblanketter 
som tagits fram av Peab tidigare. Att följa upp och korrigera ritningar tidigare och se till att 
liknande handlingar finns på plats när byggnationen börjar. Att använda sig av 
standardiseringar för att underlätta tillgång och förbättra prissituationen och att slutligen även 
utvärdera de underentreprenörer och installatörer som de nyttjar sig av under en byggnation. 

 

Nyckelord: Logistik, SCOR, Byggbranschen, Mätetal, Peab 
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Förord 

Detta examensarbete är troligtvis det sista arbetet av något slag som jag skriver för 
Linköpings Universitets räkning på ett bra tag, detta då det är det sista moment jag ska 
genomgå för att kunna få ut min civilingenjörsexamen. Innan arbetet tar sin slut vill jag dock 
passa på att tacka några personer som hjälpt mig att få fram det här examensarbetet. 

Till att börja med skulle jag vilja tacka min handledare Micael Thunberg och min 
examinator Fredrik Persson. Dessa har funnits med under hela resans gång och varit ett bra 
stöd och givit goda råd så att examensarbetet har kunnat få den utformning den har i 
dagsläget. Ett stort tack ska även riktas till Lars Gutwasser som vart en bra kontaktperson på 
Peab och givit stor inspiration till att slutföra detta arbete. Slutligen skulle jag även vilja tacka 
Tony Torverud och Per Segerlind som har vart till mycket stor hjälp på byggarbetsplatsen. Jag 
får tacka så hemskt mycket att ni tagit er tid till att visa mig runt och svara på alla möjliga 
frågor som har kommit riktat mot er för att examensarbetet ska kunna ta den utformning den 
har gjort. Utan alla ovanstående personers hjälp hade det inte blivit något examensarbete av 
den kvalitet som det har blivit. 

Med dessa ord vill jag således tacka er och jag hoppas att arbetet ni håller i er hand 
kommer att vara till glädje för er. 

 

Norrköping, Juni 2012 
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1. Inledning 
Detta kapitel innehåller en bakgrund till varför examensarbetet tillkom, liksom syfte med 

avgränsningar. Vidare finns det även frågeställningar som används för att kunna besvara 
syftet på ett relevant sätt. Sedan återfinns en beskrivning av de inblandade parterna i 
examensarbetet och slutligen en disposition över examensarbetet. 

 Bakgrund 1.1.
Historisk sett har byggbranschens varit generellt motvilliga till logistik (Gyllin & 

Thunberg, 2010). Detta har gjort att branschen halkat efter i logistikutvecklingen som många 
andra branscher tagit till sig (Bengtsson & Gustad, 2008). Således finns det mycket kvar att 
göra i denna sektor. I dagsläget anses varje byggprojekt vara unikt och komplext, vilket har 
gjort att logistik inte ett inövat tankesätt i denna bransch (Gyllin & Thunberg, 2010). 
Branschen präglas av fragmenterad och dålig koordination mellan projekt och många problem 
mellan olika företag så som informationsutbyte (Xue, et al., 2007).  

Logistiksystemet kring byggen uppvisar utifrån sett stora likheter, men varierar från 
projekt till projekt (Persson, et al., 2010). Då det ofta är samma ingående materiel som ska 
ingå i byggandet borde det kunna gå att standardisera försörjningskedjorna till 
byggarbetsplatserna. Peabs försörjningskedja genomgår i dagsläget många steg vilket kan leda 
till långa leveransledtider med höga logistiska kostnader. Peab arbetar idag aktivt med att 
införa nya logistiska lösningar, bland annat så utvärderas konceptet med ett 
distributionscenter (DC) i Mälardalsregionen, där detta examensarbete genomförts.  

Examensarbetet startades för att Peab på senare år intresserat sig mer och mer av logistik. 
Därför har Peab valt att ingå i ett samarbete kallat Brains & Bricks. I detta samarbete återfinns 
även Linköpings Universitet som har flera forskningsprojekt riktade mot just bygglogistik. I 
samband med dessa forskningsprojekt har behovet av detta examensarbete uppstått. 

 Syfte 1.2.
i. Utifrån ett logistiskt synsätt tillhandahålla anpassningsförslag till SCOR-

processerna ”Make” och ”Return” så att dessa stämmer bättre överens med 
byggbranschen i allmänhet. 

ii. Finna förbättringsförslag kopplade till byggprocessen och returflöden av material 
hos Peab utifrån ett logistiskt hänsynstagande. 

1.2.1. Varför tvådelat syfte 
Som synes ovan i 1.2 Syfte är syftet tvådelat. Detta beror på att det finns två 

huvudintressenter för examensarbetet, där den ena är Peab och den andra är Linköpings 
Universitet. I och med att det är två skilda parter som har ett intresse av examensarbetet så 
finns det två intressen om vad examensarbetet borde komma fram till. Genom att dela syftet i 
två delar säkerställs att båda intressenterna får sitt respektive intresse behandlat och 
förhoppningsvis kan båda dra nytta av slutsatserna från examensarbetet.  
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 Frågeställningar 1.3.
För att uppnå syftet med detta arbete har en del frågeställningar tagits fram för att 

underlätta arbetets gång. 

1. Hur fungerar det på en byggarbetsplats med avseende på ”Make”? 
2. Hur fungerar det på en byggarbetsplats med avseende på ”Return”? 
3. Hur kan SCOR-processen ”Make” anpassas för att överensstämma med hur det 

faktiskt fungerar på en byggarbetsplats? 
4. Hur kan SCOR-processen ”Return” anpassas för att överensstämma med hur det 

faktiskt fungerar på en byggarbetsplats?  
5. Finns det några förbättringsförslag kopplade till byggprocessen och returflödena? 

 Avgränsningar och begränsningar 1.4.
För att kunna uppfylla syftet måste en del avgränsningar göras i arbetet. De avgränsningar 

som gjorts är följande: 

� Tidsbegränsning: 
Examensarbetet pågår under 20 veckor och är därmed begränsat i tid, vilket 
kommer leda till att arbetet inte kommer gå så djupt in på alla aspekter som kan 
vara av intresse. 

� ”Plan”- ”Source”-, ”Delivery”-processerna inom SCOR kommer inte att 
undersökas djupare. 

� Huvudfokus kommer att ligga på SCOR och dess tillämpbarhet för 
huvudentreprenören så som Peab och därmed kommer mindre hänsyn tas till 
underentreprenörer/installatörer (UE). 
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 Företagsbeskrivning 1.5.

1.5.1. Peab AB 
År 1959 grundades Peab av de båda bröderna Erik och Mats Paulsson och har i dagsläget 

en operativ omsättning på ca 40 miljarder kronor med 15 000 anställda i Sverige, Norge och 
Finland. Därmed klassas Peab som en av Nordens största aktörer på byggmarknaden (Peab 
AB, 2012a) (Peab AB, 2010). Peab har satt kvalitet i fokus vilket tydligt syns i deras affärsidé 
som lyder: 

"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" (Peab AB, 2012a). 

Peab har valt att ta fram fyra ledord för sin verksamhet, deras kärnvärden. Dessa är 
Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga (JUPP). Dessa kärnvärden ska symbolisera 
vad de anställda står för på Peab och hur dessa arbetar för att leverera och återfinns även i 
Peabs företagspolicy. Peab har även som målsättning att alltid överträffa kundens 
förväntningar då nöjda kunder är den bästa marknadsföringen som går att finna (Peab AB, 
2012a) (Peab AB, 2010). 

 

1.5.2.  Brains & Bricks 
Brains & Bricks är ett samarbete mellan Katrineholms kommun, Peab och Linköpings 

Universitet (Brains & Bricks, 2011). I detta samarbete arbetas det med att ta fram nya 
processer tillsammans med ny teknik som ska underlätta byggandet till att bli mer effektivt 
samtidigt som en lägre produktionskostnad erhålls. Detta gör Brains & Bricks genom det mål 
och den vision de har satt upp (Brains & Bricks, 2011): 

Mål: 

”Resultatet av vår verksamhet ska leda till att vi kan bygga med bättre kvalitet och till 
lägre kostnad på kortare tid och skapa nya företag kring nya industriella processer, metoder 
och system.” 

Vision: 

”Att bedriva behovsmotiverad forskning och utveckling och genom aktiv samverkan med 
näringsliv, organisationer och andra forskningsmiljöer på sikt bli ett internationellt ledande 
kompetenscentrum.” 
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 Disposition 1.6.
� Inledning: 

Detta kapitel innehåller en bakgrund till varför examensarbetet tillkom, liksom 
syfte med avgränsningar. Vidare finns det även frågeställningar som används för att 
kunna besvara syftet på ett relevant sätt. Sedan återfinns en beskrivning av de 
inblandade parterna i examensarbetet och slutligen en disposition över 
examensarbetet. 
  

� Referensram: 
Kapitlet kommer att redovisa den teori som ligger till grund för examensarbetet och 
baseras på publicerad forskning inom respektive område. Det kommer att 
introduceras ytterligare teori under kapitel 3 Metod där metodikteori kommer att 
presenteras. 
 

� Metod: 
Första delen av detta kapitel kommer avhandla metodteori och hur ett arbete av 
denna karaktär kan genomföras. Sedan kommer det finnas ett kapitel som avhandlar 
mer ingående om hur detta arbete har genomförts. 
 

� Nulägesbeskrivning: 
Nedan följer en kortare beskrivning av byggprojektet som ligger till grund för detta 
examensarbete. Följt på detta kommer besvarandet av frågeställning 1 och 2 som 
beskriver hur processerna Make och Return fungerar i dagsläget. 
 

� Analys: 
I detta kapitel sammanställs de analyser som går att dras utifrån frågeställningarna 
3-5 och nulägesbeskrivningen. I slutet av kapitlet kommer sedan en 
sammanställning av samtliga mätetal som kan tänkas vara intressanta för en 
byggarbetsplats att mäta. I samband med dessa kommer det att presenteras hur 
dessa ska mätas och varför. Resultatet för just denna byggnation kommer sedan att 
presenteras i kapitel 6. Resultat. 
 

� Resultat: 
I detta kapitel presenteras först hur bSCOR bör vara uppbyggt för att passa 
byggbranschen enligt det som presenteras i tidigare kapitel. Sedan kommer värden 
på de relevanta mätetalen att presenteras antingen i form av uppmäta värden eller 
uppskattade värden. I det fall det inte finns något värde att presentera kommer 
mätetalet att inte presenteras i detta kapitel. 
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� Slutsats och Diskussion: 
Detta kapitel kommer besvara syftet i form av att besvara de frågeställningar som 
syftet bröts ned till. Sedan kommer en sammanfattning av åtgärdsförslagen till 
Peab. Efter detta kommer en avslutande diskussion som mynnar ut i ett avsnitt om 
framtida studier inom området. 
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2. Referensram 
Kapitlet kommer att redovisa den teori som ligger till grund för examensarbetet och 

baseras på publicerad forskning inom respektive område. Det kommer att introduceras 
ytterligare teori under kapitel 3 Metod där metodikteori kommer att presenteras. 

 Försörjningskedjor 2.1.
Först kommer ett avsnitt om vad försörjningskedjor är. Följt på detta kommer ett avsnitt 

om temporära försörjningskedjor. Försörjningskedjor beskrivs i syfte att ge läsaren en inblick 
i det logistiska tänkandet vad gäller företagets roll i helheten. Försörjningskedjor ligger även 
som en grund för att läsaren senare ska kunna få en bättre uppfattning av SCOR som beskrivs 
i nästa kapitel och vad detta innebär för ett företag generellt sett. 

2.1.1. Försörjningskedjor inom industrin 
Försörjningskedjor kallas ofta Supply Chains (eng.) och handhavandet av 

försörjningskedjor för Supply Chain Management (SCM). Begreppet SCM uppstod först 
inom industrin och då framförallt på Toyota när JIT presenterades för omvärlden i samband 
med Toyota Production System (TPS) (Vrijhof & Koskela, 2000).  Målet med detta system 
var att minimera lagren genom hela försörjningskedjan samtidigt som god kvalitet 
upprätthölls. Detta sätt att tänka på en hel försörjningskedja istället för den enskilda 
fabriken/företaget var relativt nytt när TPS lanserades, men tanken spred sig mot västvärlden 
och med tiden kom den moderna tolkningen av SCM att uppstå (Vrijhof & Koskela, 2000). 

 

 

Figur 1: Generisk försörjningskedja sid 170 i (Vrijhof & Koskela, 2000) 

Figur 1 visar på en typisk försörjningskedja enligt SCM. För att definiera SCM väljer 
(Vrijhof & Koskela, 2000) att citera (Christopher, 1992) (fritt översatt): 

”nätverket av organisationer som är involverade, genom uppströms och nedströms länkar, 
i olika processer och aktiviteter som produceras värde i form av produkter och service till 
slutkunden” 

Medan Hill & Hill (2009) definierar en försörjningskedja fritt översatt som: 

”En serie av steg mellan en produkts ursprung och dess användande eller slutkonsument” 
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I en SCM är det viktigt att visa på transparens mellan olika parter så att information kan 
förflyttas mellan olika länkar samtidigt som kedjan i helhet ska dra nytta av de förändringar 
som genomförs (Vrijhof & Koskela, 2000). 

Det är också viktigt att de olika företagen, som är en del av försörjningskedjan, arbetar 
tillsammans för att bland annat uppnå ekonomiska skalfördelar (Modig, 2007). Ifall de olika 
parterna inte arbetar tillsammans finns det risk att försörjningskedjan i stort kommer att lida i 
form av stora lager, dålig koordination, höga kostnader och låg kundservice (Modig, 2007). 

2.1.2. Temporära försörjningskedjor 
Enligt Modig (2007) så är skillnaden mellan en temporär organisation och en stationär 

sådan att den temporära förväntas komma till ett slut i slutet av det pågående projektet (så 
som byggnation av ett hus) medan den stationära förväntas fortlöpa längre en ett projekt. 
Projekten som Modig (2007) pratar om i sin avhandling har som gemensamt att de alla är 
unika. Detta stämmer även överens på repetitiva projekt så som konstruktionen av en 
kontorsbyggnad där alla kontorsbyggnader är av typen kontorsbyggnad medan själva 
projektet i sig är unikt beroende på plats, tid och så vidare. En annan sak som definierar 
projekten är dess komplexitet vilket gör att det kan komma att krävas specialister inom många 
områden och organisationer (Modig, 2007). 

Projekt kräver generellt en mängd resurser och service av olika slag. Detta tillfredsställs 
inte enbart med hjälp av en organisation utan flera kommer att vara inblandade vilket bidrar 
till den komplexitet som temporära försörjningskedjor besitter (Modig, 2007). Dessa 
organisationer bildar tillsammans med de som utför själva projektet ett nätverk, en temporär 
försörjningskedja (Modig, 2007). 

En temporär försörjningskedja skapas enligt Figur 2 och utgår ifrån att en uppgift behöver 
genomföras på en specifik plats (t.ex. bygga ett hus), en temporär organisation sätts samman 
(t.ex. en arbetsstyrka på byggarbetsplatsen med en platschef som ledare) (Modig, 2007). Den 
temporära organisationen skapar en temporär försörjningskedja (medvetet eller ej) och via den 
försörjningskedjan flödar materialet som ska användas. Ofta skrivs erfarenheter från dessa 
temporära försörjningskedjor inte ned utan ”hjulet” uppfinns istället på nytt mellan varje 
kedja (Modig, 2007). 

 

Figur 2: Temporära försörjningskedjors uppkomst sid: 18 i (Modig, 2007) 



-Referensram- 

 

9 
 

2.1.3. Construction Supply Chain Management (CSCM) 
Construction Supply Chain Management (CSCM) är såldes försörjningskedjor inom 

byggbranschen, en förlängning på temporära försörjningskedjor (Vrijhof & Koskela, 2000). 
SCM är dock inte speciellt utbrett inom denna sektor vilket leder till att CSCM inte är 
speciellt stort ännu (Green, et al., 2011). De försörjningskedjor som finns idag har utvecklats 
tillsammans som branschen utvecklats och det är genom att utveckla dessa vidare som 
konkurrenskraft kan uppstå (Agapiou, et al., 1998). Byggbranschen har en tendens att se SCM 
som ett verktyg för att öka effektiviteten snarare än en förändring i hur verksamheten drivs 
(Green, et al., 2011). Xue et al. (2007) definierar CSCM fritt översatt till följande: 

”CSCM är att integrera viktiga processer i byggbranschen, från kundefterfrågan till 
konstruktionen och nyckelmedlemmar av CSCM, detta inkluderar kund/ägare, designer, 
entreprenörer, underentreprenörer och försörjare” 

Medan Person et al. (2010) definierar CSCM fritt översatt till följande: 

”Arbetet med att integrera organisatoriska enheter längs en försörjningskedja, inklusive 
byggarbetsplatsen och underentreprenörer, samordna material, information och finansiella 
flöden med projektplatsplanen för att uppfylla slutkundens krav.” 

Enligt Vrijhof & Koskela (2000) kännetecknas en CSCM av att allt material förflyttas till 
konstruktionsplatsen där det sätts samman till en byggnad. Vidare så avspeglar kedjan en 
instabilitet och fragmentering eftersom kedjan sätts samman inför varje bygge och därmed är 
stabilitet svårt att uppnå (Vrijhof & Koskela, 2000). Branschens förståelse för hur viktigt 
CSCM kan vara har dock ökat och det ses som en innovation som kan hjälpa branschen att 
överbrygga den fragmentering som finns i dagsläget (Saad, et al., 2002). En stor anledning till 
att SCM har tagit fäste i branschen är den konstanta viljan att tillfredsställa kunderna, genom 
att bland annat erbjuda den lägsta produktionskostnaden (Proverbs & Holt, 2000).  

I en CSCM anses det inte förekomma vanliga relationer i form av företag till företag utan 
det är snarare ett enda stort nätverk av relationer där information, material och service ska 
flöda fritt mellan alla de olika aktörerna (Xue, et al., 2007). 

Enligt Vidalakis, et al., (2011) tenderar forskning kring CSCM att fokusera på slutet av 
försörjningskedjan, nämligen entreprenören och menar på att CSCM oftast är synonymt med 
internlogistik på byggarbetsplatsen enligt branschen. Detta ställer sig i kontrast till vanlig 
SCM där hela kedjan ligger i fokus och helheten är det viktiga (Vidalakis, et al., 2011). 
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CSCM har en tendens att fokusera på den strategiska integrationen mellan olika aktörer på 
grund av den historiska bristen på just detta (Vidalakis, et al., 2011). CSCM fokuserar på hur 
företaget nyttjar sina leverantörers processer, teknologi och kapacitet till att utveckla fördelar 
där 8 stycken nyckelprocesser hittas (Xue, et al., 2007). Dessa är: 

� Projektledning 
� Kundservice 
� Leverantörsrelationer 
� Efterfrågehantering 
� Orderhantering 
� Byggflödeshantering 
� Miljöhantering 
� Forskning och utveckling 
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 Supply Chain Operations Reference Model (SCOR)  2.2.
Då huvudfokuset i examensarbetet ligger i processerna Make och Return kommer dessa att 

gås igenom mer noggrant än de övriga processerna. Även vissa delar av Make och Return 
kommer att förklaras djupare då dessa delar är av större vikt för examensarbetet då dessa 
ligger som grund för vidare analyser. Vidare kommer enbart de mätetal som är relevanta och 
senare användas att presenteras. 

SCOR är en referensmodell som kan användas inom försörjningskedjor för att få ett 
gemensamt språk företag emellan när dessa pratar logistik. Den senaste versionen av SCOR är 
SCOR10, vilket är den 12:e revideringen av SCOR, som färdigställdes 2010 av the Supply 
Chain Council (SCC). SCC är en sammanslutning av organisationer, som grundades 1996, 
som frivilligt utvecklar och vårdar denna referensmodell. SCOR är ursprungligen anpassat 
efter tillverkningsindustrin, deras leverantörer och deras återförsäljare, därmed sker den 
största användning av modellen även inom denna sektor. I SCOR finns det processer, ”best 
practices”, mätetal och beskrivningar på dessa (Supply Chain Counsil, 2010) (Huan, et al., 
2004). 

Best Practice är en samling av olika sätt att utföra olika processer enligt SCOR som har 
visat sig ge ett generellt bra resultat för olika företag (Supply Chain Counsil, 2010). 

2.2.1. SCOR-processer 
Processerna är skapade för att dela upp en företagsorganisation i olika processer som är 

gemensamma för samtliga användare av SCOR. Dessa processer finns beskrivna i tre olika 
nivåer, där den första nivån består av fem processer: Plan, Source, Make, Deliver och Return 
(Supply Chain Counsil, 2010). Utöver de tre nivåerna som beskrivs i SCOR finns det ett fritt 
antal ytterligare nivåer som består av hur det specifika företaget har löst problemet med att 
implementera SCOR i sin organisation, men då detta är så företagsspecifikt har SCC valt att 
inte definiera denna nivå ytterligare (Supply Chain Counsil, 2010). 

  

Figur 3: Överblicksbild på SCOR sid: 1.2.1 i (Supply Chain Counsil, 2010) 
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Figur 3 ovan visar på hur de olika nivå 1 processerna är sammankopplade. Tanken som 
SCC har är att användaren av SCOR ska se sig själv som en del av en större försörjningskedja 
där alla i försörjningskedjan ska kunna dra nytta av de fördelar som SCOR tillhandahåller 
(Supply Chain Counsil, 2010). 

2.2.1.1. Plan 
Denna process beskriver de aktiviteter som är kopplade till att planera försörjningskedjan. 

Plan har sex stycken nivå 2 processer, dessa är (Supply Chain Counsil, 2010): 

� Plan Supply Chain (sP1) 
� Plan Source (sP2) 
� Plan Make (sP3) 
� Plan Deliver (sP4) 
� Plan Return (sP5) 
� Enable Plan (sEP) 

2.2.1.2. Source 
Denna process/funktion beskriver de aktiviteter som är kopplade till att lägga inköps order, 

ta emot gods och service. Funktioner Source har fyra stycken nivå 2 processer, dessa är 
(Supply Chain Counsil, 2010): 

� Source Stocked Product (sS1) 
� Source Make-to-Order Product (sS2) 
� Source Engineer-to-Order Product (sS3) 
� Enable Source (sES) 

2.2.1.3. Make 
Denna process beskriver de aktiviteter som är kopplade till att konstruera den färdiga 

produkten. Make har fyra stycken nivå 2 processer, dessa är (Supply Chain Counsil, 2010): 

� Make-to-Stock (sM1) 
Aktiviteter som är kopplade till att konstruera lagervaror. 
 

� Makte-to-Order (sM2) 
Aktiviteter som är kopplade till att konstruera produkter mot order. 
 

� Engineer-to-Order (sM3) 
Aktiviteter som är kopplade till att utveckla produkter och producera dessa mot 
order. 
 

� Enable Make (sEM) 
Aktiviteter som är kopplade till att handha och övervaka Make-processers data, 
utförande och relationer. 
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Engineer-to-Order (sM3) har åtta stycken nivå 3 processer (Supply Chain Counsil, 2010): 

� Finalize Production Engineering (sM3.1) 
Aktiviteter som krävs efter att en order är accepterad och innan produktionen kan 
starta. Detta kan inkludera: skapandet och levererandet av: de slutgiltiga 
ritningarna, specifikationer, formler etc.  
 

� Schedule Procuction Engineering (sM3.2) 
Aktiviteter som är associerade med att schemalägga produktionen utifrån det som 
inkommit i Finalize Product Engineering (sM3.1). Schemaläggningen inkluderar 
sekvensering och standarder för start och stopp. Således allt som har att göra med 
schemaläggningen av produktionen så att det går att konstruera produkten. 
 

� Issue Sourced/In-Process Product (sM3.3) 
Aktiviteter som är associerade med förflyttning av material från sin lagringsplats 
till den arbetsstation materialet ska användas på. 
 

� Produce and Test (sM3.4) 
Aktiviteter som är kopplade till själva produktionen av produkten, dvs. förädlingen 
från råmaterial till slutprodukt. Hit härrör också de aktiviteter som är kopplade till 
valideringen av produktens funktionalitet och att produkten uppfyller samtliga 
specifikationer och krav. 
 

� Package (sM3.5) 
Aktiviteter som är kopplade till att paketera produkten inför lagring och/eller 
utskeppning till kund samt inom vissa industrier städning och sterilisering. 
 

� Stage Finished Product (sM3.6) 
Aktiviteter som är kopplade mot att förflytta produkten från produktionsstället till 
en temporär lagringsplats i väntan på leverans till kund.  
 

� Release Product to Deliver (sM3.7) 
Aktiviteter som är kopplade till överlämnandet av produkten till Deliver. Detta 
inkluderar sammanställning av alla dokument som hör produkten till, så som 
manualer eller liknande. 
 

� Waste Disposal (sM3.8) 
Aktiviteter som är kopplade till insamling och hantering av skräp som uppstått 
under produktionen. 
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2.2.1.4. Deliver 
Denna process beskriver de aktiviteter som är kopplade till att leverera produkten. Deliver 

består av fem nivå 2 processer (Supply Chain Counsil, 2010): 

� Deliver Stocked Products (sD1) 
� Deliver Make-to-Order Product (sD2) 
� Deliver Engineer-to-Order Product (sD3) 
� Deliver Retail Product (sD4) 
� Enable Deliver (sED) 

2.2.1.5. Return 
Denna process beskriver de aktiviteter som är kopplade till de olika returflödena som finns. 

Return består av sju nivå 2 processer (Supply Chain Counsil, 2010): 

� Source Return Defective Product (sSR1) 
Inkluderar returflöden för trasiga produkter enligt garanti, produktåterkallelse, 
ouppfyllda krav och/eller liknande. 
 

� Deliver Return Defective Product (sDR1) 
Mottagande returflöde för trasiga produkter enligt garanti, produktåterkallelse, 
ouppfyllda krav och/eller liknande. 
 

� Source Return MRO Product (sSR2) 
Inkluderar returflöde för underhåll, reparation och renovering i syfte av service, 
reparation eller uppgradering. 
 

� Deliver Return MRO Product (sDR2) 
Mottagande returflöde för underhåll, reparation och renovering i syfte av service, 
reparation eller uppgradering. 
 

� Source Return Excess Product (sSR3) 
Inkluderar returflöde av överskott och/eller föråldrat lager enligt kontrakt. 
 

� Deliver Return Excess Product (sDR3) 
Mottagande returflöde av överskott eller föråldrat lager enligt kontrakt. 
 

� Enable Return (sER) 
Aktiviteter kopplade till att handha och övervaka Return-processens data, utförande 
och relationer. 
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Source Return Defective Product (sSR1) har fem stycken nivå 3 processer (Supply Chain 
Counsil, 2010): 

� Identify Defective Product Condition (sSR1.1) 
Aktiviteter kopplade till att kunden upptäcker den skadade produkten. 
 

� Disposition Defective Product (sSR1.2) 
Aktiviteter kopplade till att kunden bestämmer sig för att antingen returnera den 
skadade produkten eller inte, samt att kunden tar reda på vem som ska kontaktas 
om detta. 
 

� Request Defective Product Return Authorisation (sSR1.3) 
Aktiviteter kopplade till att kunden kontaktar den senaste kända förvararen av 
produkten för att få klartecken om det är möjlig med en retur eller inte, samt får 
instruktioner angående hur returneringen ska gå till ifall returen är genomförbar. 
 

� Schedule Defective Product Shipment (sSR1.4) 
Aktiviteter kopplade till att schemalägga returprocessens transportering. 
 

� Return Defective Product (sSR1.5) 
Aktiviteter kopplade till paketering och den fysiska förflyttningen av produkten till 
den senaste kända förvararen eller returcenter. 

2.2.2. Mätetal 
SCOR presenterar ett antal standardiserade mätetal som påvisar hur bra de olika 

processerna handhas av företaget. SCOR har precis som för processerna 3 nivåer på mätetalen 
(Supply Chain Counsil, 2010): 

� Nivå 1: 
Ger en generell uppfattning av hur välfungerande försörjningskedjan (företaget) är. 
 

� Nivå 2: 
Dessa mätetal ger en diagnostik på nivå 1 mätetalen som kan hjälpa till att hitta de 
underliggande problemen till dåliga mätvärden och se vad som faktiskt fungerar bra 
för att driva företaget i rätt riktning. 
 

� Nivå 3: 
Dessa mätetal ger en diagnostik på nivå 2 mätetalen som kan hjälpa till att hitta de 
underliggande problemen till dåliga mätvärden och se vad som faktiskt fungerar bra 
för att driva företaget i rätt riktning. 
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Utöver uppdelningen i 3 nivåer finns det ytterligare en uppdelning på mätetalen. Denna 
uppdelning är gjord för att påvisa vilken typ av mätetal det rör sig om (Supply Chain Counsil, 
2010). Dessa är: Reliability, Responsiveness, Agility, Cost och Asset Management Efficiency 
(Supply Chain Counsil, 2010). 

2.2.2.1. Reliability: 
Dessa mätetal visar på hur bra en uppgift utförs. Typiska mätetal i denna klassifikation är: I 

tid, rätt kvantitet och rätt kvalitet. Dessa mätetal är främst kund- och leverantörsfokuserade. 
Mätetal som är associerade med denna typ av mått som kan vara intressanta för 
byggbranschen är presenterade nedan. Dessa är hämtade ur SCOR10 (Supply Chain Counsil, 
2010): 

� Schedule Achievement (RL.3.49) 
Detta är ett nivå 3 mätetal som mäter procenten av alla gånger fabriken producerar 
enligt plan (schemat). Detta mäts genom antalet (eller volymen) som producerats i 
förhållande till vad som skulle produceras. Överkompensation väger inte upp för 
underkompensation och vice versa. 
 

� Waste Processing Error (RL.3.57) 
Detta är ett nivå 3 som mäter antalet fel i skräpprocessen i procent till det totala 
antalet.  
 

2.2.2.2. Responsiveness: 
Dessa mätetal beskriver i vilken hastighet uppgifter utförs. Typiska mätetal i denna 

klassifikation är cykeltider. Dessa mätetal är främst kundfokuserade. Mätetal som är 
associerade med denna typ av mått som kan vara intressanta för byggbranschen är 
presenterade nedan. Dessa är hämtade ur SCOR10 (Supply Chain Counsil, 2010): 

� Order Fulfillment Cycle Time (RS.1.1) 
Detta mätetal är ett nivå 1 mätetal som mäter medeltiden det tar att fullständigt 
klara en individuell order, från start till slut. Detta mätetal är uppbyggt av tre nivå 
2- mätetal enligt Figur 4: 

  

Figur 4: Order Fulfillment Cycle Time:s uppbyggnad sid 2.2.2 i (Supply Chain Counsil, 2010) 
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� Make Cycle Time (RS.2.2) 
Detta mätetal är ett nivå 2 mätetal som mäter medeltiden det att färdigställa en 
order associerat till Make-processen. Detta mätetal är uppbyggt av sju nivå 3 
mätetal enligt Figur 5: 

 

Figur 5: Make Cycle Time:s uppbyggnad sid 2.2.5 i (Supply Chain Counsil, 2010) 

� Finalize Product Engineering Cycle Time (RS.3.33) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som är underordnat Make Cycle Time (RS.2.2). 
Mätetalet mäter medeltiden som är associerad till Finalize Product Engineering 
(sM3.1). 
 

� Issue Sourced/In-Process Production Cycle Time (RS.3.50) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som är underordnat Make Cycle Time (RS.2.2). 
Mätetalet mäter medeltiden som är associerad till Issue Sorced/In-Process 
Production (sM3.3). 
 

� Release Finished Product to Deliver Cycle Time (RS.3.114) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som är underordnat Make Cycle Time (RS.2.2). 
Mätetalet mäter medeltiden som är associerad till Release Finished Product to 
Deliver (sM3.7). 
 

� Schedule Production Activities Cycle Time (RS.3.123) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som är underordnat Make Cycle Time (RS.2.2). 
Mätetalet mäter medeltiden som är associerad till Schedule Production Activities. 
 

� Waste Accumulation Time (RS.3.141) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som mäter den tid det tar att samla in och korrekt 
slänga det skräp som produceras. 
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2.2.2.3. Agility: 
Dessa mätetal beskriver förmågan att agera utifrån förändringar i externa faktorer, 

förmågan att kunna förändras (Supply Chain Counsil, 2010). Externa effekter inkluderar: 
oförutsägbara händelser, efterfrågeförändringar, leverantörer eller partner som går i konkurs, 
naturkatastrofer, terrorism med mera. Dessa mätetal är främst kundfokuserade (Supply Chain 
Counsil, 2010). 

2.2.2.4. Cost: 
Dessa mätetal beskriver kostnaden för att utföra processer. Dessa mätetal är främst 

internfokuserade. Mätetal som är associerade med denna typ av mått som kan vara intressanta 
för byggbranschen är presenterade nedan. Dessa är hämtade ur SCOR10 (Supply Chain 
Counsil, 2010): 

� Cost to Finalize Product Engineering (CO.3.43) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som mäter den totala kostnaden associerad med 
Finalize Product Engineering (sM3.1). 
 

� Cost to Issue Sourced/In-Process Product (CO.3.59) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som mäter den totala kostnaden associerad med 
Issue Sourced/In-Process Product (sM3.3). 
 

� Cost to Produce (CO.3.110) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som mäter den totala kostnaden associerad med 
Produce and Test (sM3.4) exkluderat inköpskostnaden för material då detta 
behandlas under Source som en inköpskostnad. 
 

� Cost to Release Finished Product to Deliver (CO.3.115) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som mäter den totala kostnaden associerad med 
Release Finished Product to Deliver (sM3.7). 
 

� Cost to Schedule Production Activities (CO.3.127) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som mäter den totala kostnaden associerad med 
Schedule Production Activities (sM3.2). 
 

� Energy Consumption (CO.3.143) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som mäter den totala energikonsumtionen 
associerat med Make-processen i förhållande till antalet enheter som är 
producerade. 
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2.2.2.5. Asset Management Efficiency: 
Dessa mätetal beskriver förmågan att nyttja de resurser som finns tillgängliga. Dessa 

mätetal är främst internfokuserade. Mätetal som är associerade med denna typ av mått som 
kan vara intressanta för byggbranschen är (Supply Chain Counsil, 2010): 

� Capacity Utilization (AM.3.9) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som mäter hur mycket en resurs nyttjas till att 
producera eller bli servad i förhållande till totaltiden. (Supply Chain Counsil, 2010) 
 

� Hazardous Materials used During Production Process as a % of all Materials 
(AM.3.14) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som mäter den procentuella andelen (vikt) av det 
ingående materialet i produkten som är klassificerat som farligt material. (Supply 
Chain Counsil, 2010) 
 

� Hazardous Waste as % of total Waste (AM.3.15) 
Detta mätetal är ett nivå 3 mätetal som mäter den procentuella andelen (vikt) av 
skräpet som uppstår vid produktion som är klassificerat som farligt avfall. (Supply 
Chain Counsil, 2010) 

2.2.3.  Byggarens SCOR (bSCOR) 
I Brains and Bricks pågår det i dagsläget forskning kring hur en förändring av SCOR-

modellen skulle kunna vara möjlig för att bättre anpassas efter byggbranschens 
förutsättningar. Den nya modellen har arbetsnamnet Byggarens SCOR (bSCOR). 
Grundtanken med detta projekt är att nyttja de fördelar som SCOR-modellen har och ge 
struktur åt byggbranschen genom bland annat mätningar. Tidigare har utvärderingar gjorts på 
hur SCOR skulle kunna fungera för byggbranschen i Source och Deliver av Gyllin & 
Thunberg (2010) samt Bengtsson & Gustad (2008). Tanken är att de förbättringar som detta 
examensarbete framkommer med eventuellt ska vara en del av bSCOR och därför kommer de 
analysförslag som åsyftar en förändring i SCOR att refereras som bSCOR. 
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 Standardisering 2.3.
Enligt Olhager (2009) används standardisering för att skapa enhetlighet enligt olika 

egenskaper. Det finns flera olika nivåer på standardiseringar, det kan vara branschspecifikt, 
standardiserade slutprodukter eller standardiserade artiklar (ingående material) (Olhager, 
2009). 

Branschstandarder avser standardisering som sker gemensamt över en specifik bransch 
(Olhager, 2009). Exempel på branschstandarder kan vara (Olhager, 2009): 

� Dimensioner på glödlampor. 
� Stickkontakter i vägguttag. 
� Placering av fotpedal i bilar. 
� Hur en dator sätts samman. 

Standardiserade slutprodukter minskar slutkundernas möjlighet till att påverka produktens 
utformning (Olhager, 2009). Detta används ofta för företag som producerar produkter mot 
lager. 

Artikelstandardisering används för att begränsa antalet varianter av ingående komponenter 
för en slutprodukt utan att begränsa antalet slutprodukter och dess utformning (Olhager, 
2009). Detta innebär att olika ingående artiklar kan användas till olika slutprodukter. Detta 
innebär en högre flexibilitet eftersom färre komponenter används inom bredare områden 
(Olhager, 2009). Standardiseringar hjälper förmågan att hålla reservdelar för ett företag, dock 
så begränsar det produkternas utformning (Olhager, 2009). 

Moduler är ett sätt att standardisera ingående artiklar för att sätta samman olika slutprodukter. 
Syftet med modularisering är att minska antalet ingående artiklar samtidigt som en det finns 
en bred variation av slutprodukter genom en kombination av de ingående modulerna 
(Olhager, 2009).  
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 Behovet av att använda mätetal 2.4.
Inom företagsvärlden förekommer ofta mätningar för att mäta prestationen för det enskilda 

företaget (Elg, et al., 2007). Dessa används ofta för att uppmärksamma de egna leden om hur 
väl fungerande företaget är samtidigt som de kan ligga till grund för olika beslut som ska tas 
om företagets vidare utveckling (Elg, et al., 2007). Genom att mäta går det att följa 
verksamhetsinriktningen och företagets konkurrensförmåga för att se hur dessa stämmer 
överens med företagets strategi och mål (Jonsson & Mattson, 2011). För att ha kontroll över 
företagsstrategin måste den mätas (Bassioni, et al., 2004). Exempel på vad som kan mätas 
enligt Elg, et al., (2007) är: 

� Finansiella mätetal. 
� Medarbetartillfredsställelse. 
� Kundtillfredsställelse. 
� Processkapabilitet. 
� Utveckling. 

Jonsson & Mattson (2011) anser att viktiga effektivitetsvariabler (ett mål med ett mått 
kopplat till detta) inom logistiken är: 

� Kundservice. 
� Kostnader. 
� Kapitalbindning. 
� Flexibilitet. 
� Tid. 
� Miljö.  

Forskning och praktisk erfarenhet säger dock att informationen som kan fås av mätningar 
inte alltid ger helt korrekta beskrivningar av verkligheten, vilket är viktigt vid mätningar (Elg, 
et al., 2007). För att undgå de inkorrekta resultaten från mätningar föreslår Elg, et al., (2007) 
att ständiga förbättringsarbeten genomförs för att säkerställa mätningarnas korrekthet. Vad 
som definierar en mätning är enligt Elg, et al., (2007): 

� En eller flera dimensioner av organisatorisk aktivitet som mäts. 
� Kvantifiering (dvs. det går att sätta ett värde på dem). 
� Kontinuerligt återkommande. 

Elg, et al., (2007) pratar om vikten av att visualisera mätetalen på ett bra sätt så att de som 
ska ta del av informationen tar till sig denna. För att göra detta finns det 5 aspekter att ta 
hänsyn till, dessa är enligt Elg, et al., (2007): 

� Visa grunddata på ett korrekt sätt. 
� Ge liv till mätetalen med berättelser och/eller förklaringar. 
� Avväga aggregerande av data eller att visa den över tiden. 
� Visa mätetalet i dess sammanhang. 
� Ständigt förbättra visualiseringen. 
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Det finns olika sätt att se på mätetal, några av dessa presenteras i Figur 6 nedan där även en 
jämförelse inbördes mellan de olika synsätten ges. 

  

Figur 6:Olika synsätt på mätningar, från (Elg, et al., 2007) 
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3. Metod 
Första delen av detta kapitel kommer avhandla metodteori och hur ett arbete av denna 

karaktär kan genomföras. Sedan kommer det finnas ett kapitel som avhandlar mer ingående 
om hur detta arbete har genomförts. 

 Litteraturstudie 3.1.
Den information som går att utvinna ifrån en litteraturstudie är sekundärdata, dvs. data som 

samlats in med ett annat syfte än det aktuella arbetets syfte. Med detta i åtanke bör ett 
källkritisk ställningstagande tas till all data som samlas in med denna metod. Den stora 
fördelen som återfinns med denna typ av metodik är att relativt mycket information kan 
samlas in under en kort tidsperiod (Björklund & Paulsson, 2003).  

En systematisk litteraturstudie utförs bäst i tre steg enligt (Tranfield, et al., 2003): 

� Planering 
Det är viktigt att planera hur en litteraturstudie ska genomföras för att säkerställa att 
den utförs på ett korrekt sätt. Detta görs enligt Tranfield et al. (2003) bäst genom att 
först identifiera att det krävs en litteraturstudie, därefter ta fram förslag på områden 
som litteraturstudien ska innefatta och slutligen notera hur den ska genomföras för 
att bli vetenskapligt korrekt genomförd. Detta kan göras exempelvis genom att ta 
fram intressanta och relevanta frågeställningar för det syfte som litteraturstudien 
ska besvara (Tranfield, et al., 2003). 
 

� Genomförande 
När det kommer till genomförandet är det viktigt att följa de kriterier som satts upp 
i planeringsfasen för att säkerställa att kvaliteten på litteraturen uppfyller det behov 
som framtagits. För att förmå litteraturstudien att ha en hög reliabilitet bör 
noteringar göras om vilka nyckelord som är relevanta för litteraturstudien i 
genomförandefasen så att andra kan upprepa studien och få fram samma resultat. 
Det som skiljer den systematiska litteratursökningen och den osystematiska är att 
det finns en djupare systematik om hur den genomförs, dvs. planeringen följs 
alternativt revideras så att det finns en genomskinlighet i hur arbetet är utfört 
(Tranfield, et al., 2003). 
 

� Rapportering och Spridning 
För att säkerställa för läsaren av en litteraturstudie att resultatet av densamme är på 
en tillräckligt hög nivå är det viktigt att systematiskt nedteckna hur den genomförts. 
Det är även viktigt att sortera den relevanta litteraturen som används på ett sådant 
sätt att det är lätt för läsaren att förstå varifrån den kommit (Tranfield, et al., 2003). 
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 Intervjuer 3.2.
Intervjuer går att likställa med utfrågningar vars syfte är att tillskansa sig information 

gällande ett specificerat syfte. Vid nyttjande av denna metod erhålls primärdata, som till 
skillnad från sekundärdata är direkt kopplat till det syfte som arbetet avhandlar. Det finns 
olika varianter av intervjuer och samtliga har sina för och nackdelar (Björklund & Paulsson, 
2003). 

Den första indelningen som kan göras är hur intervjun genomförs. Det kan göras med hjälp 
av personliga intervjuer men även över telefon. Fördelen med de personliga intervjuerna är att 
frågorna kan utvecklas under tiden som intervjun sker utifrån hur den svarande agerar 
(visuellt) på frågan. Nackdelen kan dock vara att det tar upp tid att färdas till samtliga 
intressenter som ska intervjuas. Det kan då vara fördelaktigt att använda sig av 
telefonintervjuer där mindre eller ingen tid behövs läggas på förflyttning mellan de svarande 
utan allt sker över telefon istället. Nackdelen är att det är svårare att avläsa reaktioner från den 
svarande och därmed utforma frågorna därefter. En generell nackdel med intervju som 
metodik är att det tar tid att sammanställa materialet från intervjuerna till lämpligt format för 
arbetet (Björklund & Paulsson, 2003) (Forza, 2002). 

Vidare går det att dela upp intervjuer i tre ytterligare kategorier (Björklund & Paulsson, 
2003):  

� Strukturerade intervjuer 
Då strukturerade intervjuer nyttjas används på förhand bestämda frågor vilka ställs 
i en specifik ordning, detta för att underlätta för frågeställaren (Björklund & 
Paulsson, 2003). 
 

� Ostrukturerade intervjuer 
Motsatsen till de strukturerade intervjuerna. Intervjun utspelar sig här mer som ett 
samtal mellan frågeställaren och de svarande där frågorna uppkommer efterhand 
som samtalet fortlöper och utifrån vad de svarande svarar på tidigare frågor 
(Björklund & Paulsson, 2003). 
 

� Semistrutkurerade intervjuer 
Mellantinget mellan de strukturerade- och ostrukturerade intervjuerna. När denna 
intervjuform nyttjas skapas ämnesområden utifrån vilka frågeställaren kan utforma 
frågor allt eftersom intervjun fortgår. Det förekommer också öppna frågor vid 
denna typ av intervjuer där de svarande själva förväntas berätta hur de 
upplever/känner för det frågeställaren vill ha svar på (Björklund & Paulsson, 2003).  
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 Fallstudier 3.3.
Att använda sig av fallstudier anses av (Voss, et al., 2002) vara en av de kraftfullaste 

studiemetoder som går att nyttja. Det finns dock flera avigsidor till fallstudier, ibland dessa 
återfinns att de är tidskrävande och yrkar på att utföraren är skicklig vid insamlandet av den 
data som bygger upp själva studien (Voss, et al., 2002). 

Enligt (Voss, et al., 2002) kan fallstudier användas för fyra (4) olika syften: 

� Utforskande 
Används för att få fram ett syfte, nya idéer eller frågor kring ett specifikt område. 
Så kallade djupstudier bör nyttjas vid denna typ av fallstudium (Voss, et al., 2002). 
 

� Teoribyggande 
Fallstudier används här för att ta fram relevant data och kopplingar emellan dessa. 
Här kommer fallstudien till sin rätta då mycket primärdata går att infånga i 
samband med fallstudier. När syftet med fallstudien är teoribyggande bör det 
genomföras ett fåtal fallstudier med specificerat fokus, alternativt djupstudier eller 
”bästa fall” studier (Voss, et al., 2002). 
 

� Teoritestande 
Fallstudier är relativt begränsade inom detta område, men det går fortfarande att 
nyttja den till det i mer komplicerade fall så som strategi implementation. När det 
används är är det oftast som en metod för att triangulera resultatet tillsammans med 
andra metoder (Voss, et al., 2002). 
 

� Teoriutvidgning 
Här kan fallstudier användas för att följa upp och validera resultat från tidigare 
forskning med mer djupgående svar. Vilket leder till att teorierna stärks och 
uppdateras för att bättre passa den verklighet som finns (Voss, et al., 2002). 

 Aktionsforskning 3.4.
Aktionsforskning är forskning i aktion snarare än forskning om aktion, det vill säga 

forskningen utförs tillsammans med de som upplever problemet/frågeställningen direkt. Det 
innefattar även att intressenter i systemet deltar aktivt i forskningen snarare än att de blir 
studerade. Vidare ska det nämnas att syftet med forskningen är att förbättra processerna 
samtidigt som en vetenskaplig kartläggning sker. Detta görs genom att samla in data, 
analysera datan, applicera datan om och om igen (Coughlan & Coghlan, 2002). 

Aktionsforskning bör användas när frågeställningarna är sådana som relaterar till en 
uppföljande serie av processer över tiden. Dessa är knutna till en specifik målgrupp för att 
förstå hur denna målgrupp deras processer fungerar och kan förändras till det bättre 
(Coughlan & Coghlan, 2002). 
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De stora grunddragen för aktionsforskning är enligt (Coughlan & Coghlan, 2002): 

� Aktionsforskning är aktion: Forskningen tar aktiv form och därmed är det inte 
enbart observationer av verkligheten utan deltagande. 
 

� Aktionsforskning involverar två mål: Att lösa ett problem och att bidraga till 
vetenskapliga framsteg. 
 

� Aktionsforskning är interaktiv: Det krävs samarbete mellan den som utför 
aktionsforskningen och de som är studerade då dessa kommer vara medhjälpare i 
forskningen. 
 

� Aktionsforskningens siktar på att få en helhetssyn: Projekt är komplicerade och 
svåra att få grepp om då det finns flera olika systemsynsätt. Genom att nyttja 
aktionsforskning och aktivt deltaga i organisationen fås en förståelse för systemet. 
 

� Aktionsforskning är förändring: Det finns flera faktorer som spelar in hur 
förändringar tas emot och aktionsforskningen bidrar till att få en helhetssyn på 
dessa faktorer utifrån att de som genomför den är en del av systemet i sig. 
 

� Aktionsforskning kräver en förståelse för etiska ramar: Då aktionsforskning 
tillämpar deltagande kommer en förståelse för hur relationer mellan medarbetare 
och de som tillämpar aktionsforskningen att uppstå. Detta bidrar till att få djupare 
förståelse för processernas tillämpas. 
 

� Aktionsforskning kan inkludera alla typer av datainsamlingsmetoder: Detta innebär 
att andra insamlingsmetoder för data inte utesluts, det viktiga är dock att använda 
dessa välplanerat och välintegrerat med aktionsforskningen. 
 

� Aktionsforskning kräver en bredd på förkunskaper: Det krävs kunskaper inom det 
område som studeras liksom om det företag och den kultur som forskningen 
utspelar sig i.  
 

� Aktionsforskning utspelar sig i nutid: Det som aktionsforskningen studerar sker 
samtidigt som studien utspelar sig, emedan ett Case oftast utspelar sig i dåtid. Även 
aktionsforskning kan även utspela sig i dåtid, men då i form av en läroprocess över 
vad som hände och vilka lärdomar som kan dras nytta av den processen. 
 

� Aktionsforskning kräver sina egna kvalitetskriterier: Aktionsforskningen ska inte 
bedömas utifrån ett annat perspektiv än just aktionsforskningens egna och ska 
därför inte ställas mot traditionella värderingar.  
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 Enkätundersökningar 3.5.
Enligt (Forza, 2002) finns det i huvudsak tre olika typer av enkätundersökningar. Dessa är: 

� Undersökande enkätundersökningar 
Denna typ av enkätundersökningar används vid nya forskningsområden där tidigare 
information saknas och genererar bredare information som sedan kan ligga till 
grund för djupare studier på området. Det går även att använda denna typ av 
undersökning för att fastställa tidigare framtagna teorier för att på så sätt validera 
dessa (Forza, 2002). 
 

� Bekräftande enkätundersökningar 
Används för att bekräfta redan framtagna teorier och för att samla in data för ett 
specifikt ändamål. Detta används ofta för att bekräfta och validera den teori eller 
modell som forskningen avhandlar (Forza, 2002). 
 

� Beskrivande enkätundersökningar  
Huvudmålet med dessa enkätundersökningar är att beskriva och förstå ändamålet 
utifrån en bredare population än vad intervjuer lyckas åstadkomma och kan anses 
nyttigt både vid byggande av teorier men även vid finjustering av densamme 
(Forza, 2002). 

3.5.1. Insamlingsmetoder 
Insamling av data kan förekomma på flera sätt, även om ett av de vanligaste sätten för 

denna typ av undersökningar är genom intervjuer och frågeformulär. Då intervjuer återfinns i 
kapitel 3.2 kommer detta kapitel inte avhandla intervjuer. 

Frågeformulär kan distribueras på en rad olika sätt, de sätt som (Forza, 2002) nämner är 
via telefon, mail eller personligen. 

Vid nyttjandet av telefon används intervju som teknik med färdiga frågeformulär som den 
svarande får svara över emedan frågorna läses upp. Fördelarna med denna typ teknik är att 
insamlandet av svaren på frågorna till formuläret går snabbt till en låg kostnad, hög 
anonymitet, storskalig insamling och en försäkran om att formulären blir besvarade. 
Nackdelarna som kan ses med denna teknik är att det blir mindre kontroll över 
intervjusituationen, mindre trovärdighet och avsaknad av visuella material för den svarande 
(Forza, 2002). 

När mail används som teknik skickas enkäterna över till den svarande via mail med 
instruktioner om hur densamma ska besvaras och hur det skickas tillbaka. Fördelarna med 
denna teknik är att det är kostnadssparande, formulären kan förberedas väl för att ge ett 
auktoritärt intryck, hög anonymitet och ingen tidsbegränsning. Nackdelarna är dock att det 
inte finns någon tidsbegränsning som därmed klargör att enkäten kommer att lämnas in, dvs. 
lägre svarsfrekvens (Forza, 2002). 

Personlig insamling av enkäter ger möjlighet till att få direktrespons från de svarande som 
inte fås genom någon av de andra teknikerna. Fördelarna är högre svarsfrekvens och förstärkt 
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förmåga att se till att instruktionerna efterlevs. Nackdelarna inkluderar resurskrävande, 
eventuella konfliktsituationer mellan den som administrerar enkäterna och de svarande samt 
lägre anonymitet (Forza, 2002). 

 Observationer 3.6.
Denna metod kan genomföras på väldigt många sätt, bland annat kan observatören själv 

deltaga i arbetet samtidigt som observationen genomförs, eller så kan observatören observera 
vad som händer utan att aktivt delta. Den som blir observerad kan vara medveten om att det 
sker en observation eller så kan den observerade vara omedveten om detta faktum. Detta kan 
ske tillsammans med olika verktyg så som tidtagningsur eller liknande där faktorer som 
påverkar observationen kan hållas fasta eller flytande beroende på observationens syfte 
(Björklund & Paulsson, 2003). 

 Tillvägagångsätt inom detta arbete 3.7.
Under denna sektion är tanken att besvara hur examensarbetet har utförts för att besvara de 

frågeställningar som ställdes i kapitel 1.3. För att besvara detta kommer varje frågeställning 
att behandlas i den ordning som de ställdes i kapitel 1.3.  

1. Hur fungerar det på en byggarbetsplats med avseende på ”Make”? 

För att besvara denna fråga gjordes observationer, semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer på byggarbetsplatsen Överstinnan i Västerås. Observationerna genomfördes genom 
att författaren följde med arbetsledaren runt på bygget samtidigt som denna gick runt och 
kontrollerade hur arbetarna arbetade och samtidigt som arbetsledaren själv arbetade. På detta 
sätt kom författaren att observera vad som ingår i arbetsledarens arbetsuppgifter samt att 
inblick gavs i hur bygget som helhet sköttes vid observationstillfällena. De intryck som 
författaren fick under observationerna skrevs sedan ner och bearbetades för att få fram den 
löptext som senare finns under kapitel 4 Nulägesbeskrivningen. Utöver dessa initiala 
observationer genomfördes observationer när författaren följde med platschefen runt bygget 
då denne genomförde samma typ av arbete som arbetsledaren, det vill säga han kontrollerade 
hur arbetarna skötte sig, hur bygget framskred samt utförde arbetsuppgifter själv. Parallellt 
med ovanstående observationer genomfördes ostrukturerade intervjuer med arbetsledaren och 
platschefen då frågor uppkom längs med observationernas gång. Detta för att förstärka 
trovärdigheten i de antagningar som författaren fått utifrån observationerna.  

Utöver observationer och ostrukturerade intervjuer genomfördes semistrukturerade 
intervjuer där frågor hade tagits fram utifrån hur Make-processen går till enligt SCOR. Dessa 
frågor återfinns i bilaga 1 och 2. Under examensarbetets tidigare fas fanns mål om att ha med 
mätvärden för hur Source fungerar på byggarbetsplatsen. Detta har dock strukits ur 
examensarbetets omfattning då tids- och informationsbrist fanns. Detta förkarar delar av de 
frågor som finns med som underlag i Bilaga 1 och 2. De semistrukturerade intervjuerna tog 
plats på platschefens respektive arbetsledarens platskontor. Författaren ställde där frågor till 
den svarande och utifrån svaren ställdes sedan följdfrågor för att djupare information om 
delområden skulle kunna uppnås. Svaren till intervjuerna sammanfattades och återfinns i 
bilagorna 3 och 4. 
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När observationerna och intervjuerna var avslutade fanns det intentioner på att genomföra 
enkätundersökningar men på grund av motvilja på arbetsplatsen, tidigare erfarenhet av andra 
och tidsbrist valdes att enkätundersökningarna inte genomfördes. Detta påverkar dock inte 
resultatet då tillräckligt med information för att sammanställa hur nuläget ser ut redan 
inkommit. Information sammanställdes därför och sammanfattades i kapitel 4 
Nulägesbeskrivningen. 

2. Hur fungerar det på en byggarbetsplats med avseende på ”Return”? 

Precis som för frågeställning 1 ovan genomfördes först observationer på byggarbetsplatsen 
Överstinnan i Västerås. Det som framkom av dessa observationer var dock inte särledes 
tillfredställande för att besvara frågeställningen om hur Return-processen går till för Peab utan 
fokuset för denna frågeställning ligger istället i de intervjuer som genomförts. 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer där platschefen och framförallt 
arbetsledaren var de svarande. Frågeunderlag förberedes utifrån hur Return processen 
fungerar enligt SCOR. Beroende på vad de svarande svarade på frågorna ställdes sedan 
följdfrågor för att djupare information skulle kunna inhämtas på delområden. 
Intervjuunderlaget återfinns i bilagorna 1 och 2. Svaret på dessa frågor finns i bilagorna 3 och 
4. 

Då observationerna inte gav mycket baseras majoriteten av den information som 
sammanställdes i kapitel 4 Nulägesbeskrivningen på den information som framkommit av 
intervjuerna. 

3. Hur kan SCOR-processen ”Make” anpassas för överensstämma med hur det 
faktiskt fungerar på en byggarbetsplats? 

Utifrån den insamlade data som framkommit för frågeställning 1 gjordes en djupare analys 
av hur SCOR-processen Make fungerar enligt SCOR. Då ett bygge generellt konstruerar 
något från grunden valdes därför nivå 2 processen Engineer-to-Order (sM3) som 
utgångspunkt för analysen. Detta då denna process enligt SCOR baseras på att konstruera mot 
order, det vill säga skapa något nytt utifrån att någon väljer att beställa detta. Författaren fann 
att detta är vad som motsvarar ett bygge lämpligast då byggen konstrueras mot order generellt 
i Sverige. När detta inledande val var gjort studerades nivå 2 processen Engineer-to-Order 
(sM3) djupare enligt SCOR. Detta leder författaren till att analysera logiskt hur det som 
framkommit i frågeställning 1 skulle kunna placeras in i de nivå 3 processer som 
Engineer-to-Order (sM3) har.  Resultatet av detta presenteras i kapitel 5 Analys. där en 
uppdelning har gjorts utifrån hur Engineer-to-Order (sM3) är konstruerat enligt SCOR. 

Utöver att analysera vilka delar av byggnationen som hör till vilken nivå 3 process i 
Engineer-to-Order (sM3) gjordes även en analys av de nivå 3 processer som ingår i 
Engineer-to-Order (sM3). Denna analys gjordes för att fastställa vilka av alla nivå 3 processer 
som borde ingå i det nya bSCOR. Resultatet av detta presenteras i kapitel 5 Analys. 
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Sedan gjordes en djupare analys av det som nu placerats in i nivå 3 processer och utifrån 
vilka nivå 3 processer som tagits bort. Denna analys syftade till att kontrollera ifall det fanns 
ett behov av att förändra den ursprungliga SCOR modellens nivå 3 processer för 
Engineer-to-Order (sM3) för att vara lämpligare för branschen och därmed för 
Engineer-to-Order (bM3) i bSCOR. Bedömningen om vad som var lämpligt och vad som inte 
var lämpligt gjordes efter författarens uppfattning av hur byggbranschen fungerar utifrån det 
som framkommit i samband med frågeställningarna 1 och 2, samt hur SCOR är utformat för 
Engineer-to-Order (sM3) enligt den gällande definitionen. De anpassningsförslag som 
framkom av denna analys presenteras i kapitel 5 Analys. för repsektive nivå 3 process i 
samband med att det presenteras vad som har placerats vart utifrån nulägesbeskrivningen. 

Det sista som gjordes för denna frågeställning var att analysera de ingående mätetal som 
finns presenterade för SCOR som berör Make-processen. Dessa mätetal studerades utifrån det 
som observerats och slutligen valde författaren ut de mätetal som författaren ansåg bäst 
lämpade för just byggbranschen. Kriterier för detta var att de skulle vara kvantifierbara 
(mätbara) för ett byggföretag och det skulle finnas någon form av syfte som företagen (Peab) 
kan använda sig av. Utifrån dessa två kriterier valdes några lämpliga mätetal ut som kan 
diagnostisera hur väl företaget klarar sig. Dels internt men även externt mot andra parter. 
Utöver detta fann författaren att vissa områden saknade direkta mätetal inom SCOR-modellen 
och därför skapades mätetal för att fylla dessa tomrum. De mätetal som valdes ut presenteras 
dels i referensramen där de beskrivs enligt SCOR för att sedan presenteras igen i kapitel 5 
Analys. Där presenteras hur dessa bör mätas för att passa in i byggbranschen. Sist bland 
mätetalen i kapitel 5 Analys. presenteras även de mätetal som är nyskapade enbart för 
byggbranschen. De nya mätetalen skapades utifrån författarens erfarenhet inom logistik men 
även utifrån det behov som kan finnas inom just denna bransch. 

Resultatet av vilka mätetal som valdes och vad dessa påvisar presenteras  

4. Hur kan SCOR-processen ”Return” anpassas för att överensstämma med hur det 
faktiskt fungerar på en byggarbetsplats? 

När denna frågeställning skulle besvaras genomfördes först en analys över vad som ingår i 
Return enligt SCOR. Det som framkom snabbt för att den nivå 2 SCOR-process som ansågs 
lämpligast av författaren var Source Return Defective Product (sSR1) då är denna typ av 
produkter som skulle lämpa sig för ett returflöde på en byggarbetsplats enligt författaren. 

När Source Return Defective Product (sSR1) processen analyserats djupare analyserades 
resultatet från frågeställning 2 för att detta skulle kunna placeras in i de nivå 3 processer som 
Source Return Defective Product (sSR1) har. Resultatet av detta presenteras i kapitel 5 
Analys. 

Därefter gjordes en analys av nivå 3 processerna om samtliga borde ingå i bSCOR. I samband 
med detta gjordes även en djupare analys om det fanns några förändringar som behövde 
genomföras för dessa nivå 3 processer för att dessa skulle vara bättre anpassade för 
byggbranschen. Denna analys gjordes utifrån den bakgrund som framkommit i kapitel 4 
Nulägesbeskrivningen. Det färdiga resultatet presenteras i kapitel 5 Analys. 
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5. Finns det några förbättringsförslag kopplade till byggprocessen och returflödena? 

För att besvara denna frågeställning analyserades det som framkommit av de observationer 
som genomförts när frågeställning 1 och 2 skulle besvarats. Analysen bygger också på det 
som framkommit vid informella samtal och vid intervjuer med platschef och arbetsledare. Det 
som ligger till grund för analysen presenteras under nulägesbeskrivningens olika kapitel. Dels 
för de olika underkapitlen som hänvisar till Make respektive Return processen men även 
under det kapitel som heter övriga iakttagelser som inte hör till Make eller Return 
processerna. Analysen gjordes utifrån författarens bakgrund inom logistik samt utifrån det 
som observerats på plats. Stöd för vissa resultat har dessutom hämtats från teorin. Resultatet 
av denna analys återfinns i kapitel 5 Analys. 
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4. Nulägesbeskrivning 
Nedan följer en kortare beskrivning av byggprojektet som ligger till grund för detta 

examensarbete. Följt på detta kommer besvarandet av frågeställning 1 och 2 som beskriver 
hur processerna Make och Return fungerar i dagsläget. 

 Regementet, Översten och Överstinnan 4.1.
Den aktuella byggarbetsplatsen för examensarbetet består av tre traditionella byggnationer; 

Regementet, Översten och Överstinnan. Tillsammans kostar dessa ca 80 miljoner kronor att 
framställa.  Regementet är ett radhusområde medan Översten och Överstinnan är 
bostadsrätter. Utöver dessa byggnationer kommer det även byggas PGS-hus (Peab 
Gemensamma Systemhus) som kommer att bli hyresrätter. Det kommer således att pågå 
byggnationer på denna byggarbetsplats fram till och med 20141. Byggstarten för 
byggnationsområdet var i januari 2011 och därmed har det pågått byggnation på området 
sedan dess2.  

När examensarbetet tar sin början (28 februari) har Regementet redan färdigställts, så när 
som på väganläggningen som ska gå hela vägen fram till radhusområdet. Detta har påverkat 
byggnationen av de övriga husen då de boende i Regementet måste passera genom 
byggarbetsplatsen för att komma fram till sin bostad.  

Översten (se Figur 7 och Figur 8) är nästintill färdigbyggd (28-29 februari) och befinner 
sig i slutfasen av byggnationen. Även detta påverkar byggnationen av Överstinnan som är det 
huvudsakliga studieobjektet för examensarbetet då manskapet som bygger Överstinnan även 
är fördelad på Översten, liksom arbetsledare och platschef.  

 

Figur 7: Översten (Källa Peab) 

                                                 
1 Tony Torverud, 2012 
2 Ibid 
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Figur 8: Översten (Källa Peab) 

Överstinnan (se Figur 9 och Figur 10) som examensarbetet främst kretsar runt har en 
stomme och byggnation pågår på respektive plan (28-29 februari). Den totala 
byggnationstiden är för Överstinnan beräknad till 7-8 månader och ska stå klart innan 
semestern påbörjas (juli månad 2012), däremot kommer Överstinnan inte vara bebott före 
december 20123. Kostnaden för att uppföra Överstinnan beräknas ligga på omkring 20,5 
miljoner kronor4.  

 

Figur 9: Överstinnan (Källa Peab) 

                                                 
3 Tony Torverud, 2012 
4 Ibid 
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Figur 10: Överstinnan (Källa Peab) 
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 Hur fungerar det på en byggarbetsplats med avseende på ”Make” 4.2.
Nedan kommer en beskrivning om hur det fungerar på en byggarbetsplats från projektstart 

till projektslut. Detta för att påvisa hur det faktiskt sker i branschen idag med avseende på 
Make. 

Först sker det en projekteringsfasen för ett byggprojekt. Under projekteringsfasen görs 
samtliga ritningar till huset, framförallt av en arkitekt, som behövs för att kunna genomföra 
projektet5. Dessa ritningar kan göras antingen analogt (pappersritningar) eller digitalt (digitala 
ritningar). De som främst är involverade i denna process är arkitekter, konstruktörer, 
konsulter, kalkylator och beställare för att nämna några6. Ofta har arkitekten stort estetiskt 
utrymme för att själv bestämma hur huset ska utformas (utifrån vissa givna aspekter)7. 

När ritningarna är klara på en grov nivå skickas dessa ut som ett förfrågningsunderlag (FU) 
av beställaren som sedan exempelvis Peab får lägga anbud på. Kalkylatorn ansvarar för att 
göra en kalkyl för bygget som sedan ligger till grund för det pris som Peab sedan kommer att 
lägga på bygget8. Dessa anbudsgivningar finns i två varianter, offentlig upphandling eller inte. 
Vid offentlig upphandling gäller att enbart en prissumma får anges på det FU som skickas ut, 
billigast vinner oftast men andra kriterier kan komma att spela in. Emedan vid ”vanlig” 
upphandling kan en prissumma anges men det går även att skicka in förbättringsförslag som 
kan påverka priset positivt (det blir billigare) eller negativt (det blir dyrare)9. Vid en sådan 
upphandling är det inte alltid det billigaste budet som vinner. Sker byggnationen i egen regi 
görs samma processer som beskrivits ovan, med undantaget att det inte görs ett FU efterson 
Peab själva kommer att bygga byggnationen. 

När en budgivare har vunnit projektet (ex. Peab) tilldelas projektet en platschef. 
Platschefen kopplas då (förhoppningsvis) in under den del av projekteringsfasen som är kvar 
där slutsammanställningen görs på samtliga ritningar med hjälp av platschefens 
yrkeserfarenhet10. Utifrån det FU som Peab har åtagit sig (med eventuella ändringar) görs ett 
ackordunderlag av platschefen som sedan ligger till grund för de löner som ska betalas ut till 
byggarbetarna och en beräkning på vad UE ska komma att kosta. Själva projekteringsfasen tar 
ca 3-5 månader att genomföra.11  

När ackordsunderlaget är färdigställt går bygget över i att göra en detaljerad tidplan över 
projektet som genomförs av platschefen12. I tidplanen anges således när en fas börjar och 
slutar, vad som ska göras under denna fas samt vilka som ska utföra detta (läs: byggarna eller 
vilken UE/Installatör som ska göra det). Detta tar ca 2 dagar för platschefen att genomföra 

                                                 
5 Tony Torverud, 2012 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 Ibid 
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och vid de fall platschefen fakturerar kostnaden för detta räknar han på en lön med ca 750 
SEK/h 13.  

14 dagar innan själva byggstarten hålls ett möte mellan arbetsledaren, byggarna och UE 
där en arbetsberedning görs där de involverade får tycka och tänka om den presenterade 
tidplanen och ritningar14. Utifrån deras åsikter revideras dessa handlingar sedan. I bilaga 5 
finns en tidplan bifogad för projektet Överstinnan. 

Sedan görs en planläggning på hur material på plats ska förflyttas och vart allt ska förvaras. 
För att genomföra detta görs en APD-plan (arbetsplatsdisposition) som beskriver hur 
byggarbetsplatsen ska vara uppbyggd och vart inkommande gods ska placeras15. APD-planen 
för Överstinnan bifogas som bilaga 6. 

Därefter sker själva byggnationen av byggprojektet. Här återfinns ett antal steg som 
genomförs vid nybyggnation av ett bostadshus. För Överstinnan (som typexempel) återfinns 
dessa listade nedan (Peab AB, 2012b): 

� Göra platta på mark (inkl. hissgrop om sådan finnes) 
� Gjuta väggar på plats (våning 1->X) 
� Fästa bjälkar, balkar och gjuta balkongplattor 
� Montage av takstomme 
� Taklagskomplettering  
� Taktäckning 
� Stomkomplettering, utfackning 
� Montage av fönster, dörrar, partier och portar 
� Jämna ut undergolvet 
� Skapa innerväggar 
� Montera invändiga dörrar och glaspartier 
� Skapa ytskikt på väggar 
� Montering av vitvaror 
� Montering av skåp och inredningssnickerier 
� Rumskomplettering, övrigt 
� Göra brand- och ljudtätningar, fogning.  

Under byggnationen används oftast en del resurser som hyrs in från lokala entreprenörer. 
Resurser som kan ingå här är exempelvis byggkranar, lull (mobila 
kranar/lastbärare/teleskopkranar). Dessa resurser kostar en hel del att hyra in och dessa hyrs 
oftast per timme som efter användning faktureras till Peab.  

Efter att själva byggnationen är klar kommer en slutstädning genomföras varefter det 
genomförs en besiktning av en besiktningsman16. När alla besiktningsanmärkningar är 
åtgärdade och det slutstädats igen (om det behövs efter åtgärdandet av 

                                                 
13 Tony Torverud, 2012 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Per Segerlind, 2012 
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besiktningsanmärkningarna) sker det officiella överlämnandet till av bygget till dess 
förvaltare17. Innan detta sker ska dock en sammanställning av all dokumentation om hur huset 
ska drivas genomföras. Detta görs med de så kallade drift och underhållspärmar som skapas, 
dessa tar ca 1 månad att sammanställa för en person18. 

Under byggnationens gång samlas kontinuerligt alla restprodukter och allt skräp in i 
containers. Ragnsells tömmer dessa regelbunden och/eller vid telefonkontakt19. De containers 
som vanligtvis används under byggnationen är brännbar deponi, wellpapp, cellplats, trä, 
batterilåda och ett rundkärl för kemikalier20.  

 Hur fungerar det på en byggarbetsplats med avseende på ”Return” 4.3.
Det generella fallet som lyder på en byggarbetsplats liknande denna är att det inte sker 

några returer från bygget, utan det enda som känns tänkbart att det är en retur är SJ-pallarna, 
där leverantörerna tar tillbaka dessa i utbyte mot de pallar som de själva levererar21. Däremot 
så är det fullt möjligt att genomföra fler returprocesser än vad som sker i dagsläget. Detta 
anses dock inte vara något som lönar sig ur varken miljösynpunkt eller ur en ekonomisk 
synpunkt22. 

Dock finns det i vissa fall en returprocess som genomförs. Denna innebär, i de fall det är 
material som kan köpas i vilken bygghandel som helst, att den lokala bygghandlaren hämtar 
upp det felaktiga materialet vid nästa runda ut till bygget samtidigt som det lämnar av korrekt 
material23. Är det långväga material (t.ex. köksutrustning) och om det är felbeställt av 
standardmaterial kan återköp ske, då till ett rabatterat pris, exempelvis antar Beijer återköp på 
beställningsprodukter med 80 % ursprungsvärdet emedan om det är en hyllprodukt kan de 
köpa tillbaka produkten till ursprungsvärdet24. När en retur ska genomföras ringer platschefen 
eller arbetsledaren till tillverkaren som tar ett beslut i frågan om de ska acceptera en retur eller 
helt enkelt skicka nytt material. Exempelvis så accepterar köksleverantörer inte några returer 
alls utan föredrar om byggarbetsplatsen slänger varorna istället medan de skickar nya varor25. 

 Övriga iakttagelser som inte hör till Make eller Return processerna 4.4.
Initialt fanns det incitament på att genomföra mätningar på Source mätetal. Därför 

genomfördes intervjuer med arbetsledaren om hur godsmottagningen fungerade. Ifrån detta 
framkom det att det på Peab idag finns riktlinjer på att det ska fyllas i leveranstidsplaner på 
papper för att synliggöra när leveranser sker26. Dessa ska således hjälpa arbetsledningen att 
planera när det krävs extra resurser och för att underlätta schemaläggningen. 

                                                 
17 Tony Torverud, 2012 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Per Segerlind, 2012 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Ibid 
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Dessa leveranstidsplanen fylldes dock inte i, då det tidigare under byggnationen uppstått 
problem och fokuset lades på att hantera problemen, efter det så användes dessa inte något 
mera27. 

Vad som vidare framkom av intervjuerna var att det ifrån tidigare projekt, genomfört av 
Gyllin & Thunberg (2010), hade arbetats fram ankomstregistreringsblanketter som ska fyllas i 
vid ankomst av material. Dessa blanketter innehåller information om vad som har anlänt, när 
det anlände, hur mycket manskap krävdes för mottagning, hur lång tid tog detta, saknades det 
något, var något skadat och hur mycket var skadat. Direktiven från ledningen är att dessa 
enbart behöver fyllas i när det uppstår någon typ av problem eller när något är fel28. Dock har 
detta inte efterföljts på Överstinnan då fokus istället har legat på att bygga huset och inte fylla 
i blanketter29. Det som är praxis på bygget är att vid ankomst av material så tar antingen 
arbetsledaren eller lagbasen emot godset och skriver på de dokument som transportören 
kräver30. En ockulärbesiktning genomförs för att kontroller att allt är helt, visar det sig att det 
finns en defekt skrivs detta ner på fraktföljesedeln som kommer med materialet31. 
Fraktföljesedlarna samlas sedan in och sätts in i en pärm av arbetsledaren dessa sparas sedan 
och pärmen töms regelbundet för att göra plats för nya följesedlar32. Efter att följesedlarna 
satts in i pärmen görs inte några direkta uppföljningar på dessa om det inte visar sig ha funnit 
några fel, då arbetsledaren ibland går tillbaka till pärmen för att se om något hade noterats vid 
godsmottagningen33. 

Under intervjuer och även under observationer som genomförs där följdfrågor ställs 
framkommer det att det finns viss bitterhet gentemot arkitekter och konstruktörer. Detta 
kommer sig av att det inte allt för sällan uppstår problem på grund av att ritningarna eller 
andra konstruktionshandlingar är felaktiga34. I vissa fall tas inte hänsyn till hur byggandet ska 
ske, utan det är enbart estetiken som styr35. I andra fall är det missmatchningar mellan olika 
handlingar så att banala fel framkommer. Exempel ges om att det har förekommit att VVS-rör 
ritas in att byggas på samma ställen som elkablarna ska dras, eller på samma ställen som 
ventilationsrören ska läggas36. Andra problem som uppstår vid byggnationer är att det inte allt 
för sällan påbörjas byggnationer utan att samtliga handlingar är klara37. Även detta har lett till 
problem som senare måste åtgärdas. 

  

                                                 
27 Per Segerlind, 2012 
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Ibid 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Tony Torverud, 2012 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Ibid 
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5. Analys 
I detta kapitel sammanställs de analyser som går att dras utifrån frågeställningarna 3-5 

och nulägesbeskrivningen. I slutet av kapitlet kommer sedan en sammanställning av samtliga 
mätetal som kan tänkas vara intressanta för Peab att mäta. I samband med dessa kommer det 
att presenteras hur dessa ska mätas och varför. Resultatet på dessa mätetal för just denna 
byggnation kommer sedan att presenteras i kapitel 6. Resultat. 

 Hur kan SCOR-processen ”Make” anpassas för överensstämma med hur 5.1.
det faktiskt fungerar på en byggarbetsplats 

Nedan kommer det analyserade resultatet av nulägesbeskrivningen att sorteras in i SCOR. 
Den SCOR process som ligger till grund för denna sortering är Engineer-to-Order (sM3). I 
samband med att respektive SCOR process presenteras kommer även en de 
anpassningsförslag som framtagits för att förändra SCOR10 till bSCOR att redovisas. 

5.1.1. Finalize Production Engineering (sM3.1) 
Finalize Production Engineering (sM3.1) innehåller enligt kapitel 2.2.1.3 Make olika 

aktiviteter innan själva produktionsstarten men efter att själva ordern antagits. Efter att över 
en period logiskt analyserat den insamlade datan som finns i nulägesbeskrivningen med 
hänsyntagande till vad SCOR-modellen säger ingår i detta processteg anses att följande delar 
skulle passa in under denna processdel: 

� Vid de fall Peab själva är uppdragsgivare ska hela projekteringsfasen för ett 
byggprojekt från grundidé till dess att samtliga ritningar är färdigställda ingå i 
Finalize Production Engineering (bM3.1) i bSCOR. Detta eftersom det passa väl in 
i vad som redan i dagsläget finns skrivet i SCOR under detta processteg. Vilket 
leder till att ingen omskrivning kommer behöva genomföras för processen och 
denna viktiga del av byggfasen fångas upp och tas med i modellen. 
 

� Vid de fall Peab inte själv är uppdragsgivare är det bara den korrigering som 
tillkommer ritningarna efter det att Peab har tackat ja till det anbud eller vunnit 
upphandlingen som ingår i Finalize Production Engineering (bM3.1) i bSCOR. 
Detta på grund av att om bSCOR används utifrån Peabs synvinkel har de svårt att 
ha full kontroll över tidigare dela av projekteringsfasen innan de själva är 
inblandade. Vilket inte utesluter att bSCOR ska ha med hela projekteringsfasen 
utan snarare att det bara är denna del av projekteringsfasen som tillämpas av Peab 
vid de fall de inte själva är uppdragsgivare. Detta för att säkerställa att ritningarna 
kontrolleras alla gånger så att dessa är korrekta. 

Ovanstående låter gälla att det inte krävs någon direkt förändring av Finalize 
Production Engineering (sM3.1) för att Finalize Production Engineering (bM3.1) ska 
uppstå utan det går att nyttja denna process rakt av från SCOR. 
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5.1.2. Schedule Production Activities (sM3.2) 
Schedule Production Activities (sM3.2) innehåller enligt kapitel 2.2.1.3 Make de 

aktiviteter som associeras med schemaläggningen av produktionen utifrån den information 
som inkommit tidigare. Efter att över en tid logiskt analyserat vad som har uppdagats enligt 
nulägesbeskrivningen och hänsyn tagits till vad SCOR-modellen säger ingår i denna fas anses 
att skapandet av tidplanen borde ligga under denna process, liksom eventuella revideringar av 
denna innan byggnationen påbörjats. 

Detta skulle alltså innebära att Schedule Production Activities (sM3.2) mer eller mindre 
går att nyttja rakt av från SCOR. Detta så länge som en liten omskrivning görs så att det visar 
att det enbart är skapandet och reviderande av tidplanen innan byggnationen startar som 
åsyftas ingå i Schedule Production Activities (bM3.2) i bSCOR. 

5.1.3. Issue Sourced/In-Process Product (sM3.3) 
Issue Sourced/In-Process Product (sM3.3) innehåller enligt kapitel 2.2.1.3 Make de 

aktiviteter som associeras med förflyttning av material från lagringsplats till arbetsstationen 
materialet ska användas på. Med det som utgångs punkt gjordes över en period en logisk 
analys av den insamlade datan som presenterades i nulägesbeskrivningen. Det som framkom 
var att skapandet av APD-planen borde passa bra in i denna fas eftersom APD-planen säger 
vart allt material ska lagerhållas på plats liksom hur själva arbetsplatsen ska se ut. Detta gör 
därmed sig själv vad gäller hur materialet ska förflyttas i och med att om en lagringsplats har 
allokerats så kommer förflyttningarna att ske ifrån dessa till de ställen som materialet ska 
användas på. 

Detta skulle således betyda att Issue Sourced/In-Process Product (sM3.3) kan användas 
direkt utifrån original definitionen i SCOR som Issue Sourced/In-Process Product (bM3.3) i 
bSCOR. 
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5.1.4. Produce and Test (sM3.4) 
Produce and Test (sM3.4) innehåller enligt kapitel 2.2.1.3 Make de aktiviteter som är 

kopplat till själva produktionen av slutprodukten och tester för att kontrollera att alla krav är 
uppfyllda. Med detta i hänsynstagande anses att följande borde ingå i Produce and Test 
(bM3.4) i bSCOR: 

� Själva produktionsfasen av byggnationen. 
 

� En förändring mot den ursprungliga definitionen är att införa ytterligare en nivå i 
SCOR (en nivå 4) som talar om hur respektive byggarbetsprocess kan genomföras 
på lämpligaste sätt. Detta för att själva produktionsdelen är så pass lång att det 
skulle vara lämpligt för branschen att ha en mer standardiserad process som 
beskriver vad som faktiskt ska göras. Detta skulle alltså innebära att det kommer 
finnas möjlighet till ”best practice” förslag kopplade mot respektive steg i nivå 4. 
Vidare vore det fördelaktigt att skapa mätetal som återkommer för samtliga 
processteg för att få en övergripande bild över hur dessa fungerar dels i förhållande 
till varandra, dels i förhållande till bygget i sig och dels i förhållande till andra 
liknande byggen. För dessa mätetal finns det dock inga färdiga förslag i dagsläget. 
De olika stegen som föreslås finnas med i en sådan nivå 4 är samma som 
presenterades under kapitel 4.2 och är: 
 

o Göra platta på mark (inkl. hissgrop om sådan finnes) 
o Gjuta väggar på plats (våning 1->X) 
o Fästa bjälkar, balkar och gjuta balkongplattor 
o Montage av takstomme 
o Taklagskomplettering  
o Taktäckning 
o Stomkomplettering, utfackning 
o Montage av fönster, dörrar, partier och portar 
o Jämna ut undergolvet 
o Skapa innerväggar 
o Montera invändiga dörrar och glaspartier 
o Skapa ytskikt på väggar 
o Montering av vitvaror 
o Montering av skåp och inredningssnickerier 
o Rumskomplettering, övrigt 
o Göra brand- och ljudtätningar, fogning. 

 

  



-Analys- 

 

44 
 

� Utöver denna förändring borde det ske ytterligare en förändring i form av 
införandet av en ny nivå 3 i bSCOR som borde heta Inspection (bM3.5). Under 
denna fas skulle således slutbesiktningen sorteras in. Genom att skapa en egen 
funktion för dessa påvisas dess betydelse för byggnationen och på så sätt kunna 
skapa mätetal som passar till just denna del av byggprocessen. Detta processteg ska 
alltså ligga direkt efter bM3.4 Produce and Test och heta bM3.5 Inspection. Under 
bM3.5 Inspection ska även alla fel åtgärdas som besiktningsmannen anmärker på 
under besiktningen ifall sådana fel finns. 
 

� Även om Inspection har blivit ett eget processteg ska inte Test delen i Produce and 
Test glömmas bort utan denna del behöver också användas. Det förekommer idag 
så kallade förbesiktningar som görs av platschefen och arbetsledarna. Under denna 
del går således platschefen och arbetsledarna runt och kontrollerar att allt är som 
det ska vara på bygget, ifall fel påträffas skrivs dessa ner så att de vid ett senare 
tillfälle kan åtgärdas innan besiktningsmannen kommer i fasen Inspection (bM3.5). 
I och med detta minskas antalet fel som kan påträffas i Inspection (bM3.5) och 
därmed säkerställer det att det blir en högre kvalitet på byggnaden som helhet. 

Med ovanstående i hänsynstagande, inklusive de förändringar som föreslås, kan alltså 
Produce and Test (sM3.4) överbryggas till en ny Produce and Test (bM3.4) i bSCOR.  

5.1.5. Package (sM3.5) 
Package (sM3.5) innehåller enligt kapitel 2.2.1.3 Make de aktiviteter som är associerade 

med att paketera slutprodukten inför lagring och/eller utskeppning till kund samt inom vissa 
industrier även städning och sterilisering. Då det i kapitel 4.2 framkommit att det inte sker 
någon paketering av själva byggnationen efter att huset står på plats kommer den korta 
analysen, som genomfördes för detta processteg, fram till att denna process är helt överflödig 
i en anpassad SCOR-modell för byggbranschen. Det framgår dock av definitionen för detta 
steg att städning skulle kunna vara en del av en process del som kan ingå här. Städningen har 
däremot valts att inkluderas i Produce and Test (bM3.4) samt Inspection (bM3.5) för att 
därmed kunna exkludera detta processteg helt ur bSCOR då städningen är en så pass liten del 
och därför borde kunna behandlas i samband med de övriga processerna. 

5.1.6. Stage Finished Product (sM3.6) 
Stage Finished Product (sM3.6) innehåller enligt kapitel 2.2.1.3 Make de aktiviteter som är 

kopplade mot att förflytta produkten från produktionsstället till en temporär lagringsplats. Då 
det i kapitel 4.2 framkommit att det inte sker någon förflyttning av själva byggnationen efter 
att huset står på plats kommer den korta analysen, som genomfördes för detta processteg, 
fram till att denna process är helt överflödig i en anpassad SCOR-modell för byggbranschen 
och därför bör den exkluderas. 
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5.1.7. Release Product to Deliver (sM3.7) 
Release Product to Deliver (sM3.7) innehåller enligt kapitel 2.2.1.3 Make de aktiviteter 

som är kopplade till överlämnande av produkten till Deliver, inklusive sammanställning av 
alla dokument som hör denne till. En logisk analys gjordes av det som framkommit i 
nulägesbeskrivningen och det som anses kunna passa under detta processteg för 
byggbranschen är sammanställningen av Drifts- och Underhållspärmarna. Detta stämmer 
nämligen väl överens med vad som finns skrivet i SCOR-modellen i dess nuvarande 
utformning och detta har inte placerats in i någon annan process tidigare. Därför borde 
Release Product to Deliver (bM3.6) i bSCOR kunna definieras rakt av från Release Product to 
Deliver (sM3.7) i SCOR-modellen. 

5.1.8. Waste Disposal (sM3.8) 
Waste Disposal (sM3.8) innehåller enligt kapitel 2.2.1.3 Make de aktiviteter som är 

kopplade till insamling och hantering av skräp som uppstått på grund av produktionen. Med 
detta i hänsynstagande anses därför att det som har med skräphantering borde ingå i Waste 
Disposal (bM3.7) i bSCOR och utföras parallellt med samtliga övriga processer i Make. 

Waste Disposal (sM3.8) definitionen borde därför kunna användas rakt av för att definiera 
Waste Disposal (bM3.7) i bSCOR. 
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 Hur kan SCOR-processen ”Return” anpassas för att överensstämma med 5.2.
hur det faktiskt fungerar på en byggarbetsplats 

Efter att frågeställning 2 har besvarats i kapitel 4.3 Hur fungerar det på en byggarbetsplats 
med avseende på ”Return” gjordes en analys av just detta kopplat mot vad det står i kapitel 
2.2.1.5 Return. Utifrån vad som beskrivs i kapitel 2.2.1.5 om hur SCOR-processen Return 
fungerar kopplat mot hur detta är beskrivet i kapitel 4.3 ges en klar bild. Denna bild säger att 
det inte finns några motsägelser mellan dessa utan det är snarare så att SCOR-modellen 
beskriver det som faktiskt sker inom byggbranschen. Detta betyder att det inte kommer krävas 
några anpassningar av Return-processen för att passa in i byggbranschen. Nedan följer därför 
de olika processerna och hur dessa borde gå till i bSCOR. 

5.2.1. Identify Defective Product Condition (bSR1.1) 
Vid en leverans görs en okulärbesiktning på det ankommande godset, ifall en skada 

upptäcks noteras denna. Dock bryts inga förpackningar förrän dess att innehållet i dessa 
behövs på byggarbetsplatsen och en andra inspektion på godset görs alltså vid detta tillfälle.  

5.2.2. Disposition Defective Product (bSR1.2) 
Ifall byggarbetsplatsen finner att skadan är så pass omfattande att det krävs nytt material 

istället för det som mottagits ska här göras en bedömning om leverantören ska kontaktas 
angående en retur eller ifall det bara ska beställas nytt gods utan retur. 

5.2.3. Request Defective Product Return Authorization (bSR1.3) 
Om det beslutas i föregående steg att leverantören ska kontaktas så ska det här skickas en 

förfrågan still leverantören om en auktorisering av en returtransport.  

5.2.4. Schedule Defective Product Shipment (bSR1.4) 
Ifall ett ja fås ifrån leverantören, enligt Request Defective Product Return Authorization 

(bSR1.3) ovan, skickas informationen till byggarbetsplatsen om hur en retur ska gå till, 
alternativt så kommer leverantören och hämtar upp godset enligt förutbestämd dag och tid. 
Vid nej så kommer det trasiga godset att slängas och nytt material beställs. 

5.2.5. Return Defective Product (bSR1.5) 
Här sker själva returprocessen för produkten, dvs. produkten lastas in på en lastbärare och 

skickas tillbaka till leverantören.  



-Analys- 

 

47 
 

 Finns det några förbättringsförslag kopplade till byggprocessen och 5.3.
returflödena? 

Att utgå från de mätetal som presenteras nedan, under kapitel 5.4 Mätetal, är ett steg i en 
riktning som kan driva byggranchen mot en högre kvalitet i längden. 

Ett annat sätt att säkerställa byggprocessens smidighet är att efterfölja de riktlinjer Peab 
satt upp angående ifyllnad av leveranstidplaner på papper så att alla involverade kan ta del av 
dessa. Detta görs dock inte i dagsläget enligt kapitel 4.4. Om denna fylls i och alla har tillgång 
till denna kan samleveranser planeras bättre, liksom det går smidigare att planera vem som 
ska göra vad vid en leverans, dvs. sätta manskap på att ta emot och kontrollera godset. Det går 
även att tydligare veta när nästa produktionssteg kan påbörjas eftersom detta kan vara 
beroende av när inleverans av materialet till detta produktionssteg ankommer till 
byggarbetsplatsen. 

Ytterligare en sak som kan vara viktigt att utföra är att fylla i de 
ankomstregistreringsblanketter som Peab arbetat fram för att tydligt visa på vad som har 
kommit, när det har kommit, hur mycket kraft tog denna leverans från Peab, är det något som 
saknas, vad saknas, är något skadat, hur mycket är skadat och så vidare. Detta fylls dock inte i 
enligt kapitel 4.4. Det bästa vore dessutom att fylla i dem för samtliga leveranser och inte 
enbart enligt de direktiv ledningen satt i dagsläget. Genom att fylla i dessa kan Peab få en 
större kontroll över det materialflöde som går in till Peab (dvs. Source) och genom att ha 
kontroll på Source kommer Peab att kunna underlätta Make då det kommer framkomma tidigt 
ifall nytt material behöver beställas och när material har anlänt. Vidare kan Peab använda 
informationen de fyllt i för att redovisa mot sina leverantörer så att de kan påverka dessa att 
förbättra sig. 

Många av de fel som uppstår och rättas till under sM3.4 Produce and Test kan spåras bakåt 
till de ritningar och konstruktionshandlingar som gjorts och varit felaktiga enligt kapitel 4.4. 
Alltså borde ett större fokus läggas på bM3.1 Finalize Product Enginering så att de handlingar 
som skapas bättre anpassas efter hur verkligheten ser ut men framförallt så att inga banala 
konstruktionsfel uppstår. Till exempel så ska det inte vara möjligt att lägga ett VVS-rör på 
samma ställe som elkablarna ska dras, eller på samma ställe som ventilationsrören finns. Ett 
sätt att undvika detta vore att genomföra gedigna kontroller innan bygget börjar för satt 
säkerställa att det inte finns några fel. Ytterligare ett sätt att säkerställa att antalet fel minieras 
är att se till att samtliga handlingar (ritningar osv) är skapade innan byggnationen tar sin 
början så att dessa inte kompletteras längs med byggnationens gång. Till sist vore det bra om 
uppföljningar gjordes med de som tagit fram bygghandlingarna (ritningar osv) så att dessa får 
veta vad som vart bra respektive dåligt med deras handlingar så att en läroprocess utvecklas 
och så att samma misstag inte upprepar sig vid fler tillfället. 
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Ett sätt att undvika problem som kan uppstå vid byggnationer är att i högre grad använda 
sig av standardiseringar. I dagsläget bestämmer arkitekten i stor grad själv hur ett hus ska 
ritas, vilka fönster som ska användas och så vidare. Det skulle troligen finnas skalfördelar att 
tjäna på att använda sig av en uppsättning standardenheter (ett x antal typer av fönster till 
exempel) som alltid används vid byggnationer av hus enligt kapitel 2.3. Dels för att det är 
lättare att få tillgång till material, dels för att material kan återanvändas vid andra 
byggnationer ifall för mycket beställts och dels för att det skulle bli billigare att producera 
mycket material av samma variant. Andrahandsvärdet på ingående material så som fönster 
skulle kunna öka då dessa kan användas vid senare byggnationer enligt kapitel 2.3. Detta 
underlättar även Return-processen, då det givet att det är ett standardmaterial, så kan det 
finnas intresse hos leverantören att köpa tillbaka felbeställt material osv. Givetvis borde detta 
inte införas till en sådan överdrift att alla byggnationer får samma utseende, utan viss estetisk 
frihet ska fortfarande bibehållas varav det kommer krävs en stor uppsättning standardenheter 
att utgå ifrån. 

För att säkerställa kvaliteten på byggnationen bör enbart de bästa UE/installatörer deltaga i 
att färdigställa bygget. För att kunna veta vilka som är de bästa vore det därför lämpligt att 
införa någon slags kontroll på vilka UE och vilka installatörer som ska vara delaktiga. Därför 
borde det förekomma en utvärdering efter varje byggnation där samtliga UE och installatörer 
bedöms utifrån deras arbetsinsats, deras samarbetsvilja och antalet fel som åstadkommits på 
grund av dessa. Mer om hur detta skulle kunna mätas presenteras under kapitlet mätetal som 
följer direkt på detta kapitel. I det kapitlet finns ett förslag på hur en utvärdering skulle kunna 
gå till. Dessa resultat ska sedan vägas ihop och sammanställas i en databas så att andra inför 
kommande byggen kan veta hur bra dessa UE och installatörer är i förhållande till andra inom 
samma kategori så att enbart de som faktiskt utför ett gott arbete nyttjas. Detta innebär att 
ansvaret på att känna till alla UE och installatörer flyttas från platschefens och inköparens 
huvud ut i en databas där fler har tillgång till de erfarenheter som framtagits via samarbeten 
med dessa tidigare och erfarenheter riskerar inte att mistas från dessa samarbeten. 

Den enda egentliga som går att peka ut för ”Return”-processen är att göra djupare 
beräkningar över vad som är värt att returnera och inte. Idag sker det i princip inga returer, 
enligt kapitel 4.3, på ett bygge då det anses för ohållbart ekonomiskt, dock kan det inte 
påvisas något direkt underlag för hur det har man kommit fram till detta. Det kan mycket väl 
visa sig att det är helt korrekt det som görs nu när det skadade godset slängs och nytt beställs, 
men utan ett ordentligt underlag är det svårt att faktiskt verifiera detta. Istället borde en 
djupare undersökning göras och dokumenteras för olika typer av material och för olika priser 
på material så att en riktlinje kan tas fram för Peab i stort så att rätt val görs, inte enbart ur 
ekonomisk synpunkt utan även ur en miljömässig synpunkt. 
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 Mätetal 5.4.
Nedan kommer de mätetal som funnits intressanta att presenteras. I samband med 

presentationen av dessa kommer även information om varför dessa valts samt hur dessa ska 
mätas. Det går att påpeka att de mätetal i dagsläget som finns i SCOR har anpassats efter 
byggbranschens och kan därför komma att avvika från den information som presenterades om 
dessa i kapitel 2.2.2 Mätetal tidigare i examensarbetet. I slutet av denna sektion presenteras 
även nya mätetal som anses vara relevanta för byggbranschen som inte återfinns i SCOR i 
dess utformning i dagsläget. I slutet av kapitlet presenteras en sammanfattande tabell över 
samtliga mätetal som listas. 

5.4.1. Schedule Achievement (RL.3.43) 
Detta mätetal mäter den procentuella fördelningen på hur ofta som tidplanen uppfylls, 

vilket kan indikera på om planeringen bakom arbetet är väl genomfört liksom hur ofta det 
krävs omplaneringar som tar tid från det faktiska byggandet. Ett sätt att mäta detta mätetal är 
genom periodiska kontroller (exempelvis varje vecka eller varje månad) gå in och kontrollera 
statusen på byggnationen och kontrollera detta mot tidplanen. Ligger bygget i fas är det bra. 
Ligger bygget däremot inte i fas bör det göras en omplanering av tidplanen så att kommande 
aktiviteter kan planeras med större säkerhet. Vidare bör en eventuell resursfördelning 
genomföras så att eventuell borttappad tid kan arbetas igen. Varje gång det avviker från 
tidplanen ska en notering göras om detta och sedan ska detta sammanställas och vägas av mot 
antalet kontroller som genomförts för att sedan få ut det slutgiltiga mätetalet. 

5.4.2. Waste Processing Error (RL.3.57) 
Detta mätetal anger andelen felsorteringar i förhållande till totala avfallstillfällen, vilket 

bör ses som andelen felsorteringar i förhållande till andelen containertömningar som 
genomförs. Detta mätetal kan påvisa hur bra sortering som genomförs på byggarbetsplatsen. 
När detta mätetal således finns går det att minimera detta för att påvisa på hur miljömedvetna 
Peab är. Detta kan leda till bra försäljningsargument som vid senare skeden som kan leda till 
ökad andel byggnationer i landet. Detta mätetal är lätt att mäta då det kan göras genom att 
begära ut statistik från de som handhar avfallshämtningarna på byggarbetsplatsen. 

5.4.3. Finalize Production Engineering Cycle Time (RS.3.33) 
Ett mätetal som mäter den tid det tar att sammanställa samtliga dokument som hör till 

Finalize Production Enginering (sM3.1). Detta mätetal är i sin tur underställt Make Cycle 
Time (RS.2.2) som mäter den totala tiden som är associerad med processen Make. 
Anledningen till att detta mätetal är relevant är för att få en övergripande koll på hur lång tid 
denna del av Make fasen tar att genomföra samtidigt som det utifrån detta kommer gå att se 
hur stor del av den totala Make tiden som utgörs av just dokumentations sammanställning 
innan byggandet tar fart. Att mäta detta mätetal är egentligen inte särledes svårt utan det gäller 
bara att sammanställa den tid det tar för de personer som är involverade i sM3.1 att 
sammanställa de dokument som hör därtill. Detta sker enklast genom en tidrapportering (från 
respektive person) som sedan sammanställs och presenteras. 
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5.4.4. Issue Sourced/In-Process Production Cycle Time (RS.3.50) 
Detta mätetal mäter den totala förflyttningstiden för material från förvaringsplats till 

arbetsplats (ex. tiden det tar att hämta en gipsskiva från högen med gipsskivor till dess att den 
är på plats för att sättas upp). Detta mätetal är även det en del av Make Cycle Time (RS.2.2). 
Detta bör mätas för att påvisa den tid som förspills på onödiga förflyttningar av material. 
Dock är detta ett mätetal som inte bör mätas vid varje byggnation utan snarare ett mätetal som 
bör genomföras max två gånger per år på olika nedslagsplatser som kan klassas som ”typiska” 
byggnationer. Detta för att få en övergripande bild på hur effektivt Peab arbetar utan att 
behöva sätta in allt för mycket resurser till varje enskilt bygge. Det är även viktigt att 
poängtera att detta inte kommer att påverka de som arbetar i minskade löner eller liknande 
utan snarare för att se om Peab utvecklats i sin planeringsförmåga så att mindre tid läggs på 
materialförflyttningar. För att således mäta detta mätetal bör frekvensstudier genomföras 
genom att under längre perioder göra nedslag på byggarbetsplatsen och kontrollera vad sker 
just nu, görs det en förflyttning eller inte. Sedan sammanställa dessa data i förhållande till hur 
ofta det skedde en förflyttning respektive inte och sedan få fram ett procentuellt mätetal som 
visar på hur mycket tid i genomsnitt som läggs på förflyttningar. Tas detta med i 
beräkningarna till hur lång tid byggnationen tar så fås en cykeltid på hur lång tid det tar att 
förflytta material sett över hela byggnationstiden. 

5.4.5. Release Finished Product to Deliver Cycle Time (RS.3.114) 
Detta mätetal ingår i Make Cycle Time (RS.2.2) och anger den tid det tar att skapa 

samtliga dokument som krävs för överlämnande till Deliver. Detta kan vara intressant för att 
påvisa hur lång tid detta tar att sammanställa dokumentationen så att bättre planering kring 
denna fas kan genomföras. Enklaste sättet att mäta detta mätetal är genom tidrapportering för 
de som är involverade i denna fas. Sedan sammanställs tiden för dessa och presenteras som 
det slutgiltiga mätetalet. 

5.4.6. Schedule Production Activities Cycle Time (RS.3.123) 
Detta mätetal mäter den tid det tar att schemalägga samtliga resurser, dvs. den tid det tar att 

göra den detaljerade tidplanen. Detta mätetal är en del av Make Cycle Time (RS.2.2). Detta 
mätetal kan påvisa hur stor andel av Make tiden som går åt till att göra en detaljerad tidplan. 
För att kunna se nyttan av detta mätetal bör detta kopplas mot mätetalet Schedule 
Achievement (RL.3.43) som mäter andelen omplaneringstillfällen som uppstått under byggets 
gång. Det logiska vore att om större vikt läggs på att göra en bra detaljerad tidplan kommer 
färre omplaneringar att behöva göras. För att mäta detta mätetal är den enklare varianten att 
ha tidsrapportering på hur lång tid det tar att göra den detaljerade tidplanen för samtliga 
inblandade. När detta gjorts kan sedan den totala tiden sammanställas och sparas för att 
redovisa mätetalets storhet. 
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5.4.7. Waste Acumulation Time (RS.3.141) 
Detta mätetal motsvarar tiden det tar att hämta och sortera avfallet från produktionen. Om 

detta planeras bra kommer detta mätetal att vara lågt, vilket är bra då det inte ska behöva ta 
onödig tid för att sortera avfallet. Enklast görs detta genom att placera samtliga 
avfallsstationer lättillgängliga bredvid varandra. För att mäta detta mätetal bör frekvensstudier 
appliceras. Således är detta ett mätetal som högst bör mätas någon gång per år om inte mer 
sällan. Detta för att inte behöva avhålla allt för mycket resurser för varje enskilt bygge. 
Resultatet ska sedan användas för att se hur Peab utvecklar sig genom åren samt för att påvisa 
hur stor del av byggnationstiden som går åt till att sortera och hämta avfall. För att genomföra 
frekvensstudien bör nedslag göras på en ”typisk” byggarbetsplats där punktnedslag görs under 
en längre tid för att kontrollera vad arbetarna gör. På detta sätt kan ett mätvärde i procentuell 
form tas fram på hur mycket av deras totala tid som läggs på att hämta och sortera avfall. Tas 
detta med i beräkningarna till hur lång tid byggnationen tar så fås en cykeltid på hur lång tid 
det tar att hämta och sortera avfall sett över hela byggnationstiden. 

5.4.8. Cost to Finalize Production Engineering (CO.3.43) 
Detta mätetal mäter den kostnad som är kopplat mot att sammanställa de dokument som tas 

fram i Finalize Production Enginering (sM3.1). Vid mätning av detta mätetal kommer 
företaget att få kontroll över hur stora kostnaderna är för att tillverka dokumenten som krävs 
innan ett bygge tar sin start. För att sammanställa kostnaderna är en av de enklare varianterna 
att ta den sammanställda tiden från Finalize Product Engineering Cycle Time (RS.3.33) och 
multiplicera den tiden med den timkostnad som respektive person har som deltar under 
aktiviteten. På detta sätt sammanställs kostnaden relativt enkelt samtidigt som minimal energi 
läggs på att mäta just detta. 

5.4.9. Cost to Issue Sourced/In-Process Product (CO.3.59) 
Detta mätetal mäter kostnaden för att förflytta materialet från förvaringsplatsen till 
arbetsplatsen. Mätetalet kommer att visa de kostnader som är kopplade mot att förflytta 
material från punkt A till punkt B vilket kan visa på kostnadsnerskärningsmöjligheter. Det 
enklaste sättet att mäta detta mätetal är att multiplicera lönen för arbetarna med det 
procentuella värde som fås ut av Issue Sourced/In-Process Production Cycle Time (RS.3.50) 
som mäts med regelbundna mellanrum. Detta skulle således även innebära att kostnader för 
de eventuella maskiner som krävs för att förflytta materialet inte kommer att ingå i detta 
mätetal. Vilket är relativt ok eftersom dessa kostnader är relativt synliga redan i dagsläget då 
maskinerna är inhyrda vilket ger att dessa kostnader redan mäts i form av fakturering. Dock är 
det viktigt att påpeka att RS.3.50 enbart mäts vid vissa tillfällen och inte för samtliga 
byggnationer medan detta mätetal mycket väl kan mätas för samtliga byggnationer och 
använda det gemensamma procentvärdet som multiplikator. På detta sätt får samtliga 
byggnationer en uppskattning på hur mycket pengar som läggs på att förflytta material i 
onödan. 
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5.4.10. Cost to Produce (CO.3.110) 
Detta mätetal motsvarar den totala kostnaden som associeras med att producera ett bygge 
(exkl. inköpskostnaderna för material som tillhör source). Detta mätetal bör användas i 
relation till andra mätetal så som Inspection Error och se hur mycket pengar som läggs på 
själva byggnationen i förhållande till hur många fel som uppstår. Mätetalet i sig säger inte så 
mycket mer än att det ger en indikation på hur mycket en byggnation kostar. Det är även bra 
att jämföra detta mätetals faktiska utfall i förhållande till vad som var budgeterat från början 
för att se om det skedde någon avvikelse. Det enklaste sättet att mäta mätetalet är genom att 
sätta in den budgeterade kostnaden för denna del, då detta borde ge en indikation på vad 
mätetalets faktiska utförande borde hamna på. Dock kan det vara mer korrekt att jämföra de 
faktiska utbetalningarna som sker för just produktionen av bygget i form av utbetalad lön och 
utbetalade kostnader till UE/Installatörer. 

5.4.11. Cost to Release Finished Product to Deliver (CO.3.115) 
Detta mätetal visar på hur stor kostnaden är för att sammanställa alla de dokument som krävs 
för att överlämna byggnaden till den nya ägaren. Detta kan påvisa hur stora kostnaderna är 
som kopplas till just sammanställningen av dokumentationen där även en viss 
besparingspotential eventuellt skulle kunna uppstå. För att mäta detta mätetal på enklaste sätt 
kan den sammanställda tiden från Release Finished Product to Transfer Cycle Time 
(RS.3.114) användas och sedan multipliceras med den timkostnaden för den personal som 
genomför detta arbete. 

5.4.12. Cost to Schedule Production Activities (CO.3.127) 
Detta mätetal mäter den totala kostnaden som uppstår för att schemalägga och göra den 

detaljerade tidplanen. Detta visar på hur mycket denna del av Make kostar att genomföra. Det 
är viktigt att ha kontroll på de olika kostnader som uppstår vid en byggnation för att veta vart 
pengarna spenderas och för att förstå olika fasers betydelse för byggnationen. Enklaste sättet 
att mäta detta mätetal är genom att multiplicera den sammanställda tiden från mätetalet 
Schedule Production Activities Cycle Time (RS.3.123) med den timkostnad som respektive 
person har som deltar i utförandet av detta. Mätetalet kommer dock inte till sin rätt förrän det 
sätts i perspektiv mot antalet omplaneringstillfällen som genomförs, dvs. mätetalet Schedule 
Achievement (RL.3.43) och mätetalet Inspection Errors som mäter antalet fel vid en 
inspektion. När dessa sätts i förhållande till detta går det att se sambanden mellan hur mycket 
pengar som läggs på planering i förhållande till hur många fel som uppstår. 

5.4.13. Energy Consumption (CO.3.143) 
Detta mätetal mäter den totala energiåtgången som genereras av bygget. Genom att mäta den 
faktiska energiåtgången (el, fjärrvärme etc.) kan en indikation uppstå på hur energisnål 
byggprocessen har varit. Det är även viktigt att sätta detta mätetal i förhållande mot den 
faktiska budgeterade kostnaden för energi och se på utfallet i förhållande till planen. Sedan är 
det viktigt att följa upp varför utfallet blev som det blev och vad som gjorde att det gick åt 
mer eller mindre energi. Givetvis ska hänsyn tas till de yttre förhållandena som råder för 
bygget, en kall vinter genererar troligtvis mer energiåtgång än en mild vinter. 
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5.4.14. Capacity Utilization (AM.3.9) 
Detta mätetal mäter den totala resursutnyttjande tiden. Det är viktigt att se till att de 

resurser som hyrs in nyttjas så väl som möjligt. För att kunna mäta detta mätetal är det dock 
viktigt att först definiera resurser. I detta fall vill menas resurser i form av inhyrda maskiner, 
så som byggkranen och lullen (teleskopkran). Dessa resurser kan ses som kritiska 
beståndsdelar för att tillgodose de olika arbetsmomenten som genomförs på en 
byggarbetsplats. Det är därför viktigt att se till att dessa används i så stor grad som möjligt 
under den tid som dessa hyrs. För att mäta detta mätetal krävs dock en viss ansträngning i 
form av att kräva in uppgifter från förarna för respektive maskin i form av hur ofta de var 
tvungna att vänta, inte hade någon arbetsuppgift eller liknande tillfällen under den tid de var 
inhyrda. Det är viktigt att påpeka att det inte kommer ske någon reprimand för att rapportera 
in dessa uppgifter utan att det enbart sker i syfte att få fram mätetalet så att planeringen kan 
bli bättre till senare tillfällen. 

5.4.15. Hazardous Materials used During Production Process as a % of all 
Materials (AM.3.14) 

Detta mätetal mäter den totala andelen farligt material som används vid byggnationen i 
förhållande till den totala andelen material som nyttjas. Detta är ett mätetal som vill 
minimeras för att påverka miljön och människan i så liten grad som möjligt. Ifall detta mätetal 
mäts kan även siffror visas upp på hur bra Peab är på att ta hand om sina arbetare, miljön och i 
slutändan de boende som ska flytta in i huset. Detta sammantaget leder till bra 
försäljningsargument. För att mäta detta krävs det dock en del arbetsinsats då det gäller att ta 
fram vilka ingående material som är miljöfarliga i förhållande till den totala summan av allt 
material som används. Det enklaste sättet att genomföra detta på är att kontrollera med 
leverantörer vad som är farligt och inte och sedan sammanställa detta i en databas för att 
sedan beräkna fram det procentuella värdet. För att kunna göra detta måste dock samma 
måttenhet användas på allt ingående material. Förslag på måttenhet i detta fall borde vara per 
kg material det vill säga den procentuella vikten av allt ingående material i förhållande till den 
totala vikten av allt ingående material. 

5.4.16. Hazardous Waste as % of Total Waste (AM.3.15) 
Detta mätetal motsvarar andelen av det totala avfallet som utgör farligt avfall. Genom att 

minimera detta mätetal kan fördelar uppnås mot att skona naturen och människorna som 
arbetar med detta. Det kan även visa sig vara ett bra försäljningsargument som påvisar Peabs 
miljömedvetenhet där de strävar efter att minimera påverkan på miljön. Detta är ett lätt 
mätetal att mäta då det går att få fram statistik på detta från den som handhar 
avfallshanteringstömningarna på byggarbetsplatserna i form av andel kg som slängs av olika 
typer av material (ex. Trä, Deponi, Plåt, Miljöfarligt avfall och så vidare). Därmed krävs det 
ingen större insatts för att få fram detta.  
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5.4.17. UE/Installatörers arbetsinsats och samarbetsvilja (ny) 
Detta mätetal är ett nytt mätetal som bör införas för byggbranschen och ska påvisa hur pass 

bra en UE eller installatör arbetar och samarbetar. För att kunna utvärdera detta bör 
platschefen fylla i ett formulär motsvarande detta: 

Tabell 1: Utvärderingsmall UE/Installatörer 

Utvärderingsmall arbetsinsats och sammarbetsvilja 
UE/Installatör: 

Genomförd av: 
Ja Nej Kommentar 

Gjorde de sitt arbete 
Var de klara i tid 
Uppstod det någon konflikt mellan dem och 
någon annan 
Underlättade de arbetet för andra 
Städade de undan efter sig under arbetets gång 
Städade de undan efter sig när arbetet var färdigt 
Deltog de på informationsmöten 

 

Detta formulär går givetvis att utveckla ytterligare för att förbättra utvärderingarna. Men de 
frågor som presenterats i formuläret är ändock grundläggande frågor som påvisar hur 
UE/Installatör har vart att samarbeta med och hur bra deras prestation vart. Dessa 
utvärderingar ska sedan sparas i en gemensam databas så att andra har tillgång till dessa när 
det kommer till valet av nya UE/Installatörer för ett bygge. Ifyllnaden av utvärderingen ska 
ske efter att bygget är avslutat och bör fyllas i av platschef eller arbetsledare. Det är därefter 
hela utvärderingen som sparas så att den som ska beställa UE/Installatör till nästa bygge har 
ett bredare underlag att utgå ifrån. 

5.4.18. Antal fel som uppstår på grund av UE/Installatör (ny) 
Detta mätetal ska påvisa hur många gånger det uppstår fel som gör att bygget lider av 

detta, alltså inte alla fel som UE/Installatörer gör utan enbart de som faktiskt påverkar bygget. 
Så länge de rättar till sina fel utan att detta påverkar någon annan ska detta inte behöva 
noteras. Ett sätt att säga om felet påverkar bygget är att kontrollera mot tidplanen om de utför 
det som ska utföras i tid och utan anmärkning är jobbet är utfört. Om det däremot påverkar 
andra ska det föras in i databasen över alla UE/Installatörer direkt när felet har uppstått 
alternativt när felet har påvisats påverka andra. Detta innebär att denna mätning sker löpande. 
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5.4.19. Inspection Error (ny) 
Detta mätetal ska påvisa hur många fel som besiktningsmannen hittar vid slutbesiktningen, 

oavsett vems fel det är. Mätetalet ska alltså summera ihop antalet olika fel och sedan 
presentera detta som ett mätetal. Målet med detta mätetal är att minimera antalet fel som 
besiktningsmannen kommer fram till och förmågan att kunna sätta detta mätetal i relation till 
andra mätetal för att påvisa att dessa påverkar kvaliteten på bygget. Lämpligt vore om en 
jämförelse med andra byggnationer ska göras att sätta utfallet för mätetalet i förhållande till 
hur mycket som bygget kostar alternativt i förhållande till hur mycket pengar som lagts på 
planering. Det vill säga antalet fel dividerat med totala kostnaden för bygget alternativt antalet 
fel dividerat med totala planeringskostnaden för bygget. 

5.4.20. Antal fel som uppstår på grund av ritningar eller andra 
konstruktionshandlingar (ny) 

Detta mätetal ska mäta hur mycket fel eller korrigeringar som behöver göras för att 
bygghandlingarna är felaktigt gjorda från början. Alltså så fort ett fel uppstår på grund av 
felaktiga eller dåliga bygghandlingar ska detta noteras. Efter att byggnationen står färdig ska 
arkitekt, konstruktör eller annan ansvarig för bygghandlingen kontaktas och felen ska påvisas 
för denna. Det bör även vara kopplat till någon form av reprimand (exempelvis ekonomisk) 
som gör att felet inte upprepas.  

5.4.1. Sammanfattning av mätetal 
I Tabell 2 nedan presenteras kort samtliga mätetal, hur de ska mätas, hur de ska användas 

och hur ofta de borde mätas. 

Tabell 2: Sammanställning mätetal 

Mätetal Hur mäts det Hur används det Hur ofta/När ska det mätas 
Schedule 
Achievement 
(RL.3.43) 

Kontrollerar byggets 
status mot tidplanen. 

Ej i fas => Omplanering av 
tidplan, notera att 
omplanering genomförts. Periodiskt (månadsvis eller veckovis). 

Waste Processing 
Error (RL.3.57) 

Summera andelen 
blandskrot/blandat 
avfall och dividera med 
totala avfallet. 

Kontrollera byggets 
miljömedvetenhet. 
Försäljningsargument. I slutet av byggnationen. Vid behov oftare. 

Finalize Production 
Engineering Cycle 
Time (RS.3.33) Tidsrapportering. 

Få koll på hur stor del av 
tiden som går åt till 
planering. För jämförelse 
med andel fel som uppstått. I slutet av projekteringsfasen. 

Issue Sourced/In-
Process Production 
Cycle Time 
(RS.3.50) Frekvensstudie. 

Skapa medvetenhet om 
effektiviteten på företaget. 
Bättre planeringsunderlag.  Sällan, max 2 gånger per år. 

Release Finished 
Product to Deliver 
Cycle Time 
(RS.3.114) Tidsrapportering. 

Få koll på hur stor del av 
tiden som går åt till 
dokumentation. I slutet av byggnationen. 

Schedule Production 
Activities Cycle 
Time (RS.3.123) Tidsrapportering. 

Mäts mot Schedule 
Achievement. I slutet av byggnationen. 

Waste Acumulation 
Time (RS.3.141) Frekvensstudie. 

För utveckling. Få koll på hur 
stor del av tiden som går åt 
till detta. Planeringsunderlag. Sällan, max 2 gånger per år. 

Cost to Finalize 
Production 

Finalize Production 
Engineering Cycle 

Få koll på kostnader 
kopplade till planering. 

Efter Finalize Production Engineering 
Cycle Time. 



-Analys- 

 

56 
 

Engineering 
(CO.3.43) 

Time multiplicerat med 
timkostnaden för 
respektive person. 

 
Cost to Issue 
Sourced/In-Process 
Product (CO.3.59) 

 
Multiplicera lön för 
arbetarna med Issue 
Sourced/In-Process 
Production Cycle Time. 

 
Påvisar kostnaden, Öka 
planeringsunderlaget 

 
Kan mätas inför varje byggnation 

Cost to Produce 
(CO.3.110) 

Antingen det 
budgeterade värdet eller 
det faktiska utfallet för 
producerandet av huset. 

Sätts i förhållande mot: 
Inspection Error och det 
budgeterade värdet. I slutet av byggnationen. 

Cost to Release 
Finished Product to 
Deliver (CO.3.115) 

Release Finished 
Product to Deliver 
Cycle Time 
multiplicerat med lönen 
för respektive person. 

Kostnadskontroll, 
planeringsunderlag. I slutet av byggnationen. 

Cost to Schedule 
Production Activities 
(CO.3.127) 

Schedule Production 
Activities Cycle Time 
multiplicerat med lönen 
för respektive person. 

Kostnadskontroll, 
planeringsunderlag, i 
förhållande till Schedule 
Achievement. 

I slutet av projekteringsfasen, samt i slutet 
av byggnationen. 

 
 
 
Energy Consumtion 
(CO.3.143) 

 
 
 
Antingen det 
budgeterade värdet eller 
det faktiska utfallet efter 
byggnationen. 

 
 
 
I förhållande mot budget, 
visa på engergisnålhet. 

 
 
 
I slutet av byggnationen. 

Capacity Utilization 
(AM.3.9) 

Tidsrapportering om 
hur mycket resurserna 
nyttjas i förhållande mot 
totala tiden. Optimera nyttjandegraden. 

I slutet av byggnationen (uppgifter samlas 
in under byggets gång). 

Hazardous Materials 
used During 
Production Process 
as a % of all 
Materials (AM.3.14) 

Kontrollera med 
leverantörer. 
Sammanställa detta. 
Mäta respektive sort. 

Arbetsmiljö, 
miljömedvetenhet, 
försäljningsargument. 

Stor sammanställning en gång. Sedan 
summera vikterna av det inköpta materialet 
som är/inte är miljöfarligt. Efter inköp av 
respektive material. Sammanställning 
presenteras i slutet av byggnationen. 

Hazardous Waste as 
% of Total Waste 
(AM.3.15) 

Andel miljöfarligt avfall 
i förhållande till totalt 
avfall. 

Arbetsmiljö, 
miljömedvetenhet, 
försäljningsargument. I slutet av byggnationen. 

UE/Leverantörers 
arbetsinsats och 
sammarbetsvilja (ny) Formulärifyllnad. Utvärderar UE/Installatörer. 

I slutet av byggnationen/när UE/Installatör 
är klar. 

Antal fel som 
uppståt på grund av 
UE/Installatör (ny) 

Notering när fel uppstår 
som påverkar bygget. Utvärderar UE/Installatörer. 

I slutet av byggnationen/när UE/Installatör 
är klar. 

Inspection Error (ny) 

Summera antalet fel 
som uppstår vid 
inspektion. 

Få kontroll på utfallet av 
byggnationen, mäts i relation 
till andra mätetal. Efter slutbesiktning. 

Antal fel som 
uppstått på grund av 
ritningar eller andra 
konstruktionshandlin
gar (ny) 

Notering när fel uppstår 
som påverkar bygget. 

Utvärdera arkitekt osv. 
reprimand mot dessa. 

När fel uppstår pga. ritningar etc. 
Rapportera efter byggnationen. 
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras först hur bSCOR bör vara uppbyggt för att passa 

byggbranschen enligt det som presenteras i tidigare kapitel. Sedan kommer värden på de 
relevanta mätetalen att presenteras antingen i form av uppmäta värden eller uppskattade 
värden. I de fall det inte finns något värde att presentera kommer mätetalet att inte 
presenteras i detta kapitel. 

 bSCOR 6.1.

För att framställa en överskådlig bild över hur bSCOR bör se ut för att vara bättre anpassat 
till byggbranschen görs en kort sammanfattning nedan i punktform. 

Make: 

� Finalize Production Enginering (bM3.1) 
� Schedule Production Activities (bM3.2) 
� Issue Sourced/In-Process Product (bM3.3) 
� Produce and Test (bM3.4) 

� Nivå fyra skapas 
� Viktigt att bibehålla en test funktion (förbesiktning) 

� Inspection (bM3.5) 
� Är en ny nivå 3 process 
� Huvudsakliga uppgiften är slutbesiktningen av huset samt att åtgärda de 

eventuella fel som besiktningen påvisat. 
� Release Product to Deliver (bM3.6) 
� Waste Disposal (bM3.7) 

  

Figur 11: Engineer-to-Order enligt SCOR (vänster) respektive bSCOR (höger) 
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Return: 

� Identify Defective Product Condition (bSR1.1) 
� Disposition Defectiv Product (bSR1.2) 
� Request Defective Product Return Authorization (bSR1.3) 
� Schedule Defective Product Shipment (bSR1.4) 
� Return Defective Product (bSR1.5) 

 

Figur 12: Source Return Defective Product enligt SCOR (vänster) respektive bSCOR (höger) 
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 Uppmäta mätvärden 6.2.
Denna del kommer således att presentera de mätetal som har faktiska utfallsmått. 

6.2.1. Waste Processing Error (RL.3.57) 
Från den statistik som Ragnsell delat med sig av visar det sig att Peab har slängt 79 010 Kg 

i olika avfallsstationer. Av dessa är 13 340 Kg av typen blandskrot/blandat avfall. Detta 
innebär att 16,88 % av det totala avfallet har varit av typen blandskrot/blandat avfall, vilket 
visar på det totala mätetalet för perioden 2012-01-01 => 2012-05-15. (Ragnsells, 2012) 

För att kunna förbättra detta mätetal bör de olika containrarnas som används 
avfallsstationerna placeras tätt ihop och lättillgängligt för samtliga anställda. Vidare bör det 
vara tydligt uppmärkt vad som är vad. Vidare ska det finnas tydliga direktiv om att allt ska 
sorteras i bästa möjliga mån det är möjligt. 

6.2.2. Hazardous Waste as % of Total Waste (AM.3.15) 
Då den insamlade statistiken från Ragnsell anger att inget farligt avfall har slängts under 

perioden 2012-01-01 => 2012-05-15 så kommer mätvärdet för detta mätetal att bli 0 %. 
(Ragnsells, 2012) 
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 Uppskattade mätvärden 6.3.
Denna del kommer således att presentera de mätetal som har uppskattade mätvärden. 

6.3.1. Finalize Production Engineering Cycle Time (RS.3.33) 
Då examensarbetet tog sin början efter att denna fas genomgåtts så finns inga mätningar på 

detta. En uppskattning av Platschefen är dock att det tar ca 3-5 månader att genomföra denna 
fas. 

6.3.2. Release Finished Product to Deliver Cycle Time (RS.3.114) 
Då examensarbetet tar sin slut innan denna fas uppnås för byggarbetsplatsen finns inga 

mätningar för detta. Platschefen gör däremot en uppskattning på att det tar ca 1 manmånad att 
framställa samtliga dokument som hör till detta mätetal. 

6.3.3. Schedule Production Activities Cycle Time (RS.3.123) 
Då examensarbetet tar sin början efter att denna aktivitet är genomförd finns inga 

mätningar för detta. Däremot uppskattar Platschefen att det tar ca 2 dagar att genomföra detta. 

6.3.4. Cost to Produce (CO.3.110) 
Då projektet fortfarande pågår finns inget direkt mätvärde för detta mätetal. Däremot finns 

det en budgeterad produktionskostnad som är satt till 3 946 145 SEK för bygget inklusive 
materialkostnaderna som ligger på 2 165 349 SEK. Detta innebär att det budgeterade 
mätvärdet för detta mätetal bör hamna på: 1 780 796 SEK. Detta motsvarar alltså det arbete 
som ska läggas ned på själva produktionen av huset Överstinnan (exkl. UE/Installatörers 
kostnad) (Peab AB, 2012b). 

6.3.5. Cost to Schedule Production Activities (CO.3.127) 
Då det inte finns några mätningar på Schedule Production Activities Cycle Time 

(RS.3.123) går det inte att genomföra mätningar på detta mätetal. Däremot finns en 
uppskattning på att det tar 2 dagar att genomföra denna aktivitet och med det i åtanke går det 
att räkna ut att 16 h multiplicerat med lönen för platschefen på ca 750 SEK/h så fås ett mätetal 
på 12 000 SEK. 
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7. Slutsats och diskussion 
Detta kapitel kommer att besvara syftet i form av att besvara de frågeställningar som syftet 

bröts ned till. Sedan kommer en sammanfattning av åtgärdsförslag till Peab. Efter detta 
kommer en avslutande diskussion som mynnar ut i ett avsnitt om framtida studier inom 
området. 

Det är således dags att komma fram till en slutsats som följs av en diskussion. Men vad är 
då slutsatsen efter detta examensarbete? För att besvara den frågan görs en återblick tillbaka 
på det syfte som presenterades i början av examensarbetet. 

Syfte: 

i. Utifrån ett logistiskt synsätt tillhandahålla anpassningsförslag till SCOR-
processerna ”Make” och ”Return” så att dessa stämmer bättre överens med 
byggbranschen i allmänhet. 

ii. Finna förbättringsförslag kopplade till byggprocessen och returflöden av material 
hos Peab utifrån ett logistiskt hänsynstagande. 

Syftet bröts sedan ner i ett antal frågeställningar: 

1. Hur fungerar det på en byggarbetsplats med avseende på ”Make”? 

2. Hur fungerar det på en byggarbetsplats med avseende på ”Return”? 

3. Hur kan SCOR-processen ”Make” anpassas för att överensstämma med hur det 
faktiskt fungerar på en byggarbetsplats? 

4. Hur kan SCOR-processen ”Return” anpassas för att överensstämma med hur det 
faktiskt fungerar på en byggarbetsplats?  

5. Finns det några förbättringsförslag kopplade till byggprocessen och returflödena? 

För att således komma fram till ifall syftet är besvarat kontrolleras om frågeställningarna är 
besvarade. 
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 Besvarande av frågeställning 1: 7.1.
Frågeställning 1 var: 

1. Hur fungerar det på en byggarbetsplats med avseende på ”Make”? 

Denna frågeställning besvarades i kapitel 4.2 där en djupare beskrivning ges av hur det 
fungerar på en byggarbetsplats. Detta kan även sammanfattas enligt Tabell 3 nedan: 

Tabell 3: Hur det fungerar på en byggarbetsplats med avseende på "Make" 

Hur det fungerar på en byggarbetsplats med avseende på ”Make” 

Projekteringsfas Samtliga ritningar görs grovt och skickas som ett FU. 

Kalkylatorn gör en uppskattning på kostnaden för detta. 

Peab lägger ett anbud på FU. 

Platschef tillsätts och ritningar slutsammanställs 

Utifrån FU görs ackordsunderlag av Platschef 

Detaljerad tidplan görs av Platschef 

Byggstartsmöte hålls med arbetsledningen, byggarna och UE/Installatörer 

APD-Plan skapas 

 
 

Byggnation Bygget byggs. 

Slutstädning 

Besiktning av besiktningsman 

Åtgärd av besiktningsanmärkningar 

Slutstädning 
Skräphantering Containers för olika typer av skräp 

Ragnsells tömmer dessa regelbundet 
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 Besvarande av frågeställning 2: 7.2.
Frågeställning 2 var: 

2. Hur fungerar det på en byggarbetsplats med avseende på ”Return”? 

Denna frågeställning besvarades i kapitel 4.3 där en djupare beskrivning ges av hur det 
fungerar på en byggarbetsplats med avseende på just Return. Detta sammanfattas också i 
Tabell 4 nedan: 

Tabell 4: Hur det fungerar på en byggarbetsplats med avseende på "Return" 

Hur det fungerar på en byggarbetsplats med avseende på "Return" 

Generella fallet Det sker ingen retur som är noterbar i det generella fallet 

SJ-pallar skulle eventuellt kunna räknas in i en returprocess 

Möjlighet finns att genomföra fler returprocesser 

När returprocess genomförs 
 Lokal bygghandlare Felaktigt material hämtas vid nästa runda till bygget 

Ringer tillverkaren för att kontrollera om retur är möjligt 

Återköp kan oftast ske, vid felaktig vara eller för många varor 

Återköp av hyllvaror sker ofta till ordinarie pris 

Återköp av beställningsvaror sker mot en procentsats 

Ifall återköp eller retur inte accepteras slängs det felaktiga materialet 

Nytt material beställs 

 
Långväga material Ringer tillverkaren för att kontrollera om retur är möjligt 

Sker sällan återköp av felaktigt/eller för mycket material 

Återköp ges mot en procentsats om det är standardmaterial 

Ifall återköp eller retur inte accepteras slängs det felaktiga material 

Nytt material beställs 
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 Besvarande av frågeställning 3:  7.3.
Frågeställning 3 var: 

3. Hur kan SCOR-processen ”Make” anpassas för att överensstämma med hur det faktiskt 
fungerar på en byggarbetsplats? 

Denna frågeställning besvaras i kapitel 5.1 där en djupare beskrivning ges av hur det 
SCOR processen Make enligt sM3 kan utvecklas för att bättre anpassas efter byggbranschen i 
allmänhet. Detta sammanfattas sedan i kapitel 6.1 i punktform. Ytterligare en sammanfattning 
görs i Tabell 5 nedan där förslaget för bSCOR presenteras, detta innebär att det som ingår i 
sM3 Engineer-to-Order och inte anses behövas i bSCOR kommer att utelämnas. 

Tabell 5: Anpassning av SCOR-processen "Make" för att överensstämma med hur det faktiskt fungerar på en 
byggarbetsplats 

Anpassning av SCOR-processen "Make" för att överensstämma med hur det faktiskt fungerar på en 

byggarbetsplats 

Finalize Product Engineering (bM3.1) Projekteringsfasen 
Slutsammanställning av samtliga ritningar och 
konstruktionshandlingar 

Går att bibehålla definitionen enligt SCOR10 
Schedule Production Activities 
(bM3.2) 

Skapandet av tidplan inklusive revideringar innan 
byggnationsstart 

Issue Sourced/In-Process Product 
(bM3.3) 

Skapandet av APD-plan 

Går att bibehålla definitionen enligt SCOR10 

 
Produce and Test (bM3.4) Produktionsfasen 

Införa en ny nivå 4 enligt tidigare presentation 

Förbesiktning 

Slutstäd 

 
Inspection (bM3.5) Ny nivå 3 aktivitet 

Slutbesiktning 

Åtgärda besiktningsfel 

Slutstäda om det uppstått besiktningsanmärkningar 

 
Release Product to Deliver (bM3.6) Sammanställning av Drifs- och Underhållspärmar 

Går att bibehålla definitionen enligt SCOR10 

 
Waste Disposal (bM3.7) Skräphantering som sker parallellt med bM3.4 

Går att bibehålla definitionen enligt SCOR10 
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 Besvarande av frågeställning 4: 7.4.
Frågeställning 4 var: 

4. Hur kan SCOR-processen ”Return” anpassas för att överensstämma med hur det 
faktiskt fungerar på en byggarbetsplats? 

Denna frågeställning besvaras i kapitel 5.2 där en djupare beskrivning ges av hur SCOR 
processen Return enligt sSR1 kan utvecklas för att bättre anpassas efter byggbranschen i 
allmänhet. Detta sammanställs sedan här i Tabell 6 nedan där förslaget för bSCOR 
presenteras: 

Tabell 6: Anpassning av SCOR-processen "Return" för att överensstämma med hur det faktiskt fungerar på en 
byggarbetsplats 

Anpassning av SCOR-processen "Return" för att överrenstämma med hur det faktiskt fungerar på 

en byggarbetsplats 

Identify Defective Product Condition (bSR1.1) Identifiering av defekt produkt 

Går att bibehålla definitionen enligt SCOR10 

 
Disposition Defective Product (bSR1.2) Bedömning om leverantören ska kontaktas 

Går att bibehålla definitionen enligt SCOR10 

 
Request Defective Product Return Authorization 
(bSR1.3) 

Förfrågan skickas till leverantör om en 
returtransport är auktoriserad 

Går att bibehålla definitionen enligt SCOR10 

 
Schedule Defective Product Shipment (bSR1.4) Returtransporten schemaläggs 

Går att bibehålla definitionen enligt SCOR10 

 
Return Defective Product (bSR1.5) Returtransporten genomförs 

Går att bibehålla definitionen enligt SCOR10 
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 Besvarande av frågeställning 5: 7.5.
Frågeställning 5 var: 

5. Finns det några förbättringsförslag kopplade till byggprocessen och returflödena? 

Denna frågeställning besvaras i kapitel 5.3 där en djupare analys görs av byggbranschens 
processer för att se vad som skulle kunna förbättras. Dessa sammanställs i Tabell 7 nedan 
samt i Kapitel 7.6 där Förslagen listas igen: 

Tabell 7: Förbättringsförslag kopplade till byggprocessen och returflödena 

Förbättringsförslag kopplade till byggprocessen och returflödena 

Leveranstidplaner Följa de riktlinjer som är utsatta för leveranstidplaner 

Möjlighet till samleverans 

Planering av resurser 

Planering av produktionen 

 
Ankomstregistreringsblanketter Följa de riktlinjer som är utsatta för 

ankomstregistreringsblanketter 

Enklare att finna fel tidigt 

Underlättar för Make 

Påverka leverantörerna 

 
Ritningar och 
konstruktionshandlingar 

Lägg fokus på Finalize Product Engineering (bM3.1) 

Färdigställ samtliga handlingar innan bygget påbörjas 

Följ upp med arkitekt och motsvarande efter bygget. 
Standardisering Skalfördelar 

Bättre tillgång till material 

Underlättar återanvändande av material 

Billigare att producera 

Underlättar Return 
UE/Installatörer Använd de bästa 

Utvärdera enligt mätetal 

 
Return Gör en djupare analys på vad som är värt att returnera och inte 

Använd returprocesser om det är värt att använda dessa 
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 Sammanfattning av åtgärdsförslag till Peab 7.6.

7.6.1. Mätetal 
Genom att genomföra mätningar kommer medvetenhet och kontroll att uppstå. Genom 

medvetenheten som uppstår för alla som kommer i kontakt med mätningarna kommer även 
förståelse för att det som mäts är viktigt. Om det inte mäts så finns inget initialt behov av att 
få det bra eftersom ingen kommer veta om det är dåligt och får ingen veta det så behövs ingen 
energi läggas på att genomföra det bra. När mätningar görs ges även en helhetssyn på vad som 
påverkar bygget, det går att spåra vart det uppstår problem och vad som påverkar 
slutkostnaden för byggnationen och varför det blir så. De mätetal som finns presenterade i 
kapitel 5.4 är ett förslag på mätetal som examensarbetet kommit fram till. Det går att ta fram 
ytterligare och/eller andra mätetal som kan hjälpa bygget ytterligare. Men genom att påbörja 
ett arbete med att mäta, med att systematiskt använda sig av den kontroll som mätningar ger, 
så kan Peab komma långt och öka sin medvetenhet om vad som är viktigt för företaget. I 
Tabell 8 nedan är den sammanfattning som genomfördes av alla mätetal i kapitel 5.4 för att 
återigen påminna om vad som har ansetts viktigt. Och som Tabell 8 påvisar är det främst 
kostnadsmätetal, några mätetal om miljö/arbetsmiljö, tidsmätningar för att öka medvetenheten 
och några övergripande mätetal för att få en helhetssyn på vad som faktiskt sker/har skett 
under bygget. Allt för att uppnå kontroll. 

Tabell 8: Sammanfattning av mätetal 

Mätetal Hur mäts det Hur används det Hur ofta/När ska det mätas 
Schedule 
Achievement 
(RL.3.43) 

Kontrollerar byggets 
status mot tidplanen. 

Ej i fas => Omplanering av 
tidplan, notera att 
omplanering genomförts. Periodiskt (månadsvis eller veckovis). 

Waste Processing 
Error (RL.3.57) 

Summera andelen 
blandskrot/blandat 
avfall och dividera med 
totala avfallet. 

Kontrollera byggets 
miljömedvetenhet. 
Försäljningsargument. I slutet av byggnationen. Vid behov oftare. 

Finalize Production 
Engineering Cycle 
Time (RS.3.33) Tidsrapportering. 

Få koll på hur stor del av 
tiden som går åt till 
planering. För jämförelse 
med andel fel som uppstått. I slutet av projekteringsfasen. 

Issue Sourced/In-
Process Production 
Cycle Time 
(RS.3.50) Frekvensstudie. 

Skapa medvetenhet om 
effektiviteten på företaget. 
Bättre planeringsunderlag.  Sällan, max 2 gånger per år. 

Release Finished 
Product to Deliver 
Cycle Time 
(RS.3.114) Tidsrapportering. 

Få koll på hur stor del av 
tiden som går åt till 
dokumentation. I slutet av byggnationen. 

Schedule Production 
Activities Cycle 
Time (RS.3.123) Tidsrapportering. 

Mäts mot Schedule 
Achievement. I slutet av byggnationen. 

Waste Acumulation 
Time (RS.3.141) Frekvensstudie. 

För utveckling. Få koll på hur 
stor del av tiden som går åt 
till detta. Planeringsunderlag. Sällan, max 2 gånger per år. 

Cost to Finalize 
Production 
Engineering 
(CO.3.43) 

Finalize Production 
Engineering Cycle 
Time multiplicerat med 
timkostnaden för 
respektive person. 

Få koll på kostnader 
kopplade till planering. 

Efter Finalize Production Engineering 
Cycle Time. 

 
Cost to Issue 
Sourced/In-Process 

 
Multiplicera lön för 
arbetarna med Issue 

 
Påvisar kostnaden, Öka 
planeringsunderlaget 

 
Kan mätas inför varje byggnation 
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Product (CO.3.59) Sourced/In-Process 
Production Cycle Time. 

Cost to Produce 
(CO.3.110) 

Antingen det 
budgeterade värdet eller 
det faktiskta utfallet för 
producerandet av huset. 

Sätts i förhållande mot: 
Inspection Error och det 
budgeterade värdet. I slutet av byggnationen. 

Cost to Release 
Finished Product to 
Deliver (CO.3.115) 

Release Finished 
Product to Deliver 
Cycle Time 
multiplicerat med lönen 
för respektive person. 

Kostnadskontroll, 
planeringsunderlag. I slutet av byggnationen. 

Cost to Schedule 
Production Activities 
(CO.3.127) 

Schedule Production 
Activities Cycle Time 
multiplicerat med lönen 
för respektive person. 

Kostnadskontroll, 
planeringsunderlag, i 
förhållande till Schedule 
Achievement. 

I slutet av projekteringsfasen, samt i slutet 
av byggnationen. 

 
 
 
Energy Consumtion 
(CO.3.143) 

 
 
 
Antingen det 
budgeterade värdet eller 
det faktiska utfallet efter 
byggnationen. 

 
 
 
I förhållande mot budget, 
visa på engergisnålhet. 

 
 
 
I slutet av byggnationen. 

Capacity Utilization 
(AM.3.9) 

Tidsrapportering om 
hur mycket resurserna 
nyttjas i förhållande mot 
totala tiden. Optimera nyttjandegraden. 

I slutet av byggnationen (uppgifter samlas 
in under byggets gång). 

Hazardous Materials 
used During 
Production Process 
as a % of all 
Materials (AM.3.14) 

Kontrollera med 
leverantörer. 
Sammanställa detta. 
Mäta respektive sort. 

Arbetsmiljö, 
miljömedvetenhet, 
försäljningsargument. 

Stor sammanställning en gång. Sedan 
summera vikterna av det inköpta materialet 
som är/inte är miljöfarligt. Efter inköp av 
respektive material. Sammanställning 
presenteras i slutet av byggnationen. 

Hazardous Waste as 
% of Total Waste 
(AM.3.15) 

Andel miljöfarligt avfall 
i förhållande till totalt 
avfall. 

Arbetsmiljö, 
miljömedvetenhet, 
försäljningsargument. I slutet av byggnationen. 

UE/Leverantörers 
arbetsinsats och 
sammarbetsvilja (ny) Formulärifyllnad. Utvärderar UE/Installatörer. 

I slutet av byggnationen/när UE/Installatör 
är klar. 

Antal fel som 
uppstått på grund av 
UE/Installatör (ny) 

Notering när fel uppstår 
som påverkar bygget. Utvärderar UE/Installatörer. 

I slutet av byggnationen/när UE/Installatör 
är klar. 

Inspection Error (ny) 

Summera antalet fel 
som uppstår vid 
inspektion. 

Få kontroll på utfallet av 
byggnationen, mäts i relation 
till andra mätetal. Efter slutbesiktning. 

Antal fel som 
uppstått på grund av 
ritningar eller andra 
konstruktionshandlin
gar (ny) 

Notering när fel uppstår 
som påverkar bygget. 

Utvärdera arkitekt osv. 
reprimand mot dessa. 

När fel uppstår pga. ritningar etc. 
Rapportera efter byggnationen. 
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7.6.2. Leveranstidplaner 
Peab har satsat på att ta fram ett bra verktyg för att visualisera när det kommer in 

leveranser till bygget. Detta för att öka medvetenheten, förbättra planeringen och 
utnyttjandegraden av resurserna utan att behöva använda dessa i onödan. Se till att använda 
dessa och få alla byggen att förstå nyttan i detta. Använd det som krav mot UE/Installatörer 
att fylla i dessa så att alla får en helhetssyn. Nyttja vad som faktiskt finns i verktygslådan.  

7.6.3. Ankomstregistreringsblanketter 
Som nämndes tidigare är det viktigt att mäta. De mätetal som diskuteras ovan är mätetal 

kopplade emot Make-processen. Peab har sedan tidigare ett system för att mäta inkommande 
leveranser, använd detta på alla inkommande leveranser, inte enbart de som är dåliga, men 
framförallt använd det överhuvudtaget. Det är mätningar och mätningar tar tid, men det får 
lov att ta tid för att förbättra helheten. Med information kommer kontrollen och med 
kontrollen över inflödena går det att ställa krav eller nyttja de krav som redan finns för att 
förbättra bygget i sin helhet. 

7.6.4. Ritningar och konstruktionshandlingar 
Det påpekades tidigare att mycket av de fel som uppstår kommer från att ritningar inte 

finns, att ritningarna är felaktiga eller att några av de andra konstruktionshandlingarna är det. 
För att komma i bukt med borde ett större fokus läggas på att planera inför ett bygge, påbörja 
inte byggnationen utan att alla ritningar är klara. Nyttja det framtagna mätetalet: Antal fel som 
uppstår på grund av ritningar eller andra konstruktionshandlingar. Ställ krav på de som ska ta 
fram ritningar och konstruktionshandlingar, ge reprimander (exempelvis ekonomiska) ifall det 
uppstår fel.  

7.6.5. Standardiseringar 
Tillverkningsindustrin lärde sig vikten av att standardisera tidigt, detta har gett dem 

möjlighet till att minimera sina kostnader. Att börja standardisera inom byggbranschen kan 
leda till att kostnaderna minskar för varje enskilt bygge liksom möjligheten att returnera gods 
kan komma att ökas genom att viljan hos leverantören att ta emot felaktigt beställt material 
kommer öka. Detta då det finns vinstmöjlighet även för leverantören att faktiskt kunna sälja 
materialet igen i och med att det är standardmaterial för Peab. Detta skulle i längden även 
kunna minska leveransledtiderna från tillverkaren eftersom tillverkaren skulle kunna välja att 
producera produkten mot lager istället för kundorder och därmed ha tillgång till produkten 
inom en mycket kortare tid. Kort sagt försörjningskedjan skulle dra nytta av det. 

7.6.6. UE/Installatörer 
Endast de bästa är gott nog. Varför ska det vara annorlunda för Peab? Använd de bästa 

UE/Installatörerna som går inom området. Det kan leda till högre samarbete mellan dessa och 
Peab, bättre kontakter och mindre fel. Använd den utvärdering som är bifogat till mätetalet 
UE/Installatörers arbetsinsats och samarbetsvilja eller ta fram en ny. Använd mätetalet Antal 
fel som uppstår på grund av UE/Installatör. Låt hela Peab ta del av deras kompetens så att 
informationen inte riskerar att stannar med en platschef eller en inköpare. Genom att använda 
de bästa så ökar kvaliteten på bygget som helhet och sannolikheten för fel kommer att 
minimeras. 
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7.6.7. Return 
Gör omfattande beräkningar på vad som är relevant att returnera i dagsläget och börja 

returnera det. Sätt upp rutiner för det som beräknats vad som gäller, retur eller inte retur samt 
vad som ska ske vid returer om detta ska ske och se till att dessa efterlevs.  

 Avslutande diskussion 7.7.
Utifrån vad som presenterats i detta kapitel och i rapporten som helhet har examensarbetet 

uppfyllt sitt syfte, men vad är då slutsatsen? Det finns flera områden inom byggbranschen 
som skulle gynnas av att SCOR används, men det finns även vissa områden som skulle gå att 
förbättra även om SCOR inte nyttjas. Den största vinsten finns troligen ändock i att det vid ett 
införande av SCOR kommer uppstå mätningar. Mätningar i sig är generellt sett bra då det som 
mäts visar på vad som är viktigt. Om inget mäts så är det svårt att se om det sker förbättringar 
eller försämringar. Detta examensarbete är ingen guide till hur byggbranschen överlever på 
bästa sätt, men det kan ge bra riktlinjer utifrån hur nuläget ser ut idag för just Peab i Västerås 
på Överstinnan. Det finns mycket som går att säga i efterhand med att examensarbetet är 
avslutat, men det som står skrivet i rapporten måste ändå få stå för det som anses vara viktigt 
av det som framkommit med tidens gång. Slutsatsen är att det finns förbättringspotential för 
Peab och byggbranschen i stort, om utvecklingen sker i anda med det som står i 
examensarbetet så finns det möjlighet för Peab och byggbranschen kommer att gå en ljusare 
framtid till mötes. 

 Framtida studier 7.8.
Ett givet område för framtida studier är att forska på hur det fungerar när SCOR införts för 

just Make och Return samt kontrollera om det behöver ske ytterligare förbättringar på dessa 
områden för att ännu bättre stämma överens med verkligheten. 

Ett annat område att forska mera kring är Deliver- och Plan-processen i SCOR för att se 
hur dessa skulle kunna anpassas för bSCOR så att en färdig referensmodell kan ta sin 
utformning. 

Utvärdera ytterligare hur nivå 4 i Produce and Test (bM3.4) ska vara utformat med alla 
dess delar, inklusive instruktioner om hur det fungerar, best practice och relevanta mätetal. 

För Peabs del vore det bra om det gjordes djupare kvantitativa studier på vilket material 
som är värt att returnera i dagsläget och vad detta skulle innebära ekonomiskt och 
miljömässigt för Peab. 

Utöver detta vore ett bra område att forska kring hur standardiseringar skulle påverka 
byggbranschen i stort och vad detta skulle medföra för vinster för Peab och deras leverantörer 
för att stärka försörjningskedjan i sin helhet.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågeunderlag Per Segerlind - Arbetsledare 

1. Hur kontrolleras inleveranserna? 
2. Vad skrivs upp? 
3. Vem har ansvaret för dessa? 
4. Hur många inleveranser har det skett? 

a. Vad är normalt? 
5. Hur planeras inleveranserna? 
6. Returer, sker det några i dagsläget? 
7. Skulle det kunna ske fler returer än idag? 
8. Vad avgör om det är en retur eller inte? 
9. Vad finns det dokumenterat om inleveranserna? 
10. Hur skulle en retur gå till? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågeunderlag Tony Torverud – Platschef 

1. Vad ingår i ett byggprojekt, från början till slut? 
2. Vem gör vad? 
3. Vem ansvarar för vad? 
4. Hur skulle en byggstrejk påverka arbetet? 
5. Hur hanterar ni ”Waste disposal” dvs. skräp? 
6. Slängs det farligt avfall på bygget? 

a. Hur står del av allt avfall är farligt avfall? 
7. Kommer det in farligt gods till bygget? 

a. Hur stor andel är det som klassificeras som farligt avfall? 
8. Vad är viktiga dokument inför byggstarten? 

a. Hur lång tid tar det att sammanställa dessa? 
b. Vem sammanställer dem? 
c. Vad har den personen för lön? 
d. Finns det andra kostnader knutna till detta? 

9. Vem projekterade detta projekt? 
10. Hur lång tid tar det att göra en tidplan? 

a. Vem gör tidplanen? 
b. Vad får den personen i lön? 
c. Finns det andra kostnader knutna till detta? 
d. Hur ofta uppfylls tidplanen? 
e. Vad är standardavvikelsen? 

11. Vad kostar bygget? 
12. Hur lång tid tar det att bygga överstinnan? 

a. Hur lång tid tar hela projektet? 
13. Hur mycket kostar elen? 

a. Vad är den totala elkonsumtionen för bygget? 
14. Används förnybart råmaterial vid byggandet? 
15. Hur lång tid tar det att skapa alla dokument inför en besiktning på huset? 

a. Hur lång tid tar besiktningen? 
16. Genomförs det andra relevanta tester på bygget? 

a. Hur mycket har personerna som genomför dessa tester i lön? 
17. Vilka delar byggs alltid vid en nybyggnation, på en övergripande nivå? 
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Bilaga 3 – Svar till intervju Per Segerlind – Arbetsledare 

1. Hur kontrolleras inleveranserna? 
När det kommer en inleverans ringer transportören Per som ser till att lagbasen tar 

emot leveransen. Det görs en okulärbesiktning, pallarna räknas och det kontrolleras att 
det inte finns några synliga skador. Varje morgon gås det igenom om det kommer 
några stora leveranser och lagbasen ordnar plats för dessa om det behövs. Om det 
krävs en påskrift vid leveranserna skriver Per på, vissa kräver inte påskrift utan bara 
lämnar av eller ringer. 

2. Vad skrivs upp? 
Inget skrivs upp i dagsläget, vid avvikelse görs notering på fraktsedeln om detta.  

3. Vem har ansvaret för dessa? 
Per är ansvarig för leveranserna och tar hjälp av lagbasen för att ta emot dessa. Det 

finns ingen direkt materialmottagning. 
4. Hur många inleveranser har det skett? 

Svårt att avgöra då det inte är nedskrivet, överslag ger ca 2 leveranser per dag. 5 
dagar i veckan. 

a. Vad är normalt? 
Se ovan. 

5. Hur planeras inleveranserna? 
Från början fanns det en leveranstidplan som fylldes i när det skulle komma 

leveranser, den används inte sedan vecka 43. 
6. Returer, sker det några i dagsläget? 

Inga returer sker i dagsläget, eventuellt SJ-pallar. 
7. Skulle det kunna ske fler returer än idag? 

Ja, men det är dyrt och inte värt det ur miljösynpunkt heller. Billigare att slänga 
sakerna som skräp istället. Kan eventuellt vara aktuellt för dyrare material. I dagsläget 
godkänns en orderbekräftelse, i och med att den godkänns så lämnas ansvaret för att 
det är korrekt över till Peab. 

8. Vad avgör om det är en retur eller inte? 
Om det är fel mått eller liknande på det som levererats i förhållande mot 

orderbekräftelsen blir det tal om returer då leverantören gjort fel. Om det anländer för 
få saker rings detta in direkt till leverantören/kontakten för den leveransen då det kan 
röra sig om långa ledtider. 

9. Vad finns det dokumenterat om inleveranserna? 
Inget, se ovan. 

10. Hur skulle en retur gå till? 
Material från staden byts nästa runda efter att en ringning genomförts. Långväga 
material: Felbeställt, om det är standardmodell kan tillverkaren köpa tillbaka, om det 
är specialsaker så är det kört. Vid återköp ges en procentsats av originalpriset. Beier 
ger 80 % av summan om det är en inköpsvara men annars 100 % om det en hyllartikel. 
Ringer tillverkaren, kök tar aldrig tillbaka, de skickar nytt istället. 
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Bilaga 4 – Svar intervju Tony Torverud - Platschef 

1. Vad ingår i ett byggprojekt, från början till slut? 
Det börjar med en projekteringsfas, man bygger huset med arkitekter, 

konstruktörer, konsulter osv. Det kan göras ritningar digitalt eller analogt. Ett 
förfrågningsunderlag (FU) skickas ut till intressenter (bland annat Peab). FU består av 
ritningar på det som beställaren efterfrågar. Peab lägger ett anbud på FU. Vid offentlig 
upphandling får endast ett anbud lämnas emedan vid ”vanlig” upphandling kan man 
skriva in incitament på hur man kan förbättra FU. 

2. Vem gör vad? 
Platschefen är med under projekteringsfasen (helst). Platschefens yrkeserfarenhet 

styr projektet. Platschefen gör ett ackordsunderlag som lämnas till facket, tittar på 
kalkyler, bygger byggnationen i huvudet och gör ändringar i ritningen om det behövs. 
Utifrån detta skapas en tidplan av platschefen. Tidplanen är detaljerad från början. 
Platschefen delegerar byggandet till byggarna. Gör vissa ändringar längs med tidens 
gång så att bygget kan byggas. Måste ta hänsyn till arbetsmiljö. 

Sedan anlitar platschefen en inköpare som köper in det materail som behövs samt 
tar in offerter från UE. Vad gäller UE spelar sammarbetsviljan in som en faktor och 
inte enbart priset. Sedan köper inköpare in material enligt tidplanen. 

Arbetsledaren gör arbetsberedningen med byggarna och diskuterar med dessa så de 
får sitta med och tycka om vad de behöver och får ge frågor och svar med bättre idéer. 
Detta hålls 14 dagar innan produktionen börjar. 

Det viktigaste i produktionen är tidplanen som styr hela bygget. Prioriteringar kan 
uppstå längs med vägen gång om det uppstår störningar. 
Det sker så lite mellanlagring som möjligt, det kostar exempelvis inga pengar att 
mellanlagra i Hallstahammar (exempelvis). Men det finns de som tar betalt för detta. 
Arkitekterna och konstruktörerna måste ta hänsyn till arbetsmiljön och göra 
riskanalyser samt komma med förslag på hur arbetarna ska göra för att inte skada sig 
(instruktioner). 

Förut var det totalentreprenad och huset byggdes efter det, detta finns inte längre. 
3. Vem ansvarar för vad? 

Arbetsledaren: Brukar ansvara för utsättning och beställa material. Gör 
arbetsberedning, dagliga avrop (på ex. skruv). De ser till att det fungerar på bygget, 
sköter lagbasmöten en gång i veckan. Jobbar efter tidplanen. 

Platschefen: Mängdar allt material (gör stora beställningar och avrop), gör stora 
beställningar, ansvarar för arbetsmiljön och har det ekonomiska ansvaret. Annordnar 
samordningsmöten, byggmöten, en gång per månad. Har personalmöte en gång i 
månaden, samt beställer städerska. 

Byggarna gör själva byggandet. 
4. Hur skulle en byggstrejk påverka arbetet? 

Om det blir en byggstrejk finns det inget jobb för UE. Platsledningen har inga att sätta 
i arbete. Tappar tid i bygget. Förlängning av tidplanen går att göra i värsta fall. Inga 
löner kan betalas ut om det inte byggs. Här hade vi inte blivit drabbade (översten). 
Peab skulle inte hindra någon UE från att bygga om de var i strejk, dvs. Peab hade inte 
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förlorat ekonomiskt på det. Arbetsgivaren kan även göra en ”lockout” för alla på 
bygget, detta innebär att ingen får jobba så facket måste betala allas löner för dem som 
jobbar på bygget. 

5. Hur hanterar ni ”Waste disposal” dvs. skräp? 
Ragnsells kommer och hämtar containers med skräp när de är fyllda. På detta bygge 
används containers för: Brännbar deponi, wellpapp, cellplats, trä. Förr i tiden användes 
även en separat container för gips men inte längre. En förrändring från förut är att 
tryckimpregnerat trä numera även får slängas i trä behållaren då det blivit miljövänligt. 
UE är generellt sett sämre på att sortera skräpet. Ofta uppstår det att alla släpper allt de 
har där de jobbar (dvs. inte städar upp efter sig). Det största problemet är 
finstädningen. Det finns loggar hos Ragnsells om hur mycket som har slängts av 
respektive avfallstyp. Peab har krav på sig att sortera så att 85 % kan återvinnas.  

6. Slängs det farligt avfall på bygget? 
Det finns ett rundkärl för kemikalier samt en batterilåda. 

a. Hur står del av allt avfall är farligt avfall? 
Rundkärlet rymmer ca 200-400 liter. 

7. Kommer det in farligt gods till bygget? 
Ja, står det inte att det är farligt material på förpackningen räknas det inte som farligt 
heller.  

a. Hur stor andel är det som klassificeras som farligt avfall? 
Se loggar hos Ragnsells 

8. Vad är viktiga dokument inför byggstarten? 
Innan man får börja bygga finns det vissa skallsatser som ska vara uppfyllda. Bygglov 
och byggsamråd med kommunen måste hållas innan bygget startar. Bygglov kostar 
runt 70 000 SEK. Arkitekt, konstruktör, brandingenjör och UE köps in och samordnas 
av Peab. Ritningarna ska ta hänsyn till att allt som byggs inte krockar på något ställe, 
till exempel rörmokare, ventilation och elektriker. Det går även att skapa ritningar i 3D 
som exempelvis NCC gör i dagsläget. A ritningen ligger som grund till allt, 
konstruktören ritar betong och stommen. 

a. Hur lång tid tar det att sammanställa dessa? 
Normal projektering tar ca 3-5 månader, vilket alltid är för lite tid. Generellt 
sett börjar bygget byggas innan samtliga ritningar är klara.  

b. Vem sammanställer dem? 
På NCC finns det speciella projekteringsledare (dessa hade 5-6 projekt 
samtidigt). Dessa hade samordningsmöten mellan de inblandande. Dessa 
personer har generellt sett inte byggt hus själva. Platschefen bygger inte enbart 
utan är även ansvar för ekonomin och arbetsmiljön. 

c. Vad har den personen för lön? 
d. Finns det andra kostnader knutna till detta? 

9. Vem projekterade detta projekt? 

Ängström och Mellgren skötte projekteringen för detta byggprojekt. Dessa köptes 
2010 upp av Peab. När Platschefen kom in i projektet var projektet redan projekterat. 
Linda Mosell borde ha koll på hur lång tid projekteringen tog av detta bygge.  
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10. Hur lång tid tar det att göra en tidplan? 
Ca 4 timmar utan resurssättning och ca 2 dagar med fullständig resurssättning och 
resursutjämning. En gång i veckan görs veckotidplaner. Detta tar ca 1 timme att göra. 

a. Vem gör tidplanen? 
Platschefen gör tidplanen 

b. Vad får den personen i lön? 
Från 40 k och uppåt. Tony tjänar ca 750 SEK i timmen (exkls moms). En 
arbetsledare har 21-37 K i månaden. 

c. Finns det andra kostnader knutna till detta? 
Om tidplanen överskrids kostar det 10 % / vecka av den totala 
Entreprenadsumman i böter. Gemensamma kostnader (GK) är ca 12,5 % av 
totala byggkostanden. 

d. Hur ofta uppfylls tidplanen? 
Tidplanen revideras max 5-6 gånger. 

e. Vad är standardavvikelsen? 
11. Vad kostar bygget? 

Ca 80 miljoner kostar regementet, översten och överstinnan. Överstinnan kostar 20,5 
miljoner. 

12. Hur lång tid tar det att bygga överstinnan? 
7-8 månader. 

a. Hur lång tid tar hela projektet? 
Började i början av 2011 (januari) och klart 2014 

13. Hur mycket kostar elen? 
Ca 50 000 SEK. 

a. Vad är den totala elkonsumtionen för bygget? 
Se fakturor 

14. Används förnybart råmaterial vid byggandet? 
Nej, inte vad som dom är medvetna om i alla fall. 

15. Hur lång tid tar det att skapa alla dokument inför en besiktning på huset? 
Det skapas inga dokument (mer än besiktningsbeviset som inte tar någon direkt tid). 
Dock ska relationshandlingarna skrivas om så att det överensstämmer med det som 
faktiskt byggts. Drift och underhållspärmar ska tas fram med all skötselanvisning som 
behövs. Tar ca 1 månad för en person att göra. 

a. Hur lång tid tar besiktningen? 
Det görs enbart en besiktning. Vid fel åtgärdas detta. 

16. Genomförs det andra relevanta tester på bygget? 
Vissa projekt ska uppfylla energikrav och detta testas också om det finns sådana 

krav. 
Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) ska göras av en sotare. 
Kontroller görs för skåp- och köksluckor, handtag osv.  så att de skadade materialet 

kan beställas (lång beställningstid). 
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Sedan görs byggstädningen, efter denna gör Tony och Per en okulärbesiktning och 
skriver upp alla skador de ser, ett protokoll skrivs och ges till de berörda och prickas 
sedan av. 

Besiktningsmannen skriver ett besiktningsprotokoll, Tony gör egna protokoll 
utifrån detta. När samtliga protokoll är påskrivna signerar Tony 
besiktningsprotokollet. Tills protokollen är påskrivna håller Tony inne 5 % av 
betalningen inne mot UE. 

a. Hur mycket har personerna som genomför dessa tester i lön? 
17. Vilka delar byggs alltid vid en nybyggnation, på en övergripande nivå? 

Se tidplan. 

  



Peab Sverige AB TIDPLAN  ÖVERSTINNAN
Projektledare: Projektplanerare: PSTONTOR

Beskrivning

ÖVERSTINNAN 

HISSGROP

FORMNING

ARMERING GJUTNING

BOTTENPLATTA 

FORMNING BALKAR 

ARMERING BALKAR 

GJUTNING BALKAR 

RIVNING FORM

FYLNNING MAKADAM

FORMNING SIROCELEMENT

ISOLERING 

ARMERING 

SMIDE

GJUTNING

FORMNING  BALKONGER

GJUTNING UTEPLATSER

VATTEN AVLOPP

EL KANALISATION

ENTREPLAN

VÄGG 1-2-3

MONTERA STÄMP

VATTEN AVLOPP

EL KANALISATION

VENTKANILSATION

PLAN 1

PLATTBÄRLAG

TRAPP

BALKONG

GJUTNING

VÄGG 1,2,3,4

MONTERA STÄMP

PLAN 2

PLATTBÄRLAG

TRAPP

BALKONG

GJUTNING

VÄGG 1,2,3,4

MONTERA STÄMP

PLAN 3

PLATTBÄRLAG

TRAPP

BALKONG

GJUTNING

VÄGG 1,2,3,4

MONTERA STÄMP

PLAN 4

PLATTBÄRLAG

TRAPP

BALKONG

GJUTNING

VÄGG 1,2,3,4

MONTERA STÄMP

PLAN 5

PLATTBÄRLAG

TRAPP

BALKONG

GJUTNING

VÄGG 1,2,3,4

MONTERA STÄMP

PLAN 6 TAK

PLATTBÄRLAG

TRAPP

BALKONG

GJUTNING

 FORM GJUTNING HISSTOPPSVÄGG

PLATTBÄRLAG HISS

FLÄKTRUM

SKROTNING LAGA BETONG

TAKARBETEN

TAKSTOLAR

RÅSPONT UNDERLAGSPAPP

TÄTSKIKT

PLÅTARBETEN

UTFACKNING 

REGEL GNU 411 tim 2 man

FÖNSTER DREV  182 tim 2 man

ISOLERING 45 tim 2 man

PANEL PÅ BALKONGER

PLÅT PUTS PÅ FASAD

PLÅTARBETEN

ISOLERING PUTS

INNERVÄGGAR

SMYGAR RUNT FÖNSTER

REGLING ISOLERING GIPS INSTALATIONSVÄGG 

REGLING GIPSNING INNERVÄGGAR

ELKANALISATION

RÖRKANALISATION

VENTKANALISATION

GOLV PLATT MÅLNING

MÅLNING 

PARKETTGOLV

KAKEL KLINKER BAD

SNICKERI BESLAGNING

KÖKSSNICKERIER BESLAGNING

INNERDÖERRAR

SOCKEL FODER

BESLAGNING BAD

FÖNSTERBÄNKAR

HATTHYLLA KLÄDKAMMARE

TAMBURDÖRRAR

BYGGSTÄD

KOMPLETERING EL

KOMPLETERING RÖR

KOMPLETERING VENT

KAKEL KÖK

VITVAROR

Id
ag

: 2
01

2-
03

-1
3

Id
ag

: 2
01

2-
03

-1
3

ÖVERSTINNAN 

HISSGROP

FORMNING

ARMERING GJUTNING

BOTTENPLATTA 

FORMNING BALKAR 

ARMERING BALKAR 

GJUTNING BALKAR 

RIVNING FORM

FYLNNING MAKADAM

FORMNING SIROCELEMENT

ISOLERING 

ARMERING 

SMIDE

GJUTNING

FORMNING  BALKONGER

GJUTNING UTEPLATSER

VATTEN AVLOPP

EL KANALISATION

ENTREPLAN

VÄGG 1-2-3

MONTERA STÄMP

VATTEN AVLOPP

EL KANALISATION

VENTKANILSATION

PLAN 1

PLATTBÄRLAG

TRAPP

BALKONG

GJUTNING

VÄGG 1,2,3,4

MONTERA STÄMP

PLAN 2

PLATTBÄRLAG

TRAPP

BALKONG

GJUTNING

VÄGG 1,2,3,4

MONTERA STÄMP

PLAN 3

PLATTBÄRLAG

TRAPP

BALKONG

GJUTNING

VÄGG 1,2,3,4

MONTERA STÄMP

PLAN 4

PLATTBÄRLAG

TRAPP

BALKONG

GJUTNING

VÄGG 1,2,3,4

MONTERA STÄMP

PLAN 5

PLATTBÄRLAG

TRAPP

BALKONG

GJUTNING

VÄGG 1,2,3,4

MONTERA STÄMP

PLAN 6 TAK

PLATTBÄRLAG

TRAPP

BALKONG

GJUTNING

 FORM GJUTNING HISSTOPPSVÄGG

PLATTBÄRLAG HISS

FLÄKTRUM

SKROTNING LAGA BETONG

TAKARBETEN

TAKSTOLAR

RÅSPONT UNDERLAGSPAPP

TÄTSKIKT

PLÅTARBETEN

UTFACKNING 

REGEL GNU 411 tim 2 man

FÖNSTER DREV  182 tim 2 man

ISOLERING 45 tim 2 man

PANEL PÅ BALKONGER

PLÅT PUTS PÅ FASAD

PLÅTARBETEN

ISOLERING PUTS

INNERVÄGGAR

SMYGAR RUNT FÖNSTER

REGLING ISOLERING GIPS INSTALATIONSVÄGG 

REGLING GIPSNING INNERVÄGGAR

ELKANALISATION

RÖRKANALISATION

VENTKANALISATION

GOLV PLATT MÅLNING

MÅLNING 

PARKETTGOLV

KAKEL KLINKER BAD

SNICKERI BESLAGNING

KÖKSSNICKERIER BESLAGNING

SOCKEL FODER

BESLAGNING BAD

FÖNSTERBÄNKAR

HATTHYLLA KLÄDKAMMARE

TAMBURDÖRRAR

BYGGSTÄD

KOMPLETERING EL

KOMPLETERING RÖR

KOMPLETERING VENT

KAKEL KÖK

VITVAROR

Oktober 11 November 11 December 11 Januari 12 Februari 12 Mars 12 April 12 Maj 12 Juni 12 Juli 12 Augusti 12 September 12 Oktober 12
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16

C:\Users\tony.torverud@peab.se\Documents\Överstinnan\Gjutschema\TIDPLAN ÖVERSTINNAN 12-01-31 - Kopia.prj 2011-11-01 Sida: 1/1
PlanCon 6.2 Peab Sverige AB



-Bilaga 5 - Tidplan- 

 

84 
 

  




