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Förord 
Denna rapport som har utförts på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid 
Linköpings tekniska högskola, är resultatet av mitt examensarbete som avslutar 
högskoleingenjörsutbildningen Teknisk logistik. Examensarbetet har utförts för Inwall i 
Katrineholm under totalt tio veckors heltidsstudier, våren 2008.  
 
Datainsamlingen till denna rapport har varit intressant och gett mig en bra insikt i hur logistik 
kan tillämpas praktiskt ute i näringslivet. Speciellt intressant har det varit att få följa med 
genom hela logistikprocessen i företaget, istället för att bara ha fokuserat på en viss del av 
flödet, vilket har givit mig en bra helhetsbild över hur det kan fungera och hur olika delar 
hänger ihop. 
 
Jag vill tacka de personer på Inwall som hjälpt mig igenom detta arbete, främst Stefan 
Fenelius och Magnus Eriksson, för deras tillmötesgående och vänliga bemötande men även 
för det stora intresse och engagemang som de visat för examensarbetet. Slutligen vill jag tacka 
min handledare Fredrik Persson vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings 
tekniska högskola, för den rådgivning och stöd som jag fått under arbetets gång. 
 
 
 
Norrköping 2008-06-11 
 
 
Stefan Nordqvist
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Abstract 
The Linköping University today runs the research project Industrial housing construction and 
its effects on the supply chain. The goal with this project is to obtain a better understanding 
for the development of the construction business for a more industrialized design. This thesis 
has been carried out as a part of the project, at Inwall in Katrineholm. Inwall is a company 
that perform bathroom renovations, but with a more industrialized method than the traditional 
one. The company packs complete “bathroom kits” at a central location and then distributes 
the kits to different renovation objects. At the location, the renovation process is carried out 
relatively standardized, in a number of steps in a certain order. For every step, there is an 
assembly kit with all the parts needed to perform the step. For this method, Inwall has 
developed a distinctive supply chain. This supply chain and the way Inwall work are the focus 
of this thesis. 
 
The purpose with the thesis is not only to generate data to the project Industrial housing 
construction and its effects on the supply chain but also to serve as a help to the continuous 
development of Inwall. The purpose will be fulfilled by answering the following questions: 
 

• What parts/processes should Inwall be focusing at to generate a more efficient supply 
chain? 

• What would the benefits be if a more efficient supply chain was established today? 
• How would a more efficient supply chain effect Inwalls future development? 

 
The thesis identifies a number of problems in the way which Inwall work today. Proposals of 
how to solve these problems, and thus obtain a more efficient supply chain, are given in the 
text. In order to say that a change really were an improvement, there must be a way measure 
the change. For this reason, parts of the SCOR-model are introduced. The SCOR-modell 
features a number of metrics, developed to measure different parts and processes of a supply 
chain. 
  
Inwalls biggest problem today is that they do not have any IT-based business system to handle 
the logistic processes of the company. As a result, lot of manual labour is needed and a great 
responsibility is placed on the people doing it. In some cases, Inwall lacks routines to handle 
different areas such as failing deliveries etc. If the problems in this thesis were to be solved 
today, the major profit would be that the amount of work placed on certain people could be 
reduced but it might not have any great effects on the company’s total profit in a short term 
basis. But on the other hand, Inwall is counting on a major expansion in a near future, and for 
this reason some of the problems are needed to be solved or Inwall might need to face the 
possibility that the logistics could get out of hand. 
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Sammanfattning 
Linköpings universitet bedriver idag forskningsprojektet Industriellt bostadsbyggande och 
dess inverkan på försörjningskedjan. Målet med projektet är att skapa en bättre förståelse för 
byggbranschens utveckling mot en mer industrialiserad utformning. Som en del av projektet 
har detta examensarbete utförts hos Inwall i Katrineholm. Inwall är ett företag som utför 
badrumsrenoveringar, dock med en mer industrialiserad metod än den traditionella. Företaget 
paketerar färdiga ”badrumssatser” centralt, som sedan levereras till olika renoveringsobjekt. 
Väl på plats utförs sedan renoveringen relativt standardiserat i ett antal moment som utförs i 
efter varandra. För varje moment finns en monteringssats, innehållande alla delar som behövs 
för just det momentet. För denna metod har Inwall utvecklat ett särpräglat logistikflöde och 
det är just detta flöde samt Inwalls arbetssätt som beskrivits och analyserats i denna rapport.  
 
Syftet med rapporten är dels att generera indata till projektet Industriellt bostadsbyggande och 
dess inverkan på försörjningskedjan och dels att fungera som en hjälp i Inwalls 
utvecklingsarbete. Detta syfte kommer att uppfyllas genom följande frågeställningar: 
 

• Vilka processer/delar bör Inwall fokusera på för att få ett effektivare logistikflöde? 
• Vad blir nyttan för Inwall av ett effektivare logistikflöde i dagsläget? 
• Hur kommer ett effektivare logistikflöde att påverka Inwalls utveckling i framtiden? 

 
Rapporten lyfter fram ett antal problem som idag finns i företagets arbetssätt. Förslag ges 
också för hur dessa problem kan lösas för att ge ett effektivare flöde. För att kunna säga 
huruvida en förändring verkligen genererat en förbättring, måste förändringen kunna mätas. 
Av denna anledning introduceras delar av SCOR-modellen, vilken erbjuder ett antal mått för 
att kvantifiera olika delar och processer i verksamheten.  
 
Inwalls största problem i dagsläget är att de inte har något IT-baserat affärssystem för att 
hantera företagets logistikprocesser. Detta resulterar i mycket manuellt arbete samt att mycket 
ansvar läggs på de personer som utför arbetet. I vissa fall saknas även rutiner för olika 
moment, t ex för hur felaktiga leveranser ska hanteras. Om de problem som beskrivits i 
rapporten kan lösas är den stora vinsten i dagsläget att arbetsbördan för vissa personer kan 
minskas, även om det inte har så stor påverkan på företagets lönsamhet på kortare sikt. Men 
då Inwall räknar med en större expansion inom de närmsta åren är det en nödvändighet att 
vissa av problem löses då risken annars är att logistiken inte skulle vara hanterbar längre. 
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1   Inledning 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till rapporten, dess syfte samt vilka avgränsningar som 
gjorts. Även arbetsgången tas upp. 

1.1 Bakgrund 
Linköpings universitet bedriver tillsammans med ett antal företag samt Katrineholms 
kommun forskningsprojektet Industriellt bostadsbyggande och dess inverkan på 
försörjningskedjan. Detta projekt syftar till att reda ut vilka faktorer som driver förändringen 
av bostadsbyggandet mot en mer industriell utformning och hur detta påverkar framtidens 
byggprocess. Med att gå mot en industriell utformning menas att byggbranschen som 
traditionellt jobbat i projektform där varje projekt är unikt, istället använder mer 
standardiserade metoder som kan användas på samma sätt i olika projekt. Man vill även veta 
vilka konsekvenser detta kommer att ha för strukturen och maktbalansen hos hela 
försörjningskedjan. Till sist vill man hitta en modell för hur framtidens försörjningskedja bör 
se ut och hur arbetet skall gå till för att ta sig dit.  
 
En av de ingående aktörerna i detta projekt är företaget Inwall, vilka sysslar med 
våtrumsinstallationer vid renoveringar. Inwall ser sig själva som ett logistikföretag då deras 
koncept bygger på att köpa in material, för att vidare paketera om det till kompletta 
monteringssatser för hela badrum med minimal bearbetning av materialet. Dessa satser 
levereras sedan direkt till byggarbetsplatsen där de monteras enligt bifogade anvisningar. 
Denna metod är mer industrialiserad än den traditionella och detta gör, tillsammans med att 
Inwall är ett företag inom byggbranschen med ett utmärkande logistikflöde, att det är 
intressant att analysera deras logistikflöde inom ramarna för projektet Industriellt 
bostadsbyggande och dess inverkan på försörjningskedjan. Detta kommer att ske genom att 
en nulägesbeskrivning av företagets försörjningskedja utförs, för att sedan analysera den, ta 
fram alternativa lösningar på olika delar och sen till sist, välja de bästa lösningarna för Inwall. 

1.2 Syfte 
Vad är syftet med att kartlägga, utvärdera och finna bättre lösningar för Inwalls 
logistikprocesser? Det ena syftet är mervärdet för Inwall, som får information om vilka delar 
de bör fokusera på i sitt utvecklingsarbete för att skapa ett effektivare flöde samt hur de kan 
göra detta. Det andra är att ge en ökad kunskap och förståelse för byggbranschens 
försörjningskedja både i dagsläget och hur den väntas se ut i framtiden. Denna kunskap 
kommer sedan att fungera som indata till den kunskapsbas som projektet Industriellt 
bostadsbyggande och dess inverkan på försörjningskedjan förväntas att bygga upp.  

1.3 Frågeställningar 
Utifrån syftet, skall följande frågeställningar besvaras av denna rapport: 

• Vilka processer/delar bör Inwall fokusera på för att få ett effektivare logistikflöde? 
• Vad blir nyttan för Inwall av ett effektivare logistikflöde i dagsläget? 
• Hur kommer ett effektivare logistikflöde att påverka Inwalls utveckling i framtiden? 

1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Avgränsningar i nulägesanalysen 
Denna kartläggning kommer att beröra de logistikprocesser som sker inom företaget från det 
att en kundorder kommer in tills det att färdiglastade containers skickas ifrån företagets 
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lokaler. Kartläggningen kommer inte att omfatta de processer som ligger utanför dessa ramar 
så när som på att vissa samarbeten med leverantörer tas upp samt att utgående transporter 
diskuteras. Eventuella förbättringar som kommer att föreslås i rapporten kommer ej att 
utvärderas genom praktiska tester eller ekonomiska beräkningar.  
 

1.4.2 Avgränsningar i SCOR-modellen 
Användningen av SCOR-modellen kommer att begränsas till att använda vissa av de mätetal 
som finns definierade på nivå 2 i version 7.0 av modellen (mer om SCOR under kapitel 3.1). 
En djupare analys på lägre nivåer anses inte vara nödvändig, utan tanken är istället att 
övergripande kunna mäta olika delar av flödet. I denna rapport kommer mätetalen ej att 
kvantifieras, det lämnas vidare till de personer som kommer att arbeta vidare med projektet 
efter att denna rapport är färdigställts. 

1.5 Metod och projektplan 

1.5.1 Planerad arbetsgång 
Den studie som skall göras kommer att delas upp i fyra delar som kommer att löpa efter 
varandra. Inom tidsramen för detta examensarbete beräknas endast de två första delarna att 
hinnas med. Det två senare delarna kommer dock att utföras senare inom projektet 
”Industriellt bostadsbyggande och dess inverkan på försörjningskedjan”.  
 
De fyra delarna är, 
 
Nulägesanalys och SCOR-kartläggning 
Först och främst kommer företagets försörjningskedja att kartläggas och analyseras. Ifrån 
SCOR-modellen kommer ett antal, för Inwall, relevanta mätetal att väljas ut. Dessa mätetal 
kommer senare att användas för att mäta förbättringar för olika delar av flödet. Informationen 
kommer att erhållas genom att besöka företaget och intervjua olika involverade personer samt 
studera verksamheten i praktiken. För en ökad pålitlighet hos det insamlade materialet är det 
viktigt att samma information kan erhållas från olika källor [1]. Det också viktigt att ha en 
öppen och flexibel inställning till datainsamlingen, då nya möjligheter kan dyka upp och 
kartläggningen kanske inte följer den väg som var tänkt från början helt och hållet [2].  
 
Identifiera problem samt ta fram förslag på lösningar till dessa  
Utifrån kartläggningen kommer eventuella problem att identifieras. Dessa problem kommer 
att definieras och sedan kommer förslag på lösningar till dessa att tas fram. 

 
Jämförande studie av andra företag med liknande struktur  
En studie av andra företag som har en struktur som liknar Inwalls kommer att utföras. Syftet 
med detta är att se till hur andra företag hanterar de delar som Inwall inte lyckats lika bra med 
så att de eventuellt kan ta till sig dessa metoder även på Inwall. 
  
Välja den ”bästa” lösningen 
Efter att ett antal lösningar, lämpliga för Inwall, tagits fram skall dessa utvärderas för att 
tillslut välja den ”bästa” lösningen till varje problem. De mätetal som valts ut från SCOR-
modellen kommer också att beräknas för att det ska vara möjligt att mäta resultatet hos de 
givna lösningarna. 
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1.5.2 Arbetsgången i praktiken 
Redan från början fanns det indikationer från Inwalls sida om vilka delar av flödet som 
skapade problem. Men för att en objektiv bedömning skulle kunna utföras, så att inte andra 
problem förbisågs eller att arbetet leddes in på någon specifik väg, inleddes analysen med en 
relativt kravlös datainsamling. Berörda personer på Inwall fick till en början chansen att 
berätta relativt fritt om verksamheten vilket sedan följdes av intervjuer. När en bild av 
verksamheten hade skapats, gjordes passiva observationer av det praktiska arbetet, men även 
deltagande observationer utfördes där författaren aktivt fick delta i arbetet. Även om 
nulägesanalysen var begränsad till Inwalls interna verksamhet i Katrineholm, gjordes också 
en observation av monteringen av badrum. Detta så att en realistisk bild kunde skapas, av hur 
materialet användes vid monteringen. Kontinuerligt under tiden då intervjuer och 
observationer utfördes, konsulterades de inblandade från Inwall så att det som 
dokumenterades stämde överens med verkligheten och att inga feltolkningar gjorts. För de 
mätetal som valts ut ifrån SCOR-modellen var vissa modifieringar nödvändiga att göras för 
att mätetalen skulle vara möjliga att implementeras i Inwalls verksamhet. 
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2 Företagsbeskrivning 
Detta kapitel presenterar först företaget och därefter den metod som de utvecklat. 
Informationen om företaget och metoden har erhållits från Stefan Fenelius och Hans 
Tjulander på Inwall. 

2.1 Företaget 
Inwall är ett företag i Katrineholm som utför våtrumsrenoveringar. De är ett relativt nybildat 
företag som grundades år 2000, då under namnet VIAB (våtrumsinnovationer i Norden AB). 
Företaget startades av dess nuvarande VD, Hans Tjulander, och arbetschef, Harald Sundberg, 
vilka även har utvecklat den metod företaget använder vid våtrumsrenoveringar. Då företaget 
har utvecklats sedan starten, byttes namnet vid årsskiftet 2007-2008 till Inwall för att få en 
större genomslagskraft internationellt. Inwall arbetar som ett logistikföretag i byggbranschen 
då de köper in material från ett antal leverantörer, ompaketerar det och skickar iväg 
monteringssatser som sedan monteras av entreprenörer som Inwall anlitar. Utöver denna 
verksamhet bedriver Inwall också utbildning av de hantverkare eller så kallade 
multihantverkare som monterar badrummen. Logistikcentralen där materialet ompaketeras 
finns i Katrineholm men renoveringar kan göras i hela norden, även om de flesta renoveringar 
i dagsläget sker i Stockholmsområdet. Sedan 2004 har företaget utfört ca 2000 
badrumsrenoveringar, men det finns kapacitet för att renovera ca 3000 per år. I Sverige 
beräknas behovet av badrumsrenoveringar inom en 10-15 års period att vara ca 65 000 per år, 
till stor del på grund av renoveringsbehovet från de bostäder som byggdes under 
miljonprogrammet. Som byggbranschen ser ut och fungerar idag finns det endast kapacitet till 
att utföra ca 25 000 av dessa renoveringar per år. Här kommer Inwalls renoveringsmetod in, 
då den är betydligt snabbare och billigare än traditionell våtrumsrenovering. I dagsläget 
utnyttjas inte företagets fulla kapacitet på grund av en låg orderingång, men visionen är att 
expandera stort inom en snar framtid när metoden blivit mer känd och accepterad på 
marknaden. Ett mål är också att kunna leverera badrumspaket till privatmarknaden. 

2.2 Företagets renoveringsmetod 
Traditionell våtrumsrenovering tar ca 25 dagar att utföra. En mängd olika arbetsgrupper är 
involverade i arbetet, såsom rörmokare, golvläggare, plattsättare m fl. Arbetet är beroende av 
att alla inblandade är på plats och utför sina delmoment i rätt tid för att nästkommande 
arbetsgrupp ska kunna göra sitt jobb. Innan arbetet kan börja måste badrummen torkas ut i ett 
antal dagar beroende på fuktnivån. Sedan ska det gamla badrummet rivas, vägg- och 
golvbeklädnad måste avlägsnas, eventuellt måste även gamla avloppsrör bilas fram och 
avlägsnas. Ofta under dessa renoveringar är det inte möjligt för hyresgästen att bo kvar under 
renoveringstiden, utan fastighetsägaren måste ordna alternativa boenden under tiden.  
 
Med Inwalls metod tar renoveringen endast 10 dagar. Allt arbete, förutom att koppla in elen 
som måste göras av behörig elektriker, görs av de multihantverkare som Inwall utbildar. Alla 
lösa delar som toalettstolar och badkar med mera måste avlägsnas men det tunga och smutsiga 
arbete med att riva golv- och väggbeklädnad behövs inte då de nya väggarna och golven 
byggs utanpå de gamla. Ett luftat utrymme lämnas mellan de gamla och de nya 
golven/väggarna, och med hjälp av den ordinarie ventilationen, torkar fukten ut med tiden, 
alltså behövs inte några uttorkningsperioder innan arbetet kan börja. Hyresgästerna kan bo 
kvar i sina lägenheter under hela renoveringsprocessen som är både tystare och renare, endast 
tillfälliga toalett- och duschutrymmen måste anordnas. 
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Arbetet går, i korta drag, till så att först avlägsnas alla lösa delar i de gamla badrummen. 
Sedan läggs en luftspaltsbildande matta på golvet och ovanpå denna flytspacklas det nya 
golvet. På väggarna fästs ett antal metallreglar och utanpå dessa skruvas de nya väggskivorna 
fast. Nya avloppsrör dras i en slits, på vilken även den vägghängda toalettsitsen senare 
monteras. Väggarna kläs sedan med kakel och lösa delar såsom handfat, badrumsskåp med 
mera monteras. Arbetet är uppdelat 25 olika moment som ska utföras i tur och ordning, så 
logistiken är väldigt viktig för att arbetet ska fungera. Inwall har tagit fram en för ändamålet 
anpassad logistikkedja med många egentillverkade lösningar som fokuserar på att hålla 
monteringstiden och kostnaderna nere. 
 
Enligt Inwall själva kan kostnadsbesparingen som görs, genom att använda deras metod 
istället för traditionell renovering, jämföras med kostnaden för att totalrenovera köket i 
samma lägenhet inklusive vitvaror. År 2003 vann Inwall (dåvarande VIAB) priset ”Årets 
innovation” som delas ut av ”Svenska byggbranschens utvecklingsfond” för sin 
renoveringsmetod. 
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3 Teoretiska referenser  
Detta kapitel presenterar de teorier som används i rapporten för att ge läsaren en bättre 
förståelse för materialet. 

3.1 SCOR-Modellen 
SCOR står för ”Supply Chain Operations Reference”, och som namnet antyder är det en 
modell för att representera och analysera försörjningskedjor. Modellen kommer här inte att 
beskrivas ingående då endast de mätetal som modellen erbjuder kommer att användas för 
denna rapport. För en mer ingående beskrivning av SCOR-modellen, hänvisas läsaren till 
”Supply Chain Management and Advanced Planning” av H. Stadtler och C Kilger.  

3.1.1 Historia 
SCOR-modellen utvecklades 1996 av ”the Supply Chain Council” (SCC), en icke 
vinstdrivande organisation som består av ett antal företag som gått samman för att utveckla 
modellen. Idag används SCOR-modellen av över 1000 olika företag, regeringar och lärosäten 
med flera över hela världen.  

3.1.2 Modellen 
Anledningen till att modellen utvecklades var att det fanns ett behov av ett standardiserat 
tillvägagångssätt för att kartlägga, analysera, mäta och förbättra olika försörjningskedjor. 
SCOR introducerar en modell där de flesta företag kan representeras och beskrivas med 
samma standardiserade terminologi och en uppsättning av standardiserade processer. En 
försörjningskedja bryts med SCOR ner i mindre delprocesser och effektiviteten på dessa 
processer kan sedan mätas med en medföljande uppsättning av standardiserade mätetal. 
Eftersom allt arbete sker efter en standardiserad arbetsgång, kan två vitt skiljda 
försörjningskedjor jämföras genom att de bryts ner och olika delprocesser sedan jämförs. En 
annan viktig anledning till den standardiserade terminologin är att alla inblandade parter i 
försörjningskedjan arbetar efter samma definitioner vilket minimerar risken för missförstånd. 
[3] 
 
Arbetet med att kartlägga en försörjningskedja enligt SCOR-modellen utförs som nämnt 
genom att kedjan bryts ner i olika delprocesser. Detta görs i tre olika nivåer, där den högsta 
nivån beskriver försörjningskedjan med väldigt övergripande processer som sedan delas upp i 
mindre och mer detaljerade processer på lägre nivåer. [3] 
 
Nivå 1 
På den första nivån i SCOR-modellen, modelleras alla företag på samma sätt, med de fyra 
olika processerna source, make, deliver och return som sedan koordineras av en femte, plan 
(se figur 1). [3] 
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Figur 1 – SCOR-modellen, nivå 1 

 

 
Nivå 2 
På den andra nivån av modellen bryts de olika processerna från nivå 1 ned i mindre delar (se 
figur 2). På denna nivå ser kartläggningarna av olika försörjningskedjor olika ut beroende på 
vilka flöden som finns i respektive kedja. [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 – SCOR-modellen, nivå 2 
 
Nivå 3 
På denna nivå bryts sedan delprocesserna ner ytterligare i mer detaljerade delar. [3] 
 
Mätetal 
För varje nivå i SCOR finns ett antal definierade mätetal. Meningen med dessa är att kunna 
mäta prestandan hos de delprocesser som finns på de olika nivåerna, varje mätetal är knutet 
till en eller flera processer på samma nivå. Med dessa mätetal kan en viss försörjningskedja 
dels utvärderas före och efter en förändring, men den kan också jämföras med andra 
försörjningskedjor som implementerat SCOR. [3] 

  8



3.2 Lagerstyrning 

3.2.1 Materialhantering 
All materialhantering kostar pengar för företaget. Detta gör att effektiviseringar, som minskar 
hanteringen av material, är viktiga ur ett kostnadsperspektiv. Det finns många områden som är 
viktiga att fokusera på för att hålla dessa kostnader nere däribland paketering och plockning 
av artiklar. 
 
Paketering - Detta är ett av de viktigaste områdena att fokusera på för att hålla nere 
materialhanteringen, då ompaketering av gods kräver mycket tid och plats. Ofta köps artiklar 
in i stora volymer till ett billigt pris, men sedan måste dessa ompaketeras hos det egna 
företaget vilket kan generera omkostnader som överstiger besparingen hos inköpspriset. Kan 
istället en dialog föras med leverantören så kan eventuellt dessa artiklar paketeras i lämpliga 
förpackningar redan från början [4].  
 
Plockningsmetoder – För att plockningen av artiklar ska fungera så effektivt som möjligt är 
det viktigt att det finns en genomtänkt strategi för hur den ska gå till. Det finns ett antal 
tillvägagångssätt för att angripa problemet och två vanliga metoder är: 

• Orderplockning – Plockaren plockar en eller flera order på en och samma gång. Med 
denna metod kan tidskrävande sorteringsarbete i efterhand undvikas då artiklarna ofta 
kan plockas direkt i sitt transportemballage. [5] 

• Zonplockning – En order delas upp efter olika områden eller zoner på lagret. Varje 
plockare har hand om en viss del av lagret där denne plockar till samtliga order. När 
alla delar av ordern är plockade, sammanställs materialet till en order vilket kräver 
visst extraarbete. [5] 

3.2.2 Säkerhetslager 
Ofta finns det många osäkerheter i en försörjningskedja. Osäkerhet kan uppstå på grund av 
opålitliga leverantörer, svängningar i efterfrågan, slarv i materialhantering mm. För att 
gardera sig mot denna osäkerhet och därmed hålla en viss servicenivå gentemot sina kunders 
krav, så håller många företag säkerhetslager för de artiklar det behövs. Det kan röra sig om 
artiklar med lång ledtid, artiklar som är väldigt kritiska för kunden eller i den egna 
produktionen med mera. Säkerhetslagret fungerar som en buffert och så länge som allt 
fungerar som det ska så används inte denna buffert, men när något oförutsätt inträffar kan 
säkerhetslagret användas tills det att nya artiklar kan beställas hem. [6][4] 

3.3 Produktstrukturer 
En produktstruktur är en beskrivning av vilka delprodukter som ingår och hur dessa länkas 
samman för att bilda en viss slutprodukt. Samtliga fysiska produkter kan beskrivas med en så 
kallad produktstruktur, vilken kan liknas en trädstruktur där en produkt förgrenar sig nedåt 
genom de ingående delprodukterna på olika nivåer (se figur 3). De produkter som inte har 
någon underliggande struktur köps in från leverantör som råvaror eller delkomponenter. [6] 
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Figur 3 – Exempel på en produktstruktur för produkt A. 
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Produktstrukturer är viktiga då materialbehovet ska beräknas, då det totala behovet av 
delkomponenter kan genereras utifrån huvudplaneringens behov av slutprodukten. 
Produktstrukturer är också användbara när en viss delkomponent ska bytas ut, då kan trädet 
följas uppåt istället för att kontrollera vilka produkter som påverkas av förändringen. [6] 

3.4 Transporter 
En anledning till att transportbehovet ständigt ökar är att många företag upptäcker 
lönsamheten i att centralisera sina produktions- och distributionsenheter. Trots att 
transportkostnaderna ökar eftersom samma marknader ska tillgodoses, så uppvägs detta med 
fördelarna från centraliseringen. Då det finns tydliga stordriftsfördelar i transportnäringen så 
lejer de flesta svenska företag ut sina transporter till ett transportföretag. Dessa kan utföra 
transporterna med bättre fyllnadsgrad då de kan samlasta godset från flera olika kunder. Dessa 
kan också utnyttja fordonen på återresan bättre än ett enskilt företag, så att de inte körs tomma 
hälften av körsträckan. För att en transport ska bli så effektiv som möjligt är en hög 
fyllnadsgrad viktig. Detta håller nere transportkostnaden för varje enskild produkt, vilket gör 
att det är viktigt för transportköparen att kunna koncentrera sitt transportbehov. Om det går att 
göra detta i tillräckligt stor utsträckning, kan hela fordon fyllas och genom att använda hela 
fordonslaster kan transportkostnaden sänkas dramatiskt. [4][5] 
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4 Processbeskrivning 
Detta kapitel ger en beskrivning av hur arbetet hos Inwall ser ut, från det att en kundorder 
har bekräftats tills det att de är redo att göra den första leveransen. De områden som beskrivs 
är bland annat förberedande arbete, materialhantering, bearbetning samt visst administrativt 
arbete som kan bindas till en specifik kundorder. Fakta kommer ifrån observationer av 
verksamheten samt intervjuer med Stefan Fenelius och Magnus Eriksson.  
 
Inwalls huvudsakliga verksamhet består i att köpa in produkter från ett antal leverantörer till 
sina lokaler i Katrineholm där vissa artiklar bearbetas medan de flesta endast ompaketeras och 
sedan lastas i en lämplig lastbärare som sedan levereras till byggarbetsplatsen. I dagsläget är 
alla kunder fastighetsägare, hyresgästföreningar eller dylikt och beställningarna är på ett 
flertal badrum och Inwall använder sig av 10-fotscontainers för dessa leveranser. En leverans 
kan bestå av antingen en eller flera containers, beroende på hur många badrum som skall 
levereras. I framtiden hoppas Inwall på att även kunna rikta in sig mot privatmarknaden, där 
varje leverans endast består av ett badrum.  

4.1 Förberedande arbete 
Efter att kontraktet för en kundorder skrivits på utförs ett antal steg i tur och ordning innan 
materialet som kommer att behövas till de beställda badrummen kan beställas. 

4.1.1 Inventering av badrum 
Först och främst måste de gamla badrummen inspekteras på plats och detaljmätningar för 
varje enskilt badrum görs. I detta läge kontrolleras även att fukthalten i badrummen inte är för 
hög, skulle så vara fallet måste vissa extraåtgärder vidtas vid renoveringen. Efter detta kan ett 
prisförslag presenteras för kunden. 

4.1.2 Projektering 
I detta skede kartläggs fastigheten med hjälp av befintliga ritningar och underlaget från 
inventeringen. Tekniska lösningar gällande stamplaceringar och stamdragningar tas fram och 
entreprenörer inom el tas in. Här förs också en diskussion med beställaren (fastighetsägaren 
eller bostadsrättsföreningen) om grundutformningen av samtliga badrum, vilken 
standardutrustning och tillval som kommer att gälla för samtliga badrum i projektet 

4.1.3 Kundstyrda lägenhetsval 
Efter att en viss standard är bestämd presenteras, för hyresgästen i varje lägenhet, ett antal 
tillval och ändringar i standardutbudet som denne kan välja till. Det kan exempelvis röra sig 
om att välja till en handdukstork eller att ändra färg på kaklet. I regel skall dessa val vara klara 
senast fyra veckor innan materialleveransen till bygget är inplanerad, för att Inwall ska hinna 
beställa allt material i tid. 

4.1.4 Projektspecifikation 
När alla val är klara görs en projektspecifikation där varje badrumstyp gås igenom, här 
specificeras alla ingående delar för varje badrum och detta arbete mynnar sedan ut i en 
projektlista. Projektlistan är en sammanställning av allt material som kommer att behövas för 
ett visst projekt.  
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4.1.5 Teknisk utvärdering 
När måtten på badrummen är uppmätta, standardutbudet är bestämt och alla önskemål från 
kund, både fastighetsägare/bostadsrättförening och hyresgäst, är inkomna måste en kontroll, 
en teknisk utvärdering, utföras. Detta för att säkerställa kompabiliteten mellan de olika 
ingående delarna montagemässigt, så att allt är tekniskt möjligt. Exempelvis kontrolleras här 
om något i standardutbudet påverkas av ett, från kund, föreslaget tillval och i så fall hur det 
påverkas. Detta arbete är viktigt för att eventuella monteringsproblem och förändringar i 
materialbehovet skall upptäckas så tidigt som möjligt, detta arbete bör enligt Inwall själva 
fokuseras mer på. 

4.1.6 Paketunderlag/tillval 
Efter den tekniska utvärderingen undersöks vilka delpaket som behövs i leveranserna (vad 
som menas med delpaket förklaras under kapitel 4.4). Utformningen av alla tidigare använda 
delpaket finns lagrade och dessa data gås igenom för att besluta vilka paket som kommer att 
användas till detta projekt. Om ett lämpligt paket ej finns att tillgå bland de gamla tas ett nytt 
fram. Allt material som levereras ingår inte i dessa paket utan visst material levereras löst, 
antingen i containern eller direkt till bygget. 

4.1.7 Behovsplanering 
För att samarbetet ska kunna fungera effektivt förser Inwall sina leverantörer med prognoser 
över hur materialbehovet väntas se ut för en viss tid framöver. Dessa prognoser beräknas idag 
för hand, det vill säga varje beställt badrum gås igenom artikel för artikel tills det att 
materialbehovet är specificerat. Detta är ett väldigt tidskrävande arbete, så Inwall har tagit 
fram två Excel-verktyg för att underlätta detta arbete.  
 
Det första verktyget baseras på att snittvärden på kvantiteten beräknats för de artiklar som 
ingår i samtliga badrum. Sedan är meningen att endast antalet beställda badrum ska behöva 
anges för att verktyget ska beräkna det totala materialbehovet. Detta verktyg används inte 
längre då det ansågs väldigt ”trubbigt” eftersom det verkliga antalet ingående artiklar ofta 
skiljer sig från de snittvärden som verktyget räknar med. Detta skapar uppenbara problem om 
det är många beställda badrum som kräver mer eller mindre artiklar än vad som finns angivet 
i prognosen. Artiklar som är lägenhets- eller kundspecifika har hanterats vid sidan av detta 
verktyg, eftersom verktyget endast kan hantera artiklar som ingår i samtliga badrum. 
 
Det senaste verktyget fungerar på liknande sätt, men istället för att ha använda sig av endast 
ett typbadrum med snittvärden för ingående materialkvantiteter så matas ett antal 
badrumstyper in initialt vid ett nytt projekt. För dessa badrumstyper anges mer korrekta 
kvantiteter för vad som verkligen ingår i varje typ. När typerna sedan är specificerade räcker 
det, på liknande sätt som med det tidigare verktyget, att ange hur många badrum av varje typ 
som är beställt. Fortfarande kvarstår dock problemet att vissa artiklar faller utanför denna 
prognoskalkylering. Det rör sig om de tillval som hyresgästen/slutkunden har möjlighet att 
göra, om dessa skulle tas med i nuvarande verktyg skulle varje enskilt badrum behöva 
specificeras separat i prognosen vilket skulle innebära mycket administrativt arbete (och 
verktyget skulle förlora sin funktion). Detta verktyg är heller inte särskilt effektivt om det rör 
sig om mindre projekt, med ett litet antal beställda badrum per specificerad badrumstyp. Detta 
då det är samma arbete med att specificera en badrumstyp, vare sig det finns 1 eller 100 
beställningar av den, vilket gör att desto färre beställningar, desto sämre täckning för det 
administrativa arbetet. I de projekt som Inwall arbetar med idag används inte detta verktyg 
eftersom antalet beställda badrum (av samma typ) inte är tillräckligt stort för att det 
administrativa arbetet med att specificera alla badrum skall löna sig. 
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4.1.8 Orderläggning 
Utifrån de prognoser som tagits fram görs sedan avrop till leverantörerna. Innan en order kan 
läggas måste det först bestämmas vart materialet skall levereras. Även om det ingår i Inwalls 
grundkoncept att beställa in allt material till en och samma omlastningscentral för att 
ompaketera materialet och sedan leverera kompletta byggsatser så är det något de på senare 
tid börjat gå ifrån för vissa ingående artiklar. Dessa artiklar beställs istället direkt till 
byggarbetsplatsen och orsaken till detta är ofta att det finns ont om plats på bygget för att 
placera ut containers, löst material som t ex bulkvaror kan då vara lättare att ta emot. För vissa 
artiklar anser Inwall att de inte heller kan tillföra något värdeskapande i form av ompaketering 
eller dylikt genom att först leverera det till sina lokaler. Direktleveranser innebär dock att 
multihantverkarna på plats måste ägna mer tid åt godsmottagning vilket kan få konsekvenser 
på montagetiden för badrummen, så det blir en avvägning som får göras från gång till gång. 
Det material som beställs till Inwalls lokaler beställs antingen mot lager eller så beställs det 
direkt mot kundorder beroende på vad det rör sig om för produkter. 
 
När behovet är specificerat och det även är bestämt vart godset skall levereras, läggs order till 
alla berörda leverantörer. I dagsläget har Inwall ca 15 leverantörer (här ingår endast de som 
levererar artiklar som ingår i badrummen, ej kontors- eller förbrukningsmaterial mm). Inwall 
försöker att lagerhålla så lite produkter som möjligt, så mycket material beställs inte för att 
lagerhållas i förväg utan istället så att det anländer kort innan det skall skickas iväg från 
Inwalls lokaler.  

4.2 Inleverans/godsmottagning 
När en leverans anländer hanteras den på olika sätt beroende på vad det är för typ av 
beställning. Som nämnt tidigare beställs material antingen mot lager, mot en specifik 
kundorder till Inwalls lokaler eller mot en specifik kundorder men direkt till 
byggarbetsplatsen. Material som levereras till Inwall direkt mot kundorder placeras på en 
avlastningsyta tills det att materialet kan lastas in i containers. För material som levereras till 
Inwall för att lagerhållas är tanken att det ska inlagras direkt när det anländer, även om det är 
mycket att göra så har inlagring relativt hög prioritet för att undvika oordning i lagret. Vid 
inlagring har varje artikel en given hyllplats, men om det rör sig om en ny artikel placeras den 
vid artiklar inom samma kategori då lagret är strukturerat enligt detta, d.v.s. VVS-artiklar för 
sig och el-artiklar för sig och så vidare. Nya artiklar förs även in i ett dokument kallat 
produktkodstabellen, ett Excel-dokument som innehåller alla Inwalls artiklar samt 
information om dessa såsom artikelnummer, hyllplats, leverantör, ledtid mm. Om inlagringen 
av dessa produkter ändå inte hinns med så placeras dessa artiklar på samma avlastningsyta 
som nämnts tidigare.  

4.3 Bearbetning 
Även om Inwall försöker att jobba så att de slipper bearbetning av material i största möjliga 
mån finns det i dagsläget vissa artiklar som måste bearbetas innan de kan användas. De 
artiklar det handlar om är följande: 

• Metallreglar – Innan de nya väggskivorna kan sättas upp i ett badrum, sätts ett antal 
metallreglar upp på de gamla väggarna för att skapa en luftat utrymme mellan 
väggarna. Dessa reglar har köpts in som metervara, vilket kräver att Inwall själva 
kapar dem till rätt längder efter varje badrum. Sedan måste hål borras upp i reglarna 
för de instanser och skruvar som används vid monteringen. Detta arbete är väldigt 
tidskrävande och med detta argument har de försökt att gå ifrån att beställa in reglarna 
som metervara. Detta genom att en alternativ leverantör som levererar färdigkapade 
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och borrade reglar, vilka kan justeras inom vissa intervall så att reglarna inte behöver 
vara specifika för en viss badrumstyp. 

 
• Ventilationsrör – För vissa badrumstyper kommer ventilationen in i badrummet 

längre ner än vad som passar bäst för Inwalls monteringsarbete. För dessa badrum 
måste de ventilationsrör som installeras modifieras genom borrning. 

 
• Platonmatta – Innan golven i badrummen flytspacklas, läggs en så kallad 

platonmatta, vilken skapar ett luftat utrymme mellan det gamla och det nya golvet. 
Denna matta köps in på rulle och måste sedan kapas till i rätt längder. För detta 
ändamål finns en egenutvecklad kapningsstation där mattan kapas upp efter vissa 
standardmått som fungerar för de flesta badrum. Dessa rullar är 2 meter breda, men 
oftast används inte hela bredden av mattan då badrummet generellt är mindre. 
Spillbitarna används dock inte eftersom en speciell tejp måste användas i skarvarna 
och denna tejp är dyr och behöver tidskrävande och noggrann montering. 

4.4 Packning och lastning 
Innan packningen kan börja måste vissa förberedelser göras. Först skall det specificeras vad 
det är som skall skickas i en viss leverans, samt hur materialet skall delas upp mellan alla 
containers som skall skickas i den givna leveransen. Generellt sett levereras allt material till 
alla badrum som tillhör samma avloppsstam1 i en leverans, då monteringsarbetet är upplagt 
som så att alla badrum tillhörande samma stam monteras på en gång. I detta steg bestäms hur 
materialet skall packas i varje container för att monteringen på byggarbetsplatsen skall kunna 
ske så smidigt som möjligt. Mycket av materialet paketeras i mindre paket, innan det lastas i 
containern, efter hur de skall monteras. Exempelvis paketeras alla delar som skall ingå i ett 
visst monteringsmoment2 tillsammans i någon form av emballage innan det placeras i 
containern. Detta så att en multihantverkare enkelt skall kunna hämta allt material, som denne 
behöver för att utföra ett visst arbetsmoment, på en och samma gång till det badrum där 
arbetet ska utföras. Även dessa delpaket kan i sin tur innehålla mindre paket. 
Paketeringsarbetet kan beskrivas med en hierarkisk struktur enligt följande: 
 

0. Projektnivå – Med ett projekt menas det arbete som omfattas av kundkontraktet,  
t ex en hel byggnad eller en trappuppgång i vilken Inwall har blivit anlitade att 
renovera badrummen. 
 

1. Leveransnivå – Ett projekt är uppdelat i en eller flera leveranser. En avloppsstam åt 
gången renoveras och därmed levereras även material för en avloppsstam åt gången 
(även om fler stammar kan renoveras samtidigt, men då är det separata arbetslag som 
renoverar varje stam och leveranserna sköts separat). Leveranser sker i dagsläget på 
måndagar för att det skall finnas ett fast veckoschema att arbeta efter (p.g.a. av vissa 
arbetsmoment i byggprocessen, t ex görs flytspackling av golv på fredagar så de kan 
torka över helgen eftersom det inte går att vistas i badrummen under denna process). 

 
2. Containernivå – Varje leverans består av en eller flera containers beroende på hur 

många badrum som ska levereras. För denna nivå görs en följesedel. Detta dokument 
                                                 
1 Avloppsstam – I detta sammanhang, ett avloppssystem som löper genom våningsplanen, från översta våningen 
till bottenplan, dit ett antal badrumsavlopp är inkopplade (oftast så ligger dessa badrum direkt över varandra). En 
trappuppgång kan ha flera olika avloppsstammar.  
2 Monteringsmoment – Ett visst steg eller moment som skall utföras, t ex att montera ett handfat med alla 
tillhörande delar. 

  14



talar om vilka lösa artiklar (för vilka det inte finns något behov att paketera ytterligare) 
samt vilka paket från nivå 3 som skall lastas direkt i containern, den tar alltså inte upp 
vilka delar som ingår i de paket som lastas. Övrig information som måste tas fram och 
skrivas på följesedeln är bland annat antal av varje artikel eller paket på denna nivå, i 
vilken del av containern materialet ska placeras, var i lagret som en artikel ligger 
(endast för vissa artiklar) samt i vilken ordning det ska lastas i containern. Unika 
artikelnummer för de produkter som finns på följesedeln står ofta med på respektive 
rad, men inte alltid. Arbetet med att bestämma var något ska placeras i containern 
samt i vilken ordning det ska lastas är något som görs kontinuerligt. Detta på grund av 
att alla projekt och leveranser ser olika ut samt att Inwall ständigt försöker att arbeta 
mer effektivt. 

 
3. Nivå 3 – På nivån som ligger under containernivå definieras vad som ingår i de paket 

som lastas i en container. Detta beskrivs på en plocklista, en för varje typ av paket, 
som talar om vilka lösa artiklar och eventuellt ytterligare delpaket som skall ingå i ett 
visst paket. Inte heller här beskrivs innehållet av ett delpaket från en lägre nivå, istället 
görs detta antingen på en plocklista på nästa nivå, eller som för vissa delpaket med få 
delar, inte alls även om tanken är att det skall finnas plocklistor för alla paket. Övrig 
information som finns på plocklistan, likt följesedeln, är antal av varje artikel eller 
paket, var i lagret som en artikel ligger (endast för vissa artiklar) samt i vilken ordning 
de ska plockas. Unika artikelnummer för de produkter som står på plocklistan står ofta 
med på respektive rad, men inte alltid. För att paketen skall kunna identifieras snabbt 
på bygget skrivs informationslappar ut för att fästas på paketen. 

 
4. Nivå 4 – På denna nivå definieras slutligen de artiklar som ingår i delpaketen som 

lastas i paketen på nivå 3. Detta beskrivs på en plocklista på samma sätt som i nivå 3. 
 
Ett exempel på denna hierarki visas i figur 4, som beskriver paketeringsstrukturen för 
projektet ”Skulpturen”, där en leverans med två ingående containers illustreras. 
 

 
Figur 4 –Illustration av packningshierarkin för projektet ”Skulpturen”. 
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4.4.1 Förberedande packningsarbete 
Innan lastningen av containers samt packningen av de paket som skall packas på Inwall kan 
börja, måste ovan nämnda följesedlar och plocklistor göras. För att skapa dessa dokument 
används ett antal andra dokument: 
Produktkodstabellen – En tabell över samtliga artiklar som ingår i Inwalls sortiment. 
Typskissar – Skisser över alla badrum, som gjordes i samband med detaljmätningen. 
Kontrolldokument – Ett samlingsdokument över samtliga badrum inom ett visst projekt. 
Innehåller, för varje badrum, information om lägenhetsinnehavare, byggstart, adress, våning, 
väggmått, takhöjd, vilka tillval som gjorts med mera.  
Beställningsdokument – Den lista med artiklar som skickas till leverantören vid beställning. 
Tidigare följesedel – En följesedel som använts vid tidigare projekt, innehåller alla artiklar 
eller paket som skickats vid tidigare tillfällen (även om många rader är dolda, går de att ta 
fram igen). 
Tidigare paketspecifikationer – För alla sorters paket som tidigare skickats finns en 
paketspecifikation, en lista med information om vilka artiklar som ingår i ett paket, antal mm. 
 
Arbetet med att skapa de nya följesedlarna och plocklistorna går till enligt följande, 
 
Följesedlar 
När första följesedeln för ett nytt projekt ska skapas så öppnas en tidigare följesedel där alla 
artiklar eller paket som tidigare använts till en följesedel finns listade. Därefter gås rad för rad 
igenom i detta dokument och alla rader som inte är aktuella för detta projekt döljs. När bara 
rader som skall skickas med denna följesedel finns kvar, beräknas kvantiteten för varje artikel 
och paket. Efter det så multipliceras antalet/mängden som går åt till varje rum med antal rum. 
Om det rör sig om en artikel som kan variera i antal från badrum till badrum på grund av 
tillval och dylikt, kontrolleras antalet för varje badrum i kontrolldokumentet. Om det inte rör 
sig om en artikel där antalet varierar så står inte antalet i kontrolldokumentet, utan den 
kunskapen om badrummen måste den som skriver följesedeln ha (eller så får denne kontakta 
den som definierat badrumstypen). Till efterkommande leveranser inom samma projekt 
återanvänds samma följesedel och arbetsgången ser liknande ut. Efter att en följesedel är klar, 
dubbelkollas den mot de beställningsdokument som finns för denna leverans, så att inget 
material som är beställt till denna leverans utelämnats. 
 
Plocklistor 
För alla paket som Inwall använt sig av tidigare, finns en paketspecifikation. Vid ett nytt 
projekt gås dessa listor igenom för de paket som packas hos Inwall och som är aktuella för 
detta projekt, rad för rad för att kontrollera att ingående artiklar är rätt och i rätt kvantitet för 
detta projekt. Om det är något som inte stämmer korrigeras det och sedan genereras en 
plocklista av denna paketspecifikation. Om det rör sig om plocklistan för metallreglar fås 
kvantiteten för varje badrum ut från typskissen, från vilken de olika måtten på badrummet kan 
utläsas. När sedan kvantiteterna av metallreglar ska beräknas till efterkommande leveranser i 
samma projekt så används inte typskissen längre. Då kontrolleras istället måtten i 
kontrolldokumentet och eventuella korrigeringar av kvantiteten görs vid behov. 
 
Arbetsgången med att skapa dessa dokument är invecklad, väldigt tidskrävande och systemet 
är känsligt för mänskliga fel. När detta system togs fram var det endast tänkt att hantera ett 
fåtal paket, men med tiden har användningen utökats och nu arbetar systemet på gränsen för 
vad det klarar av. Det ställer också stora krav på dem som arbetar med det; dessa personer 
måste ha stor kunskap om hur ett badrum monteras i praktiken och vilka delar som behövs.  
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4.4.2 Packning av delpaket 
Vissa delpaket beställs in som färdiga kit direkt från leverantören medan andra istället plockas 
ihop av lösa artiklar hos Inwall. Till vissa delpaket på nivå 3, så kallade momentpaket, 
används plastkassar från IKEA som emballage medan andra delpaket antingen packas i 
kartonger eller buntas med sträckfilm. Plockningen utförs genom att en manuell rullvagn körs 
omkring i lagret och samtliga delpaket, av samma typ, för en viss leverans packas på samma 
gång. Raderna på en plocklista är sorterade efter ordningen i vilken de ska plockas för att ta så 
liten plats som möjligt. När paketen är färdiga märks de upp med informationslappar som 
talar om vilken våning samt lägenhet varje paket ska till. Delpaket på nivå 4 märks inte upp, 
då de kommer att ingå i en ett paket på nivå 3 som redan är uppmärkt.   

4.4.3 Lastning av containers 
När det kommer till lastningen av containers kan det från följesedeln utläsas i vilken sektion 
av containern olika material skall placeras, material som ska användas tidigt i byggprocessen 
placeras långt fram i containern och tvärt om. Även raderna på följesedeln är sorterade efter i 
vilken ordning material bör lastas in i containern, detta för att lastningen ska gå så smidigt till 
som möjligt. När containern skickas iväg till bygget bifogas även följesedeln och vissa 
plocklistor som kan vara till nytta på bygget (dock inte alla plocklistor, det skulle bli för 
mycket information för multihantverkarna att hantera), medan en kopia av varje dokument 
sparas på Inwall. Ingen uppföljning i form av bekräftelse av att det är rätt material som tagits 
emot på bygget sker i dagsläget, skulle något vara fel märks inte det förrän den artikel som 
saknas verkligen behövs. Angående fyllnadsgraden i de containrar som används så är det 
oftast vikten på ingående material som begränsar mängden som kan lastas i en container. 
Även om det är möjligt att lasta 10 ton i varje container så klarar inte den truck som finns på 
Inwall av att lyfta mer än 4,5 ton, ibland mindre beroende på viktfördelningen i containern. I 
enstaka fall lastas containern till en vikt av 6 ton men då måste artiklarna lastas i containern 
utomhus så att kranbilen själv kan lyfta upp containern på bilen. En avvägning som också 
måste göras är att ju tyngre containern blir desto kortare räckvidd blir det på lastbilens 
kranarm, vilket kan göra det svårt att lyfta av containern på bygget om det är ont om plats. 
Till sist måste även hänsyn tas till de multihantverkare som lastar ur alla containers, om det är 
mer artiklar lastade i en container blir det svårare att hitta och komma åt rätt delar. 

4.5 Returer av containers 
När materialet i en container är förbrukat skickas containern tillbaka som en returleverans till 
Inwall i Katrineholm med den bil som kommer med nästa leverans. Det material som skickas 
tillbaks i containern, om allt har gått rätt till, är de IKEA-påsar som använts till delpaketen, 
lastpallar som skickats samt visst kringmaterial som behövts för att etablera 
byggnationsverksamheten på plats. I vissa projekt skickas även rivningsmaterial med tillbaka 
då bedömningen gjorts att det blir billigare att kassera det ifrån Inwall än att göra det på plats. 
Ofta kommer det dock tillbaka överflödigt material då åtgången varit mindre än planerat, 
trasigt material som inte gått att använda eller rena felsändningar. Efter att allt returnerat 
material tagits om hand och containern städats ur, är den redo att lastas om på nytt. 

4.6 Brister i rutinerna och avvikelser från arbetsplanen  
Förutom den arbetsgång som beskrivits ovan så finns det ytterliggare moment som inte ingår i 
de framtagna rutinerna samt vissa brister i dessa rutiner som bör nämnas och beskrivas 
ytterligare.  
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4.6.1 Returer av överblivet och trasigt material från byggarbetsplatsen 
Som nämnt tidigare händer det att material skickas tillbaka till Inwall av olika anledningar. 
Material som anländer med returleveranser av containrar dokumenteras i Excel-dokument 
men i dagsläget används inte den informationen i någon större utsträckning. Orsaken till 
returen följs endast upp om det är dyrare artiklar eller artiklar som är kritiska i 
monteringsprocessen. De uppföljningar som görs, görs då endast separat för varje leverans, 
ingen sammanställning av tidigare returer för att upptäcka vissa mönster eller systemfel görs. 
Det överblivna materialet kasseras om det är trasigt annars inlagras det på sin plats i lagret. 
Om det rör sig om en artikel som normalt inte lagerförs så placeras den på en plats som för 
stunden anses lämplig. Inga lagersaldon uppdateras i realtid utan det fångas sedan upp vid 
inventeringen, förutsatt att det är en artikel som lagerhålls och därmed inventeras. Vissa 
artiklar som returneras kan inte användas efter ett projekts avslut även om de inte är defekta. 
Det rör sig då om projektspecifika artiklar som sedan inte kan användas i efterkommande 
projekt. Dessa artiklar måste i dagsläget kasseras vilket gör att företaget är måna om att 
beställa in dessa artiklar i exakt rätt kvantitet. Detta skapar i sin tur en osäkerhet om behovet 
skulle felberäknas eller om beställda artiklar på något sätt skulle vara defekta.  

4.6.2 Hantering av materialbrist och restnoterade artiklar 
Ibland händer det att material saknas vid leverans till bygget. Det kan bero på att en artikel är 
trasig när den anländer, att behovet har missberäknats eller slarv vid packningen mm. När 
felet sedan upptäcks av personalen på byggarbetsplatsen är det inte säkert att denna 
information når Inwall i Katrineholm så att en kompletterande leverans kan göras eller att en 
order till leverantör kan läggas så fort som möjligt. Istället händer det att multihantverkarna 
tar detta material från efterkommande leveranser utan att meddela problemet, vilket skapar en 
”ond kedja” där materialbristen kanske inte märks förrän vid sista leveransen vilket ger ett 
kort handlingsutrymme. Om det rör sig om enklare standardartiklar kan de ibland köpas in 
lokalt, dock är detta inget som bokförs hos Inwall förutom att fakturan skickas dit. Dessa 
problem kan även uppstå om en artikel som ska direktlevereras till bygget är restnoterad hos 
leverantör och leverantören inte meddelar detta till Inwall. 

4.6.3 Inkonsekvent arbete med följesedlar och plocklistor  
Tanken med dessa dokument är att den som arbetar med packning enkelt skall kunna 
identifiera vilka artiklar som skall packas. I dagsläget står det i de flesta fall ett unikt 
artikelnummer vid varje rad, men ibland saknas denna identifierare för vissa rader på 
följesedeln/plocklistan. Detta förutsätter att den som packar vet vad det är för artikel som 
efterfrågas (i dagsläget är det samma person som plockar ihop artiklarna som skriver 
plocklistorna). För vissa artiklar står det också var i lagret de finns placerade men inte för alla, 
som tidigare nämnt. Ytterligare ett problem är att det för vissa delpaket inte finns några 
plocklistor, även detta förutsätter att den som plockar dessa paket har vetskapen om vad de 
ska innehålla. 

4.6.4 Avsaknaden av ett IT-system 
I dagsläget har företaget inget IT-baserat affärssystem som hanterar de logistiska delarna. 
Detta gör att en uppsjö av egentillverkade Excel-dokument måste användas vilka är väldigt 
tidskrävande att arbeta med och att hålla uppdaterade. Dessa dokument är också väldigt 
känsliga mot slarvfel. 
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5 Leverantörsrelationer 
Detta kapitel beskriver de relationer och samarbeten som Inwall utvecklat med sina 
leverantörer. 
 
Som nämnt tidigare, så har Inwall ca 15 leverantörer av material till badrumsrenoveringarna. 
Från ungefär hälften av dessa leverantörer beställer Inwall in artiklar mot lager, det rör sig 
ofta om bulkvaror men även andra artiklar. Från den andra hälften så beställer Inwall endast 
material direkt mot sina egna kundorder. Mot dessa leverantörer förekommer vissa 
samarbeten utöver att Inwall bara köper artiklar av dem. Framför allt handlar det om att vissa 
leverantörer utför en del paketeringsarbete åt Inwall, men även andra samarbeten finns: 
 
Packning 
Inwall arbetar med vissa leverantörer för att få dem att packa ihop många artiklar i färdiga 
paket, som Inwall sedan kan lasta in i container direkt vid leverans (eller i ett paket på högre 
nivå), vilket sparar mycket arbete för Inwall. I vissa fall köper leverantören även in artiklar 
som normalt inte ingår i dennes sortiment för att komplettera paketen vilket gör att Inwall kan 
minska ner antalet leverantörer. Anledningen till att de gör allt detta är till viss del att Inwall 
får betala en summa för arbetet, men även för att Inwall hjälper leverantörerna att introducera 
detta arbetssätt vilket kan gynna dem i arbetet med andra kunder. 

 
Bearbetning 
Tidigare har de metallreglar som används bakom väggskivorna beställts in som metervara, nu 
har Inwall dock hittat en ny leverantör som på prov tillverkar reglar som är anpassade direkt 
efter Inwalls kundorder. Detta medför att Inwall slipper den tidskrävande bearbetningen av 
reglarna. 

 
Konsignationslager 
Då de mineritskivor3 som används i byggprocessen är relativt dyra och utrymmeskrävande, 
har Inwall inte möjlighet att lagerhålla dessa i det antal som egentligen skulle behövas för att 
täcka upp osäkerheten i branschen (på grund av oväntad efterfrågan, felaktiga lagersaldon 
mm). Mineritskivorna har en lång ledtid och det finns endast en leverantör som kan leverera 
till ett rimligt pris. Eftersom denna artikel är väldigt kritisk i byggprocessen har Inwall 
förhandlat med leverantören så att denne håller ett konsignationslager4 i Sverige 
(tillverkningen sker i Finland) från vilket Inwall kan göra avrop med kortare ledtid.  

                                                 
3 Mineritskivor – Det är dessa skivor som utgör grunden i de nya väggarna i det renoverade badrummet. De fästs 
på metallreglarna och kläs sedan med kakel. 
4 Konsignationslager – Ett lager som är dedicerat en specifik kund vilken kan göra avrop ifrån det, dock så ägs 
fortfarande produkterna av leverantören tills det att kunden säljer varorna vidare.  
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6 Lagerstyrning 
Detta kapitel beskriver kort anledningen till att Inwall håller lager, samt kort om hur detta 
inventeras. 

6.1 Lagerhållning av artiklar 
Även om Inwall på många sätt fungerar som ett grossistföretag, försöker de att hålla så få 
artiklar som möjligt i lager och hålla nere lagernivåerna för dessa. Detta åstadkoms genom att 
många artiklar beställs direkt mot Inwalls kundorder, antingen som direktleveranser till 
bygget men främst till Inwall i Katrineholm lagom till utleveransen så att det kan lastas direkt 
i container. Det finns olika anledningar till att en del artiklar ändå lagerhålls. De artiklar som 
lagerhålls är följande: 

• Billiga artiklar och mindre artiklar - T ex skruvar och plugg som inte kostar mycket 
och tar liten plats kan lagerhållas utan att belasta företaget, dessa skulle endast 
generera onödiga merkostnader om mer frekventa beställningar gjordes.  

• Bulkvaror - Bulkvaror lagerhålls också till viss del då dessa ofta kan användas i 
samtliga projekt och det är praktiskt att lagerhålla dessa då det är svårt att beräkna den 
exakta åtgången.  

• Artiklar som köps mot mängdrabatt - Det kan också röra sig om produkter där 
Inwall erhåller mängdrabatter vid inköp som är större än behovet, det lönar sig helt 
enkelt inte att köpa dessa produkter i mindre kvantiteter. 

• Artiklar med långa ledtider - En viktig anledning till att vissa produkter lagerhålls är 
att de har väldigt långa ledtider från leverantör. Skulle ett oväntat behov dyka upp av 
någon anledning, är det bra att ha dessa artiklar på lager så att behovet kan täckas upp 
innan det blir akut.  

• Kritiska artiklar - Inwall har ett antal artiklar som är väldigt viktiga för 
byggprocessen, vilken helt stannar upp om dessa artiklar inte är på plats i rätt tid. Två 
av dessa artiklar, mineritskivor och metallreglar, är extra kritiska då de har långa 
leveranstider samt att de ej går att köpa från alternativa leverantörer. Då dessa artiklar 
är relativt dyra vill Inwall inte hålla allt för stora lager av dem, men ett säkerhetslager 
på material till mellan 50-100 rum anses ändå nödvändigt samtidigt som dessa flöden 
styrs hårdare än andra vid prognoskalkyleringar. 

6.2 Inventeringsrutiner  
Inwall har inga fasta inventeringspunkter utan detta arbete sker rullande; totalt sett inventeras 
varje artikel ca en gång i månaden. Inventeringen görs för en leverantör åt gången och då ofta 
i samband med att en beställning ska läggas till den leverantören. Om det vid inventering eller 
plockning upptäcks att något håller på att ta slut rapporteras detta, men några fastslagna 
beställningspunkter i lagernivåerna finns i regel inte. 
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7 SCOR 
Detta kapitel ger en beskrivning av hur Inwall kan använda delar av SCOR-modellen för att 
utvärdera sin verksamhet. 
 
För att det ska vara någon mening med att förbättra något måste det vara möjligt att efteråt 
kunna konstatera att det verkligen blev bättre. Av denna anledning har ett antal mätetal valts 
utifrån SCOR-modellen med avsikten att fånga upp och mäta eventuella förändringar. Dessa 
mätetal måste kvantifieras i dagsläget och sedan måste de kvantifieras på nytt efter att 
eventuella förändringar i genomförts. Mätetalen är hämtade från version 7.0 av SCOR-
modellen och de som ansågs mest intressanta för att analysera Inwalls logistikflöde, och 
därför valdes ut är: 

• Perfekt order (Perfect Order Fulfillment) 
• Ledtid (Order Fulfillment Cycle Time) 
• Totala försörjningskedjekostnader (Supply Chain Management Cost) 
• Kostnad för sålda varor (Cost of Goods Sold) och Ledtid till betalning (Cash-to-cash 

Cycle Time). 
• Ledtid till betalning (Cash-to-cash Cycle Time)  

 
Definitioner av mätetal enligt tolkningen av SCOR-modellen 
Eftersom SCOR-modellen är skapad med tillverkande industriföretag i fokus behövs en 
ytterligare tolkning av modellen och en anpassning till byggbranschen. Därav har vissa 
modifikationer av mätetalen gjorts och definitionerna som används i denna analys är följande: 
 
Perfekt order (Perfect Order Fulfillment) 
Definieras som hur stor andel av företagets order som är perfekta. En order definieras här som 
en leverans, innehållande en eller flera containers. Detta eftersom en order för Inwall 
egentligen är ett helt projekt och om mätningen gjordes på denna nivå skulle mätetalet baserat 
på ett väldigt litet antal mätningar och eventuellt vara missvisande. Ett projekt består alltså för 
denna mätning av flera order där beställare (kund) är den egna organisationen av 
multihantverkare. Varje specifikation av ingående kit eller produkter i containern sätts lika 
med en orderrad och inom varje orderrad måste (enligt kunden) specificerad produkt 
levereras, i angiven kvantitet, vid angivet datum, i angiven kvalitet, med angiven 
dokumentation och till angiven kund, för att orderraden skall anses perfekt. Om alla 
orderrader för samtliga containrar i en leverans är perfekta anses ordern vara perfekt. 
Mätetalet anger därmed hur många order (procentuellt) som levererats helt utan fel. En 
tolkning måste göras vid varje mätning. Små fel som inte är kostsamma kan göra att ordern 
inte bedöms som perfekt och en ”perfekt order” på 50% behöver inte betyda att hälften av alla 
containrar bara innehåller hälften med rätt material, utan att kanske en enda skruv fattades i 
hälften av containrarna. Däremot kan en ”perfekt order” på 50% indikera ett systemfel där det 
systematisk fattas en skruv. En djupare analys måste hela tiden åtföljas med mätetalet.   
 
Ledtid (Order Fulfillment Cycle Time) 
Nettoledtiden definieras som medeltiden mellan det att kunden angett den sista 
specifikationen av produkten, alltså det sista datum som hyresgästen har på sig att bestämma 
alla tillval, så att allt material till ordern kan beställas (och containern fyllas) tills dess att 
containern är på plats vid byggplatsen. På så sätt följs SCOR-modellens önskan att mäta hur 
snabbt företaget kan svara mot kundernas önskemål.  
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Bruttoledtiden definieras som medeltiden mellan det att ett kundorderkontrakt är påskrivet 
och leverans av första container. På så sätt följs återigen SCOR-modellens tanke att mäta 
planeringsmöjligheterna där en lång bruttoledtid anses ge stort planeringsutrymme.   
 
 
Totala försörjningskedjekostnader (Supply Chain Management Cost) 
Här samlas alla kostnader förknippade med verksamheten utom Kostnad sålda varor (Cost of 
Goods Sold), se nedan. 
 
Kostnad sålda varor (Cost of Goods Sold) 
I denna post skall alla operativa kostnader samlas. De kostnader hos Inwall som bör summera 
under detta mätetal är direkt materialkostnad, direkt lön för packning av containers, direkt lön 
för paketpackning, direkt lön för bearbetning, förbrukningsmaterial som kan knytas till 
packningen, lokalhyra för lager-, packnings- och bearbetningsytor och till sist hyra för 
containrar.  
 
Ledtid till betalning (Cash-to-cash Cycle Time)  
Mätetalet definieras som tiden mellan utbetalning för råmaterial till inbetalning för 
färdiglevererad order (leverans). Denna tidsperiod kan beräknas enligt följande formel: 
 
- Utbetalningstid + Dagars råmaterial + Monteringstid + Inbetalningstid = Ledtid till betalning 
 
De ingående termerna som först måste beräknas är: 
 

• Utbetalningstid - Tiden det tar i snitt för Inwall att betala sina leverantörsfakturor. Till 
skillnad från de andra tre termerna, skall denna tidsperiod inte adderas till de övriga, 
den ska istället subtraheras, ju längre Inwall kan vänta med att betala sina fakturor 
desto kortare tid ligger de ut med pengarna. 

 
• Dagars råmaterial - Tiden som materialet ligger på lager hos Inwall. Lagervärdet per 

dag (mätt några dagar under ett år) jämförs med totala lagervärdet för hela året enligt 
formlen: 

 
[(Genomsnittligt lagervärde) / (Totalt lagervärde på helt år)] * 365 dagar = Dagars 
råmaterial 

 
• Monteringstid - Från det att materialet levererats till bygget, tar det en viss tid att 

montera badrummen och sedan slutbesikta dem (i regel 10 + 5 dagar).  
 

• Inbetalningstid - Till sist adderas tiden som kunden i snitt tar på sig att betala fakturan. 
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8 Analys och utvärdering 
Detta kapitel tar upp och definierar de problem som finns inom företaget. För dessa problem 
ges sedan ett antal lösningsförslag och till viss del hur dessa kan implementeras. Till sist så 
utvärderas SCOR-modellen och dess användningsområde. 

8.1 Problem med dagens arbetssätt 
Under kartläggningen av Inwalls logistikprocess identifierades vissa problem i dagens 
arbetsgång. Även andra områden som i dagsläget fungerar bör lyftas fram då risken finns att 
de skulle bli svåra att hantera vid en större expansion av verksamheten, speciellt om företaget 
även börjar arbeta mot privatmarknaden. Det är viktigt att fokusera på dessa områden redan 
nu då det kan bli svårare att försöka ändra verksamheten i efterhand. Områden och delar som 
Inwall i första hand bör fokusera på är följande: 
 
Behovsplaneringen 
Den behovsplanering som görs idag, görs manuellt enligt tidigare beskrivning. Detta är ett 
väldigt tidskrävande arbete och skulle Inwall expandera så pass mycket som de förväntar sig, 
kommer inte detta arbete att fungera. Speciellt inte om de inriktar sig mot privatmarknaden 
där varje enskilt badrum är unikt och innebär en ny order.  
 
Arbetet med att förbereda packningen 

• Plocklistor/följesedlar 
I dagsläget är det ett väldigt tidskrävande och komplext arbete att göra plocklistor och 
följesedlar. Arbetsgången finns ej dokumenterad och mycket av arbetet är helt beroende 
av kunskaper som endast de som idag utför arbetet har. Det används en mängd olika 
Excel-dokument för att skapa en följesedel eller plocklista och på grund av allt manuellt 
arbete är systemet väldigt känsligt mot mänskliga fel.  
• Packordning  
Som nämnt tidigare, ser alla projekt olika ut och därmed ändras också sättet att packa. 
Detta kräver en hel del planeringsarbete för att bestämma hur material på bästa sätt bör 
lastas inför varje ny leverans.  
• Inkonsekventa plocklistor samt avsaknad av plocklistor 
Informationen är inte alltid den samma för alla artiklar på en plocklista, exempelvis för 
vissa artiklar finns artikelnummer givet men inte för andra. För vissa delpaket finns inga 
plocklistor överhuvudtaget. I dessa situationer är det nödvändigt att plockaren själv vet 
exakt vilka artiklar som efterfrågas. 

 
Bristande feedback om felaktiga leveranser 
Det sker ingen form av leveransbekräftelser när material anlänt till bygget. Skulle någon 
artikel saknas vid leveransen, kan denna information nå Inwall för sent när behovet redan är 
akut eftersom det inte finns några fasta rutiner för multihantverkarna att följa. 

 
Bristfälliga rutiner för uppföljning av felaktiga utleveranser 
Om det saknats artiklar i en leverans till byggarbetsplatsen eller om trasigt, överflödigt eller 
felaktigt material returneras till Inwall, så finns inga fasta rutiner som används för att följa 
upp vad problemet är. De gånger uppföljning sker så är det endast för dyra eller kritiska 
artiklar och denna uppföljning görs som nämnt endast för en leverans åt gången, någon 
sammanställning av tidigare problem görs inte. Rör det sig om överflödigt material sker inte 
heller någon uppdatering av lagersaldot när artiklarna inlagras på nytt. Ingen dokumentering 
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görs heller för hur problemet löstes. Problem som kan uppstå på grund av dessa brister är att 
om det finns systematiskt återkommande problem, till exempel att det alltid saknas artiklar i 
ett visst paket, eller att ett visst montörslag generellt måste kassera fler produkter än andra på 
grund av ovarsam hantering, så finns risken att Inwall inte märker detta. 
 
Osäkerhet vid beställning 
Vissa kundorderstyrda artiklar måste kasseras om det verkliga behovet är mindre än det antal 
som beställts. Detta gör att Inwall inte vågar ha en viss säkerhetsnivå på beställningarna eller 
hålla ett säkerhetslager, vilket i sin tur kan komma att resultera i materialbrist om prognoserna 
visar sig felaktiga eller om efterfrågan förändrats. 
 
Låg fyllnadsgrad i containers (speciellt vid returtransporter) 
I dagsläget begränsas lastmängden i containrarna först och främst av Inwalls trucks 
lyftförmåga, både kranbilarna och containrarna klarar tyngre laster. Vid returtransporterna av 
dessa containers är det i regel tomma containers som skickas så när som på att överblivet 
material och, för vissa projekt, rivningsmaterial skickas tillbaka. 
 
Inwall är upplåsta till att anlita kranbilar för sina containertransporter 
Dessa är dyrare att anlita, och om företaget skulle expandera stort kan det bli svårt att få tag i 
transporter då dessa inte finns att tillgå i samma utsträckning som vanliga lastbilar. 
 
Effektiviteten på plockningen 
Detta område behöver inte vara ett problem, men det är svårt att avgöra då inga tester eller 
analyser utförts på dagens plockning gentemot andra plockningsmetoder. 
 
Den tekniska utvärderingen är för tidskrävande att utföra 
På grund av att den är tidskrävande och komplicerad att göra, utförs inte den tekniska 
utvärderingen i den omfattning som vore önskvärt. 
 
Företaget står och faller med enstaka personer 
Som det ser ut idag, besitter enstaka personer unik information och kunskaper om exempelvis 
hur vissa arbetsmoment ska utföras. Delar av denna kunskap är nödvändig för att 
verksamheten ska fungera, vilket gör företaget sårbart och försätter det i en beroendeställning 
till enstaka personer.  
 
Restnoterade artiklar 
Som diskuterats tidigare så händer det att det saknas artiklar i Inwalls utleveranser då Inwall 
inte har fått hem dem i tid. Det finns flera anledningar till detta, det kan bero på leverantörer 
som inte levererar i tid eller att Inwall inte hinner beställa artiklarna i tid på grund av 
svängningar i efterfrågan, felberäkningar, sent inkomna tillval eller ändringar bland dessa med 
mera. Gemensamt för dessa problem är att de måste hanteras utanför det rutinmässiga arbetet, 
nya tillfälliga lösningar måste hela tiden tas fram. I dagsläget har Inwall lyckats bra med att 
lösa problemen och hållit sina montagetider. Frågan är dock hur bra de skulle lyckas med det 
om materialflödet, och därmed problemen, ökade? Då skulle de anställda ha mer rutinmässigt 
arbete att utföra samtidigt som varje problem fortfarande måste hanteras individuellt, vilket 
kan resultera i att badrummen inte blir klara i tid.  
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8.2 Förslag på lösningar på problemen 
Många av de problem som Inwall har i sin verksamhets kan med fördel lösas genom att någon 
form av IT-baserat affärssystem införs, som integrerar logistikprocesser som ordermottagning, 
behovsplanering och lagerhantering medan andra problem måste lösas separat. 
 

8.2.1 Förslag på IT-baserade lösningar 
De problem som skulle kunna lösas med ett IT-baserat affärssystem är: 

• Svårigheterna med den tekniska utvärderingen 
• Behovsplaneringen 
• Arbetet med att förbereda packningen 

o Plocklistor/följesedlar 
o Inkonsekventa plocklistor samt avsaknad av plocklistor 

• Effektiviteten på plockningen 
 
Utformningen och användningen av affärssystemet skulle i grova drag kunna fungera enligt 
följande: 
 
Stommen i systemet är en artikeldatabas som innehåller all relevant data om samtliga artiklar, 
såsom artikelnummer, hyllplats, leverantör, ledtid med mera. Denna artikeldatabas används 
sedan av ett antal olika funktioner som hanterar företagets logistikprocesser. När en order 
kommer in förs all data rörande denna in i systemet, bland annat hur många leveranser det är, 
när dessa ska levereras, samt vilka badrumstyper som är beställda. Att initialt specificera ett 
standardbadrum måste göras även med detta system men tanken är att denna information på 
ett enkelt sätt ska kunna återanvändas av andra funktioner. Först måste badrummen brytas ned 
i mindre beståndsdelar som sedan länkas samman i en produktstruktur. För varje ny 
badrumstyp som sedan beställs, ska endast de delar som förändras behöva lyftas ur 
produktstrukturen och specificeras på nytt. Efter att detta är gjort bör den tekniska 
utvärderingen kunna göras av systemet och vid behov, lämna varningar eller kommentarer om 
exempelvis några tillval inte passar ihop med standardutbudet. 
 
När systemet sedan har information om vilka och hur många artiklar som ingår i 
badrumstyperna samt hur många av varje badrumstyp som är beställda, kan en behovsplan 
med rekommenderade beställningsdatum automatiskt generas. Detta genom att systemet ser 
till vilka och hur många artiklar som ska ingå i varje leverans samt vilka ledtider dessa artiklar 
har. 
 
När det är dags att plocka ihop artiklarna till en leverans, kan systemet även generera färdiga 
plocklistor och följesedlar för den leverans som anges. Detta återigen då systemet har exakta 
data om vilket material som ska ingå i en viss leverans. Systemet hämtar då relevanta data ur 
artikeldatabasen såsom artikelnummer, hyllplats med mera och lägger till det på följesedeln 
eller plocklistan. I och med att detta sker automatiskt, kommer det alltid att vara samma sorts 
information för samtliga artiklar och plocklistor kommer alltid att genereras för alla delpaket 
(förutsatt att de en gång definierats). Detta minimerar risken för slarvfel och den enda 
kunskapen som egentligen krävs av personen som skriver ut plocklistan är att veta vilket 
projekt samt vilken leverans det rör sig om. Med hjälp av detta system skulle också andra 
plockningsmetoder enkelt kunna prövas. Genom att sortera en plocklista innehållande 
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samtliga artiklar för en leverans efter hyllplats, skulle zonplockning5 kunna utvärderas för att 
eventuellt minska springet på lagret. Sedan skulle delpaketen kunna plockas ihop på en och 
samma plats.  
 
Med detta system kan Inwall hålla en mer exakt uppfattning om sina lagersaldon, genom att 
alla inleveranser av material förs in i systemet samt att det som plockas dras bort från saldot. 
Även överflödigt material som inkommer med returleveranserna kan nu föras in i systemet 
vilket sedan gör det lättare att hitta dessa artiklar om de normalt inte lagerhålls.  

8.2.2 Förslag på lösningar till övriga problem 
 
Bristande feedback om felaktiga leveranser 
För att komma till rätta med kommunikationsproblemen mellan Inwall och de som tar emot 
containrarna på bygget och sedan monterar badrummen måste standardrutiner, samt rutiner 
för att hantera olika problem som kan uppstå, finnas. Det kan röra sig om att den som tar emot 
containrarna går igenom en checklista och övergripande kontrollerar att allt är med. Skulle 
något saknas kontaktar personen Inwall omgående så att problemet kan lösas så fort som 
möjligt, men om allt stämmer, kan den godkända checklistan returneras med den tomma 
containern. För att detta ska fungera i praktiken kan det vara bra att utse en godsmottagare 
som tar emot alla materialleveranser till bygget och är väl förtrogen med rutinerna. Också om 
en multihantverkare vid montering upptäcker att det fattas artiklar på lägre packningsnivåer, t 
ex att antalet skruvar för ett visst moment inte räcker till, bör detta rapporteras så att det inte 
handlar om ett systemfel som släpar efter.   
 
Osäkerhet vid beställning 
Som nämnts måste vissa överblivna artiklar kasseras efter ett avslutat projekt, då de var 
projektspecifika och inte kan användas till efterkommande projekt. Detta resulterar i att de 
beställs med minimala säkerhetsmarginaler. För att eventuellt eliminera denna osäkerhet, 
skulle en dialog kunna föras med leverantörerna för att se om de finns någon möjlighet att de 
skulle kunna köpa tillbaka överblivna artiklar. Om så vore fallet skulle Inwall kunna beställa 
dessa artiklar med en högre säkerhetsmarginal för att täcka upp eventuella felberäkningar eller 
svängningar i efterfrågan. Även om leverantören kanske inte är villig att köpa tillbaka 
artiklarna för samma pris samt att Inwall måste stå för alla transportkostnader, kan ändå en del 
av inköpskostnaden återfås istället för att artiklarna kasseras. 
 
Låg fyllnadsgrad i containers (speciellt vid returtransporter) 
Då det är Inwalls truck som till stor del begränsar lastförmågan i containrarna, kanske 
alternativ till denna borde ses över. Skulle lastförmågan ökas från 4,5 ton till de 6 ton som 
lastbilskranarna klarar av, skulle detta generera en minskning av det totala transportbehovet 
med en fjärdedel. Detta resonemang förutsätter dock att bilarna alltid kör med maximalt antal 
containers och att materialet inte blir för svåråtkomligt för multihantverkarna. Alternativ till 
Inwalls truck skulle kunna vara en truck som klarar tyngre lyft eller någon form av 
traversanordning. Något som måste tas extra hänsyn till om lastmängden ökas är hur 
materialet lastas i containern. Detta då multihantverkarna fortfarande måste kunna komma åt 
allt material i den ordning det ska monteras. 
 
 
                                                 
5 Utifrån den beskrivnings som givits för zonplockning så skulle det i Inwalls fall röra sig om plocklistan istället 
för ordern och att det är samma person som plockar samtliga zoner men endast en zon åt gången, då det i 
dagsläget endast finns en person som plockar.  
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Inwall är upplåsta till att anlita kranbilar för sina containertransporter 
Detta problem går ej att komma ifrån så länge som Inwall använder containers som lastbärare. 
Dock är det svårt att finna bra alternativ till dessa eftersom materialet måste kunna låsas in på 
byggarbetsplatsen och det normalt varken finns tid eller plats för att lasta ut materialet ur 
lastbäraren och in i renoveringshuset vid leverans. Ett alternativ skulle kunna vara att använda 
trailers istället för containers. Då skulle allt material kunna lastas i trailers på Inwall, sedan 
beställs en transport till bygget. Väl på plats ställs trailern av och bilen kan köra iväg. När 
trailern sedan är tömd meddelas transportföretaget som hämtar den och Inwall behöver ej 
bekymra sig om returtransporten. Dock finns många nackdelar med denna metod. Öppningen 
på denna lastbärare ligger inte marknivå vilket försvårar utlastningen. Även storleken blir ett 
problem då den blir svårare att ställa av på bygget samt om det rör sig om mindre leveranser 
kan det vara svårt att hålla en effektiv fyllnadsgrad. Inwall utvärderar i dagsläget ett system 
med rullvagnar, liknande de som posten använder. Genom att transportera delar av materialet 
i rullvagnar så kan dessa sedan köras med vanliga lastbilar till bygget vilka framförallt är 
billigare än kranbilarna. Dessa rullvagnar lastas, på plats, in i en container som är fast 
placerad under hela renoveringstiden. Allt material kan inte köras i dessa vagnar, men en grov 
uppskattning från Inwalls sida är att ungefär hälften av materialet skulle kunna transporteras 
på det viset. En annan förhoppning förutom att andelen kranbilar kan minskas är att det totala 
transportbehovet väntas minska då materialet eventuellt kan packas mer utrymmeseffektivt i 
dessa vagnar. 
 
Företaget står och faller med enstaka personer 
En lösning på detta problem är att för de arbetsmoment där det anses behövas, dokumentera 
arbetsgången och skriva ner instruktioner för hur och i vilken ordning arbetet ska utföras. 
Dessa handlingar skulle sedan ligga som en trygghet för företaget men också som en hjälp vid 
exempelvis semesterledigheter och nyanställningar. En annan fördel är att vid 
dokumenteringen sätter sig alla personer, som är involverade i ett visst moment, ner 
tillsammans och enas om hur arbetet verkligen går till. Detta skapar en bättre förståelse för 
varandras arbete samt att eventuella feltolkningar och dubbelarbete kan elimineras.  
 
Bristfälliga rutiner för uppföljning av felaktiga utleveranser  
För att komma tillrätta med problemet skulle ett rapporteringsdokument behövas, där samtliga 
felaktiga leveranser kontinuerligt sammanställs för att sedan analyseras. Detta skulle kunna 
ingå i ett IT-baserat affärssystem men det är inte ett krav. Det viktiga är att det är enkelt att 
hantera så att det verkligen används varje gång en utleverans av någon anledning varit felaktig 
och att regelbundna kontroller görs för att upptäcka eventuella mönster hos problemen. 
 
Restnoterade artiklar 
De restnoteringar som är helt slumpartade är svåra att undvika, däremot går det att gardera sig 
bättre mot dem som inte är slumpartade. Om det, som nämnt ovan, infördes rutiner för att 
sammanställa och analysera problemen så kan återkommande problemkällor lättare upptäckas 
och därmed elimineras. 

8.3 Utvärdering av SCOR  
Initialt när arbetet med denna rapport startade, var tanken att introducera delar av SCOR-
modellen för att på ett standardiserat sätt kartlägga och mäta verksamheten enligt de 
definitioner som ges av SCOR. Ganska snart stod det dock klart att detta inte var möjligt, då 
många av de definitioner som ges i SCOR helt enkelt inte går att implementera på ett 
tillfredsställande sätt hos ett företag som Inwall. Detta gjorde att användningen av SCOR blev 
tvungen att begränsas, och till viss del modifieras, för att resultatet skulle vara användbart.  
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Anledningen till svårigheterna i att implementera SCOR hos Inwall är att även om tanken 
med SCOR-modellen är att den ska rikta sig alla företag, utvecklades den med företag som 
utför repetitiv massproduktion i fokus. Dessa företag kör i regel långa produktionsserier av 
samma produkter, deras kundorder kan ofta mätas i hundratals eller tusentals mindre order 
men framför allt arbetar de mot en (eller flera) väl definierade produkter. För företag i 
byggbranschen däremot ser situationen annorlunda ut. Här utförs arbetet i projektform och 
varje projekt ser på något sätt annorlunda ut mot tidigare projekt och arbetsgången förändras 
ständigt. En order i byggbranschen är ofta ett helt projekt vilket ger ett fåtal men desto större 
kundorders. Arbetet i byggbranschen mynnar heller inte ut i en tydlig och väl definierad 
slutprodukt som reproduceras gång på gång på som i industrin, utan här skiljer sig 
slutprodukterna beroende på omständigheterna för varje projekt. Även om Inwall försöker att 
standardisera sina badrum så mycket som möjligt, är det ändå alltid vissa detaljer som 
förändras och avvägningar som måste göras från gång till gång på grund av omständigheterna 
i varje projekt. 
 
På grund av dessa brister i modellen, att den inte kan hantera denna typ av företag enligt de 
standarder som är grundtanken och själva stommen i modellen, borde den möjligtvis 
omformas eller åtminstone bör det anges i modellen för vilka områden den bäst lämpar sig.  
 
 
 

  30



9 Slutsatser och rekommendationer 
Detta kapitel summerar rapporten och dess analys samt så ges vissa rekommendationer för 
den fortsatta verksamheten. 
 
Inwall är ett företag som på många sätt ligger i framkant när det gäller logistiskt tänkande 
speciellt då de är ett företag som agerar inom byggbranschen, vilken ofta drivs av traditionella 
tankesätt framför effektiv logistik. Inwall är medvetna om logistikens betydelse för ledtider 
och lönsamhet och arbetar kontinuerligt med att förbättra den. Egna effektiviseringar görs 
samtidigt som flera av nutidens logistiktrender efterföljs. Exempelvis lejer de ut mer av både 
packning och bearbetning till sina leverantörer samtidigt som antalet leverantörer minskas 
genom att Inwall får sina leverantörer till att köpa in artiklar som normalt inte ingår i deras 
sortiment. Även lagernivåerna minimeras, genom att kundorderpunkten flyttas bakåt i kedjan 
då mycket av materialet endast beställs mot fasta kundorder.  
 
Trots all denna medvetenhet om logistikens vikt för företaget, finns det ändå vissa områden 
som går stick i stäv med företagets vision om att expandera verksamheten mångdubbelt mot 
dagens volymer. Skulle dagens system för behovsplanering, plocklistor/följesedlar, kontroll 
av lagernivåer och den tekniska utvärderingen fortsätta att användas vid denna expandering, 
så är risken att omkostnaderna skjuter i taket ganska snart samt att det blir svårt att 
upprätthålla samma servicenivå. Dessa metoder kräver alldeles för mycket mänsklig 
inblandning, i form av tidskrävande manuella arbeten, spetskunskaper som endast vissa 
personer besitter samt att kedjan blir väldigt känslig för mänskliga fel. Det skulle också vara 
riskabelt att inte sammanställa och analysera de felaktiga eller ofullständiga leveranser som 
idag kan inträffa. Detta dels då problemen förmodligen ökar proportionellt mot materialflödet 
om inget görs och dels då återkommande problem lättare förbises när olika personer arbetar 
med rapporteringen. En ökning av restnoteringar kan bli svår att hantera då det tar tid att lösa 
dessa individuellt och om detta arbete inte hinns med så blir tillslut resultatet att badrummen 
inte kan slutföras i tid på grund av materialbrist.  
 
För att sammanfatta det hela så fungerar logistiken på Inwall i dagsläget. Leveranser görs på 
utsatta tider och badrummen blir klara i tid. Om de lösningsförslag som givits i denna rapport 
skulle genomföras nu, skulle arbetsbördan för de inblandade kunna minskas men det skulle 
förmodligen inte ha några större effekter på företagets totala lönsamhet eller servicenivå. 
Däremot är vissa av förslagen nödvändiga för den framtida expansion som Inwall räknar med 
inom de närmsta åren, företaget skulle inte fungera med dagens metoder. En stark 
rekommendation till Inwall är att reformerna genomförs innan det att behovet blir allt för 
akut, för då är det både svårare (om inte omöjligt) att genomföra dem och samtidigt få tid till 
att göra det ordentligt. Men som sagt, det är förmodligen inte logistiken som Inwall i 
dagsläget måste fokusera på för en ökad orderingång och lönsamhet. Däremot måste Inwall 
fokusera mer på de delar av logistiken som nämnts i rapporten redan nu för att klara av en 
ökad orderingång och göra denna lönsam.  
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