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Sammanfattning 

2005 gick startskottet för ett samarbete mellan Linköpings Universitet, Katrineholms kommun 
och Peab med syfte att förena byggindustrins och samhällets erfarenhet med akademisk 
forskning. Detta resulterade i forskningscentrumet Brains & Bricks. En forskningsgren kom att 
bli bygglogistik, vilken sedan utvecklades mot att arbeta med SCOR-modellen för att utreda dess 
anpassningsbarhet till byggbranschen.  

Examensarbetet har genomförts inom ramen av uppdragsgivarna Peab och Linköpings 
Universitets önskemål om att utreda de logistiska flödena på Peabs byggarbetsplats Bläckhornet 
i Nyköping. Detta görs med syfte att undersöka SCOR-modellens anpassningsbarhet till 
byggbranschen samtidigt som förbättringsförslag kopplade till det dagliga arbetet på 
byggarbetsplatsen utreds. Fokus för studien läggs på produktions- och returprocesserna, men 
övriga områden som även anses ha stor inverkan på dessa undersöks. 

De fyra problemområden som valts ut och där fokus har lagts är: 

Godsmottagningen: Anledningen till området valts är att det idag inte finns någon strukturerad 
leveranskontroll eller leveransmätning. Uppföljningar är på grund av detta inte möjliga och 
leder till att ett potentiellt utvecklingsarbete för att driva leverantörsförbättringar avstannar. 
Åtgärder är här att få till en strukturerad mätning samt se till att Peab inser vikten av att mäta 
sina leveranser. För att göra mätningsförfarandet effektivare bör ett streckkodssystem 
implementeras. 

Kontinuerliga förbättringar: Området har valts på grund av dagens avsaknad av ett 
återrapporteringssystem samt att arbetarnas åsikter ej kommer fram. För att ett kontinuerligt 
förbättringsarbete ska kunna nås måste Peab få till en struktur för hur rapporteringen av fel ska 
gå till. Dagens lokala och begränsade inlärning måste bytas ut mot en koncernvis inlärning där 
projektledare delar med sig av sina erfarenheter till andra projekt. 

Materialplanering: Materialplaneringen utförs idag bristfälligt på en rad olika punkter. 
Mängdningsprocessen där mängden material till lägenheterna beräknas utförs idag manuellt, 
vilket medför en risk för fel. Detta styrks av punktmätningar där mängden överflödigt material 
är stort. Vidare finns det en rad brister över hur material ställs in för att mellanlagras i 
lägenheterna. Hänsyn tas ej till avstånd från vägg samt till kommande innerväggar vilket leder 
till onödiga materialförflyttningar. Lösningar till dessa problem är få till datorhjälp för 
mängdningsförfarandet genom användning av BIM-modellering samt skapa en struktur över hur 
material får och inte får ställas i lägenheterna. Vidare råder det dålig struktur på verktyg, 
material och maskiner, vilket exempelvis kan lösas med en användning av 5S. 

Ritning- och konstruktion: Problem är här främst kopplade till konstruktörer och arkitekter 
och tar bland annat upp fel som kan härledas till dem. En rad kollisionsfel gås igenom och varför 
dessa har uppstått samtidigt som ett försök görs att kvantifiera resursåtgången för att åtgärda 
felen. Uteslutande får Peab stå för kostnaderna på grund av dagens uppfattning kring hur 
kontrakten är utformade samt att det idag inte är praktiskt möjligt att detaljgranska ritningarna.  
Ett sätt att minska kollisioner samt verifierings- och kontrollarbetet är att implementera BIM. 

Genomgående i samtliga fokusområden, är att BIM erbjuder förbättringsmöjligheter. För 
mängdningen kan BIM ge automatiska underlag vid mängdningförfarandet utifrån 



 
 

ritningsunderlagen samt lösa problemen med hur bystningsplaneringen görs för att minska 
framtida onödiga förflyttningar. Ritningskollisioner kan undvikas, samtidigt som möjligheten 
finns i att BIM-modellen kan utgöra en bas för felloggning och därmed kontinuerliga 
förbättringar genom att få felinformation samlad på ett strukturerat sätt samt knutet till var 
felen uppstod. Sett till godsmottagningen kan en BIM-modell ge strukturerade 
beställningsunderlag och leveransplaner kan genom detta tas fram i ett tidigt skede. Genom en 
koppling till tidsplanen kan leveransplanen hållas uppdaterad oberoende av om ändringar i 
tidsplanen sker. Att ha en strukturerad leveransplan i ett tidigt skede ger även att denna lättare 
kan kommuniceras, exempelvis till underentrepenörerna. Samordningen av resurser, såsom 
användning av lullen bör därmed kunna ske bättre.  

Enligt Peab själva är BIM redan nu redo för användning i skarpt läge, och bör således också 
användas. Det är dock viktigt att de tar hänsyn till mer än bara kollisionkontroll och 
mängdningsavtagning vid BIM-användande. En nackdel med dagens BIM-strategi är att 
implementeringen av metoden idag först och främst vilar på arbetschefen eller projektledarens 
vilja, vilket leder till suboptimering endast för vissa projekt. För att driva en gemensam 
utveckligen över hela Peab-koncernen bör ansvaret för att BIM tillämpas ligga centralt. 

Beträffande arbetet med SCOR har ett uppslag av möjliga mätningar tagits fram. SCOR är ett bra 
initiativ för att få till den struktur som idag saknas inom byggbranschen. Ett problem är dock att 
en stor del av det som sker på ett bygge är situation sberoende, varför jämförelser mellan olika 
projekt i flera fall är svåra att göra.  

Svårigheten med att tillämpa SCOR inom byggindustrin är att modellen ofta mäter absoluta mått 
såsom tiden det tar att färdigställa en viss produkt eller process. Relativa mått bör således 
prioriteras, då dessa lättare kan jämföras över olika byggprojekt med olika förutsättningar. För 
studiens fokusområden har ett antal mätetal tagits upp för diskussion. Vidare diskuteras även 
mätetal som bör läggas till för att passa byggindustrin och Peab.  

 Perfect order fullfillment bör användas vid leveransmätningar för att få till en 
strukturerad mätning och därmed användas till att driva leverantörsförbättringar, vilket 
idag är svårt utan några mätningar. 
 

 Ett mätetal som har lyfts fram för att driva ett förbättringsarbete är Yield som innebär att 
fel mäts i förhållande till processinput. Exempel på hur detta kan mätas är att mäta ej 
planerad tid i förhållande till planerad tid, vilket även kan fungera som en morot för att 
planera bättre. Ett lätt använt absolut mått som även bör användas för att driva 
förbättringar är mätning av antalet besiktningsanmärkningar. Detta kan även sättas i 
relation till total projektbudget eller total nedlagd tid för att öka jämförbarheten med 
andra projekt. 
 

 Planeringen av mängdningen bedöms som intressant att mäta, beträffande kostnad 
och/eller tid. För att inte detta ska gynna en snabb mängdning måste mätetalet även 
ställas i relation till mängden överblivet material. Lättast är att mäta med hänsyn till 
inköpskostnad, men kostnaden kan även räknas upp med hänsyn till andra kostnader 
såsom hanteringskostnader, avfallskostnader med mera. Diskussioner förs även kring 
Issue Sourced/In-Process Product Cycle Time och Cost to issue Sourced/In-Process Product 
för att mäta de förflyttningar, med fokus på onödiga förflyttningar, som sker på bygget. 



 
 

Mätningar av dessa typer är svåra att genomföra kontinuerligt och till ett lågt 
resursanspråk, och är därför inget som bör prioriteras, även om de vore intressanta att 
mäta.  
 

 Dagens förfarande med att granska ritningar via en uppsjö av papper leder till att onödig 
tid läggs ned på att verifiera och kontrollera ritningar. Detta leder till att mätetalen 
Finalize Production Engineering Cycle Time samt Cost to Finalize Production Engineering 

vore intressanta att mäta. Dessa kan mätas absolut som de är utformade idag då 
verifieringen och kontrollera ritningsunderlag inte lika starkt beror av exempelvis 
varierande omvärldsförförhållanden såsom själva byggprocesserna. Dessa mått bör dock 
även ställas i förhållande mot exempelvis antal framtida uppkomna bygg, konstruktions 
och ritningsfel för att öka jämförbarheten mellan olika projekt och för att driva ett 
förbättringsarbete.  
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1. Inledning 

Denna inledande del avser att presentera en övergripande bild av den uppgift som exjobbet ska 

behandla. Under denna del presenteras rapportens bakgrund och syfte, vidare presenteras de 

avgränsningar som gjorts och de direktiv som givits. Avslutningsvis presenteras de akademiska 

krav som ställs på rapporten och en introduktion ges till studiens uppdragsgivare. 

1.1. Bakgrund 
Ett byggprojekt är sällan det andra likt och skiljer sig oftast åt när det kommer till lokalisering, 
personal, aktörer samt storlek och typ av byggnadsprojekt (Wegelius-Lehtonen, 2001). Detta 
skapar tillfälliga flödeskedjor, vilket gör byggbranschen fragmenterad med instabilitet som följd 
(Persson, Bengtsson & Gustad, 2010; Vrijhoef & Koskela, 2000; Fearne & Fowler, 2006). 
Samtidigt leder detta enligt Vrijhoef och Koskela (2000) till den vanligt förekommande 
separationen mellan design och själva bygget av projektet. 

Flera olika aktörer, med olika viljor och mål, gör det svårt att koordinera flödeskedjan och 
upprätta effektiva rutiner för hur arbetet ska gå till för ett normalt byggprojekt (Li, Cheng, Love 
& Irani, 2001). Därtill hävdar Fearne och Fowler (2006) även att informationsflödena överlag är 
bristfälliga inom byggsektorn. Young, Jones och Bernstein (2007) skriver i sin rapport att bristen 
på kompabilitet mellan aktörer och deras informationsflöden står för 3 % av ett projekts totala 
kostnad. Många delprojekt utförs även simultant på byggarbetsplatsen vilket späder på 
komplexiteten (Persson et al., 2010). Det är även ovanligt med långa samarbeten mellan olika 
aktörer i byggprojekt (Wegelius-Lehtonen & Pakhala, 1998; Li et al., 2001; Fearne & Fowler, 
2006), detta beror enligt Wegelius-Lehtonen och Pakhala (1998) på den hårda prispressen inom 
byggsektorn samt på grund av tradition. Fearne och Fowler (2006) hävdar dessutom att 
byggbranschen är den minst integrerade av samtliga större sektorer inom industrin. Bristen på 
långvariga relationer gör det ännu svårare att upprätta några beständiga standarder för 
byggnadsprojekten då aktörer ofta byts ut mellan projekten. 

Bristen på en genomgående processorientering inom byggsektorn kan tänkas bero på att 
branschen historiskt sett har haft en motvilja att lägga fokus på logistiken, på grund av en 
föreställning om att varje byggprojekt är unikt (Wegelius-Lehtonen & Pahkala, 1998). Tserng, 
Yin och Li (2006) betonar dock vikten av ett processtänkande gällande byggmaterial på grund av 
att materialkostnaderna utgör en stor del av ett byggprojekts totala kostnader. Agapiou, 
Flanagan och Norman (1998) uppskattar detta till någonstans mellan 40 och 45 %, men nämner 
även att detta beror på typ av byggprojekt. Persson et al. (2010) håller även de med om att det är 
viktigt att se mer holistiskt på sin försörjningskedja, då logistiken utgör en betydande del av 
totalkostnaden för ett bygge. 

Den allmänna prisökningen har överlag varit större än förbättringarna avseende 
produktiviteten inom byggbranschen, vilket på senare tid har lett till att branschen pressats allt 
mer (Vrijhoef & Koskela, 2000). Young, Jones och Bernstein (2007) diskuterar att branschen i 
USA på senaste 40 åren totalt har tappat 20 % i produktivitet, mätt i kontraktssumma per totalt 
antal arbetstimmar, medan övriga branscher har stigit med över 200 %, mätt på samma sätt. 
Detta ger en viss indikation på att det finns förbättringar att göra inom byggsektorn.  

Generella kostnadsökningar i kombination med prispress från konkurrenter förstärker vikten av 
att ha en fungerande flödeskedja för att på så vis kunna sänka kostnaderna. Wegelius-Lehtonen 
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och Pahkala (1998) hävdar att det finns potential till stora kostnadsbesparingar om bättre 
samarbete och koordination mellan parterna i flödeskedjan för byggprojekt tillämpas. Vidare 
menar de att trots den höga variabiliteten för byggprojekt i allmänhet, även finns likheter i själva 
informations- samt materialflödesprocesserna. Detta oberoende av att produkttyper samt 
informationskrav varierar, vilket även Persson et al. (2010) håller med om. Vrijhoef och Koskela 
(2000) diskuterar också att själva byggnadsprocesserna kan likna varandra, men poängterar att 
detta gäller för liknande byggnadsprojekt. Om delar av projekten kan återanvändas och 
standardiseras mellan projekten, istället för att utveckla allt på nytt för varje enskilt projekt kan 
det finnas stora kostnadsbesparingar att hämta (Persson et al., 2010). 

2005 startades ett samarbete mellan Linköpings Universitet, Katrineholms kommun samt Peab, 
vilket ledde fram till forskningscentret Brains & Bricks. Målet med projektet är att effektivisera 
bygglogistiken genom att påvisa att det i viss mån går att standardisera denna och erhålla en 
mer holistisk syn på logistiken inom branschen. Detta genom att identifiera likheter mellan olika 
byggnadsprojekt och därefter utforma effektivare standarder som kan tillämpas vid flera 
byggnationer. Ett av de nu pågående forskningsprojekten går under namnet Byggarens SCOR 
(fortsättningsvis bSCOR). Utgångspunkten för projektet är att använda processkartläggnings-
verktyget SCOR, Supply Chain Operations Reference Model, och anpassa denna till att fungera 
ihop med byggbranshens förutsättningar. Tanken är att SCOR ska hjälpa byggbranschen till att 
bland annat bli bättre på att mäta sina prestationer samt göra detta på ett standardiserat och 
mer ordnat sätt. Vinsten att införa ett standardiserat mätesystem i byggbranschen, ligger i att 
aktörerna i flödeskedjan kan kommunicera med samma språk. Missförstånd kan således 
undvikas då samtliga aktörer definierar sina mätetal på samma sätt. Därutöver ska möjlighet till 
benchmarking ges, då byggföretag i framtiden ska kunna jämföra sina prestationer mot andra 
verksamma i samma bransch.  

För Peab har fokus på att effektivisera logistiken i klassen mellanstora byggen varit låg, eftersom 
det i dessa fall inte har ansetts ekonomiskt lönsamt att tillsätta en logistikgrupp som utformar 
logistiken för varje enskilt bygge. Genom bSCOR är tanken att detta ska överbyggas och i 
framtiden leda till stora besparingar genom att effektivare processer ska kunna användas vid 
flera byggen istället för suboptimering vid enskilda byggen. 

Fram till nu har SCOR-processerna Source och Deliver analyserats på två byggen i Östergötland 
(Gyllin & Thunberg, 2010; Bengtsson & Gustad, 2008). Detta exjobb ämnar bistå projektet 
bSCOR med att utreda huruvida processerna Make och Return kan appliceras inom 
byggindustrin. Projektet ämnar även bistå Peab med förslag på förbättringsåtgärder rörande 
deras produktions- och returprocesser. Projektet kommer främst att genomföras vid Peabs 
byggarbetsplats Bläckhornet i Nyköping. 
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1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera Peabs nuvarande bygg- och returprocesser samt dess 
informations- och materialflöden, med målsättning att föreslå åtgärdsförslag som förbättrar de 
logistiska processerna i det dagliga arbetet. Rapporten ska även undersöka hur lämpliga SCOR-
processerna Make och Return är att använda inom byggindustrin och analysera vilka eventuella 
förändringar av processerna som krävs för att de ska vara användbara. 

1.3. Direktiv 
Då detta exjobb till viss del är en fortsättning på tidigare års studier finns det önskemål från 
uppdragsgivarna att förutom rapportens huvudsyfte även genomföra mätningar på Source och 
Deliver enligt de specifikationer som satts upp. Dessa mätningar kan förhoppningsvis även 
användas senare i projektet när källan till problemen ska hittas. Tidigare exjobb som detta 
bygger vidare på är Bengtsson och Gustad (2008) samt Gyllin och Thunberg (2010).  

1.4. Avgränsningar 
Då SCOR-modellen är en omfattande och heltäckande arbetsmodell har en rad avgränsningar 
varit nödvändiga. Av SCOR-modellens fyra områden Process, Metrics, Practice och People 
avgränsas de två sistnämnda, dessa kommer nämnas i referensramen för att ge en helhetsbild av 
modellen, men kommer inte undersökas djupare. Anledningen till avgränsningen är modellens 
breda omfång samt att modellen idag ännu inte är anpassad för byggindustrin. En eventuell 
implementering av förslag ligger även utanför exjobbets omfattning. För en mer illustrativ bild 
och utförligare förklaring till vad som avgränsats se Kap. 4.1 Studerat system. 

1.5. Ordlista 
Nedan följer en lista på ord som kan vara bra att kunna vid läsningen av denna rapport. 

 APD-plan – Arbetsplatsdispositionsplan. En visuell bild av arbetsplatsens utformning. 

 Bystning- Inlyftning av material i förtid 

 Lull – Teleskåplastare, en sorts mobilkran som används på bygget. 

 Mängdning – Kalkylering av den mängd material som ska lyftas in 

 PIA – Peabs inköp- och avropssystem. Internt datorstödsystem för såväl 
produktionsledning som inköpspersonal att göra inköp och avrop genom.  

 Sloda – Mindre sopcontainer. 

 Stämp – Justerbara rör av metall för att ta upp laster vid och efter gjutningsfasen. 

1.6. Akademiska krav 
Vid författandet av en akademisk rapport ställs en rad krav på rapportens upplägg och innehåll 
som sällan ställs på rapporter och utredningar i näringslivet, vilket gör att en akademisk rapport 
generellt sett blir mer omfattande. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Ett krav är att en akademisk rapport ska vara kumulativ, vilket innebär att den ska relatera till 
redan existerande kunskap, antingen genom att bygga vidare på existerande kunskap alternativt 
ersätta existerande kunskap (Björklund & Paulsson, 2003). Enligt Merriam (1994) ska en 
akademisk rapport antingen testa, klargöra, utvidga eller finslipa existerande teorier inom valt 
område. För att en rapport ska kunna uppfylla detta krav måste författarna visa att de har 
tillgodosett sig den existerande kunskapen vad gäller data, modeller och teorier och att dessa 
sedan används som utgångspunkt för studien (Björklund & Paulsson, 2003). Hur djup och 
grundläggande denna utforskning av existerande kunskapsbas kan göras begränsas enligt Bell 
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(2006) av den tid som finns tillgänglig. Vidare ska en akademisk rapport vara utförd med 
allmänt vedertagna metoder och tillvägagångssätt vilket innebär att metoderna ska vara 
kontrollerbara, upprepningsbara och individoberodende.  (Björklund & Paulsson, 2003) 

Enligt Björklund och Paulsson (2003) finns det även krav på att en akademisk rapport ska vara 
av både allmänt såväl som av akademiskt intresse. Detta innebär att vissa generella frågor 
studeras, men att de inte behöver studeras i sin helhet utan att de kan avgränsas och endast 
inriktas mot ett specifikt problemområde som i sin tur leder fram till rapportens syfte 
(Björklund & Paulsson, 2003; Bell, 2006). 

1.7. Uppdragsgivare 
Det finns två uppdragsgivare till denna studie, Peab AB och Brains & Bricks. Nedanstående del 
ger en kort beskrivning av dessa organisationer. 

1.7.1. Peab AB 
Peab grundades 1959 av bröderna Paulsson där de första tjänsterna som utfördes var 
renhållning och sophantering. Efter en rad företagsköp, försäljningar och sammanslagningar 
under årens lopp är Peab idag ett av Sveriges ledande byggföretag med huvudkontor i Förslöv. 
Företaget har i dagsläget cirka 15 000 anställda och omsättningen uppgick under 2011 till 
44 015 MSEK med ett operativt rörelseresultat på 1 483 MSEK. Företaget bedriver rikstäckande 
verksamhet i Sverige som är den enskilda marknaden och utgör cirka 83 % av omsättningen. I 
Finland och Norge är verksamheten framförallt koncentrerad till huvudstadsregionerna och 
dessa två marknader utgör tillsammans resterande 17 %. Verksamheten är sedan den 1 januari 
2012 uppdelad i fyra affärsområden; bygg, anläggning, industri och fastighetutveckling, se Figur 
1. Tidigare bestod verksamheten av tre rörelsesegment; bygg, anläggning och industri där bygg 
var den i särklass största och utgjorde cirka 56 % av omsättningen. De fyra affärsområdena 
delar på sex stabsfunktioner vilka är strategi och personal, ekonomi och finans, förvärv och 
investeringar, verksamhetsutveckling, kommunikation samt inköp och logistik. Enskilt största 
ägare är en av grundarna, Mats Paulsson, som äger 14,9 % av kapitalet och kontrollerar 21,8 % 
av rösterna. (Årsredovisningen, 2011) 

 
Figur 1: Peabs verksamhetsindelning 

Verksamheten och varumärket är uppbyggt kring företagets kärnvärden som är jordnära, 
pålitliga, personliga och utvecklande. Att arbeta jordnära innebär att Peab först försäkrar sig att 
de har nödvändiga resurser innan de accepterar ett uppdrag, arbetsättet ska dessutom vara 
lyhört med korta beslutsvägar där kunders önskemål tas i beaktande. Företagets andra 
kärnvärde, att vara pålitlig, innebär att arbetet ska göras rätt från början och att utlovade tider 
ska hållas. De ska dessutom använda förnyelsebara resurser och bästa miljöteknik så lång som 
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möjligt, samtidigt som personalen uppträder enligt god affärsetik. Genom att uppfattas som det 
personliga företaget ska långvariga och goda relationer till kunder etableras och det ska ske 
genom ärlig och förtrendefull dialog. Det sista kärnvärdet, utvecklande, innebär att Peab ska 
vara nyskapande och ständigt förbättra verksamheten. Att vara utvecklande är även något som 
stöds av deras affärsidé som lyder följande (Årsredovisningen, 2011): 

"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". 

Den del av företaget som denna studie har genomförts inom ligger inom Peab bygg varför 
denna del beskrivs utförligare nedan. 

1.7.1.1. Affärsområde bygg 

Peab Bygg utvecklar egna projekt såväl som att de utför entreprenader åt externa beställare. 
Verksamheten är uppdelad i fem geografiska divisioner i Sverige samt en division i Norge och en 
i Finland, se Figur 2. Affärsområdet består av tre olika marknadssegment; bostäder, byggservice 
samt hus och industri. Bostadsutveckling, byggservice och koncernkunder ingår i affärsområde 
Bygg och dessa har till uppgift att stötta med konceptutveckling och specialistkunskaper. 
(Årsredovisningen, 2011) 

 
Figur 2: Divisionsindelning på Peab Bygg 

Affärsområdet omsatte under 2011 ca 27 970 MSEK och hade ett operativt rörelseresultat på 
599 MSEK, under perioden var i genomsnitt 8169 personer anställda. Vid årsskiftet 2011/2012 
hade Peab 3470 bostäder byggda i egen regi under produktion, och av dessa hade 73 % sålts. I 
Bild 1 nedan syns exempel på några projekt som utförts av Peab. (Årsredovisningen, 2011) 

 
Bild 1: Victoria tower i Kista, Mountain lodge i Trysil och Mall of Scandinavia i Solna 
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1.7.2. Brains & Bricks 
2005 inleddes ett samarbete mellan Linköpings Universitet, Katrineholms kommun och Peab, 
där de två sistnämnda finansierar projektet. Resultatet kom att bli forskningscentrumet Brains & 
Bricks som bedriver forskning inom högteknologiskt byggande vid Linköpings Universitet. 
Samarbetet är tänkt att förena byggindustrins och samhällets erfarenhet med akademisk 
forskning. För närvarande bedrivs forskning av tre forskarlag för att finna praktiska 
tillämpningar inom områdena Bygglogistik, Organisk elektronik samt Visualisering. En kort 
förklaring om varje område följer nedan. (Brains & Bricks, 2012) 

 Bygglogistik: Forskningen inom området ämnar utreda möjligheten till effektivisering av 
logistiken inom byggbranschen, på själva byggarbetsplatsen såväl som över hela 
försörjningskedjan. Detta bland annat genom utformning av standardiserade mätetal och 
processer för byggindustrin. Det utreds även hur lösningar såsom exempelvis 
centralisering, konsolidering, modularisering samt lean production passar inom 
byggsektorn. 
  Visualisering: Inom visualiseringsgrenen forskas det om olika områden inom 
visualiseringsteknik på bland annat byggarbetsplatser. Exempel inom forskningsgrenen 
är utveckling av visuella hjälpmedel för behovsstyrd beställning av byggmaterial samt att 
lättare kunna identifiera flaskhalsar i flödeskedjan. 
  Organisk elektronik: Här utvecklas trådlösa och billiga organiska fuktsensorer som lätt 
ska kunna byggas in i en byggnad under byggnadsfasen för att på så vis erhålla en 
effektiv och billig fuktövervakning. Dessa kommer även kunna tillverkas med traditionell 
tryckteknik, vilket möjliggör billiga sensorer. I framtiden planeras fler tillämpningar på 
tekniken, exempelvis som bärare av logistisk information. 
 

Brains & Bricks har en uttalad vision att bli ett internationellt ledande kompetenscentrum samt 
har en målsättning om framtida effektivare byggnadsprocesser som både kan genomföras 
snabbare och till en lägre kostnad. Den uttalade visionen samt målsättning för organisationen 
följer nedan. (Brains & Bricks, 2012) 

Vision: ╉Att bedriva behovsmotiverad forskning och utveckling och genom aktiv samverkan med 
näringsliv, organisationer och andra forskningsmiljöer på sikt bli ett internationellt ledande 

kompetenscentrum.╊ 

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.╊ 
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2. Situationsbeskrivning 

Under denna del återfinns en presentation av den byggplats där studien har genomförts samt en 

kort beskrivning av den förstudie som genomfördes för att identifiera de fokusområden som 

studien har kretsat kring. 

2.1. Bläckhornet 
Kvarteret Bläckhornet utgör en nyproduktion av bostadsrätter som Peab bygger i egen regi. 
Området är beläget i Fågelbo i Nyköping i korsningen Förrådsvägen/Domänvägen. Fas 1 av 
projektet med de första 28 lägenheterna började byggas i juli 2011 och beräknas stå färdigt 
senhösten 2012. (Arbetsplatsinformation Bläckhornet, 2012) 

Bläckhornet är ritat av Smideman arkiteter AB (tidigare Småstadenarkiteter AB). När kvarteret 
ritades var arkitekternas intention att skapa ett småskaligt och gediget boende, detta ledde till 
att det blev en varierad lägenhetsdisposition och en fasad som bestod av puts såväl som tegel. 
Kunderna har fått göra egna val av färger och material i lägenheterna för att skapa största 
möjliga kundvärde. Kvarteret kommer i framtiden att bestå av två U-formade huskroppar, men i 
dagsläget är det bara den ena av dessa som har börjat konstruerats, detta beroende på för dålig 
försäljning av lägenheter till den andra huskroppen, dess start har därför skjutits upp på 
obestämd tid. Lägenheterna består av 2-5 rum och priset kommer att ligga mellan 1-2,2 MSEK. 
(Skandiamäklarna, 2012) 

Då byggnationen av Bläckhornet hade påbörjats cirka ett halvår innan detta exjobb startades 
hade en hel del redan byggts och en rad problem hade under byggets framskridande 
uppkommit. De mätningar som presenteras i detta exjobb kommer i huvudsak från den tid som 
studien genomfördes, beskrivningar av leverantörsproblem har följts upp i efterhand, även om 
problement redan hade skett vid studiens start. I Bild 2 till vänster ses bygget såsom det såg ut 
den 21:a februari när första besöket genomfördes och bilden till höger visar bygget vid det 
avslutande besöket den 5 maj.  

 
Bild 2: Bläckhornet den 21:a februari repektive 5 maj. 

2.2. Organisation 
Organisationen på Bläckhornet är uppbyggd enligt Figur 3. Det övergripande ansvaret för 
Bläckhornet innehas av Jonny Lundqvist som är arbetschef för Eskilstuna, Strängnäs och 
Nyköping. Rollen som arbetschef innebär att fungera som en länk mellan regionschef och 
platschef, det är ofta arbetschefen som uformar affärer och lanserar idéer till kunder. Det 
operativa ansvaret av Bläckhornet innehas av platschef Niclas Hedström. Under Niclas Hedström 
finns arbetsledarna Johan Forsling och Robert Karlsson som ansvarar för de olika 
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produktionsmomenten samt underentreprenörerna. De inköp som inte görs centralt från Peabs 
inköpsfunktion görs av Robert Karlsson, han är vanligtvis även ansvarig för godsmottagningen. 
Underliggande produktionsområden är golv, mark, el, rör, ventilation, måleri, plattsättning samt 
hantverkare. (Organisationsplan Bläckhornet, 2011) 

 
Figur 3: Organisationsschema Bläckhornet 

2.3. Inköp 
Inköp till Bläckhornet kan göras från två olika håll, antingen av Johan Ringblom som jobbar som 
inköpare för Peab alternativt kan inköp göras av arbetsledningen på Bläckhornet. Johan 
Ringblom ansvarar framförallt för stora inköp vilket innebär inköp av fönster, trappor och kök 
samt upphandling av underentreprenörer. Arbetsledningen sköter mindre inköp som tegel, 
isolering, reglar och dylikt. Standardprodukter som används i det dagliga arbetet köps in från 
Ahlsell och sker genom PIA (Peabs inköps och avropssystem). Inköp görs från ett stort 
geografiskt område med leverantörer från bland annat Örnsköldsvik, Lettland och Ängelholm. 
Den geografiska spridningen ger vissa begränsningar på hur fort en leverantör kan leverera 
beroende på transporttider, även produktionstider hos leverantörer och huruvida de lagerhåller 
de efterfrågade produkterna påverkar. Beroende på leverantör finns olika möjligheter att ändra 
datum på inköpt material och flytta en beställning i tiden om förseningar har gjort att 
produkterna inte längre behövs så tidigt.1 

2.4. Maskiner 
Samtliga arbetsredskap på bygget, bortsätt från underentreprenörers verktyg och de personliga 
redskapen som hammare och dylikt, ägs och underhålls av Lambertssons. Lambertssons är ett 
dotterbolag till Peab, vilket gör att de anlitas vid de allra flesta av Peabs byggen och det medför 
även att de har en lång tradition av att arbeta tillsammans. På Bläckhornet har Lambertssons 
bland annat en kran på plats, den är 30 meter hög och har en lyftkapacitet på 1,8 ton i spetsen.2 
En mobilkran (lull) finns även på plats för att hjälpa till med allehanda lyft. Maximala 
lyftkapaciteten är på 5 ton med stödbenen utfällda samt med en maximal lyfthöjd på 21 meter. 
Med en mindre lutning kan mobilkranen lyfta en vikt på cirka 1 ton cirka 15 meter ut, vilket 
motsvarar en helpall med gips.3 

                                                             
1
 Niclas Hedström, 2012 

2
 Ibid 

3
 Från diskussion med lull-föraren, 2012 
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2.5. ID-06 
All personal på projekt Bläckhornet bär ID06-identifikation. ID06 är de allmänna bestämmer om 
legitimationsplikt och närvaroregistrering som har tagits fram av sju arbetsgivarorganisationer 
och fyra fackförbund. Systemet är framtaget för att personal alltid ska kunna identifiera sig på en 
arbetsplats och därmed försvåra för svartarbete och ekonomisk brottslighet. Systemet består av 
ett chip-försett ID-kort som förbinds med en databas där det syns om en arbetare har behörighet 
att vistas på ett visst bygge. När arbetare kommer och går från en arbetsplats registreras tid för 
ankomst och hemgång vilket gör att det blir möjligt att kontrollera att endast personer med 
behörighet vistas på ett bygge, samtidigt som det möjliggör att kontrollera vilka som befinner sig 
på bygget i händelse av en olycka. Då Bläckhornet är ett inhägnat område är ID06-korten enda 
sättet att passera in genom grindarna. Korten fyller dubbla syften, dels att hålla borta 
utomstående/obehöriga samtidigt som de fungerar som den personalliggare som byggföretag 
enligt lag är skyldiga enligt hålla under två års tid. (Byggbranschen i samverkan, 2012) 

2.6. Avfallshantering 
Peab har på central nivå avtal om avfallshantering med både SITA och Ragnsells. Avtalen 
reglerar standardpriser för att slänga material, hur ofta tömning ska ske och vilka krav det finns 
på sorteringsgrad. De olika projekten kan välja vilken av leverantörerna som är mest lämplig för 
just det projektet, detta är främst beroende på hur långt det är från byggplats till 
sorteringsstation, om ingen av ovan nämna leverantörer anses vara bra får bygget enligt 
gällande avtal även upphandla denna tjänst på egen hand av ett annat företag. På Bläckhornet är 
SITA ansvarig för denna tjänst. Vid detta exjobbs påbörjan fanns avfallscontainrar för brännbart, 
blandat, trä, metall och gips. Efter cirka en månad utökades containrarna även med sortering av 
isolering. Träcontainern togs bort när fasad och stombygge var klara då det inte längre blev 
något rent träspill. Peab har satt som krav att Peab bostad ska uppnå en sorteringsgrad på 
åtminstånde 80 %. Enligt statistik från SITA hade Bläckhornet en sorteringsgrad på 84 % efter にど veckors byggande. Denna sorteringsgrad är dock förväntad att gå ner då andelen ”rena” 
produkter minskar i slutet av ett bygge och graden av blandat avfall ökar.4 

  
Figur 4: Sita containrar vänser till höger; metallskrot, rent trä, gips och blandat avfall. 

För Peab innebär sorteringen merkostnader i form av ökat arbete för att nå en högre 
sorteringsgrad, men sorteringen innebär lägre kostnader för att slänga skräpet. Deponi är det 
som är dyrast att göra sig av med och priset ligger på mellan 1170-1250 SEK/ton (priset 
ändrades under studiens genomförande), trärester kostar 236 SEK/ton att kasta och brännbart 
kostar 768 SEK/ton. Kostnaderna för att göra sig av med dessa produkter varierar bland annat 
beroende på SITAs kostnader för att ta hand om dem. Det brännbara avfallet från Bläckhornet 
körs till Tekniska verken i Linköping eller till Händlöverken i Norrköping, vilket gör att 

                                                             
4
 Niclas Hedström, 2012 
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kostnaderna varierar med avståndet till plats för sluthantering. Metallskrot behöver Peab inte 
betala för utan får istället betalt får att kasta, priset varierar med med marknadspriset och har 
under projektets gång varierat mellan 3000 och 4300 SEK/ton.5 

2.7. Ackordslöner 
Samtliga byggnadsarbetare som jobbar på Bläckhornet och är anställda av Peab har idagsläget 
en prestationsbaserad ackordslön. Avtalet är utformat så att det finns en given grundlön på 134 
SEK per timme, till detta läggs ett snitt av föregående års ackordsutbetalningar vilket gör att 
baslönen som betalas ut ligger på 162 SEK per timme och betalas ut månadsvis. Förutom 
baslönen finns ett tillägg på 20 SEK per timme som utbetalas var tolvte vecka i samband med 
ackordsavstämningarna. Om ett projekt kan avslutas före utsatt tidsplan blir detta tillägg större, 
exempelvis om ett projekt avslutas med 12,5 % mindre arbetad tid än planerat stiger den totala 
ersättningen till 187 SEK per timme. Högst timlön får arbetarna vid 20 % mindre använd tid än 
beräknat, då uppgår lönen till 195 SEK per timme, ytterligare tidsbesparingar ger ingen effekt på 
timlönen.6 

Var tolvte vecka sker en ackordsförhandling mellan ombudsman från byggnadsförbundet och en 
av Peab utsedd person med förhandlingsrätt, i denna studie Kent Lindström. Lagbas och 
platschef finns med under detta möte för att bistå med information om tider och 
produktionsstörningar. Mötet syftar till att göra en ackordsavstämning för att betala ut de 
pengar som överstiger de tidigare nämnda 162 SEK per timme. Detta möte syftar även till att 
fånga upp och besluta om storleken på produktionsstörande händelser och hur arbetarna ska 
kompenseras för dessa. Om arbetarna har varit tvungna att lägga tid på att reparera leveransfel 
istället för att montera reglar ska denna timme betalas som extra lön då detta moment inte ingår 
i ordinarie arbetsuppgifter. Vidare räknas tid för möten och informationstillfällen bort då 
arbetarna inte har möjlighet att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter.7 

I de fall som arbetet har gått långsammare än planerat kan Peab begära att ersättningen ska 
sänkas från 182 SEK. Detta är dock inget som sker då Peab av erfarenhet vet att arbetet då 
tenderar att stannar upp helt.8 Figur 5 visar hur prestationslönen samt 
lönekostnadsutvecklingen ser ut vid bruk av tidsintjäningssystemet. 

 
Figur 5: Prestationslön samt lönekostnadsutveckling vid tidsintjäning 

                                                             
5
 Sita, 2012 

6
 Niclas Hedström, 2012 

7
 Ibid 

8
 Ibid 
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Ackordslönerna gäller endast den personal som är anställd av Peab och inte den personal som är 
anställd av underentreprenörerna. Underentreprenörernas tjänster handlas upp i en central 
uppgörelse som styr vad som ska utföras, men inte hur UE:n ska betala sina anställda.9 

2.8. Problembeskrivning 
Efter att förstudien avslutats kunde fyra olika huvudfokusområden identifieras som bedömdes 
som viktiga att försöka förbättra för att på så sätt uppnå bästa tänkbara resultat för Peab i form 
av förbättringar inom logistiken. SCOR-modellen har använts och applicerats inom dessa 
områden för att kunna ge stöd i ett långsiktigt förbättringsarbete. De fyra huvudområdena som 
valts är förbättrad godsmottagning, kontinuerliga förbättringar, bättre materialplanering samt 
ritning och konstruktion. De fortsatta studier som gjordes på bygget fokuserades enbart på 
dessa områden. 

Godsmottagningen valdes ut som ett område med förbättringspotential då intervjuer med 
byggarbetare tydde på att en rad felaktiga leveranser hade skett till Bläckhornet, utan att det 
upptäcktes vid leveranstidpunkten. Vidare framkom det under intervjuer att det ofta är oklart 
när en leverans ska ankomma, vilket skapar onödig oro huruvida leveransen skulle komma 
innan behovet av material uppstår. En sista punkt som identifierades var det system som i 
dagsläget används för att öppna grinden in till bygget. I dagsläget måste chaufförerna ringa för 
att föranmäla sin ankomst, och sedan måste de ringa ytterligare en gång för att någon ska öppna 
grinden till dem. Systemet uppfattades som omständligt och en undersökning inleddes för att 
utreda möjliga förändringar som dessutom kan utgöra en bas för kvantitativa logistikstudier. 

Kontinuerliga förbättringar var det andra fokusområdet som valdes ut. Detta då en rad 
intervjuer med arbetarna visade att det inom bygget och dess arbetskraft finns många ideér och 
åsikter om saker som är dåliga och om sådant som borde förbättras alternativt förändras. I 
dagsläget finns dock inget återrapporteringssystem till underleverantörer och entreprenörer om 
saker som är felaktiga, onödigt krångliga eller om sådant som bara kan förbättras. Rapporten ska 
därför undersöka konsekvenserna av avsaknaden av återrapportering och utforma ett förslag 
hur återrapportering skulle kunna fungera.  

Bättre materialplanering är viktigt för att kunna minska på antalet onödiga förflyttningar inne 
på bygget, och detta valdes därför ut som det tredje fokusområdet. Vid intervjuer konstaterades 
att det i vissa rum hade lyfts in en hel pall gips för mycket, vilket innebär att 42 skivor á 15 kg 
lyfts in som inte behövs. Detta orsakar merarbete då dessa ska lyftas ut, onödiga 
materialkostnader och samt sophanteringskostnader. Vidare observerades det att material står 
för nära väggar och även i flera fall över innerväggar som leder till onödiga förflyttningar. 
Rapporten ämnar därför undersöka kostnaden för den den onödiga materialhanteringen och ge 
förslag på hur den skulle kunna hanteras istället. 

Ritning och konstruktionen är det avslutande området som har studerats noggrannare. 
Bläckhornets olika delar är separat ritade vilket har orsakat många följdfel som är svåra att 
överskåda. Denna del ska utforska vilka möjligheter som finns att förändra hur projekt planeras 
och ritas, med målsättningen att hitta alternativ som möjliggör en minimering av antalet 
ritnings- och konstruktionsfel. 

  
                                                             
9
 Ibid 
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3. Referensram 

Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av de teorier som denna rapport är byggd 

utifrån och som kan anses vara relevanta för att besvara syftet. Upplägget är att varje delkapitel 

börjar med en kort bakgrund som motiverar varför valt teoriområde anses aktuellt. Initialt 

behandlas logistiska tankesätt såsom totalkostnadsperspektivet och flödeskartläggning, vartefter 

avsnitt om ╊lean╊, benchmarking, returlogistik, ackordslöner och returflöden behandlas. SCOR- 

modellen presenteras därefter med dess tillhörande för och nackdelar. Kapitlet avslutas med en 

teoretisk bakgrund till BIM och plattbärlag. 

3.1. Logistikteori 
Detta avsnitt ämnar ge en kort bakgrund till de grundläggande delarna av de logistiska teorierna 

som används i denna rapport. Avsnittet avses främst för den läsare som vill få bättre förståelse för 

logistikens grunder. 

3.1.1. Definition av logistik 
Att ge en enda korrekt definition på logistik är inte helt enkelt. Vad som inkluderas i begreppet 
och hur omfattande det anses vara varierar mellan olika forskare. Gemensamt för alla 
definitioner är att begreppet logistik berör styrningen av materialflöden från ursprung till 
konsumtion (Grant, Lambert, Stock & Ellram, 2006). Enligt en fri översättning av den definition 
som Supply-chain counsil (2010) har gjort kan logistik definieras som: 

Logistik är den del av flödeskedjan som planerar, implementerar och kontrollerar det 

framåtriktade flödet såväl som returflödet, av varor, service och information, på ett så 

effektivt sätt som möjligt från tillverkningsstället till konsumtionsställe för att möta kundens 

önskemål. 

Jonsson & Matsson (2005) menar att logistik kan beskrivas som läran om effektiva 
materialflöden. De definierar begreppet logistik enligt följande: 

╊Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutgiltig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och 
som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, det vill 
säga ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 
miljökonsekvenser.╊ 

 
Jonsson & Matsson (2005) påpekar även vikten av att inkludera informationsflödet som en 
central del av logistiken, detta är en uppfattning som stöds av både Lumsden (1998) och 
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2006). I dagsläget är logistiken inte bara är en 
företagsangelägenhet, utan alla företag som ingår i en försörjningskedja utgör en viktig länk för 
hela försörjningskedjans överlevnad. Detta då dagens fokus på att produkter måste snabbt ut på 
marknaden gör att enskilda företags tillkortakommanden kan få konsekvenser för hela kedjan, 
vilket gör att konkurrensen snarare finns mellan olika flödeskedjor än mellan enskilda företag. 
(Towill & Christoffer, 2002) Företag måste enligt Oskarsson et al. (2006) fokusera på fem 
huvudkriterier, och det är att leverera rätt vara, på rätt plats, vid rätt tid, i korrekt skick och till 
ett attraktivt pris. Dessa kriterier ställer krav på såväl hög leverensservice som på låga 
kostnader, och det är balansen mellan dessa krav som är den stora utmaningen för dagens 
företag enligt Oskarsson et al. (2006). Vikten av att leverera i rätt tid påpekar även Persson 
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(1991) och lägger dessutom till att tid alltmer kan ses som ett konkurrensmedel som kan 
likställas med innovation, kvalitet och produktivitet. 

3.1.2. Totalkostnadsperspektiv 
Enligt den definition som nämndes i Kap. 3.1.1 Logistikteori erbjuder en bra logistikkedja hög 
kundservice till låga kostnader. För att nå låga kostnader krävs ofta en omorganisering av hur 
verksamheten och logistikkedjan fungerar, och när denna omorganisering görs är det viktigt att 
se till samtliga kostnader (Oskarsson et al., 2006). Även Kumar och Kopitze (2008) påpekar att 
det är viktigt att se till samtliga kostnader och menar att en produkts inköpspris inte ensamt 
avgör huruvida en produkt är billig eller inte. Oskarsson et al. (2006) definierar fem olika typer 
av kostnader som förändras vid en förändring i flödeskedjan och sammanfattar dessa i en 
totalkostnadsmodell, se samt en kort beskrivning nedan.  

 
Figur 6: Totalkostnadsmodellen (Oskarsson et al. 2006) 

Totalkostnadsmodellen avser att visa på vikten av att se till alla kostnader för att kunna avgöra 
vad som är mest fördelaktigt för företaget att köpa, modellen fungerar även som ett redskap för 
att inkludera samtliga kostnader som förändras. Även om en produkt är billig avseende 
inköpspris, kan till exempel stora volymer skapa höga lagerföringskostnader. Vidare kan ett ökat 
administrativt arbete eliminera de besparingar som kan göras på transporter. 

3.1.3. Leveransservice 
Begreppet leveransservice syftar till att indikera hur bra ett företag presterar gentemot de krav 
som ställs av kunderna, det är dock ett begrepp som inte alltid betyder samma sak för alla parter 
varför det är viktigt att dubbelkolla med handelspartnern för att få en gemensam syn på de 
ingående komponenterna (Oskarsson et al., 2006). Leverensservice kan delas upp i flera mindre 
delar, så kallade leverensserviceelement. I den modell som presenteras av Oskarsson et al. 
(2006) finns sex olika leverensserviceelement som företag bör försöka att vara så bra som 
möjligt inom, dessa sammanställs samt beskrivs mer utförligt nedan. Det är dock viktigt att 
påpeka att vad som anses viktigast kan skilja sig från bransch till bransch och från kund till 
kund. 

 Lagerföringskostnader avser de kostnader som 

uppkommer då produkten ligger lagrad.  Dessa kan till 

exempel vara kapitalbindningskostnader, svinn och 

försäkringskostnader. 

 Lagerhållningskostnader avser kostnader relaterade till 

att hålla ett lager. Dessa kan exempelvis vara 

uppvärmningskostnader, personalkostnader och hyra 

för lokaler. 

 Transportkostnader uppkommer vid transport från 

leverantörer, mellan fabriker och till kunder. Inom en 

enskild fabrik räknas dessa istället ofta som 

lagerhållningskostnader. 

 Administrationskostnaderna avser alla kostnader för att 

hantera de order som företaget har. 

 Övriga kostnader är exempelvis inköpspris från 

leverantörer. 
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 Ledtiden avser tiden från det att en kundorder läggs 

fram till att varan levereras. I vissa sammanhang är 

detta mått av största vikt, exempelvis vid leverans av 

reservdelar. 

 Leveranspålitligheten avser förmågan att kunna 

leverera enligt avtalad tid. Detta betyder att det är 

lika illa att leverera för tidigt som försent. Många 

företag värderar en hög leveranspålitlighet högre än 

en kort ledtid. Detta gäller exempelvis biltillverkare 

som jobbar med små lager och en taktad lina. 

 Leveranssäkerhet avser att rätt vara levereras i rätt 

mängd och i rätt kvalitet.  

 Lagertillgänglighet menas att det finns tillgång till 

varan när kunden beställer denna, detta innebär en 

avvägning för att hitta rätt lagernivåer som ger bra 

tillgänglighet utan att lagerföringskostnaderna 

skenar. Detta mått är inte tillämpbart vid produktion 

mot kundorder. 

 Information innebär att företaget måste ha förmåga 

att tillgodose kundens önskemål om information om 

lagersaldon och leverensstatus.  

 Flexibilitet avser företagets förmåga att snabbt svara 

på förändrade kundbehov. Det kan exempelvis handla 

om önskemål om snabbare leverans, annat emballage 

eller annan typ av märkning. 

 

Figur 7: Leveransserviceelement 
(Oskarsson et al. 2006) 

 

 

Om kundens samtliga behov är uppfyllda kan det pratas om perfect order fullfillment. Detta 
uppnås när en order är komplett levererad, på rätt tid, till rätt platts, i rätt skick och med 
fullständig och korrekt dokumentation (Bowersox, 2002). 

3.1.4. Förändringar av logistikstrukturer 
Enligt Oskarsson et al. (2006) handlar logistik till stor del om att förändra processer och 
aktiviteter så att de på ett bra sätt uppfyller logistikens huvudsyfte, att erbjuda så bra service 
som möjligt till bästa möjliga kostnad. För att hantera dessa förändringar behövs logistiska 
verktyg och modeller som kan styra förändringarna i rätt riktning, vilken modell som väljs är av 
mindre betydelse utan det viktigaste är att arbetet sker genomtänkt, strukturerat och att en 
anpassning av modellen görs till det specifika problemet (Oskarsson et al. 2006). Enligt Fischer 
(1997) är det dock viktigt att inte enbart stirra sig blind på att minska kostnaden, utan att även 
ta hänsyn till service och intäktsmöjligheter. 

Nedan i Figur 8 visas den modell som är utformad av Oskarsson et al. (2006). Modellen börjar 
med att betona vikten av att förklara och förtydliga de förutsättningar som gäller för det 
specifika problemet och sträcker sig sedan ända fram till genomförande och uppföljning av 
föreslagna åtgärder.  



15 
 

 
Figur 8: Logistiskförändringsmodell enligt Oskarsson et al. (2006) 

Ett annat verktyg som kan nyttjas vid en förändringsprocess har utvecklats av Taylor (1997) och 
använder endast fem steg istället för de sju som används av Oskarsson et al. (2006). Taylors 
(1997) modell är mer detaljerad då den bryter ner varje steg i flera mindre delar, utan att 
modellen låser sig vid ett specifikt problemområde. Vidare exkluderar denna modell 
uppföljningssteget. Modellerna är snarlika och uppbyggda på ett liknande sätt, och valet av 
modell beror på tycke och smak. Denna studie har gjorts utefter Taylors (1997) modell, främst 
då denna modell exkluderar uppföljning samt för att denna erbjuder en tydlig visuell 
nedbrytning i flera delsteg, se Figur 9 nedan. 
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Figur 9: Logistisk förändringsmodell, Taylor (1997) 

Taylor (1997) börjar med en situationskartläggning då det är viktigt att först få en övergripande 
helhetssyn på verksamheten innan möjliga problemområden kan identifieras. 
Kartläggningsdelen består av struktur, prestanda och omgivande verksamhet, vilka i sin tur kan 
delas in ytterligare. Struktur syftar till att kartlägga hur material och information flyttas mellan 
olika punkter och funktioner, samt att visa de inbördes relationer som finns mellan avdelningar 
för att skapa en förståelse för vilka effekter som möjliga förändringar kan medföra. Prestandan 
ska enligt Taylor (1997) mätas både på en övergripande nivå såväl som på enskilda funktioner. 
Vidare påpekar Taylor (1997) vikten av att göra jämförelser med hjälp av de mätningar som 
görs. Innan arbetet går vidare är det viktigt att den omgivande verksamheten granskas, både 
internt och externt för att minska risken för oväntade resultat. Det andra steget i modellen avser 
att identifiera de problem som finns och att kategorisera dessa för att skapa en struktur att 
jobba vidare ifrån. De Identifierade problemområdena prioriteras, vartefter fokus sedan ska 
läggas på de områden som bedöms viktigast att rätta till. Taylor (1997) påpekar vikten av att 
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inte bara identifiera problemen, utan att även se till att hitta grunden och rotorsaken till varför 
problemet uppstår. Modellens tredje steg avser att hitta lösningar och plocka ut ett par möjliga 
förändringar som kan göras för att avhjälpa problemen och sedan utvärdera lösningarnas troliga 
effekt. Steg fyra avser att beskriva de lösningar som togs fram i steg tre och motivera varför de 
kommer att få avsedd effekt. Modellens avslutande steg, ska förbereda för implementering av de 
föreslagna förändringarna, vilket även innebär att implementeringen inte är en del av modellen, 
utan den är bara en uppskattning av vilka resurser som krävs och vilken tid som kommer att 
åtgå. 

Eftersom både Oskarsson et al. (2006) såväl som Taylor (1997) påpekar vikten av att anpassa 
modeller för att passa just det specifika problemet är detta något som har gjorts även i denna 
studie, se Kap. 4.2 Studiens Analysmodell. Något som är intressant att tillägga är 
arbetsstrukturen i Oskarsson et al. (2006) där kartläggning och lösningsförslag tas fram 
parallellt, det kan vara användbart då orealistiska lösningsförslag förhoppningsvis kan tas bort 
omedelbart med hjälp av extra frågor under kartläggningen. 

3.1.5. Kartläggning 
Grunden till en lyckad förändring på ett företag är att veta var företaget står idag (Oskarsson et 
al., 2006). Keyte och Locher (2004) delar denna uppfattning och menar att vetskapen om 
nuläget är en viktig komponent för att kunna nå en helhetsbild av företaget samtidigt som det är 
nödvändigt för att kunna identifiera problemområden. Att genomföra en kartläggning är enligt 
Mazur och Chem (2008) en användbar och förhållandevis enkel teknik för att möjliggöra en 
effektivisering av arbetet. 

En flödeskartläggning kan genomföras på flera olika sätt, vissa mer avancerade än andra, men 
ofta räcker relativt enkla metoder för att uppnå önskat resultat (Oskarsson et al., 2006). Enligt 
Lumberg och Larsson (2001) riskerar företag som satsar på alltför omfattande och avancerade 
kartläggningar att missa en viktig del av kartläggningen, nämligen att förstå hur flödet fungerar.  

En flödeskartläggning kan inriktas på flera olika delar, men syftet är oftast att skapa en överblick 
över hur flödena fungerar. Lumsden (2006) delar flödet i fyra delar; materialflöde, resursflöde, 
informationsflöde och kapitalflöde. Materialflödet avser den fysiska förflyttningen av godset, 
resursflödet avser förflyttningen av de resurser som krävs för förflyttningen av godset, 
informationsflödet illustrerar grafiskt hur kommunikationen sker medan kapitalflöde visar hur 
kapital tillkommer och förflyttas mellan olika avdelningar. 

För att genomföra en kartläggning behövs både kvalitativa data såväl som kvantitativa. Den 
kvalitativa datan syftar till att skapa en förståelse för flödet, denna nås oftas genom intervjuer 
och egna observationer. Den kvantitativa datan är uppmätt information som illustrerar 
utnyttjandegrad, tidsförbrukning och resursförbrukning för att kunna identifiera olika 
problemområden. (Mazur & Chem, 2008)  

Enligt Oskarson et al. (2006) är det ofta fördelaktigt att börja med en grövre översiktlig 
kartläggning, för att senare fördjupa kartläggningen av de delar som anses vara mest intressant. 
Nedan i Figur 10 presenteras några av de vanligaste symbolerna som brukar användas vid en 
flödeskartläggning (Oskarsson et al., 2006).  
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Figur 10: Vanliga flödessymboler (Oskarsson et al., 2006) 

3.1.6. Benchmarkning 
För branscher i allmänhet är benchmarking en vanlig företeelse, medan benchmarking inom 
byggindustrin först har börjat användas på senare år (Presley & Meade, 2010). Definitionen av 
benchmarking är enligt Robert Camp (1995), fritt översatt: 

Sökandet efter och implementerandet av bästa praxis för en organisations produkter, service och 

processer för att bli den bästa av de bästa.  

Enligt Presley och Meade (2010)  består en benchmarkingprocess vanligtvis av att först ta reda 
på vem som är bäst, exempelvis branschvis eller inom ett visst område. Sedan måste det beslutas 
hur jämförelser ska göras mellan det egna och det företag eller organisation som jämförelser 
sker mot. Slutligen ska analyser göras hur det egna företaget kan förbättra sig inom funna 
förbättringsområden. Detta möjliggör att mål sätts med hänsyn till vad som faktiskt behövs 
förbättras. (Presley & Meade, 2010) 

Robert Camp (1995) menar att för att kunna identifiera de organisationer som möjligen har 
bättre utföranden i avseende produkter, service eller processer är det lämpligt att använda 
mätetal som riktmärken. Han hävdar vidare att den största nyttan med benchmarking ligger i att 
förstå de bakomliggande metoderna till varför en organisation är bättre än ens egen och 
överföra dessa till den egna organisationen. Anupindi et al. (2006) menar vidare att 
benchmarking inte innebär att kopiera andras aktiviteter, utan mera använda det 
grundläggande konceptet som möjliggör för aktiviteterna att utföras på ett visst sätt och sedan 
anpassa utförandet till sin egen situation. 

Ju större konkurrensen är desto viktigare blir det att kunna mäta sitt företags prestation för att 
vara framgångsrik. Benchmark är ett av många tillgängliga sätt att mäta verksamheten, andra är 
exempelvis balanced scorecard, det viktiga är att förstå och sätta mätetal i samband med 
varandra. (Bassioni, Price & Hassan, 2004) 

3.1.7. Returlogistik 
Den på senare tiden ökade miljömedvetenheten har gjort att mer fokus har satts på 
returlogistiken. I allmänhet är dock kostnadsfokuset stort när det kommer till utvärdering av 
returlogistik. En anledning är enligt Oscarsson et al. (2006) avsaknaden av 
finansieringsincitament av returflödena. Att returprocesserna återvinningsmässigt ofta är dåliga 
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beror på oviljan att betala den extra kostnad som tillkommer för återvinning jämfört mot 
deponering eller förbränning av produkter. (Oscarsson et al., 2006) 

Returlogistik definieras enligt Johnson (1998) som, fritt översatt: processen för organisationer 

att återhämta bi- eller restprodukter för återanvändning, reparation, återförsäljning, återvinning 

eller dumpning. 

Exempel på hur returlogistiken kan utformas till förhållandevis låg kostnad är att nyttja ledig 
kapacitet i de redan befintliga transporterna. Samarbete kan även ske med andra företag genom 
att tillsammans koordinera dessa flöden för ett bättre totalutnyttjande av fordon då dessa 
fordon även kan nyttjas på tillbakavägen. (Oscarsson et al., 2006) 

3.1.8. Streckkoder 
Streckkoder har varit i bruk sedan 60-talet, och är i dagsläget ett identifikationsverktyg som är 
vida spritt i hela världen. Systemet bygger på att information förvandlas till siffror som 
representeras av streck på en streckkod. Denna information kan sedan läsas in av diverse olika 
streckkodsläsare. Det finns olika standarder för hur informationen ska representeras, i Sverige 
är GS1 den marknadsledande som också är en icke vinstdrivande medlemsorganisation. 
(Årsredovisning GS1, 2011)  

Beroende på vilka krav som finns på hur detaljerad information som ska skickas finns olika 
typer av koder. Den vanligast kodtypen är EAN-13 som kan hantera tolv identifikationssiffror 
samt en kontrollsiffra. Identifikationssiffrorna, så kallade GTIN (global trade identification 
number), är unika för varje artikelslag vilket gör att produkter från en leverantör inte kan 
förväxlas med produkter från en annan. Om ytterligare information behövs kan GS1-128 
användas, den erbjuder stöd på upp till 48 datatecken vilket  ger möjlighet att inkludera datum 
eller batchnummer. (GS1, 2012) 

Lopez (2009) påpekar även möjligheten att använda 2D-koder som kan representera upp till 
4000 tecken och därmed möjliggöra ytterligare lagring av information om ett företag inte klarar 
sig på 48 tecken. 2D-koder är ett annant namn för datamatriser och denna mölighet tas även upp 
av Norris (2011). Figur 11 nedan visar exempel på en datamatris. 

 
Figur 11: Datamatris (Källa: Kaywa datamatrix) 

Enligt Fench (1994) kan byggbranshens ointresse till automatiska mätningar såsom streckkoder 
härledas till de kortvariga relationerna mellan byggare och leverantör, en oförmåga att förstå att 
alla delar av leveranskedjan ska sitta ihop för att systemet ska ge fördelar, en underskattning av 
potentialen och en överdriven rädsla för risken att det inte ska fungera tillfredställande. Fench 
(1994) ifrågasätter denna rädsla och ställer denna risk för att det inte kommer att fungera 
perfekt i relation till den risk för inkorrekta dokumentation som finns i dagsläget och finner att 
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den är en underlig och svår att förklara. Enligt Marsh och Finch (1998) är det de initiala 
investeringarna som ett streckkodssystem innebär, tillsammans med den bristande IT-
utvecklingen inom byggbranschen som hindrar införandet och ett stort genomslag inom 
branschen. 

3.1.9. RFID 
RFID står för radio frequency identification, det är en teknik för att på avstånd kunna läsa in 
information från så kallade RFID-taggar. Enligt Read (2003) kan andelen korrekt lagerförda 
produkter höjas från 85 till nästan 100 procent om RFID-taggar används istället för streckkoder 
eller manuell inlagring. En RFID-tagg kostar strax under 1 SEK, men enligt Read (2003) behöver 
kostnaden sjunka till ett par ören för att teknologin ska få stor spridning. Holmqvist och 
Stefansson (2006) pekar på en rad fördelar med att använda RFID-taggar på produkter då det 
generellt leder till kortare genomloppstider, högre fyllnadsgrad i transporter och en högre 
transparens i logistikkedjan. Ross, Twede, Clark och Ryan (2009) menar att det finns en rad 
barriärer som hindrar en snabb implementering av RFID-system, dessa är bland annat 
prislappen för de stödstrukturer som krävs för att systemet ska fungera, en brist på industriell 
spridning, teknologin har ännu ej blivit standardiserad och avsaknad av cost/benefit-analyser 
som visar vilket värde RFID tillför. Även Holmqvist och Stefansson (2006) diskuterar de höga 
kostnaderna att implementera RFID-system och menar att investeringar endast kan räknas hem 
om det är höga flöden och högvärda produkter.  

3.2. Lean 
Kapitlet ämnar beskriva begreppet Lean, dels ur ett allmänt perspektiv och dels ur ett 

byggperspektiv. Detta anses relevant då Lean ingår som en ╊best practice╊ i SCOR-modellen 

samtidigt som Peab redan till viss del försöker tillämpa modellen. 

3.2.1. Historia 
Konceptet Lean härstammar från Toyota och deras produktionssystem. Det var inte förrän 1990, när boken ”The Machine That Changed the World” släpptes som konceptet uppmärksammades 
på allvar. Fram till 1990 var konceptet Lean mest sedd som en verktygslåda där fokus låg på 
fordonsindustrins verkstadsgolv. Hines et al. (2004) nämner att nackdelarna på den tiden var 
bristfällig fokus på mänskliga aspekter samt en avsaknad av tillämpningar utanför 
fordonsindustrin. I mitten av 90-talet började värdeflödeskonceptet att ta kraft och konceptet 
Lean började nu kopplas till hela flödeskedjan och inte bara till den enskilda fabriken. Lean 
handlar allt mer om att utarbeta processer för att ständigt skapa högre upplevt kundvärde och 
inte enbart fokusera på att kostnadseffektivisera och eliminera slöseri. (Hines et al., 2004) För 
att ge en bättre bild av vad som menas med kundvärde och slöseri tas detta upp i de två 
nästkommande kapitlen. 

3.2.2. Kundvärde 
Svårigheter finns i att identifiera vad som är värde och inte, speciellt när det i de flesta 
flödeskedjorna finns en rad olika aktörer och funktioner som värdet flödar genom. Det är viktigt 
att kunna identifiera vad som tillför värde för att undvika att fel sorts produkter eller tjänster 
produceras, vilka i sådana fall leder till rent slöseri. (Womack & Jones, 1996)  

Jørgensen och Emmit (2008) menar att värde är ett subjektivt begrepp och ska således 
bestämmas av det värde som upplevs av slutkunden. Hines et al. (2004) beskriver att värde kan 
skapas på två sätt. Antingen genom att reducera icke värdeskapande processer så att 
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kostnadsmassan minskar eller att erbjuda nya funktioner och tjänster som kunderna värderar 
positivt. Hines et al. (2004) exemplifierar detta med kortare leveranstid eller mindre 
batchstorlekar, vilka kan skapa värde för kunden men ej nödvändigtvis behöver öka 
kostnaderna. 

3.2.3. Slöseri 
Liker och Meier (2006) och Oskarsson et al. (2006) har listat de 7 typer av slöserier som Taiichi 
Ohno ursprungligen tagit fram. Slöserier innebär aktiviteter som ej tillför något direkt värde till 
kund: 

 Producera defekta produkter  Överproduktion  Lager  Väntetid på grund av obalanserat arbete  Överarbete  Onödiga förflyttningar  Transporter 
 
Här är det viktigt att nämna att överproduktion ses som det värsta av slöserier på grund av det 
allmänt sett leder till många av de övriga slöserierna. (Liker och Meier, 2006) 

Anupindi et al. (2006) ger mer konkreta exempel på slöserier vilka följer nedan. 

 Defekta material  Långa ledtider  Opålitliga leverantörer  Maskinhaverier  Olämplig utrustning  Ineffektiv fabrikslayout  Defekta produkter  Långa ställtider  Ojämna scheman  Frånvaro av arbetsregler 
 
Jørgensen och Emmit (2008) diskuterar definition av slöserier där vissa typer av slöserier i sig 
inte tillför något värde men att de möjliggör för en värdeskapande process att fungera och kan 
därmed sägas tillföra indirekt värde (Typ 1-slöseri). Dessa ska dock minskas så gott det går. Det 
finns även slöserier som varken i sig själv eller indirekt tillför något värde och bör således 
elimineras (Typ 2-slöseri). 

3.2.3.1. Flödestänk 
The Toyota Way förespråkar ett flödestänk, där kontinuerligt flöde ska skapas mellan processer 
och aktiviteter och minimera den tid en process står still. Flöde kan skapas genom att länka 
samman processer med varandra genom exempelvis minskade buffertar och ökad 
kommunikation. Detta kommer således att leda till att slöserier och problem kommer upp till 
ytan och blir synliga, vilket ger underlag för förbättringar. (Liker & Meier, 2006) Sugimori et al. 
(1977) diskuterar att det utan länkade processer är svårt att tillämpa Just-in-time med 
tillhörande låga buffertnivåer. En separat beskrivning av Just-in-time följer i Kap. 3.2.4 Just-in-
time. 
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Dragande system, som i litteraturen ofta benämns Pull, bör användas för att minska risken för 
överproduktion, onödiga aktiviteter samt för producera enligt kundefterfrågan. Exempel på 
system som kan tillämpas är Kanban, för att initiera påfyllnadsbehov och tillverkning, och utgör 
en väsentlig roll i att skapa flöde inom Toyotas produktionssystem. Användande av takttid kan 
även jämna ut flödet och skapa en jämnare produktion. (Liker & Meier, 2006) 

3.2.3.2. Problemlösning 
Problemlösning handlar i detta fall om att finna och lösa orsaken till problem istället för att tillfälligt ”släcka bränder”. Exempel är Toyotas kända ”Fem varför-analys”, vilken har som mål i 
att finna rotorsaken till ett problem. Även sådana enkla saker som att själv gå och se, kan skapa 
en hel annan förståelse för problemen som uppkommer. Detta är särskilt viktigt för 
beslutsfattarna i företaget, vilkas beslut påverkar hur processerna utformas. (Liker & Meier, 
2006) 

Det är viktigt att förbättringar görs inkrementellt för att ständigt sträva mot bättre vetande och på så vis inte låsa fast sig vid en ”ultimat lösning”. Det är viktigt att i viss mån ha stabila 
processer för att ett kontinuerligt lärande ska kunna ske. Processer bör därmed i viss mån 
standardiseras för att kunna vara repeterbara samt förutsägbara. För att problemlösning ska 
kunna tillämpas effektivt är det även viktigt att arbetare har kontroll över de processer de är 
involverade i. (Liker & Meier, 2006) 

Liker and Meier (2006) beskriver människor som visuella varelser, vilket gör det viktigt att 
implementera system som gör det enkelt att upptäcka eventuella avvikelser i processerna. 
Visualisering av processer bör därmed genomföras där det är möjligt till en rimlig kostnad. Ett 
effektivt sätt att visualisera är användning av 5S, vilket gör det lättare att uppnå ordning och 
struktur. En utförligare förklaring av detta följer under Kap. 3.2.5 5S. 

3.2.4. Just-in-time 
Anupindi et al. (2006) beskriver Just-in-time som perfekt processynkronisering, det vill säga 
utveckla, producera och leverera: 

 Precis vad som behövs.  Precis den mängd som behövs.  Precis när behovet är gällande.  Precis var behovet är gällande. 
 

Inom Just-in-time är det centralt att undvika allt onödigt, se de sju slöserierna diskuterade i Kap. 
3.2.3 Slöseri (Oskarsson et al., 2006). En perfekt synkroniserad process innehåller därmed 
perfekt kapabilitet, flexibilitet, kapacitet samt hastighet, men är givetvis rent praktiskt svårt att 
uppnå. Att ha detta som ideal och sträva efter att förbättra produkter, processer och utföranden 
mot detta är därmed rimligare. (Anupindi et al., 2006) 

3.2.5. 5S 
För att tackla problem med en oorganiserad arbetsplats kan 5S användas. Modellen möjliggör 
för bättre stabilitet och flöde genom ett företags processer tack vare den ordning som skapas. 5S 
består av följande fem steg som ska utföras i en kronologisk ordning och bli till en daglig vana. 
(Liker och Meier, 2006) 



23 
 

 
Figur 12: 5S (Liker & Meier, 2006) 

 Sortera: Sortera ut vad som verkligen behövs från vad som är onödigt. Allt materiel som 
ses som onödigt ses även som slöseri och skall därmed elimineras. Tanken med att göra 
sig av med allt onödigt är att problem lättare ska komma upp till ytan. 

 Systematisera: Märka upp samt finna en specifik plats för alla kvarvarande föremål.  Städa: Grundlig städning av ytor, material, verktyg med mera för att på så viss lättare 
kunna upptäcka problem, såsom exempelvis en oljeläcka.  Standardisera: Upprätta en renlighetsstandard och standardiserade städrutiner som 
definierar hur arbetsytorna ska hållas samt hur de ska rengöras.  Skapa rutin: Skapa en rutin för upprätthållandet av de första fyra stegen i modellen 
genom disciplin och en vilja att följa modellen. 

 

Enligt Liker & Meier (2006) är 5S ett sätt att eliminera tid som annars spenderas på att leta efter 
material och verktyg samt att tydligare visualisera arbetsmiljön. De poängterar dock att 5S i sig 
inte är till för att lösa eventuella flödesproblem med mera, utan mera fungerar som en 
möjliggörare för att lättare finna rotorsaken till problemen. Tillämpning av 5S möjliggör även för 
ett bättre arbetsklimat med färre arbetsrelaterade skador som följd. (Liker och Meier, 2006) 

3.2.6. Lean i byggbranschen 
I Kap. 1.1 Bakgrund, redogjordes för byggindustrins karaktäristik och problem. Exempel på 
dessa är att byggprojekten skiljer sig åt mellan olika byggen (Wegelius-Lehtonen, 2001), den 
fragmenterade branschen (Persson et al., 2010; Fearne & Fowler, 2006), många simultana 
delprojekt (Persson et al., 2010), bristfälliga informationsflöden (Fearne & Fowler, 2006) samt 
att det är ovanligt med långa samarbeten (Wegelius-Lehtonen & Pakhala, 1998; Li et al., 2001; 
Fearne & Fowler, 2006). Sammantaget är byggbranschen en komplex bransch, där Lean överlag 
är svårare att implementera jämfört med exempelvis tillverkningsindustrin (Fearne & Fowler, 
2006). 

Fearne och Fowler (2006) hävdar att den hårda prispressen som är gällande i byggindustrin har 
gett att initiativ kopplade till Lean i flödeskedjan överlag har fokuserats på 
kapacitetsutnyttjande och effektivitet snarare än kundorientering. Exempel är att logistiska 
effektivitetsförbättringar inte behöver leda till att bygget bättre når projektmålen, beträffande 
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budget, ledtid och kvalitet. Med tanke på komplexiteten som överlag finns hos byggprojekt kan 
detta snarare underminera projektets förmåga att leverera enligt målen. Det är därför viktigt att 
ha detta i åtanke när förbättringar införs samtidigt som att det som ser ut som slöserier behövs 
för att kunna hantera den osäkerhet och komplexitet som byggprojekt består av. (Fearne & 
Fowler, 2006)  

Jørgensen och Emmit (2008) hävdar vikten av att värde och slöserier måste utvidgas till att 
innefatta en hel produktlivscykel för att Lean ska bli meningsfullt inom byggindustrin, och 
menar som Fearne och Fowler (2006) samtidigt att det kan vara utmanande på grund av 
svårigheten i att definiera värde och slöseri i denna komplexa industri. De menar vidare att 
definitionen av kund som sådan är svår då livscykeln för byggnader kan vara i många år, 
samtidigt som ägare och användare ofta ej är bestående. 

3.3. Processtöd inom byggnation 
Detta teoriavsnitt omfattar två delar, BIM och prefabricerade plattbärlag. BIM har valts ut på 

grund av att dess breda förbättringspotential inom allt från logistikplanering och kalkylering till 

kollisionskontroller. För att ge läsaren en förståelse kring de prefabricerade plattbärlag som 

diskuteras, ges en förklaring utifrån Skandinaviska Byggelements syn. Det är även dessa som är 

leverantörer av de plattbärlag som har använts vid Bläckhornet. En beskrivning av 

stämpningsförfarandet och dess koppling till plattbärlagen avslutar detta avsnitt.  

3.3.1. Building information modelling (BIM) 
Building information modelling, BIM, är ett sätt att på en strukturerad och samlad väg beskriva 
ett objekt mer utförligt genom CAD-ritningar än vad ett vanligt ritningsunderlag kan göra. BIM 
fungerar som en databas för att beskriva ett objekts fysiska såväl som funktionella egenskaper. 
Metoden innebär datoriserad visualisering av ett objekt och möjliggör för beskrivning av 
objektet i 2D-vyer, texter, tabeller, 3D-vyer och animationer, men även i tid (4D) och kostnad 
(5D). Att få objektet beskrivet i både tid och kostnad kan hjälpa till att tidsstyra och schemalägga 
projektet samt erhålla bättre kostnadsstyrning genom en mer strukturerad kostnadsbild. 
(Young, Jones & Bernstein, 2007)  

3.3.2. Fördelar med BIM 
Vid användning av BIM kan designers jobba enskilt på separata BIM-modeller, vilka sedan kan 
länkas ihop med den stora modellen, där det är möjligt att genomföra en rad analyser, såsom 
exempelvis kollisionstester mellan olika byggnadselement, sekvensering med mera. Det 
klassiska sättet att arbeta är att sitta och arbeta i ett stort antal isolerade objekt som uppdateras 
var för sig. Detta ger orsakar onödigt omarbete, särskilt när ändringar behöver göras. (Hardin, 
2009)  

För platschefen finns god potential till att göra arbetet under själva byggprocessen effektivare. 
Exempelvis när det kommer till schemaläggning så kan ändringar i ritningsunderlaget orsaka en 
ökad arbetsbörda då CAD-ritningarna inte är kopplade till tidsplanen.  Vid användandet av BIM 
kan detta förfarande begränsas då ändringar i modellen kan kopplas till att även ändra i 
tidsplanen. För beställningar av material kan även ett användande av BIM ge mindre slöseri 
genom korrektare beställningar. Därefter kan leveranserna planeras in genom koppling till 
tidsplanen. (Hardin, 2009)  
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En fördel är även att BIM-databasen kan fungera som ett rapporteringsforum för funna fel. Felen 
kan knytas till en viss lägenhet, varefter riktade åtgärder tydligt kan kommuniceras. Genom att 
logga fel kan även problemhistoriken sparas på ett strukturerat sätt. (Hardin, 2009) 

Hardin (2009) jämställer BIM med Lean Construction på grund av följande sex punkter: 

- Möjlighet att genomföra inköps- och byggprocessen effektivare. 
- Begränsar mängden omarbeten. 
- Minskad pappershantering. 
- Utrymme till förbättrat samarbete och koordination. 
- Minskade överbeställningar ger minskat slöseri. 
- Minskade tillverkningskostnader samt konstruktionsledtid. 

Sammanställt i nedanstående lista finns exempel på de fördelar och potential som finns vid 
användande av BIM-modellering. (Sacks, Koskela, Dave & Owen, 2010) 

1. Visualisering av form 
Användande av BIM gör det lättare för exempelvis en icketekniker att kunna ta del av tekniska 
ritningar. Detta genom att BIM-system har förmågan att rendera ett objekt i exempelvis 3D. 

2. Snabb generering av designalternativ 
BIM gör det möjligt för designers att ändra i designens uppbyggnad på ett effektivt sätt genom 
användandet av parametriska och övriga relationer mellan objekten. Detta gör att en modell kan 
behålla samstämmigheten, samtidigt som designern lätt kan ta fram ett flertal designalternativ 
utifrån en grundmodell. 

3. Prediktiv analys av en modells byggegenskaper 
Analysverktyg hos en del BIM-mjukvaror ger möjlighet till en rad mer eller mindre automatiska 
analysverktyg. Detta omfattar saker som att uppskatta såväl livscykel- och projektkostnader 
genom användande av kostnadsdatabaser. Vidare finns potential till att exempelvis modellens 
överensstämmelse med byggbestämmelser och regler göras på liknande sätt. Det finns även 
analysverktyg som kan assistera med att beräkna hållfastigheter och genomföra energianalyser 
av ett bygge. 

4. Informationslagring och modellintegritet 
Information kan lagras på ett ställe istället för när samma information behöver sparas i flertalet 
ritningar och modeller när dessa inte är synkade med varandra. En annan fördel är att den 
geometriska integriteten kan behållas, då automatisk kollistionstestning mellan objekt i 
modellen gör att eventuella konflikter upptäckts. Detta gör att problem kan lösas tidigare, varvid 
omarbeten kan undvikas. 

5. Automatiserad generering av ritningar och dokument 
Möjlighet finns för automatiserad uppdatering av hela modellen vid eventuella förändringar i 
den. Därutöver uppdateras de till modellen kopplade dokumenten så att integriteten bevaras. 
Graden av automatisering varierar dock mellan olika BIM-mjukvaror.  

6. Samarbete vid design och konstruktion 
Design och konstruktionsarbetet underlättas genom att inkonsekvenser i modellerna kan 
undvikas, detta kan göras såväl externt som internt. Internt arbete betyder att flera användare 
kan redigera i en och samma modell, men med delar låsta som är under arbete. Externt arbete 
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innebär att arbetet sker i separata modeller, men som sedan sammanfogas. Den sammanfogade 
modellen kan till skillnad från att arbeta internt ej redigeras, detta måste göras i de separata 
modellerna. Skillnaden blir här att eventuella kollisioner tidigare upptäcks i ett internt 
arbetssätt.  

7. Snabb generering och utvärdering av tidsplanen 
Möjlighet finns för automatiserad generering och visualisering av tidsplanen vid eventuella 
förändringar i modellen. Detta tack vare de beroenden som finns i modellen samt olika 
förutsättningar för att en aktivitet kan starta, såsom resurser, material, information eller att en 
tidigare aktivitet måste vara klar. Detta ger möjlighet till iterativ optimering av tidsplanen där 
den som tar fram tidsplanen kan prova olika scenarier. 

 
8. Objektbaserad information elektroniskt eller online 
Möjligheterna finns att överföra information direkt till arbetare ute på byggplatsen för att 
visualisera arbetet för dem via kommunikation online eller elektroniskt. Produkt- och 
processtatus kan även visas och uppdateras för arbetarna. Samtidigt kan datainsamlingen göras 
smidig, både på och utanför själva arbetsplatsen. Idag begränsas detta oftast till 
projektintranäten och mer avancerade servrar, vilket begränsar smidigheten i dataöverföringen. 

3.3.3. Prefabricerade plattbärlag 
Ett prefabricerat plattbärlag är ett industriellt producerat betongelement med 
underkantsarmering ingjuten i elementet. Detta är i förväg berett för installation av el, vvs och 
ventilation. Det industriella förfarandet ger hög kvalitet och stabilitet samtidigt som 
konstruktion kan ske enligt snäva toleranser. Slutlig gjutning av plattbärlagen på väggarna sker 
på plats. Det extra arbete som sker på plats vid gjutningen är att installationer och armering 
behöver kompletteras före tjockleken på plattbärlagen kompletteras till planerad tjocklek. 
Plattbärlagens undersida är slät och efter fastsättning redo att målas. Plattbärlagens 
konstruktion gör att de är enkla att montera, och kan direkt lyftas på plats med kranhjälp. 
(Skandinaviska Byggelement, 2009) 

Enligt Skandinaviska Byggelement (2009) finns ett flertal fördelar med användning av 
prefabricerade plattbärlag istället för att gjuta allt på plats: 

 Snabbare montering  Förkortad byggtid  Effektivare arbetsgång  Mindre personalbehov  Bättre totalekonomi  Enklare målning  Renare arbetsmiljö  Högre kvalitet 

Innan plattbärlagen kan monteras måste elementstöd i form av stämp och bockryggar ha ställts 
upp. Själva stämpningsförfarandet utförs enligt direktiv från Svenska Fabriksbetongföreningen. 
(Skandinaviska Byggelement, 2012) 
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3.3.3.1. Stämpning 

Stämp definieras av Betongbanken (2012) som ╊Justerbara rör av metall för att ta upp ゅoftastょ 
vertikala laster╊10.  

Det allmänna förfarandet när plattbärlag ska gjutas i flera våningar är att när plattbärlaget över 
det första våningsplanet har nått 70 % hållfasthet kan nästa våningsplan börja gjutas. Stämp 
sätts återigen upp för att stötta upp det nya plattbärlaget. Stämpen på underliggande 
våningsplanet hålls kvar på grund av att de hjälper till att stötta upp det övre plattbärlaget. När 
detta i sin tur nått 70 % börjar samma förfarande för det tredje våningsplanet. När plattbärlaget 
här har nått 70 % kan stämp börja tas bort från första våningsplanet. En del av dem sitter dock 
kvar, men med ett större mellanrum. När nästa nivås plattbärlag i sin tur når 70 % hållfasthet 
görs samma förfarande på det andra våningsplanet där en del av stämpen tas bort. Anledningen 
till att stämp måste sitta kvar i flera våningar är på grund av att ett plattbärlag ej ensamt klarar 
av vikten från nästa pågjutna plattbärlag. (Svenska fabriksbetongföreningen, 2008) 

3.3.4. Ackordslöner 
Det finns två i grunden olika lönesystem, prestationsbaserade och tidsbaserade. Inom 
byggindustrin används framförallt den prestationsbaserade formen för de flesta byggarbetare. 
Hur prestationsbaserade löner ska beräknas och kategoriseras varierar, i denna rapport har 
samma kategorisering som Byggnadsavtalet (2011) använts. Ackordslönesystem kan vara 
baserade på rent ackord, premieackord eller resultatlön. Rent ackord innebär att hela lönen är 
baserad på prestation, premieackord innebär att lönen består av en fast del och en rörlig del som 
läggs till den fasta beroende på prestation. Resultatlön kan förekomma i flera olika varianter, 
den kan dels grundas på ett traditionellt ackord som kombineras med en bonus om vissa 
kvalitetskrav nås eller om materialkostnaderna blir lägre än förväntat. Resultatlön kan även 
baseras på den tidsplan som ett företag har gjort och om arbetet avslutas före utsatt tidpunkt 
har arbetslaget rätt till en bonus. En tredje variant av resultatlön är att delar av lönen ska vara 
kopplad till det ekonomiska resultatet för hela bygget. (Byggnads, 2012) 

Fördelar med ett ackordsbaserat lönesystem är enligt Byggnads (2012) att det ger en högre lön 
och att den som arbetar bra premieras för väl utfört arbete. Nackdelar med ett ackordsbaserat 
lönesystem är enligt Sveriges byggindustrier (2008) att det leder till utestängning av vissa 
yrkeskategorier, kvinnor och yngre. Det leder även till maskning och en ökad löneglidning i 
kombination med att det kan skapa en delning mellan yrkesarbetare och ledning (Sveriges 
byggindustrier, 2008). 

  

                                                             
10

 http://www.betongbanken.com/index.aspx?s=2576 
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3.4. Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) 
Då studien ämnar studera byggbranschens flödeskedjor utifrån SCOR- modellen, är viktigt att 

inkludera en kort teoretisk bakgrund till modellen. Den inledande delen ╊)ntroduktion╊ ger en kort 

bakgrundsbeskrivning av modellen. Andra delen ╊Användning av SCOR╊ förklarar vilket 
sammanhang modellen ska användas inom och vilka områden den är applicerbar inom. ╊Modellens 
struktur╊ beskriver hur modellen är uppbyggd, ╊Mätetal och processer╊ försöker ge en djupare 

beskrivning av dessa delar av modellen. Därefter följer en beskrivning av modellens ramverk. 

Kapitlet avslutas med ╊Kritik mot SCOR╊ där en diskussion sker gällande modellens lämplighet för 
att visa på den kritik som finns mot modellen och dess användning.  

3.4.1. Introduktion 
SCOR är en referensmodell vars utveckling påbörjades av Supply-chain Council 1996. Syftet är 
att fungera som utgångspunkt för utvärdering av aktiviteter och som referens vid benchmark 
mot konkurrenter SCOR (2010). Enligt Supply-chain council (2010) erbjuder SCOR-modellen ett 
unikt ramverk som sammankopplar affärsprocesser, mätetal, bästa praxis och teknologi till en 
enhetlig struktur som stödjer och underlättar samarbetet mellan företag i samma supply chain. 
Modellens utformning och vidarutveckling styrs av medlemmarna i Supply-chain Council utifrån 
de behov och krav som finns, vilket gör att modellen är under ständig utveckling (Supply-chain 
council, 2010). Modellen delar upp ett företags verksamhet i processer på olika nivåer, där den 
översta nivån innehåller processerna Plan, Source, Make, Deliver, Return och Enable. 
Grundtanken i SCOR-modellen illustreras av Figur 13 där ett företag ska se sig själv som en del 
av en kedja som påverkas av vad andra gör, processerna i nivå 1 finns utritade i figuren och visar 
hur olika företags verksamheter hör samman. Modellen är utformad så att dessa processer ska 
kunna appliceras på de flesta företag i en försörjningskedja oavsett bransch (SCOR, 2010). 

 
Figur 13: Översikt SCOR modellen. (Supply-chain Council, 2010) 

3.4.1.1. SCOR-modellen täcker följande områden: 

 Hela flödet från ordermottagning till fakturabetalning 

 Alla produktflöden från leverantörens leverantör till kundens kund, även inkluderat 
mjukvara, reservdelar och utrustning som krävs för att genomföra en uppgift. 

3.4.1.2. SCOR-modellen berör inte: 

 Försäljning och marknadsföring 

 Forskning och utveckling 
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 Personalutveckling (Modellen specificerar endast vilka kompetenser som har visat sig 
värdefulla på vissa positioner) 

3.4.2. Användning av SCOR 
SCOR-modellen är som tidigare nämnt en referensmodell och tanken med detta är att arbetet 
ska ske enligt en på förhand fastlagd mall, men modellen menar inte att alla behöver tillämpa 
allt. Genom att göra avstamp i de Key performance indicators som modellen presenterar (KPI), 
kan ett företag göra ett strategiskt val av vilka områden de vill fokusera sina insatser och hur de 
vill positionera sig gentemot sina konkurrenter. Detta möjliggör att konkurrera med rätt fokus 
och företaget får en möjlighet att bestämma sig för vilka KPI som ska vara bättre än 
konkurrenternas, vilka ska vara jämbördiga och vilka som ses som mindre viktiga. KPI:erna 
sorteras in under olika attribut och de attribut som modellen presenterar är följande: 

Reliability (RL), tillförlitlighet, handlar om att leverera rätt produkt till rätt plats, i rätt skick 
och vid rätt tidpunkt. 

Responsiveness (RS), flexibilitet, syftar till att mäta hur snabbt ett företag kan svara på 
efterfrågeförändringar på marknaden. 

Agility (AG), smidighet, syftar till hur lång tid det tar för ett företag att åstadkomma en 
bestående förändring i kapacitet. 

Cost (CO), kostnader, mäter flödeskedjans totala kostnader såväl som kostnaden för sålda varor. 
Detta ger möjlighet att få bra kontroll över kostnaderna och göra jämförelser med konkurrenter som anses ”best in class” 

Asset management (AM), tillgångshantering, mäter hur effektivt en organisation använder sina 
tillgångar och ger relativa tal som kan användas för att identifiera styrkor och svagheter hos ett 
företag. 

Ett företag kan inte vara bäst på allt utan måste välja en strategisk inriktning och satsa på den. 
Om tillförlitlighet och flexibilitet är det som anses viktigast kommer det bli svårt att även kunna 
ståta med lägst kostnader. Beroende på vilka KPI:er som företaget väljer att fokusera på kommer 
matrisen av nyckeltal som ska styra verksamheten se olika ut. (SCOR, 2010) 

3.4.2.1. Identifiera flödeskedjor 

Likväl som att välja vilken strategisk inriktning ett företag ska satsa på är det viktigt att välja på 
vilken nivå som modellen ska appliceras. Modellen kan användas för att optimera en enskild 
flödeskedja alternativt en viss process, men det kan även användas på en mer övergripande 
strategisk nivå. Utgångspunkten är att kartlägga alla relevanta flöden och när dessa 
kartläggningar är klara ska dessa rangordnas och insatserna ska satsas på de flöden som anses 
strategiskt mest intressanta. (SCOR, 2010) 

Figur 14 visar den tänkta arbetsgången där företag först försöker skapa en bild av hur situationen ser ut idag ”as is” och hur de vill att flödeskejan ska se ut i ett framtidsscenario. 
Andra delen handlar om att granska konkurrensen alternativt jämföra mot andra avdelningar 
för att försöka kvantifiera hur bra processerna kan genomföras och utifrån dessa mätningar 
sätta upp interna målsättningar. Nästa steg är att analysera vad som särskiljer arbetsgång 
mellan det egna företaget och de företag som anses vara ╊Best in class╊. Genom att arbeta enligt 
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denna metodik kan modellen vägleda till en bättre arbetsprocess genom att skapa en överblick 
över dagens flöden, mäta dagens flöden och ge förslag på hur dessa flöden borde utformas. 

 
Figur 14: Arbetsgång enligt SCOR (2010) 

3.4.3. Modellens struktur och dess komponenter 
SCOR-modellen består av fyra olika komponenter och tre huvudnivåer för att dela upp ett 
företag i lämpliga delar som sedan studeras djupare. De fyra komponenterna är performance 

metrics, processes, practices och people. De tre huvudnivåerna är nivå 1,2 och 3. Det är viktigt att 
påpeka att det inte finns någon direkt kopplingen mellan modellens processnivåer och 
mätetalsnivåer. En process på nivå 3 kan innehålla mätetal från flera olika nivåer. SCOR-
modellens fyra komponenter presenteras mer ingående nedan. (SCOR, 2010) 

 Performance metrics. Prestationsmätning delas in i attribut och mätetal. Attributen i sig 
kan inte mätas, de används endast för att styra den strategiska inriktningen på 
verksamheten. Mätetalen används för att påvisa aktuella prestationer och ett företags 
förmåga att uppfylla attributen. Dessa attribut är uppdelade i fem olika kategorier och 
visar ett företags prestation och förmåga inom följande: reliability, responsiveness, agility, 

cost och assets managment. Syftet med dessa kategorier är att kunna använda de mått 
inom den kategori som anses strategiskt mest intressant för verksamheten. 
 

 Processes. Processmoduleringen delar upp ett företags verksamhet i fem olika 
huvudprocesstyper; Plan, Source, Make, Deliver och Return. Dessa kategorier är de mest 
övergripande och ingår i level 1-processerna i modellen. Under dessa huvudprocesser 
finns sedan en rad underprocesser för respektive funktion vilka ingår i Level 2-
processer. Level 2-processer kan exempelvis beskriva om företaget tillverkar mot lager, 
mot kundorder eller om det handlar om kundspecifik produktion. Under level 2-
processerna finns en djupare detaljeringsnivå där level 3-processer finns definierade. De 
flesta företag behöver ytterligare processbeskrivningar för att kunna driva 
verksamheten, men dessa är så industrispecifika att det inte finns möjlighet att försöka 
standardisera dessa från central nivå. 
 

 Practice. Praxisdelen av SCOR-modellen handlar om att beskriva hur en viss process kan 
genomföras på bästa möjliga sätt. Den erbjuder även möjlighet för företag att jämföra sin 
egen prestation gentemot det som är vedertaget som bästa praxis. Det finns tre 
huvudkomponenter inom bästa praxis som företag kan jämföra sig mot; generell 
funktionallitet av företags supply-chain, företags miljöarbete och företags riskhantering.  
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 People. Individer är SCOR-modellens sista del och syftar till att tydliggöra vilka 
kompetenser som krävs för specificerade arbetsuppgifter. Denna del är nytillkommen 
för den 10:e versionen av SCOR-modellen. Avsnittet bygger på fem faktorer för att standardisera de kunskaper som krävs; ”Skills╊, ╊Experiences╊, ╊Aptitudes╊, ╊Trainings╊ 
och ╊Competency╊. Tanken är att skapa en strukturerad modell för att identifiera en 
organisations behov av personal och kompetens. 

3.4.4. Mätetal 
I modellen finns det mätetal på flera nivåer. På den översta nivån är detaljnivån låg och visar 
endast de viktigaste nyckeltalen för att indikera hur verksamheten mår. De övergripande 
processerna visas på en strategisk nivå och dessa mäts med hjälp av KPI:er Det finns 11 olika 
KPI:s som mäts på nivå 1, dessa är sammanfattade i nedanstående Tabell 1. Tidigare påpekades 
skillnaden mellan attribut och mätetal, detta blir extra tydligt i nedanstående tabell då flera 
mätetal tilldelas samma attribut. (SCOR, 2010) 

Attribute ID Metric 

Reliability RL.1.1 Perfect Order Fulfillment 

Responsiveness RS.1.1 Order Fulfillment Cycle Time 
Agility AG.1.1 Upside Supply Chain Flexibility 
Agility AG.1.2 Upside Supply Chain Adaptability 
Agility AG.1.3 Downside Supply Chain Adaptability 
Agility AG.1.4 Overall Value at Risk (VAR) 
Cost CO.1.1 Supply Chain Management Cost (total) 
Cost CO.1.2 Cost of Goods Sold 
Assets AM.1.1 Cash-To-Cash Cycle Time 
Assets AM.1.2 Return on Supply Chain Fixed Assets 
Assets AM.1.3 Return on Working Capital 
Tabell 1: Samtliga 11 KPI:s i SCOR (SCOR, 2010) 

3.4.5. Processer 
SCOR-modellen delar upp ett företags verksamhet i en rad olika processer som avser att 
beskriva de olika processerna som finns i ett företag. Processbeskrivningen blir mer och mer 
detaljerad ju längre ner i nivåerna den sker. (SCOR, 2010) 

3.4.5.1. Nivå 1 

På nivå 1 definieras de fem huvudprocesserna som tidigare diskuterades, vilka är Plan, Source, 

Make, Deliver och Return, se Figur 15. Det finns ytterligare en huvudprocess, Enable, som inte är 
definierad som en fristående process, utan som en stödprocess till de övriga. Det är den process 
som ska möjliggöra funktionen för de övriga delarna. (SCOR, 2010) 
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Figur 15: Huvudprocesserna i SCOR (SCOR, 2010) 

3.4.5.2. Nivå 2  

Nivå 2 visar flödeskedjans konfiguration, det vill säga vilken typ av processer som används. 
Exempelvis kan ett företag ha produktion mot order eller prognos. De processer som finns 
definierade i den översta nivån bryts ner och specificeras, ett företag kan använda flera av de 
nedbrutna processerna parallellt med varandra, exempelvis kan vissa produkter returneras som 
Return defective products, medan andra returneras som Excess products. I Figur 16 nedan visas 
en nedbrytning av Source return-flödet. (SCOR, 2010) 

 
Figur 16: Source return-processen nedbruten till nivå 2 (SCOR, 2010) 

Under nivå 2 bryts de fem huvudprocesserna ner i 21 stycken delprocesser, enligt samma 
system som source-flödet bröts ner. De olika processerna på nivå 2 kategoriseras enligt 
planning, execution och enable. Processer som kategoriseras som planning är processer som 
stödjer allokeringen av resurser för att kunna möta en förväntad efterfrågan. Execution är 
processer som medverkar i tillverkning och förflyttning av produkter. Enable är stödprocesser 
som endast syftar till att stödja de övriga processerna.  

3.4.5.3. Nivå 3 

Processerna på nivå 3 beskriver de steg som måste utföras för att genomföra processerna i nivå 
2. Modellen beskriver 183 olika processer på denna nivå. På denna nivå sker mätning av de 
flesta prestationsmått. Det är på dessa prestationsmått benchmarking senare kan utföras. Figur 
17 visar en ytterligare nedbrytning av processen Return defective products. (SCOR, 2010) 
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Figur 17: Return defective products-processen nedbruten till nivå 3 (SCOR, 2010)  

3.4.5.4. Nivå 4 

Nivå 4 anses vara såpass industrispecifik att den inte specificeras vidare i modellen, nivån kallas 
implementation level och syftar till att företag ska bryta ner sina processer ytterligare för att 
förstå verksamheten och i längden kunna uppnå en konkurrensfördel. Denna nivå ska 
specificeras och utvecklas av den organisation som nyttjar modellen. Processerna i steg tre ska 
vidareutvecklas och brytas ner ytterligare för att tydligt visa hur arbetet går till. Nivå 4 är inte 
nödvändigtvis den lägsta nivån i ett företag, utan fler nivåer kan krävas/användas ifall företaget 
ser ett behov av det. (SCOR, 2010) 

3.4.6. Modellens ramverk 
SCOR (2010) presenterar ett ramverk som ska följas vid utvärdering av verksamheten, 
upplägget liknar det upplägg som används av Taylor (1997) och presenterades i Kap. 3.1.4 
Förändring av logistikstruktuer. I Figur 18 nedan återges modellens huvudpunkter, för en 
fullständig redogörelse av samtliga steg se SCOR (2010).  
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Figur 18: Logistiskt förändringsarbete enligt SCOR (SCOR, 2010) 

SCOR (2010) påpekar att alla projekt inte är lika och att vissa projekt kan kräva att hela 
modellen används, medan andra klarar sig bra på endast delar av den. 

3.4.7. Kritik mot SCOR 
Att försöka skapa en modell som passar för allt och alla är en utmaning, och det skapar en del 
diskussion. Zhou, Benton, Shilling och Milligan (2011) påpekar att modellen inte är empiriskt 
validerad och gjorde därför en matematisk studie för att visa på sambanden mellan modellens 
olika delar för ett tillverkande företag. Studien stärkte sambanden, men påpekade att vidare 
forskning bör utföras för att kunna säkerställa liknande samband mellan modellens delar för 
exempelvis serviceföretag.  

William, Chan & Pauleen ゅにどなどょ anser att modellen arbetar alltför mycket ”uppifrån och ner” 
vilket gör att den blir svår att arbeta med eftersom många företag består av flera delar som ofta 
inte har kommit lika långt vad gäller IT-utveckling och arbetssätt vilket gör det svårt att komma 
med standardiserade mätetal som ska passa samtliga delar. Enligt William et al. (2010) skulle 
SCOR-modellen behöva utvecklas med ett ökat ”nerifrån och upp”-perspektiv för att tillvarata de 
möjligheter som finns i att hitta problem genom exempelvis användande av intevjuer. De 
nämner vidare att SCOR-modellen är ett referensverktyg snarare än ett heltäckande ramverk. 
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Seftel (2011) påpekar problematiken med att det inte alltid är självklart vad som anses vara 
bästa praxis, i artikeln påpekas att det som är bra för vissa företag kan fungera dåligt för andra. 
Enligt Seftel (2011) är det många faktorer runt omkring som påverkar huruvida en Best practice 
verkligen är en Best practice i just det specifika fallet. 
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4. Uppgiftsprecisering 

Detta avsnitt ska definiera det studerade systemet och tydliggöra dess avgränsningar. Vidare görs 

en syftesnedbrytning i olika analysområden. Kapitlet avslutas sedan med en presentation av den 

analysmodell som har använts. 

4.1. Studerat system 
För att studien inte ska bli alltför omfattande och för att minska risken att studera delar som inte 
är relevanta för syftets uppfyllande bör systemet definieras och articifiella systemgränser 
skapas (Lilienfelt, 1978). Det studerade systemet sträcker sig från det att beställningarna finns 
hos leverantör fram till dess att materialet har byggts in alternativt har förbrukats. Då 
byggnationen pågår under lång tid och hade påbörjats innan denna studie startades, och 
kommer fortsätta även efter denna studies avslutning finns därmed även begränsningar vad 
gäller tid. Endast de processer som genomfördes samtidigt som denna studie har därmed 
studerats. Nedan följer en övergripande bild som åskådligör det studerade systemet, se Figur 19.  

 
Figur 19: Studerat system 

Då denna studie syftar till att studera Make och Return processernas användbarhet inom 
byggbranschen är det viktigt att hitta systemgränser som är breda nog för att fullborda studien 
utan att låta systemet bli för stort. Make är byggprocessen som sker på arbetsplatsen 
Bläckhornet, men då materialleverenser antas ha inverkan för Make-processens effektivitet 
studeras även delar av Source-flödet. Studien av Source-flödet sträcker sig enbart till första ledet, 
då syftet är att ta fram mätetal och styrverktyg som Peab kan använda i sina val av leverantörer, 
inte att förändra hela flödeskedjan. Vidare ska Return-flödet studeras, och SCOR-modellen 
definierar två olika Return-flöden, Source return och Deliver return. Då detta är ett bygge under 
konstruktion har ännu ingen leverans skett vilket gör att det inte kommer att finnas några 
Deliver return att studera, varför dessa har uteslutits ur systemet. Vidare kommer det material 
som kasseras från bygget att ingå i systemet, då detta anses vara viktigt för att kunna göra en 
bedömning på hur effektivt det material som köps in faktiskt används. 
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4.2. Studiens analysmodell 
Den till studien framarbetade analysmodellen är baserad på Taylors analysmodell, se Kap. 3.1.4 
Förändringar av logistikstrukturer, men har omarbetats för att bättre passa syftet. Syftet ämnar 
dels utreda SCOR-modellens användbarhet inom byggindustrin samt hjälpa Peab förbättra deras 
dagliga arbete. Då författarnas grundkunskaper om byggbranschen var begränsade valdes att 
först genomföra en förstudie för att identifiera fokusområden. En översiktlig process-
kartläggning genomfördes därefter över de delar som valts som studiens fokus för att 
åstadkomma en ökad nedbrytning av de funna problemen och möjliggöra identifieringen av 
problemens orsak. Kartläggningen genomfördes en gång, men illustreras i figuren som en 
kartläggning enligt Taylor och en enligt SCOR för att påvisa att arbetet fokuserade på att hitta 
glapp mellan SCOR-modellens ramverk och verkligheten. 

Den efterföljande identifieringen av problemens orsak grundade sig på kartläggningen och 
syftade till att identifiera de grundorsaker som behövde förändras för att förbättra 
verksamheten. 

Analysmodellens analysfas består i att utifrån identifierade problemområden ta fram 
förbättringsförslag till Peab som kan utveckla verksamheten samt att utvärdera hur SCOR-
modellen kan assistera vid framtagandet av förbättringsförslag. Utvärdering av modellens 
lämplighet görs genom mätningar av SCOR-mätetal och/eller en analys av hur väl mätetalen 
speglar verkligheten och huruvida de kan användas för att påvisa behov av förändringar. Analys 
görs både i hur väl den modifierade SCOR-modellen klarar av att mäta de identifierade 
processerna av intresse samt att analysera hur mätningarna kan komma att förbättra Peabs 
verksamhet. 

Den fjärde fasen avser att ge rekommendationer till Peab relaterat till möjliga förbättringar. 
Denna del kommer även rekommendera de mätetal som studien har visat vara av särskilt 
intresse för byggbranschen såväl som att föreslå nya mätetal och förändrade och nya processer 
för att passa för byggbranschen. Dessa förslag diskuteras med hänsyn till de för- och nackdelar 
som finns med de olika alternativen, samt vilka osäkerheter som behöver tas hänsyn till. 

En illustration över analysmodellen uppbyggnad följer i nedanstående Figur 20 och visar 
översiktligt hur studien är tänkt att genomföras. En vidare nedbrytning följer i Kap. 4.2.1 
Syftesnedbrytning. 

 
Figur 20: Studiens analysmodell 
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4.2.1. Syftesnedbrytning 
Detta kapitel ämnar bryta ner det till studien tidigare valda syftet och utreda dess komponenter 
vidare enligt den analysmodell som valts. Syftet är som tidigare nämnt:  

╊Syftet med denna studie är att analysera Peabs nuvarande bygg- och returprocesser samt dess 

informations- och materialflöden, med målsättning att föreslå åtgärdsförslag som förbättrar de 

logistiska processerna i det dagliga arbetet. Rapporten ska även undersöka hur lämpliga SCOR-

processerna Make och Return är att använda inom byggindustrin och analysera vilka eventuella 

förändringar av processerna som krävs för att vara användbara.╊ 

Efter avslutad förstudie kunde fyra olika fokusområden identifieras, dessa var godsmottagning, 
materialplanering, ritning och konstruktion samt kontinuerliga förbättringar. För att kunna 
skapa hanterbara delar och besvara syftet, har en rad frågeställningar rörande dessa delar 
skapats och sedan brutits ned i ytterligare delfrågor. 

4.2.1.1. Kartläggning 

 
Figur 21: Kartläggningsfasen 

För att kunna bilda en uppfattning om hur byggarbetsplatsen ser ut och hur flödena sker görs en 
inledande kartläggning. Det är enligt Taylor (1999) viktigt att en helhetssyn först skapas innan 
problemets orsak kan identifieras. Följande frågor har så långt som möjligt besvarats under 
kartläggningsdelen. 

1. Hur ser processerna ut inom de identifierade problemområdena? 
a. Vilka processer sker? 
b. Vilka resurser krävs? 
c. Hur lång tid tas i anspråk i de olika momenten? 

2. Varför genomförs processerna på det sätt som de gör? 
a. Finns det underliggande anledningar till att processer görs på ett visst sätt? 
b. Vilka lagar, regler och branschnormer påverkar processerna? 

3. Hur ser informationsflödet ut? 
a. Vilka olika aktörer är inblandade i processen? 
b. Vem har information? 
c. Vem behöver information? 
d. Finns det något system för hur informationen hanteras? 

4. Vilka krav finns det på processen? 
a. Rapporteringskrav 
b. Flexibilitetskrav 
c. Krav på anpassningar 
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4.2.1.2. Identifiering av problem 

 

Figur 22: Identifiering av problemområden 

Genom att utgå från kartläggningen ska källan till de problem som förstudien påvisade kunna 
identifieras. Effekt och orsakssamband ska utredas och ska ligga till grund för den fortsatta 
analysen. Denna del ämnar därmed ge svar på följande frågor: 

5. I vilken/vilka process/er eller i vilket/vilka led uppstår källan till problemet? 
6. Varför uppstår problemet? 
7. Vad är kostnaden i dagsläget för dessa problem? 

Enligt SCOR-modellen ska en prioritering göras mellan olika flöden för att visa var insatserna 
bör fokuseras. I denna studie kan totala kostnade som ett problem orsakar fungera som en bra 
indikator för prioriteringsordning. Ju större kostnader ett problem orsakar, desto mer angeläget 
att lösa det. 

4.2.1.3. Analys av problemområden 

 

Figur 23: Analys av problemområden 

För Peab 
För att kunna utarbeta åtgärdsförslag för att komma tillrätta med de identifierade problemen är 
det viktigt att ha en totalkostnadssyn, se Kap. 3.1.2 Totalkostnadsperspektiv, detta för att 
undvika suboptimering. Frågor som uppkommer för varje förslag är därmed: 

8. Vilka problem kommer förslaget lösa? 
9. Vilka andra flöden kan påverkas av åtgärden? 

a. Vilka resurser kan behöva införskaffas? 
b. Vilka existerande resurser kan användas? 
c. Vilka existerande resurser kan frigöras? 

10. Hur stor är totalkostnaden för alternativet? 
11. Hur känsligt är alternativet för förändringar? 
12. Vilka eventuella problem finns med att implementera ett alternativ? 
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För SCOR 
13. Finns det mätetal i SCOR-modellen som kan kvantifiera de problem som identifierats? 

a. Vad riskerar att störa jämförelser mellan olika projekt? 
b. Kan dessa mätetal mätas med hjälp av systemstöd och en automatiserad 

mätning? 
14. Om SCOR-mätetal kan identifieras, finns det i dagsläget systemstöd hos Peab för att 

kunna mäta dessa på ett kontinuerligt sätt? 
15. Vilka områden vore önskvärda att kunna mäta inom, men som SCOR-modellen i 

dagsläget inte ger något stöd inom? 

4.2.1.4. Diskussion och rekommendation 

 

Figur 24: Utformning av rekommendationer 

Enligt den analysmodell som presenteras av Taylor (1997) ska i ett avslutande steg ett förslag 
väljas och motiveras, men då denna studie påpekar flera brister kommer inget enskilt 
åtgärdsförslag att väljas, utan ett försök till inbördes rangordning av åtgärdsförslagen kommer 
genomföras för att visa var resurserna ska fokuseras. Frågorna nedan gäller de 
rekommendationer som ges för Peab. 

16. Vilka för- och nackdelar finns med de olika åtgärdsförslagen? 
17. Finns det några osäkerheter som måste tas i beaktning vid ett åtgärdsbeslut? 

a. Omgivningens påverkan på förslaget? 
b. Finns det några delar av förslaget som bör utredas djupare innan en eventuell 

implementering? 
c. Vilka risker finns vid en implementering? 

De rekommendationer som görs kring SCOR-modellens mätningar är en balans mellan vad 
författarna bedömt som tekniskt möjligt och vad som vore önskvärt att kunna använda modellen 
till. Följande frågor har ställts angående de rekommenderade mätetalen: 

18. Kan mätetalen registreras automatiskt? 
19. Är mätetalen relativt oberoende av miljön och marken där byggnaden uppförs? 
20. Är mätetalen tydliga och förmedlar en förståelse av vad de mäter och vilka åtgärder som 

krävs om mätetalet inte når förväntningarna. 

Rekommendationer kring förändringar av SCOR-modellen till en framtida bSCOR-modell samlas 
i den sista delen av rekommendationer och syftar till att påvisa de delar av modellen som 
författarna uppfattar som redundanta alternativt bristfälliga. 

21. Vilka processer i SCOR-modellen finns ingen användning av i dagsläget? 
22. Vilka processer på en byggarbetsplats saknar idagsläget stöd i modellen? 
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5. Metod 

Detta avsnitt syftar till att ge en genomgång av den metodik som har använts vid studiens 

genomförande. Det avser även att beskriva den arbetsgång som studien har följt för att uppfylla 

studiens syfte, och däri ge svar på hur de specifika frågor som är kopplade till syftet är utredda. 

Läsaren ges genom metodgenomgången även möjlighet till att bedöma studiens trovärdighet. 

5.1. Övergripande metod 
Då rapporten omfattar många olika delar och studerade områden är det bra att försöka skapa en 
tydlig struktur som visar hur olika delar korrelerar med varandra. För att skapa denna struktur 
har det Wahlbinska U:et använts då det ger en enkel och tydlig visuell hjälp att förstå de 
inbördes relationerna. Genom att återkomma till U:et kontinuerligt under rapporten säkras att 
slutsatserna är kopplade till syftet, vilket även betyder att rapporten svarar på den 
frågeställning som den var avsedd för (Lekvall & Wahlbin, 2001). I enlighet med de teorier som 
presenterades i Kap. 3.1.4 Förändring av logistikstrukturer av Taylor (1997) om att modeller 
bör anpassas för den omgivning de används i har även det Wahlbinska U:et anpassats för denna 
studie. Nedan i Figur 25 ges en illustration av den arbetsmetodik som används i denna rapport. 

 
Figur 25: Wahlbinska U:et (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Det Wahlbinska U:et visar hela arbetsprocessen från början till slut. Arbetet kan delas upp i fyra 
olika faser som har utförts med visst överlapp mot varandra, dessa är planeringsfas, 
kartläggningsfas, analysfas och avslutningsfas. Lekvall och Wahlbin (2001) påpekar att denna 
modell inte visar ett kronologiskt arbete som sker i precis denna ordning, utan modellen ska 
snarare ses som en referensmodell som tar upp de steg som alltid ingår i en undersökning. Varje 
fas innehåller en eller flera olika delar som ska uppfyllas, och varje steg visar på olika milstolpar 
som ska avslutas. Faserna kan vidare kopplas mot den analysmodell, beskriven i Kap. 4.2 
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Studiens analysmodell, som har använts under projektets gång. Nedan illustreras denna 
koppling i Figur 26, följt av en djupare förklaring av det arbete som sker i respektive steg. 

 
Figur 26: Koppling mellan det Wahlbinska U:et och studiens analysmodell 

5.1.1. Planeringsfas 
Denna del syftar till att förvandla ett ostrukturerat problem till en färdig plan för hur problemet 
ska undersökas och eventuellt lösas. Beroende på uppdragstyp och uppdragsgivare varierar 
graden av struktur och vetskap om problemet, det kan exempelvis handla om konstaterade 
problem, förutsedda problem eller framtida möjligheter. När en grundläggande förståelse till 
problemet har nåtts ska undersökningens syfte specificeras för att inriktas på att lösa de 
utmaningar som identifierats. Detta ska sedan formuleras som en 
undersökningsplan/planeringsrapport som ska vara framåtblickande och beskriva hur 
informationen är tänkt att inhämtas, hur analys och tolkning ska gå till samt hur rapportering 
ska ske. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

I denna studie var det ursprungliga beslutsproblemet känt och studien målsättning var klar, 
nämligen att förbättra byggprocessen ur en logistisk synvinkel genom att studera huruvida 
SCOR-modellen kan appliceras i byggbranschen. Undersökningens syfte och informationsbehov 
fastställdes genom diskussioner med uppdragsgivare under ett flertal möten. Arbetet med de 
inledande delarna återfinns under bakgrund, syfte och avgränsningar i Kap. 1 Inledning. Det 
stora arbetet under planeringsfasen handlade om att identifiera vilka delar av systemet som 
skulle studeras, att hitta de specifika avgränsningar som skulle göras och att bryta ner syftet i en 
rad frågeställningar som resterande del av rapporten ska besvara. Arbetet med dessa delar 
återfinns i Kap. 4.2.1 Syftesnedbrytning, detta arbete skedde parallelt med litteraturstudier för 
att förstå vilka möjliga lösningar som finns att tillgå och vilka problem som olika modeller och 
mätesätt kan orsaka. Resultatet av litteraturstudierna återfinns i Kap. 3 Referensram. Enligt 
modellen ska även ansats, metod samt validitet och reliabilitet diskuteras, detta tas i rapporten 
upp i Kap. 5.5 Rapportens trovärdighet.  

5.1.2. Kartläggningsfasen 
Kartläggningsfasen motsvaras av första steget i den analysmodell som presenterades i Kap. 3.1.4 
Förändring av logistikstrukturer. Data som samlas in ska ligga till grund för att besvara de 
frågeställningar som tagits upp i planeringsrapporten. 

5.1.3. Analysfas 
I denna fas ska den insamlade datan bearbetas, analyseras och sammanställas. Detta innebär att 
data från olika källor kommer att vägas mot varandra för att på så sätt försäkra sig om en hög 
validitet och kvalitet på informationen som används vid framtagande av förbättringsförslag. 
Möjliga lösningar ska tas fram och utvärderas, med hjälp av känslighetsanalys och metodkritiskt 
tänkande ska sedan slutsater dras. 
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5.1.4. Avslutningsfas 
Under den avslutande fasen ska rapportens slutsatser sammanställas. De slutsatser som görs i 
detta steg ska svara direkt mot det syfte som presenteras i rapportens början, i detta steg ska 
även en bedömning om hur generella och trovärdiga dessa är. Att säkerställa att slutsatserna 
verkligen svarar på syftet är en kritisk del av arbetet och den kan enligt Björklund och Paulsson 
(2003) kontrolleras genom att ställa följande kontrollfrågor: 

 Är syftet uppfyllt? 

 Hur påverkar resultatet det studerade systemets miljö? 

 Hur påverkar rapportens avgränsningar och fokuseringar resultatets relevans? 

 Hur har rapportens metoder, modeller och arbetssätt fungerat? 

 Hur känsligt är resultatet för förändringar?  

Som avslutning på detta avsnitt ska en diskussion och rekommendation föras som sammanfattar 
studiens resultat, detta finns i Kap. 9 Rekommendation och diskussion. 

5.2. Inriktning och ansats  
Björklund och Paulsson (2003) menar att hur mycket som är känt inom ett område är avgörande 
för vilken typ av studie som ska genomföras. De sammanfattar detta i fyra olika inriktningar 
beroende på redan existerande kunskap om det som ska undersökas: 

 Undersökande: Denna typ av studie görs om det finns begränsad kunskap inom ett visst 
område. Syftet är här att skapa en grundläggande kunskapsbas inom det undersökta 
området. 

 Beskrivande: Studien görs när det redan existerar en grundläggande kunskapsbas inom 
det undersökta området. Här är syftet istället att beskriva relationer mellan de studerade 
delarna utan att förklara för dessa. 

 Förklarande: Om studien ämnar söka djupare kunskap inom ett område används en 
förklarande studie. Här både beskrivs och förklaras de samband som råder. 

 Normativ: Om en etablerad kunskapsbas och förståelse finns inom ett visst område kan 
en normativ studie göras. Här är syftet att ge vägledning och möjliga åtgärdsförslag. 

I den aktuella studien existerar redan en grundläggande kunskap beträffande byggbranschen i 
stort. SCOR-modellen är även på förhand väl definierad. Studien kommer därför inledningsvis 
att anta en beskrivande inriktning, där målet är att genom SCOR beskriva identifierade 
problemområden på byggarbetsplatsen Bläckhornet. Detta görs genom inledande kartläggningar 
av flödet på byggarbetsplatsen. När problemområden beskrivits och analysfasen tar vid, antar 
studien istället en förklarande inriktning, där djupare kunskap söks om de funna områdena. Då 
studien ämnar paketera en rad åtgärdsförslag för Peab och Brains & Bricks, övergår den 
slutligen i en normativ studie. 

En studie har olika form beroende på vilken ansats den utgår från, det vill säga kvantitativ eller 
kvalitativ. En kvantitativ studie är av sådan art att den kan verifieras numeriskt och ger överlag 
ett bättre underlag för generaliseringar över flera områden, medan en kvalitativ studie ämnar ge 
en djupare förståelse inom ett visst område. Det är främst syftet som ska bestämma om studien 
är kvantitativ eller kvalitativ. (Björklund & Paulsson, 2003) I den aktuella studien kommer både 
kvantitativ och kvalitativ data att behövas. Studien genomförs som en fallundersökning och 
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undersöker byggarbetsplatsen Bläckhornet i Nyköping. Därutöver söks en djupare förståelse för 
de identifierade problemområdena samt SCOR-modellens lämplighet inom byggindustrin. 
Metoder för att genomföra undersökningen innefattas av intervjuer, enkäter samt observationer 
och är därmed både av kvantitativ och kvalitativ art. I huvudsak kommer undersökningen 
genomföras kvalitativt, men för att kunna göra jämförelser mellan nu- och framtida läget krävs 
även att dessa i viss grad kan kvantifieras. Samtidigt ger en kvantifiering av resultaten en ökad 
möjlighet till generaliseringar. Studien kan därför sägas anta både en kvalitativ och en 
kvantitativ ansats. 

5.3. Studiens synsätt 
En studie kan genomföras med olika synsätt baserat på den grundläggande kunskapssynen hos 
de individer som utför den (Björklund & Paulsson, 2003). Björklund och Paulsson (2003) tar 
upp tre definitioner på synsätt, vilka förklaras nedan: 

 Analytiskt synsätt 

 Aktörssynsätt 

 Systemsynsätt 

Det analytiska synsättet ämnar ge en objektiv sanning av verkligheten. Verkligheten ses här som 
en uppdelbar helhet där summan av delarna speglar helheten. Studien påverkas därför ej av 
vilka individer som genomfört den. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Björklund och Paulsson (2003) beskriver aktörssynsättet som en social konstruktion av 
verkligheten, där studiens utfall är beroende på vilka individer som utför studien, utfallet är här 
beroende av vilka tidigare erfarenheter individerna besitter. 

I det tredje synsättet, systemsynsättet, som denna rapport ämnar att följa, är målet att objektivt 
förklara verkligheten. Till skillnad från det analytiska synsättet är helheten ej lika med summan 
av delarna. Utifrån detta synsätt är relationer mellan de ingående delarna lika viktiga som 
delarna i sig. (Björklund & Paulsson, 2003)  

Då studien endast avser att studera delar av Peabs verksamhet samt delar av SCOR-modellen, 
anser författarna att det är lämpligt att genomföra studien enligt systemsynsättet. Det anses här 
lika viktigt att ha koll på relationerna mellan systemdelarna, liksom delarna i sig. Detta för att 
även få med möjliga åtgärders totala påverkan, och inte bara enskilt till de studerade delarna.  

5.4. Datainsamlingsmetodik 
För att nå syftet, krävdes det att data av olika slag samlades in. Exempel på vilka olika 
datainsamlingsmetoder som finns att tillgå följer i nedanstående lista (Björklund & Paulsson, 
2003). 

 Litteraturstudier 

 Intervjuer 

 Enkäter 

 Observationer 

 Experiment 

 Presentationer vid föreläsningar, konferenser och dylikt 
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Informationskällor kan vara primära eller sekundära. Björklund och Paulsson (2003) förklarar 
att sekundärdata utgörs av sådan information som ej är skriven eller utarbetad specifikt för den 
aktuella studien. Detta gäller oftast data som fås från litteraturstudier och presentationer vid 

föreläsningar, konferenser och dylikt. Vid användande av sekundärkällor gäller det att fundera 
över till vad och vem informationen är framtagen för och på så sätt utreda om informationen är 
vinklad eller ej tillräckligt heltäckande. Data från intervjuer, enkäter, observationer och 

experiment är istället oftast primärdata, såvida dessa inte tas fram genom exempelvis någon 
annans enkätundersökning eller experiment.  Primärdata är information som är framtagen i 
syfte att stödja den aktuella studien. (Björklund & Paulsson, 2003). I denna studie användes 
litteraturstudier, intervjuer, observationer samt enkäter till att få tag i behövd information. 

Vid studier är viktigt att tänka på avvägningen mellan effektivitet och kvalitet av inhämtad data. 
Triangulering genom att exempelvis intervjua flera respondenter leder till högre reliabilitet av 
datan men tar även längre tid att genomföra (Voss, Tsikriktsis & Frohlich, 2002). Denna 
avvägning tas ständigt i beaktning på grund av den begränsade tiden som studien genomförs 
över. Mindre kritiska områden indirekt kopplade till syftet prioriteras därför inte lika högt som 
de som direkt anses leda till syftets besvarande. Triangulering kommer dock att prioriteras 
under studien för att erhålla så tillförlitlig data som möjligt. 

5.4.1. Litteraturstudier 
Litteratur består enligt Björklund och Paulsson (2003) av all form av skrivet material, såsom 
böcker och tidskrifter. Dessa typer av material passar för att göra en kartläggning av befintlig 
kunskap inom de till studien intressanta områdena och på så sätt kunna bestämma den 
teoretiska referensramen. En stark fördel med denna typ av studier är att gott om information 
oftast kan inhämtas på relativt kort tid. (Björklund & Paulsson, 2003) Litteratursökningen görs 
främst i databaserna Scopus, Business Source Premier samt Emerald. Åtkomst till dessa ges 
genom Linköpings Universitetsbibliotek (2012) och beskrivs nedan.  

 Scopus 

Databasen tillhandahåller över 18000 tidskrifter från mer än 5000 förlag, främst inom 
naturvetenskap, medicin och samhällsvetenskap. 

 Business Source Premier 

I databasen finns mer än 10000 tidskrifter, främst inom huvudområdet företagsekonomi, 
varav 2000 finns i fulltext. Den tillhandahåller även diverse företagsanalyser, 
branschanalyser och marknadsrapporter. 

 Emerald 

Databasen har ett utbud på 190 tidskrifter från MCB University Press, en E-bokserie 
inom ekonomi och samhällsvetenskap med sammanlagt 105 titlar och cirka 1000 
volymer. 

Diverse litteratur har även inhämtats från av författarna tidigare lästa kurser vid Linköpings 
Universitet, inom främst logistikområdet men även inom produktionsekonomi. Information har 
även inhämtats genom lån av fysiska verk från Linköpings Universitetsbibliotek samt dokument 
från Peab, såsom årsredovisning med mera. 

5.4.2. Intervjuer 
Intervjuer definierar Björklund och Paulsson (2003) som typer av utfrågningar som kan ske via 
personlig direktkontakt eller telefon, men exempelvis e-post kan även klassas in under 
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intervjuformen. Enligt Voss et al. (2002) är den vanligaste källan till data i fallstudier 
strukturerade intervjuer och att dessa sedan oftast kompletteras med mer ostrukturerade 
intervjuer. Fördelen är att den information som fås från intervjuer är primärdata och har hög 
relevans för den genomförda studien, men kan vara tidskrävande att inhämta (Björklund & 
Paulsson, 2003). Intervjuer kan klassas efter hur stor del av intervjun som är bestämd på 
förhand som strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. (Björklund & Paulsson, 2003; 
Voss et al., 2002) 

Vid en strukturerad intervju är frågorna bestämda på förhand och tas upp i en given ordning. En 
semistrukturerad intervju är däremot endast huvudkategorierna bestämda på förhand, medan 
frågorna arbetas fram allteftersom intervjun fortgår. Intervjun kan även vara ostrukturerad 
vilket betyder att den på förhand är obestämd och mer förs som ett samtal. (Björklund & 
Paulsson, 2003)  

Beroende på vad som är känt om de problem som undersöks kommer intervjuerna att variera 
mellan och gå från ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer till mer strukturerade 
intervjuer under studiens gång. Även val av och antalet respondenter kommer vid intervjuerna 
att variera. Voss et al. (2002) påpekar att det är viktigt att tänka på att respondenterna kan vara 
partiska och vara benägna till subjektivitet. Vid intervju av flera personer inom ett och samma 
område minskar risken för detta. I vissa fall är det ofrånkomligt att endast intervjua en person 
då denne besitter spetskompetens inom ett specifikt område. I överlag prioriteras dock 
intervjuer med flera respondenter. Användande av intervjuprotokoll kan bidra till att både öka 
validiteten och reliabiliteten och fungerar både som en checklista att alla berörda områden är 
täckta och ger en god struktur till intervjun (Voss et al., 2002). Samtidigt ska protokoll sändas ut 
i förväg för att förbereda respondenten på de kommande frågorna, vilket leder till att svaren 
sannolikt blir ännu tillförlitligare. Övrigt som påverkar reliabiliteten är antalet intervjuare, detta 
då risken för att intervjuer utförs på olika sätt minskar om båda författarna närvarar, samtidigt 
som risken för subjektivitet och fördomar från de som håller i intervjun minskar. (Voss et al., 
2002) Fokus ska därför ligga på att båda närvarar vid samtliga intervjuer. 

5.4.3. Observationer 
Observationer kan genomföras genom direkt deltagande eller genom passiv iakttagelse av ett 
system eller aktivitet utifrån. Vid passiv iakttagelse kan en aktivitet eller ett system antingen 
studeras med eller utan den observerades vetskap. Observationer är överlag tidskrävande men 
kan även ge en mer objektiv bild av det som studeras. (Björklund & Paulsson, 2003) Merriam 
(1994) påpekar att det är viktigt att data samlas in över en längre period så att avvikelsers 
inverkan på resultatet kan minskas, vilket på så sätt ökar validiteten. 

I studien kommer observationer att genomföras främst i syfte att bilda en egen, mer objektiv 
uppfattning om det studerade systemet. Observationer kommer under studiens gång att 
genomföras både i deltagande och passiv form. Bland annat görs observationer i hur flödet på 
bygget fungerar för att kunna genomföra en förstudie och på detta sätt finna eventuella 
problemområden samt för att genomföra kartläggningar av de utvalda områdena. Liksom för 
intervjuer är det viktigt att tänka på vad subjektiva värderingar kan spela för roll vid 
observationer (Voss et al., 2002). Därför görs alla observationer inledningsvis av båda 
författarna, vartefter det under studiens fortgående blir allt friare att dela upp ansvaret när 
själva observationsförfarandet är bestämt. 
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5.4.4. Enkäter 
Fördelar med att genomföra en enkätundersökning är att det går att erhålla en stor mängd data i 
förhållande till resursinsatsen samt att datan utgörs av primärdata (Björklund & Paulsson, 
2003). Enkäter är enligt Forza (2002) en form av surveyundersökning. Surveyundersökning är i 
sin tur ett samlingsnamn för olika metoder med syfte att erhålla allmän kunskap inom ett visst 
specifikt område på ett strukturerat sätt. Detta görs genom att göra urval av en viss population 
som sedan ska kunna representera helheten. (Forza, 2002) Surveyundersökning kan även 
genomföras genom olika slags intervjuer. På grund av den begränsade tid som studien 
genomförs över kommer dock endast enkäter att genomföras, varvid utformning av dessa 
fokuseras. 

Det finns en rad saker som är viktiga att tänka på vid utformning av enkäter och övriga 
surveymetoder. Forza (2002) diskuterar exempelvis att om urvalet som valts inte har förmågan 
som krävs för att kunna representera helheten av en population, kommer detta hindra 
undersökaren från att dra några generella slutsatser. Att välja ett urval som ska kunna 
representera helheten kallas sampling och ska göras så att tillräckligt många medlemmar i 
populationen väljs ut för att kunna representera populationen. Det gäller även att urvalet väljs 
på ett bra sätt på grund av att anställdas information varierar på grund av specialiseringar med 
mera. (Forza, 2002) För fallet i den aktuella studien, då populationen som är av intresse för 
enkäter är begränsad till delar av byggarbetsplatsen, med ett begränsat antal respondenter, 
minskar chansen att generella slutsatser över de studerade områdena kan dras. Enkäterna ska 
även utformas med i huvudsak allmänna frågor som ska kunna besvaras av de flesta. För att 
minska risken för att urvalet väljs felaktigt görs detta i samråd med platschef och arbetsledare. 
Det finns även en risk för att felaktiga slutsatser tas på grund av validitets- och reliabilitetsfel i 
modellen (Forza, 2002). 

För att minska risken för felaktigheter och ej tillförlitliga resultat bör frågor formuleras utefter 
vem som är respondent och göra det lätt för respondenten att svara för att minska risken för 
otydligheter och felaktiga tolkningar. Frågor som ger olika svar beroende på vilken grupp de 
ställs till bör även undvikas och istället delas upp på fler frågor. Ledande samt känsloladdade 
frågor ska även i största mån undvikas. Den allmänna frågelängden bör även hållas kort. Forza 
(2002) föreslår att max 20 ord ska användas för en fråga eller fras. Därtill rekommenderas det 
att först genomföra en pilotkörning av enkäten för att se hur den bemöts och fungerar rent 
praktiskt. (Forza, 2002) 

Likt Forza (2002) ger Körner & Wahlgren (2002) några råd hur enkäter kan utformas för att öka 
trovärdigheten av utfallet. 

 Frågor bör skrivas på ett så enkelt sätt som möjligt för att underlätta för respondenten 
att svara. Bortfallet kan på så vis även minska. 

 Fråga en sak i taget, det vill säga bryt hellre upp frågor i flera frågor. 

 Formulera frågor som ej kan misstolkas samt användande av lättbegripliga ord och 
meningar. 

 Ledande och prestigeladdade frågor bör undvikas för att inte leda in respondenten på ett 
visst spår samt för att undvika att frågor besvaras oärligt. 

 Testkör frågeformuläret i en provundersökning för att se så att undersökningen tar upp 
allt det den ska och ger möjlighet till korrigeringar. 

 Förklara syftet med enkäten för att minimera svarsbortfallet. 
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Enkäter i studien kommer att användas för att skapa en bred uppfattning om vad arbetarna på 
bygget anser om processerna som de befinner sig omkring dagligen, detta för att kunna bedöma 
processerna mer nyanserat, samtidigt som det blir ännu en möjlighet att finna problem och 
orsakerna till dessa. Enkätundersökning ska även användas för att kunna triangulera eventuella 
problem och funna orsaker samt att få en uppfattning om sådant som på annat sätt inte kan 
hinnas med under studien. I de fall endast enkätundersökning används för att finna information, 
görs detta i mindre kritiska områden som av tidsskäl inte kan hinnas med att genomföras genom 
exempelvis intervjuer eller observationer samt områden där information är svår att få tag på 
annat sätt. Utformningen av enkäter ska göras enligt Körner & Wahlgrens (2002) samt Forzas 
(2002) råd. 

5.4.5. Frekvensstudier 
Andersson, Audell, Giertz och Reitberger (1992) definierar frekvensstudier som en metod på 
arbetsmätning som bygger på slumpmässiga variationer av definierade händelser och är en form 
av stickprovsundersökning. Detta ger möjlighet till att beräkna händelsers relativa frekvens 
utifrån ögonblicksiakttagelser (Andersson et al., 1992). 

Två vanliga exempel på hur en frekvensstudie kan utföras är att antingen utgå från 
slumintervallmetoden eller konstantintervallmetoden. Att mäta med slumpintervall betyder att 
tillfällen för observation eller plats väljs slumpmässigt. Mätning med konstantintervall betyder 
istället att mätning sker enligt förbestämda konstanta tidsintervall. För att genomföra en 
frekvensstudie behövs ett stort antal slumpmässigt valda ögonblicksobservationer, varefter det 
vid varje observation dokumenteras vad som händer vid tidpunkten för mätningen. Mätningen 
blir givetvis tillförlitligare ju större antal mätningar som genomförs. En fördel är att metoden är 
relativt lätt att tillämpa och att tider för aktiviteter kan uppskattas på ett relativt lätt och billigt 
sätt. Detta genom att tiden som används för en aktivitet här antas vara direkt proportionerlig 
mot antalet observationer där en aktivitet genomförs över den totala tiden undersökningen 
genomförs över (Andersson et al., 1992). 

5.5. Rapportens trovärdighet 
För att säkerställa att rapporten får en hög trovärdighet är det viktigt att hög validitet, hög 
reliabilitet och hög objektivitet uppnås (Björklund & Paulsson, 2003). Validitet har även en stark 
inverkan på reliabiliteten, då det är svårt att uppnå koninuitet i mätningar som inte mäter det 
som de avsett att göra. 

Nedanstående beskrivning förklarar begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet. 

 Validitet: Beskriver huruvida det som mäts verkligen mäter det som ska mätas 
(Björklund & Paulsson, 2003; Körner & Wahlgren, 2002; Merriam, 1994). Validitet kan 
även definieras som frånvaron av systematiska mätfel (Körner & Wahlgren, 2002).  

 Reliabilitet: Avser hur tillförlitlig mätningen är vid upprepade mätningar eller 
undersökningar (Björklund & Paulsson, 2003; Körner & Wahlgren, 2002; Merriam, 
1994). 

 Objektivitet: Beskriver hur subjektiva värderingar och forskarnas egna åsikter påverkar 
studien (Björklund & Paulsson, 2003; Merriam, 1994).  
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5.5.1. Validitet 
Validiteten kan förbättras genom användning av triangulering, det vill säga att erhålla 
information från flera olika perspektiv, men även genom att vara tydlig och så objektiv som 
möjligt i sina förfaranden under exempelvis intervjuer eller vid enkätundersökningar (Björklund 
& Paulsson, 2003). Merriam (1994) rekommenderar även att deltagarkontroll används, där de 
som har tillhandahållit informationen kan validera att tolkningen av den är korrekt och 
trovärdig. 

För att säkerställa att validiteten hålls på en hög nivå i studien kommer därför raka och tydligt 
definierade frågor som ej vinklas att ställas. Samtidigt ska information överlag komma från mer 
än en respondent. För att deltagarkontroll ska uppnås ska intervjuprotokoll gås igenom med 
respondenterna efter intervjuerna, antingen personligen direkt efter eller via mail. Därtill 
kombineras intervjuer, observationer och enkäter med varandra för att tillsammans öka 
validiteten av studiens resultat.  

5.5.2. Reliabilitet 
Reliabiliteten kan liksom validiteten ökas genom användning av triangulering (Björklund & 
Paulsson, 2003; Voss et al., 2002). Därtill kan reliabiliteten ökas genom att låta respondenterna i 
enkätstudier eller intervjuer svara på kontrollfrågor för att på så sätt erhålla en slags 
triangulering av en och samma persons åsikter (Björklund & Paulsson, 2003). Som diskuterats 
under (Intervjuer) och (Observationer) påverkar även antalet observerare eller intervjuare 
reliabiliteten. När det gäller mätvärdens reliabilitet menar Körner & Wahlgren (2002) att dessa 
kan bero av dels mätinstrumentet, utföraren av mätningen, omgivningen och själva objektet som 
undersöks. 

För att säkerställa att reliabiliteten hålls på en hög nivå genom den aktuella studien ska därför 
flera respondenter användas där detta är möjligt samtidigt som flertalet olika metoder för att 
erhålla informationen används. Användande av kontrollfrågor samt att i möjligaste mån ställa 
samma frågor med olika formuleringar säkerställer att tillförlitligare svar erhålls. Intervjuer ska 
även där det är möjligt kombineras med observationer samt enkäter för att nå information från 
flera perspektiv.  

5.5.3. Objektivitet 
Enligt Merriam (1994) kan forskare inte låta bli att bli påverkade av och att påverka den 
observerade miljön, speciellt vid deltagande observation, vilket gör det viktigt att diskussioner 
om hur detta eventuellt påverkar utfallet förs. Objektivitetsmässigt är det viktigt att tydligt 
beskriva de antaganden som har gjorts i rapporten samt motivera dessa på ett tydligt sätt. Detta 
tillåter läsaren att bilda sig en egen uppfattning och ta ställning till studiens utfall. (Björklund & 
Paulsson, 2003) Objektivitetsmässigt är det liksom för reliabiliteten viktigt att subjektivitet tas i 
beaktning. Det som diskuterats i Kap. 5.5.2 Reliabilitet gällande närvaro vid observationer och 
intervjuer gäller således här också. Därtill diskuterar Voss et al. (2002) användande av 
ljudupptagning under intervjuer för att på så vis minska risken för att resultatet influeras av 
författarnas egna värderingar och tolkningar, vilket kan leda till att objektiviteten förbättras. För 
att återge det som sägs på intervjuerna på ett så korrekt sätt som möjligt görs ljudupptagningar 
när detta tillåts. Olika antaganden och förenklingar förklaras även för att läsaren själv ska kunna 
bilda sig en uppfattning genom rapporten. 
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Begreppen validitet och reliabilitet kan illustreras som att kasta pil på en piltavla. En ej samlad 
träffbild (A) medför låg reliabilitet och låg validitet, då resultatet varierar. En hög reliabilitet, 
men låg validitet fås om en samlad träffbild erhålls som ligger långt från centrum (träffbild B), 
ett sådant resultat går att upprepa, men undersökningen har ett systemmässigt fel som gör att 
undersökningen inte kommer fram till ett korrekt resultat. Hög reliabilitet och hög validitet 
åstadkommes om en koncentrerad träffbild i mitten av tavlan fås (träffbild C). I Figur 27 följer en 
illustration över detta. (Björklund & Paulsson, 2003) 

 

Figur 27: Validitet och reliabilitet illustrerat med en piltavla.  
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6. Empiri 

Detta avsnitt ämnar undersöka de fyra fokusområden som förstudien identifierat. I varje del 

redogörs för vad som framkommit från de intervjuer, observationer och den enkät som 

genomfördes. Byggnadsinformationsmodellering, BIM och hur denna utveckling ser ut hos Peab 

kommer även att gås igenom. Detta görs på grund av den möjliga kopplingen mellan BIM och de 

fyra fokusområdena samt SCOR. 

6.1. Godsmottagningen 
Den förstudie som genomfördes visade att att gods och material inte alltid finns på plats när de 
behövs. Nedanstående del handlar om hur godsmottagningen fungerar och hur informationen 
sprids mellan olika aktörer. 

6.1.1. Kartläggning materialflöden till Bläckhornet 
Det fysiska flödet för olika produkter beställda av Peab som levereras in till Bläckhornet kan gå 
tre olika vägar. Antingen direkt från leverantör till byggplats, från leverantör via bygghandel till 
byggplats eller från leverantör via DC till Bläckhornet. Det finns även ett fjärde sätt som material 
kan ankomma till Bläckhornet och det är via underentreprenör (UE), dessa materialflöden sköts 
helt av UE och enda kravet är att de ska meddela arbetsledningen när leveransen ska ankomma, 
detta för att möjliggöra koordinering av resurser. Figur 28 nedan illustrerar de fyra olika 
typerna av materialleveranser. 

 
Figur 28: Flödestyper för materialleverans till Bläckhornet 

Typ 1: Material beställt av Peab lastas hos en leverantör på en lastbil som sedan kör en slinga 
med olika avlastningspunkter, där Bläckhornet är en av dessa. En timme innan ankomst ska en 
ankomstavisering göras, där lastbilschauffören anger vilken tid han beräknas ankomma och 
vilka resurser han behöver för att kunna lasta av bilen. Resurser innebär antingen lull, kran eller 
hjälp av byggarbetarna.  

Typ 2: Bygghandeln beställer av en leverantör som sedan levererar in till bygghandeln. Denna 
process ligger utanför Peabs kontroll. När Peab lägger order till bygghandeln lastas och 
transporteras gods på motsvarande sätt som i typ 1. 

Typ 3: Detta är ett nytt koncept som har utvecklats för ett nyligen startat pilotprojekt. Peab 
lägger en order direkt till leverantören som producerar varor mot beställning och sedan 
tranporterar varorna till ett DC. Där mellanlagras produkterna i väntan på bekräftelse från Peab 
att bygget är redo att ta emot ordern. På DC sker även en kontroll att produkterna har blivit 
paketerade och uppmärkta på ett enligt Peab i förväg önskat sätt. När Peab anser att det finns 
behov av produkterna läggs en leveransorder till DC:t fem dagar före utsatt leveransdag, detta 
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för att DC ska ha möjlighet att boka in transport. Fyra produkter går i dagsläget över DC, dessa är 
fönster, byggbeslag, dörrar och kök. 

Typ 4: Hur detta system är upplagt ligger utanför denna rapports fokusområde, varför endast 
det principiella flödet beskrivs. UE har eget ansvar för sitt material, vad de behöver och när de 
behöver materialet. Peab har ingen del i detta flöde utan de köper upp en hel tjänst, exempelvis 
fasadputs och sedan är det upp till UE att fullfölja beställningen på bästa sätt. Enda kravet är att 
UE ska meddela arbetsledningen tidpunkten för deras leveranser så att det finns en möjlighet att 
koordinera behov av resurser som lull och kran. 

6.1.2. Kartläggning godsmottagningen 
Godsmottagningen betraktas i denna studie som tiden från första kontakt mellan 
lastbilschaufför och arbetsledning fram till lastbilen lämnar området. Processerna som sker i 
godsmottagningen ser ut enligt nedanstående Figur 29 och visar på det principiella utseendet 
som gäller för alla materialflöden av typ 1-3. Typ 4 sköts av UE och varierar beroende på 
produkt och mellan olika UE.  

 
Figur 29: Kartläggning godsmottagning 

Avisering: En timme innan ankomst ska avisering göras till arbetsledarna på Peab. Tanken med 
denna avisering är att möjliggöra för Peab att förbereda lull och den personal som krävs för att 
assistera vid lossningen och att de ska få möjlighet att avsluta pågående arbeten innan 
transporten ankommer. 

Ringa godsmottagning: När lastbilen väl är framme möts denna av en låst grind och behöver 
kontakta ansvarig godsmottagare. Nummer till godsmottagare finns uppsatta bredvid grinden 
och för säkerhets skull finns två nummer uppsatta om en av godsmottagarna inte skulle svara 
eller vara upptagen.  

Invänta grindöppning: När godsmottagare är kontaktad väntar lastbilen på att denne ska 
öppna grinden. Grindöppning sker genom att slå ett förprogrammerat nummer på 
mobiltelefonen.  

Lokalisera lossningsplats: På Bläckhornet finns tre lossningsplatser, lossningsplats 1, 
lossningsplats 2 samt lossning av styckegods. Majoriteten av leveranserna sker till 
lossningsplats 1 och 2. Då dessa ligger direkt innanför grinden är de lätta att hitta. Dock har 
dessa lossningsplatser vid punktmätningar varit fulla av material 13 gånger av 14 vilket har 
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gjort att lossning antingen har gjorts utanför lossningplatserna alternativt till den av 
lossningsplatserna som varit ledig även om det inte var den lossningsplats som föreskrivits. 

Koordinering av resurser: Beroende på vilken typ av gods och typ av lastbil som ankommer 
krävs det ibland assistans av Peabs personal för att lossa godset. Ibland i form av lull för att lyfta 
tungt material av lastbilen och ibland av kran för att lyfta otympliga saker. Vissa leverantörer 
har en fast monterad kran på bilen vilket gör att de kan genomföra lossningen helt på egen hand. 

Inspektion av gods/kontroll av följesedel: När materialet är avlastat ska en första inspektion 
göras för att kontrollera kvalitet, kvanitet och att det är rätt saker som har levererats. Detta är 
dock sällan något som genomförs utan det råder tilltro mellan transportör och godsmottagare 
om att det är rätt gods som har levererats. Vidare är det ibland inte möjligt att kontrollera vad 
som faktiskt ska levereras, detta då fraktsedlarna ser olika ut och att det ibland helt saknas 
uppgifter om vad en leverans innehåller.  

Godkännande av leverans: Då materialet är avlastat skrivs följesedeln under utan någon 
grundligare efterforskning ifall leveransen verkligen var korrekt. Följesedeln skrivs på av den 
person som har agerat godsmottagare, vilket betyder att leveransen har godkänts. 

Avfärd från området: Så fort följesedeln är påskriven lämnar lastbilen området antingen ur 
samma grind den kom in alternativt genom att köra igenom byggområdet ut genom en grind på 
motsatt sida. Detta är en möjlighet som finns, men som inte utnyttjas av alla chaufförer. Detta 
kan bero på att de tycker att det går så fort att vända bilen att det inte är värt att åka igenom 
området alternativt att de helt enkelt inte vet om möjligheten då denna väg inte är utritad på 
APD-planen. 

Inlämning följesedel: Det finns en postlåda där alla följesedlar ska läggas. Dock står inte denna 
låda direkt i anslutning till lossningsplatsen varför följesedeln ofta stoppas i fickan och 
förhoppningsvis hamnar i följesedelslådan vid ett senare tillfälle. 

Arkivering följesedlar: Alla följesedlar som ankommer till bygget stoppas in i en pärm för 
arkivering av arbetsledarna. 

6.1.3. Leveranser och lossning 
Leveranser in till Peab kan ske mellan 06.45 och 16.00 alla dagar i veckan. När en specifik 
leverans sker beror detta av de överenskomna villkoren för just den leveransen. Generellt kan 
sägas att det finns fyra typer av leveransvillkor. Alternativ ett är att Peab bokar en leverans en 
specifik tid, detta kostar 600 SEK extra och innebär att leverantören ska ankomma ex 10.00 
plus/minus 15 minuter. Alternativ två är att Peab bokar en leverans antingen på för- eller 
eftermiddagen. Vilken exakt tid som leveransen sedan kommer är ingen som vet, utan den 
informationen fås först 1 h innan leverans förutsatt att chauffören kommer ihåg att avisera sin 
ankomst. Alternativ tre är att Peab bokar leverans till en viss dag, leverantören får sedan själv 
välja vilken tid den vill leverera beroende på hur dess rutter ser ut den dagen. Det sista 
alternativet som finns är att material bokas för leverans med villkor som ger leverantören 
möjlighet att leverera inom ett spann på tre dagar. Vissa leverantörer lossar på egen hand och 
använder kranar som finns fast monterade på bilarna, andra leverantörer är beroende av att få 
hjälp av personal och utrustning som finns på plats hos Peab. En lastbil ska lossas på en viss tid, 
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oftast inom 30 minuter från ankomst, annars utgår ett vite som Peab måste betala på grund av 
försenad lossning11.  

6.1.4. Intervju 
Vid intervjuer med arbetare framkom att ankomstkontrollen kontinuerligt var bristfällig och att 
det vore bra om större tid lades på att kontrollera att leveranser verkligen var korrekta. Två 
tydliga exempel gavs på produktionsstörningar som hade undvikits om en korrekt 
leveranskontroll genomförts, det ena var att åtta takblock saknades vid en leverans från 
Lettland. Detta upptäcktes inte förrän dessa skulle monteras och fick till följd att takbyggandet 
blev fördröjt i två dagar. Det andra problemet som uppdagades var att det var kvantitetsfel på en 
leverans av plank till ränndalen till takkonstruktionen, vilket gjorde att denna del blev försenad 
tre dagar. 

6.1.4.1. Fellevererade takblock 

Takblocken levererade från Lettland har en leveranstid på två dagar. Av denna leveranstid är en 
dag transporttid och en dag produktionstid. Misstaget upptäcktes när dessa takblock skulle 
monteras och då kontaktades omedelbart Lettland för att reda ut vad som gått fel. Efter lite 
efterforskning visade det sig att ordern från Peabs sida var korrekt lagd och ett korrekt antal 
takblock hade beställts. I Lettland gjordes dock ett misstag och när orden producerades 
tillverkades bara 140 av 148 takblock, misstaget grundade sig i ett den konstruktör i Lettland 
som ritat taket hade glömt att skicka ritningarna på de sista åtta blocken till produktionen, 
varför dessa aldrig producerades. Den följesedel som medföljde leveransen visade att 
leveransen skulle innehålla takblock, men inte hur många. Detta innebar att även om leveransen 
hade kontrollerats och kontrollräknats av godsmottagaren hade inte detta misstag upptäckts då 
det inte fanns några siffror att jämföra med.  

6.1.4.2. Fellevererade plank till ränndalen 

Planken till ränndalen levererades även dem ifrån Lettland. Detta fel är ett följdfel till 
konstruktörens miss vid konstruktionen av takblock. Plank används för att regla upp taket och 
är de reglar som taket vilar på.  Då konstruktören hade missat att skicka med produktionsorder 
på vissa takblock glömdes även de tillhörande planken bort. När Peab upptäckte att takblocken 
saknades beställdes dessa, men att även planken till ränndalen hade missats upptäcktes först 
senare vilket orsakade ytterligare försening. 

6.1.5. Observationer och tidsmätningar 
En undersökning genomfördes för att mäta tiden en leverans tar i anspråk från byggarna. Detta 
för att mäta hur lång produktionstid som försvinner vid arbetet med godsmottagningen.  

6.1.5.1. Leveranser från Rehns 

De produkter som levereras från Rehns ankommer på lastbilar med en mobilkran fast monterad 
på lastbilen. Detta innebär att chauffören ensam kan lasta av godset utan hjälp av varken 
personal från Peab eller av lyfthjälpmedel. Enda kontakten mellan chaufför och Peab är i dessa 
fall när Peabs godsmottagare skriver under följesedeln. I verkligheten sker mer kontakt, 
nedanstående Tabell 2 visar skillnaden mellan tre godsmottagningar från Rehns. Mottagning 1 
gjordes av chauffören ensam och enda kontakt var vid signering av fraktsedel. Mottagning 2 
påbörjades ensam, men efter halva tiden framkom åsikter från Peab om att de ville lyfta av delar 
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av godset med den lyftkran som fanns på bygget för att få möjlighet att förflytta den betong som 
levererades direkt till en förrådsplats för att slippa mellanlagring på lossningsplatsen. 
Mottagning 3 bestod av trekantslist till taket som lyftes av lastbilen manuellt utan hjälp av 
varken lyftkran eller mobilkran på lastbilen. I denna mottagning fick chauffören hjälp av en 
byggare från Peab. 

Godsmottagning 
Rehns 

     

 Mottagning 1  Mottagning 2  Mottagning 3  
Entré genom grind 00:00 Entré genom grind 00:00 Entré genom grind  00:00 

Fot på mark 01:34 Fot på mark 01:05 Fot på mark 00:20 

Lyft start 05:58 Lyft start 05:21 Avlastning start 00:45 

1:a lyftet klart 07:10 1:a lyft klart 12:12 Avlastning klar 02:20 

Lyft start 09:53 Lyft start 13:32 Signering följesedel 03:00 

2:a lyftet klart 11:17 2:a lyftet klart 17:45 Fot i bil 03:20 

Avplock st.gods start 11:30 Diskussion 18:02 Lastbil ut ur grind 04:10 

Avplock st.gods klart 12:45 Diskussion slut 25:27   

Signering följesedel 15:01 Kranlyft från lastbil 31:00   

Fot i bil 15:33 Signering följesedel 34:48   

Lastbil ut ur grind 16:08 Fot i bil 35:41   

  Lastbil ut ur grind 37:00   

Tabell 2: Godsmottagnings från Rehns  

Tiden i Tabell 2 visar den sammanlagda tiden som hela godsmottagningen tar. Under hela denna 
tid är dock inte personal från Peab inblandad. Den tid som är nedlagd från Peabs sida är 
sammanfattad i Tabell 3. Aktivt arbete har bedömts vara inspektering av gods, signering av 
följesedel, diskussioner med chaufför och fysiskt arbete med avlyftning av material. Passivt 
deltagande är vänta på att kran eller mobilkran ska genomföra ett lyft alternativt vänta på att 
chauffören fixar med något på lastbilen. Förflyttningstiden är en uppskattning av den tid det tog 
för godsmottagaren att förflytta sig från sina ordinarie uppgifter ned till 
godsmottagningsområdet och sedan tillbaka igen. 

Tidsanspråk 
Peabs personal 

  

 Mottagning 1 Mottagning 2 Mottagning 3 
Aktivt arbete 30 s 16 min 1 min 15 s 
Passivt 
deltagande 

1 min 9 min 0 min 

Förflyttningstid 5 min 5 min 5 min 
Total tid 6 min 30 s 30 min 6 min 15 s 
Tabell 3: Nedlagd tid godsmottagningen 

6.1.5.2. Ankomsttid transporter 

I de leveransavtal som används av Peab ställs inga krav på en specifik ankomsttid för godset, 
utan detta är en tilläggstjänst som Peab kan betala extra för. Alla leverantörer har inte denna 
tjänst, men de som har det brukar kräva 600 SEK extra för att få veta vilken tid en leverans ska 
ankomma. Detta skapar en rad oklarheter om var bilar är och när dem kommer att ankomma. 
Om det är kris så ringer arbetsledningen till bilen alternativt åkeriet och frågar när bilen 
kommer, annars inväntas dess leverans. 
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6.1.5.3. Överkådlighet leveranser 

Endast lagbas och arbetsledningen har möjlighet att se vilka tider som leveranser är beräknade 
att ankomma. Detta beroende på att alla leveranser som bokas in är kopplade till lagbasens 
kalender som i sin tur är kopplade till lagbasens telefon. Detta gör det svårt för 
underentreprenörer på plats att snabbt och enkelt överblicka vilka leveranser som finns 
inplanerade och därmed försöka koordinera sina egna inleveranser med dessa. De andra 
byggarna på Peab har heller ingen möjlighet att se när en leverans är planerad, utan de är 
hänvisade till att fråga antingen lagbas eller arbetsledning. 

6.1.6. Mätningar enligt SCOR 
Då Bläckhornet är med i ett pilotprojekt är det sagt att bygget ska genomföra SCOR-mätningar 
enligt den modell som ett tidigare examensarbete av Gyllin och Thunberg (2010) föreslagit. 
Dessa Perfect order fullfillment- mätningar är ursprungligen tänkta att appliceras på samtliga 
leveranser, men för att minska arbetsbördan för arbetsledningen har dessa begränsats till att 
endast gälla de fyra typer av produkter som går över DC. Totalt har åtta leveranser loggats av 
arbetsledningen, och enligt de mätningar som gjorts är alla leveranser utom en bra och enligt 
överenskommelse. Till den felande leveransen finns en kommentar om att den var beställd till 
07.00, men levererad till 08.35. Klagomål framfördes av arbetsledningen om att modellen som 
ska fyllas i saknar en ruta vad gäller leveranstider. I nuvarande utformning finns bara en ruta för 
ankomsttid, i verkligheten behövs två rutor ifall en avvikelse från den avtalade leveranstiden ska 
kunna loggas. Om inte den avtalade leveranstiden syns kan inte en avvikelse mellan avtalad och 
faktiskt ankomsttid genomföras. Arbetsledningen på Bläckhornet har valt att logga den faktiska 
ankomsttiden, medan den avtalade tiden inte går att spåra. 

6.1.6.1. Punktmätning av Perfect order fulfillment 

De tre leveranser som studerades ger i SCOR-modellen upphov till följande resultat, se Tabell 4. 

Mätningar enligt SCOR Leverans    

 1 2 3   

- % of Orders Delivered in Full 100% 100% 100% 100% 3/3 

- Delivery Performance to Customer Commit Date Ja Ja Ja 100% 3/3 

- Documentation Accuracy Ja Ja Ja 100% 3/3 

- Perfect Condition Ja Ja Ja 100% 3/3 

Perfect Order Fulfilment Ja Ja Ja 100% 3/3 

Tabell 4: Mätning av Perfect order fullfilment 

Då samtliga studerade leveranser kom i rätt tid, till rätt plats i rätt skick och med rätt gods blir 
Perfect order fulfilment 100 %. Det ska dock tilläggas att alla dessa tre leveranser var från Rehns 
och en bidragande möjlighet att det gick att mäta dessa leveranser var för att det fanns en 
leveranstid som specificerade när de skulle komma (kl 10.00 på förmiddagen). Övriga mätningar 
som försökte genomföras misslyckades, främst för att lastbilarna inte dök upp på utsatt tid. Det 
ska tilläggas att om mätningen av denna leverans hade följt de rekommendationer som gjordes i Gyllin och Thunberg ゅにどなどょ om att även ”% of Notify in Time” inkluderas i måttet perfect order 
fulfillment hade detta mått blivit 0% då ingen av lastbilarna aviserade sin ankomst, då de istället 
kör med ett system med avtalad leveranstid. 
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6.2. Kontinerliga förbättringar 
Via intervjuer och observationer framkom att det finns flera förbättringar som skulle kunna 
genomföras på bygget. En kartläggning av hur dagens felloggningsprocess ser ut genomfördes 
därför med syfte att förstå varför byggarbetarna påstår att liknande fel kan återkomma på bygge 
efter bygge. 

6.2.1. Loggning av produktionsstörningar 
I dagsläget skrivs alla produktionsstörningar som sker ner i en felloggbok av lagbasen på bygget. 
Dessa produktionsstörningar kan bero på många olika saker, exempelvis väder och vind, möten 
och felbeställt material. En produktionsstörning kan även bestå av konstruktions-, arkitekts- 
eller rena byggfel som skett på byggarbetsplatsen, och som sedan leder till extraarbete för att 
åtgärda felet. Syftet med att anteckna störningar för att använda denna information i de 
ackordsförhandlingar som sker var tolvte vecka, där all extra tid utanför den på förhand 
budgeterade redovisas. Det som skrivs i denna bok används därför inte till att påvisa fel för 
leverantörer eller för att skapa nya arbetssätt, utan syftar främst till att sätta lönen för 
arbetarna. De positiva effekter som går att få ut från felloggboken är helt avhängt av platschefen 
som sitter i mötet med lagbasen. Om han anser att något av felen är värt att gå vidare med för att 
få till en förändring är det något som sker på eget initiativ och inte enligt några på förhand 
bestämda punkter.  

6.2.2. Felloggningsprocessen 
Felloggninsprocessen startar med att ett fel av något slag upptäcks. Arbetaren tar först eget 
beslut om felet är av sådan karaktär att det kan lösas på plats. I de fall där så inte är fallet 
rapporteras felet till arbetsledare. Tillsammans med arbetsledaren utarbetas därefter en lösning. 
Om kompetens skulle saknas på byggarbetsplatsen tas det till extern hjälp, exempelvis i fall där 
konstruktör behöver rådfrågas innan en lösning kan ges. Nästa steg att utreda är huruvida 
resurser och material för att åtgärda problemet finns tillgängliga. I de fall det måste till material 
och resurser planeras detta först in, annars kan problemet åtgärdas omgående. Vid mindre 
kritiska fall avvaktar arbetsledaren att beordra åtgärd av problemet, då flera fel då kan lösas i ett 
svep. När felet/felen är åtgärdade rapporteras tidsåtgången för att åtgärda dessa till lagbasen 
som för ner detta i sin felloggbok.12 En principiell flödeskarta över hur felloggningsprocessen går 
till från upptäkt fram till lagbasen har fört in tiden i sin felloggbok visas i Figur 30. 
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Figur 30: Felloggningsprocessen vid fel 

6.2.3. Felexempel 
Nedan följer två exempel på fel som inneburit extraarbete som sedan rapporterats till lagbasen 
som underlag till ackordsförhandlingarna. Resursåtgången för att rätta till felen är uppskattade 
via intervju med arbetsledare. 

Exempel 1: 
Plattbärlagen är i detta fall felaktigt lagda av Peab. I förhållande till takblocken har de lagts för 
långt ut, vilket har lett till att delar av takblocket har bilats bort. Liknande fall har upptäcks på 
två ytterligare ställen. Åtgärdstid per plattbärlag uppskattas till en timme för två man plus 
ytterligare en timme för en man som ska laga den grova bilningen och fylla i med material. 13 

 
Bild 3: Felaktigt lagda plattbärlag (efter åtgärd exklusive lagning) 

Exempel 2:  
Felet har uppstått på grund av att plattbärlaget antagligen har blivit felmonterad, eller att 
valvavstängaren har blivit utböjd. Resursanspråk för att fixa till felet är totalt cirka en timme för 
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två man, och innebär att en del av väggregeln sågas bort för att ge utrymme för plattbärlaget. 
Bild över detta visas nedan.14 

 
Bild 4: Fel vid montering av plattbärlag (efter åtgärd). 

Det finns även en rad andra fel som har funnits, men där orsaken till dem beror på antingen 
konstruktör eller arkitekt. Anledningen till att dessa problem har uppkommit samt beskrivning 
av dessa ges i Kap. 6.4.1 Arkitekt- och konstruktionsfel. Felen har dock i samtliga fall inneburit 
att Peab har fått ägna extra tid åt att rätta till problemen och som sedan rapporterats till 
lagbasen för att sedan tas upp under ackordsförhandlingarna. Någon återrapportering till 
arkitekt eller kontruktör i syfte att förbättra förfaranden sker i regel inte.  

6.2.4. Felloggningsprocessen efter åtgärdat fel 
Efter att felet är åtgärdat följer processen med primärt syfte att bistå ackordsförhandlingarna. 
Det sekundära syftet är att fel rapporteras vidare, men detta görs utan struktur. För fallet 
Bläckhornet görs detta endast vid ett tillfälle innan uppstart av etapp 2, för att lärdomar ska 
kunna dras till konstruktion och bygget av nästa hus. Någon kontinuerlig återrapportering och 
förbättringsarbete förs därför ej. Genom att felen registreras som ackordsunderlag görs det även 
att dessa inte är direkt synliga utåt. Platsledningen vill inte gärna visa underlagen då dessa utgör 
en del i förhandlingsspelet om lönerna.15 

Efter att arbetaren har rapporterat ett åtgärdat fel till lagbasen och han i sin tur har antecknat 
tidsåtgången för detta är felet rapporterat och utgör nu underlag för de återkommande 
ackordsförhandlingarna var 12:e vecka. I regel stannar felen i lagbasens anteckningsblock. Vid 
ackordsförhandlingarna där arbetarnas löner bestäms, närvarar platschefen, lagbasen, en 
förhandlingsman från Peab samt en fackrepresentant från byggarbetareförbundet. Mer om hur 
detta går till, se Kap. 3.3.4 Ackordslöner. Ansvaret över huruvida problemet ska föras vidare 
eller ej vilar på platschefen, även om samtal om detta sker tillsammans med arbetsledare och 
lagbas. Ifall platschefen bedömer det som värt att gå vidare med ett problem, förs detta vidare 
till projektledaren. Som tidigare nämnts görs detta endast innan uppstarten av nästa etapp. De 
fel som väljs att föras vidare diskuteras med projektledaren som i sin tur gör ytterligare en 
bedömning ifall han vill gå vidare med problemet och lära sig till kommande projekt. Problem 
stannar i regel dock hos projektledaren, där erfarenhetsåterkopplingen förblir lokal till de 
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projekt som projektledaren i fråga driver eller kommer att driva.16 Den generella 
felloggningsprocess som sker idag visas i nedanstående Figur 31. 

 
Figur 31: Processen efter åtgärdat fel 

6.2.5. Fånga upp idéer 
Vid ett flertal fall har potentiella förbättringsförslag framkommit via intervjuer. Arbetarna har 
ofta en rad förbättringsidéer, men som ej kommer fram. Vid diskussioner med arbetarna drivs 
inte förbättringar då detta anses ta tid från de ordinarie arbetsuppgifterna och då de får betalt 
på ackord vill de inte slösa tid på andra uppgifter som de inte får betalt för.  

Exempel 1: 
Vid intervju med en byggare som arbetade med att sätta upp reglar inför montering av 
badrumsgips framkom att arbetet skulle kunna göras enklare ifall prefabricerade hål hade gjorts 
i regeln direkt från fabrik. Detta då regeln för tillfället skars till med en plåtsax för hand för att 
skapa en urgröpning för de hål som krävdes för att kablage från taket skulle komma ner genom 
listen. Ifall prefabricerade hål hade funnits hade kablarna kunnat föras genom hålen och regeln 
hade kunnat sättas upp i taket direkt utan extraarbete. Detta extraarbete tog vid mätning cirka 
fem minuter per regel i fråga. 

Exempel 2: 
Vid intervju med en rörläggare påpekades det extra arbete som orsakas av att rörledningarna 
inte dras från golv till tak, Bild 5 nedan illustrerar problemet där rörurgröpningarna i golvet inte 
ligger i linje med dem i taket. I Bild 5 kan en regel följas, från golvet (bild till vänster) till taket 
(bild till höger), där syns att rören som kommer upp ur golvet först måste dras till vänster för att 
hamna där elementet ska sitta under fönstret för att sedan böjas runt fönstret i taket för att nå 
upp till våningen ovanför.  

Grundorsaken till denna konstruktion har inte gått att nå, men troligtvis beror denna 
konstruktion på att konstruktörerna inte har tänkt hela vägen då de inte har tänkt på att 
liknande konstruktioner tar tid att utföra och därmed innebär en merkostnad. 

 
Bild 5: Omständlig rördragning 
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6.3. Materialplanering 
Då förstudien tydde på att det fanns problem inom materialplaneringen genomfördes en djupare 
studie över hur arbetet går till. I kapitlet gås först dagens mängdningsprocess igenom, det vill 
säga processen då arbetsledaren planerar vilken mängd material som ska bäras in i 
lägenheterna. Därefter gås bystningsprocessen igenom, vilket innebär planeringen av och 
inställning av material i lägenheterna. Slutligen gås material- och verktygsförvaringen igenom 
med fokus på verktygs- och materialbodarna. 

6.3.1. Mängdning samt beställning av material 
Mängdningsprocessen går idag till enligt Figur 32 nedan. För gips, isolering och reglar startar 
processen med att arbetsledaren går in och kollar på ritningsunderlagen över lägenheterna i 2D.  
Utifrån dessa uppskattar arbetsledaren materialåtgången genom manuella beräkningar i Excel 
och lägger sedan till en viss buffert. För gips är exempelvis denna buffert omkring 10 % av total 
gipsåtgång. Detta är det underlag som ligger till grund för hur mycket som sedan kommer bystas 
in i lägenheterna. Efter mängdberäkningarna i Excel går arbetsledaren in i Peabs inköpsportal 
PIA och beställer hem materialet. Förfarandet görs lägenhetsvis, och leverantören märker upp 
och levererar pallar enligt detta. Detta gör att flödet i samband med bystningen på bygget kan 
genomföras effektivt utan varken brytning av pallar eller uppmärkning. Materialet beställs på 
önskad ledtid som beror av när det är möjligt att lyfta in materialet i lägenheterna. Materialet 
som ska lyftas in i lägenheterna beställs i regel innan utfackningsväggarna är på plats på grund 
av att det ska bli så smidigt som möjligt för själva inbystningsprocessen. För övrigt material görs 
mängdningar och beställningar löpande för att matcha när de behövs i produktionen. Efter 
beställning fås en orderbekräftelse av leverantören som bekräftar ordern.17 

 
Figur 32: Mängdningsprocessen 

6.3.1.1. Punktmätning mängdning 

På grund av indikationer om överflödigt material har punktmätningar genomförts i lägenhet 27 
och 28 i del 4 för en del av materialet i lägenheterna. Detta gjordes för att ungefärligt se hur 
stora materialöverskott som har uppkommit till följd av mängdningen. Materialet som har 
undersökts är en del av det material som har använts fram till byggnationen av innerväggarna, i 
detta fall plåtreglar, isolering, gips (vanligt gips och badrumsgips) samt plåtskarvlist. För de 
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invändiga ytorna, exempelvis en innervägg, som ej ännu är fullständiga, har materialåtgången 
uppskattats utifrån ritningarna och i samråd med de byggarbetarna som utförde dessa moment. 
Därefter har en säkerhetsmarginal lagts på för att minska risken för att överskatta det 
överblivna materialet. För gipset har detta gjorts genom att lägga till ett par ytterligare skivor 
per lägenhet för de ytor som kvastår. Resultatet av denna punktmätning visas i nedanstående 
Tabell 5. 

 Lgh 28 Lgh 27 Total mängd 

Gips (antal skivor) 56 43 99 
Badrumsgips (antal skivor) 7 7 14 
Isolering (antal säckar) 6 6 12 
Plåtreglar (antal längder) 41 32 73 
Plåtskarvlist (antal längder) 9 10 19 
Tabell 5: Punktmätning överblivet material lgh 27 och 28 

Detta material mätt i kostnader framgår i Tabell 6 nedan. Prisuppgifter har fåtts ifrån 
arbetsledare, varefter inköpskostnaden har kunnat skattas. 

 Mängd Pris/st Inköpskostnad 

Gips (antal skivor) 99 45 4455 
Badrumsgips (antal skivor) 14 280 3920 
Isolering (antal säckar) 12 210* 2520 
Plåtreglar (antal längder) 73 21 1533 
Plåtskarvlist (antal längder) 19 40 760 
Totalt   13188 
Tabell 6: Kostnadsberäkning överblivet material lgh 27 och 28 

* Priset varierar mellan 170 och 250 SEK beroende på isoleringssort. Antar ett pris 210 
SEK/styck för att få ett ungefärligt medelpris på isoleringen. 

I de studerade lägenheterna har material till ett värde av drygt 13000 SEK upptäckts. Hur detta 
ser ut över resterande lägenheter kommer ej gås igenom mer än att konstatera att liknande fel 
har upptäckts. 

6.3.1.2. Orsaker till felbeställningar 

Vid intervjuer med arbetsledare har en del av orsakerna till att för stor mängd material beställts 
kommit fram. Genom att allt beräknas för hand kan mängdningen lätt bli fel. För exemplet med 
gipsen beror det i detta fall på att mängdningen till en del av lägenheterna räknades på 2,50-
metersgips, men beställningen gjordes på 3,20-metersgips i samma kvantitet. Vad som kommer 
hända med dessa är för tillfället oklart, men antagligen kommer de sågas sönder för att slängas i 
containern för gipsavfall. För fallet med plåtreglar har det i en av beställningarna blivit fel på 
grund av att beställningen skickades iväg på 500 stycken plåtreglar istället för 500 meter (varje 
plåtregel är 3,2 meter). Som med övrigt överblivet material är det oklart vad som kommer hända 
med dessa. Anledningen till varför de andra materialtyperna har blivit överbeställda har ej 
kunnat nås. 

6.3.1.3. Extra hanteringstid och försvårat arbete 

Vid diskussioner med snickare, samt från enkäten, se bilaga 3, har det framkommit att det 
inbystade materialet ofta utgör ett störande moment i lägenheterna. Då arbetsytan redan är 
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begränsad, särskilt i de trånga övervåningarna i exempelvis lägenhet 27 och 28, utgör extra 
material ett ytterligare irritationsmoment för arbetarna. 

En ej korrekt genomförd mängdning av material leder även det till att material behöver 
förflyttas i onödan då för stor mängd material har bystats in i lägenheterna. Det saknas idag en 
strukturerad kontroll över hur mycket material som verkligen ska in i varje lägenhet efter att det 
väl beställts, vilket gör att även det onödiga material som beställts bärs in i lägenheterna. Detta 
leder till att material lyfts in och sedan får bäras ut i onödan. Punktmätning har i lägenhet 27 och 
28 gjorts över en förflyttning badrumsgips, där det tar 20 minuter för två man att lyfta ut 14 
skivor badrumsgips på knappa 40 kilo styck ur lägenheten, samtidigt som lullen under denna tid 
var närvarande. Dessa flyttades cirka 50 meter ut till förrådsutrymmet ut mot gårdsplanen, där 
de ställs i väntan på vad som ska hända med dem härnäst. Just badrumsgips (Aqua panel) utgör 
ett relativt högvärt material, där varje skiva kostar mer än en vanlig gipsskiva, uppemot 280 SEK 
jämfört med ungefär 50 SEK. Även resterande material kommer ta en viss tid i anspråk att 
förflytta även om några mätningar ej explicit är gjorda för dessa.  

6.3.1.4. Avfallskostnad 

Det tillkommer även en kostnad för att göra sig av med material. För att ge exempel på att 
avfallet även kostar pengar, speciellt gips, görs en exempelberäkning över lägenhet 27 & 28. Att 
göra sig av med gipset på cirka två ton kommer kosta cirka 2500 SEK i avfallskostnad 18.  

6.3.2. Bystning av material 
Bystning innebär processen att material bärs eller lyfts på plats till var och en av de 28 
lägenheterna samt planeringen hur detta ska ske. Denna process sker generellt innan 
utfackningsväggarna är på plats, eftersom det då är möjligt att lyfta materialet direkt på plats 
med hjälp av hjullastare eller lull. De material som i studien har undersökts är främst gips, 
isolering och reglar. Materialet har generellt lyfts in i lägenheterna under samma dag som det 
kom till bygget, vilket gör att längre mellanlagring på gården har undvikits. Detta är viktigt på 
grund av gips och isolerings fuktkänslighet. 19 

6.3.2.1. Informationsflödet vid bystningsprocessen 

Innan bystningsprocessen tar vid har en av arbetsledarna på en karta över lägenheterna ritat in 
ungefär hur materialet ska bystas, vilket han sedan informerat arbetarna om.  En bystningskarta 
har endast utformats för gips och fönster, medan det för övrigt material endast har gjorts ett 
bystningsunderlag i form av mängdningsdata. Bystningskartan utformas utefter 
lägenhetsritningarna i 2D samt bystningsunderlagen som skapats vid mängdningsprocessen, när 
arbetsledaren räknar ut hur mycket material som ska till respektive lägenhet. 20 

Bystningskartan anger antal upplagsplatser för materialet i fråga medan bystningsunderlaget 
från mängdningen anger mängden material som ska in i en viss lägenhet. Ett exempel på hur en 
bystningskarta ser ut visas i Figur 33.  
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Figur 33: Exempel på bystningskarta 

Som tidigare nämnts har arbetsledaren endast ritat ut var gips och fönster ska ställas på 
bystningskartorna. Därefter har det bestämts att resterande material, såsom isolering och 
plåtreglar, ska läggas ovanpå gipsbuntarna i så stor utsträckning som möjligt, dock ej de längre 
träreglarna som läggs direkt på golvet.21 Allt material som ej får plats ovanpå gipset har 
placerats där det finns plats, utan hänsyn till om det står i vägen för innerväggar eller för nära 
vägg. Vid planeringen av inbystningen av gips och fönster har hänsyn endast tagits till 
innerväggar. Avstånd från vägg har här bortsetts från, mer än muntligen att det skall ställas en 
liten bit ifrån väggen, ca en halvmeter till en meter22. Vid intervju med lagbas och arbetare har 
framkommit att detta inte har följts något vidare. Anledningen är enligt dem bristande 
kommunikation samt att det var bråttom att få in materialet. Den data som byggarbetarna har 
att gå på när material ska bystas in i lägenheterna är den bystningskarta som arbetsledaren ritat 
upp samt den från leverantör på förhand gjorda uppmärkningen som anger till vilken lägenhet 
materialet ska. 

6.3.2.2. Fysiska flödet vid bystningsprocessen 

Det fysiska flödet för bystningsprocessen tar vid redan när godset tas emot vid 
godsmottagningen. Det generella förfarandet är att material (gips, isolering och plåtreglar samt 
även fönster) lyfts på plats under samma dag som godset anländer till byggarbetsplatsen. Detta 
leder till att mellanlagringen på gården allt som oftast är mindre än en arbetsdag. Innan godset 
väl kan börja lastas in i lägenheterna sker en sortering vartefter materialet ställs i den ordning 
som det ska lyftas in. Detta förfarande behöver göras på grund av att leveranser inte sker i någon 
specifik pallordning från leverantör. En kort mellanlagring på gården sker innan själva 
inbystningen av material i lägenheterna inititeras. Själva förflyttningen in till lägenheterna sker 
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med hjälp av lull alternativt en hjullastare. Väl inne i lägenheterna sker en viss materialhantering 
där materialet som isolering och reglar i så hög grad som möjligt läggs ovanpå gipset.  

Se Figur 34 nedan för en flödeskartläggning över hur bystningsprocessen principiellt går till. 

 
Figur 34: Bystningsprocessen. 

6.3.2.3. Inledande undersökning 

Observationer och intervjuer med arbetarna har visat att förfarandet att bysta in gips, isolering 
och reglar i lägenheterna så tidigt som möjligt ger begränsad framkomlighet, minskar arbetsytor 
och även orsakar viss irritation från hantverkarna när de är tvungna att flytta material. Vidare 
har det framkommit att någonstans runt en meters fritt utrymme från material till väggar 
behövs för att inte hindra arbetarna mer än nödvändigt. Detta har även styrkts från den enkät, se 
bilaga 3, som genomfördes med de hantverkare som var på plats den 21:a mars, vilket från nio 
svar givit ett intervall om 1-1,2 meter. Vidare anser åtta av nio hantverkare att inställt material i 
lägenheterna stör vid utförandet av deras arbetsuppgifter. Sex av nio anser även att de ofta 
måste flytta på material för att kunna genomföra ett fullgott arbete. Från enkäten har det även 
framkommit att hantverkarna ägnar 15-60 minuter per dag åt att flytta material innan och 
under tiden de utför sitt arbete. Hur lång tid av detta som kan härledas till att material är ”felaktigt” bystat är svårt att uppskatta, men genom diskussioner med arbetarna är det ett stort 
irritationsmoment att ha materialet så nära när de ska utföra sitt arbete.  

6.3.2.4. Avståndsmätning 

Med hantverkarnas synpunkter från intervjuer och enkätstudien i åtanke har mätningar gjorts 
för att ta reda på hur långt från väggar material, det vill säga gips, isolering och plåtreglar, har 
bystats. Väggar som har mätts ifrån är både betongvägg och träväggar. Träväggar utgörs av 
utfackningsväggar och burspråk. Anledningen till uppdelningen av väggar i trä och betong är att 
olika yrkesgrupper arbetar på olika ställen, det vill säga betongare mestadels håller sig till 
betongarbete och träarbetare till träarbete. Det mått som har varit grunden för undersökningen 
är hantverkarnas minimumkrav på utrymme, det vill säga en meter. Antalet mätpunkter ska 
spegla antal gipstravar, isoleringssäckar och plåtreglar som ställts närmare vägg än en meter. 
Detta innebär att antal störningspunkter egentligen är större än vad som uppmätts då en 
gipstrave exempelvis både kan ha en störningspunkt till trävägg samt en till betongvägg. För att få fram hur många ”felaktiga” inbystningar som har skett har det kortaste avståndet registrerats 
när antal störningspunkter är fler än en. Vid mätningarna har endast hänsyn enbart tagits till de 
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väggar som fanns vid tidpunkten för mätningen, det vill säga att hänsyn till kommande 
innerväggar ej har tagits. 

Mätningar över samtliga 28 lägenheter har gett att det vid 78 tillfällen bystats material närmare 
än en meter från vägg. En sammanställning över samtliga lägenheter visas i Tabell 7 nedan. 
Måtten är angivna i centimeter. 

Tabell 7: Sammanställning av avståndsmätning gips, plåtreglar, isolering. 

Bystningen sker idag så att olika sorters material läggs över varandra. Exempel är att när en 
gipsbunt ska bystas in så läggs även reglar och isolering ofta ovanpå gipset. Gipsbuntar blandas 
även, vilket gör att de innehåller både vanligt gips, som används till utfackningsväggar och 
innerväggar, och det tyngre badrumsgipset (Aqua panel) på 40 kg.  

6.3.2.5. Tidmätning 

För att bilda en uppfattning om hur omständligt det är att flytta på material har tiden det tar för 
att flytta material mätts upp vid ett antal punktmätningar. Punktmätningarna har gjorts i syfte 
att principiellt visa på att det borde finnas incitament till att ställa material bättre, och inte på att 
försöka påvisa den totala arbetsbördan med att förflytta material. 

Tiden det tar att flytta en pall med gips varierar mellan 4 och 20 minuter beroende på hur 
förhållandena ser ut. Att flytta en hel pall med gips, 42 skivor, några meter förbi en innervägg 
och till andra sidan är uppmätt till cirka 20 minuter för två man, vid lyft av en skiva åt gången. 
Här är det svårt att lyfta flera skivor åt gången på grund av att dessa måste vinklas för att 
komma runt hinder och över hinder. Förhållandena är i detta fall i jobbigaste laget då det även 
ligger kablar och uppstickande rör på marken. Tiden varierar dock starkt beroende på hur långt 
gipset flyttas. Att endast lyfta ned gips och direkt luta det mot väggen går på cirka en minut för 
tio skivor, vid lyft av två skivor åt gången. Omräknat till 42 skivor ger att tiden istället blir cirka 4 
minuter för att förflytta en helpall med gips. Bild 6 nedan visar den gipsbunt där förflyttningen 
tog 20 minuter. 

 
Bild 6: Före och efter gipsflytt. 

 Gips Plåtreglar Isolering 

 Trä Betong Trä  Betong Trä Betong 

Medelvärde 70 58 80 58 57 55 
Min 15 10 63 31 20 14 
Standardavvikelse 21 29 8 26 17 21 
Antal mätpunkter <1m 23 18 12 6 9 10 
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Plåtreglar och isolering är inte lika jobbiga att flytta då de är lättare, men resulterar även de i 
onödigt extraarbete. Punktmätningar för dessa har gett att tiden det tar att förflytta tolv stycken 
isoleringsrullar, ej hopbuntade paket, cirka sex meter bort för att rörmokaren ska kunna komma 
åt och genomföra sitta uppgår till tre minuter för två man. Mätning på plåtreglar har visat att 
detta går relativt smidigt, även här cirka tre minuter för att genomföra en förflyttning av 10 
mindre paket plåtreglar cirka fem meter. Reglar och isolering är inte lika otympliga och känsliga 
som gips och går därmed bättre att förflytta längre sträckor. 

Observationer med onödiga materialförflyttningar har mestadels gjorts under den invändiga 
stomkompletteringen med isolering, regling och gipsning av utfackningsväggarna. Utifrån de 
punktobservationer där gips och reglar har förflyttats, samt genom samtal med arbetare, har det 
framkommit att omkring 30-60 minuter per lägenhet i extratid läggs under arbetet med 
utfackningsväggarna på att flytta omkring gips isolering och reglar som är i vägen. Detta 
motsvarar en tid om två till fyra arbetsdagars extra arbete under arbetet med 
utfackningsväggarna sett över samtliga 28 lägenheter. 

6.3.2.6. Stämpning 

En faktor som begränsar hur material kan bystas in är stämpen. Dessa gör att det är svårare att 
komma fram med material, men begränsar även själva arbetet. Vad som observerats är dock att 
materialet i övervägande antal av fallen kan ställas bättre än idag. Utrymmet mellan stämpen har 
allt som oftast observerats större än 1 meter vilket räcker för att material, exempelvis gips, ska 
kunna ställas emellan. Gott om utrymme finns även oftast mellan stämpraderna. Det saknas dock 
en genomgående struktur över exakt hur stämpen ställs. 

Anledningen till att stämpen sitter kvar på Bläckhornet trots att plattbärlagen uppnått 100 % 
hållfastighet, är de höga punktlasterna som uppkommer tack vare det inbystade gipset. Genom 
observationer och diskussioner med arbetare och arbetsledare har det även framkommit att det 
inte finns någon struktur huruvida stämp flyttas eller tas bort. Det allmänna förfarandet är dock 
att flytta stämp när de står i vägen. 

6.3.2.7. Övrigt 

Vad som även har observerats är att inbystningen av träreglar till innerväggarna har gjorts 
bristfälligt. När dessa levereras från leverantör kommer de hopbuntade i en trave på cirka 1000 
meter. Denna plockas därefter ner i mindre partier som sedan sprids till de olika lägenheterna. I 
lägenheterna läggs dessa i en hög, utan att buntas ihop igen. Problemet är att reglarna böjer sig 
när de torkar och gör att brädorna ser ut som enligt Bild 7 nedan. 

 
Bild 7: Böjda träreglar 

Problemet med böjda träreglar leder till att hantverkarna vid regling av ytterväggar endast kan 
använda delar av dessa brädor. Beslut togs därför att brädorna ska slängas och 1000 meter nytt 
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virke har därför köpts in. Ett helt paket virke avser 1000 meter, men bara cirka 800 meter 
behövdes enligt beställningen23. Därtill använder hantverkarna en del av det böjda virket ändå 
på grund av att det är smidigare än att gå ut och hämta det nya virket som står ute på gården. 
Detta kommer sannolikt leda till att en större del av det nya virket som beställts kommer att 
slängas. Någon annan plan finns inte idag 24. Därtill kommer arbetet med att bära in det nya 
virket, bära ut och slänga det gamla samt kostnaden för träavfall. Endast kostnaden för det nya 
paketet virke uppgår till 12000 SEK (12 SEK per meter). 

6.3.3. Material och verktygsförvaring 
Den generella meningen på byggarbetsplatsen är att var man sköter sitt. Diskussioner med både 
arbetsledare och arbetare har lett till denna insikt. Det saknas struktur uppifrån över hur 
ordningen av verktyg och åtgångsmaterial ska upprätthållas. Vid observationer av verktygs- och 
materialbodar har det framkommit att struktur saknas kring hur ordningen sköts. 
Punktmätningar har gjorts i dessa över hur ordningen ser ut. Vid några tillfällen under studiens 
gång har bodarna fotograferats, vilket framgår i nedanstående Bild 8 och Bild 9. 

 
Bild 8: Material- och verktygsboden. 

Bilden ovan visar hur material- och verktygsboden är ordnad. Denna bod är placerad precis intill 
bygget, vilket gör det lätt för arbetarna att hämta och lämna verktyg. Det är övervägande mindre 
verktyg och maskiner, sladdvindor och en del åtgångsmaterial som finns i denna. 

 
Bild 9: Styckeboden. 
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Föregående bild visar hur styckeboden närmast arbetsbodarna är inredd. Denna är placerad en 
bit ifrån bygget och det tar således en del tid att springa fram och tillbaks mellan den och 
arbetsplatsen.  Det material som finns i denna är större verktyg samt det mesta av 
åtgångsmaterialet, såsom skruv, spik, infästningsmaterial och tejp. Tanken är att arbetarna ska 
planera i förväg vad som behövs och hämta material i samband med rast25. 

Inte någonstans finns det uppmärkta ytor över var saker och ting ska ligga. Från den 
genomförda enkäten, se Bilaga 3, har det framkommit att arbetarna spenderar 15-60 minuter 
per dag med att ta hämta ej lätt tilgängligt eller saknat material eller verktyg. Samtidigt har 
åsikten framkommit om att det är en lång och tidskrävande gång mellan arbetsplats och bodar. 
En punktmätning visar på detta, då det tog 6 minuter att hämta en paket med tejprullar från 
styckeboden vid arbetsbodarna. Under tiden avstannade arbetet för båda byggarna i 
stomkompletteringslaget. De material och verktyg som kan kopplas till ej lättillgängligt eller 
saknat material är enligt arbetarna maskiner, verktyg och åtgångsmaterial såsom spik, skruv och 
övrigt infästningsmaterial. Åsikter har även framkommit att det är dålig ordning på maskiner 
och verktyg, något som stöds av bilderna ovan. 

I lägenheterna förvaras en del verktyg och material som används under själva arbetet i större 
verktygslådor, ihopslängt i en skottkärra, liggandes på golv eller exempelvis ovanpå en pall med 
gips. Några rutiner kring hur detta ska ske saknas då förfarandet sker olika på hela bygget. 

6.3.3.1. Punktmätning förflyttning av verktygslåda 

Användandet av verktygslådor av nedanstående storlek skapar en viss ordning, då en del av de 
verktyg och åtgångsmaterial som ej används kan samlas på ett ställe under arbetet. Ett exempel 
över detta lagringssätt visas på Bild 10 nedan. 

 
Bild 10: Verktygslåda. 

Användandet av verktygs- och materialförvaring av den här storleken för med sig att 
transporten av verktygslådan mellan lägenheterna innebär problem i de fall hiss saknas. Hiss 
saknas både i del ett och del tre, och när arbetet ska flyttas mellan en lägenhet till en annan 
måste lullen hjälpa till att flytta verktygslådan. För att detta ska vara möjligt måste en del av 
skyddsräckena till ställningen först monteras bort. Därefter ska verktygslådan manuellt lyftas av 
två man och ut på ställningen, varefter lullen kommer och genomför förflyttningen till 
bottenplan. Sedan måste verktygslådan manuellt bäras in till nästa lägenhet av två man. Att 
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genomföra själva förflyttningen tar för lullen cirka 5 minuter. Arbetet innan med att ta bort 
skyddsräcket samt ställa ut verktygslådan uppmättes till omkring 5 minuter. För att förflytta 
verktygslådan en våning ned och in till nästa lägenhet tog sammanlagt drygt 20 minuter, där två 
man ständigt var närvarande samt lull under de 5 minuter som själva lyftet tog. Ytterliggare 5 
minuter uppskattades det ta för lullen att ta sig till och från platsen. Byggarna själva anser att 
förfarandet är smidigt för deras del. 

Sammanlagd tid på att förflytta arbetet till en ny lägenhet efter att själva arbetet är klart är 
observerad till cirka 2 timmar. Detta inkluderar flytten med verktygslådan, övriga verktyg och 
material, städning samt förberedelse av verktyg och material. Exempel på förberedelser är att 
sätta upp arbetsbänkar, ta fram rätt material och verktyg, förbereda elstationer samt flytta 
material (gips) som står i vägen i lägenheten. 
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6.4. Ritning och konstruktion  
I detta kapitel redogörs för en del av den problematik som har kunnat kopplas till antingen 
ritnings- eller konstruktionsfasen. En rad fel som kan härledas antingen till arkitekt eller 
konstruktör har upptäcks och gås igenom i kapitlet 

6.4.1. Arkitekt- och konstruktionsfel 
Vid inspektion av bygget har en rad tänkbara fel funnits som sedan via intervju med en av 
arbetsledarna har kunnat kopplas till konstruktör eller arkitekt. Med arbetsledarens hjälp har de 
olika felens resursanspråk för Peab utretts. Svårigheter finns i att kvantifiera dessa då fel loggas 
bristfälligt och på en mer aggregerad nivå. Försök görs i att kvantifiera felen, och i de fall detta 
inte kan göras förs en diskussion om detta. Hänsyn till materialkostnad tas endast vid exemplet 
med felaktigt fönster, detta på grund av att materialkostnaden för de observerade fallen oftast 
kan försummas. Resursåtgången mäts därför i övriga fall endast i nedlagd tid och innefattar tid 
för förberedelser. Arbetsledarens tid med att ge instruktioner till hur problemen ska lösas 
uppskattar han själv till totalt cirka 2 timmar26. 

6.4.1.1. Konstruktionsfel 

Konstruktionsfel innefattar sådana typer av fel som kan härledas till konstruktör. Nedan 
redovisas fyra exempel på konstruktionsfel. 

Exempel 1: 
Träkonstruktionen under takblocken kolliderar med urtaget för skorstenen, vilket visas i Bild 
11. Anledningen till varför dessa kollisioner har uppstått är på grund av konstruktionsfel där 
placeringen av takblocken och den underliggande träkonstruktionen ej är korrekt synkade med 
varandra.27 

Resursanspråk för åtgärder är i detta fall cirka en halvtimmes arbete, där stödet på vänster sida 
behöver sågas bort och flyttas åt vänster. För stödet till höger görs ingen åtgärd, då denna inte 
fyller någon funktion, mer än rent visuellt. Liknande fel har upptäckts i tre fall, där 
resursåtgången bedöms vara lika stor. För övriga bilder samt bild av hur problemet löstes, se 
Bilaga 2.28 

  
Bild 11: Kollision med uttag för skorssten 
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Exempel 2: 
Hål i plattbärlaget för ventilationsrör har i detta fallet kolliderat med den överliggande 
träkonstruktionen till taket. Anledningen kan här vara att konstruktören ej tänkt på 
ventilationen, men det kan även vara att konstruktören ej har fått ventilationsritningarna. 
Plattbärlagen och övriga betongkonstruktioner har konstruerats av en konstruktör skilt från den 
övriga takkonstruktionen som konstruerats av en annan.29 Se Bild 12 över felet nedan.  

Resursanspråket för att lösa detta problem uppskattas till omkring en halvtimme och innebär att 
träkonstruktionen framför ventilationshålet sågas bort och regeln flyttas en bit åt höger.30 
Liknande fel har upptäcks i ytterligare fyra fall. Ett exempel av dessa är att ventilationsuttaget 
från hisschaktet är igenbyggt på liknande sätt. För samtliga bilder samt en bild över hur ett av 
problemen löstes, se Bilaga 2. 

 
Bild 12: Kollision med urtag för ventilation 

Exempel 3: 
Hålet för vindsluckan blockeras av den överliggande träkonstruktionen till taket, se Bild 13. Till 
skillnad mot exempel två bör vindsluckan upp till vinden ha varit utmarkerad för den 
konstruktör som konstruerat taket och takkonstruktionen då den till skillnad från VVS-
ritningarna ej ligger på en separat ritning. Tid för åtgärd uppskattas här till 2 timmar på grund 
av att den bärande regeln måste flyttas och bytas ut mot en kraftigare dimension samtidigt som 
att underplankan behöver sågas bort.31 
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Bild 13: Kollision med vindslucka 

Exempel 4: 
Felet i detta fall beror på felaktig dimensionering av supporting wall-block i husdel tre. Dessa 
hade fel mått, 235 millimeter istället för korrekta 167 millimeter och således gett att 
takelementen fått felaktig lutningsvinkel. Anledningen är här att en förändring hade gjorts mot 
de ursprungliga ritningsunderlagen i och med att beslut togs i att beställa färdiga takelement 
istället för att bygga på plats. Konstruktören tog därmed troligtvis ej hänsyn till måtten på desa 
block. 32 Ett av dessa block, efter korrigering, visas på Bild 14. 

Byggarna som höll på med att sätta dit det första takelementet på plats i del tre spenderade en 
hel arbetsdag i onödan med att försöka passa in det korrekt. Av arbetsledaren har det 
framkommit att det även har tagit tid för Peabs konstruktör att felsöka bygget. Tiden för detta 
har inte gått att nås, mer än att det spenderats åtskilliga timmar med detta. En anledning till att 
det tog en del tid att lösa detta var att sammanlagt tre konstruktörer var involverade i 
vindskonstruktionerna. Två utomstående konstruktörer konstruerade plattbärlagen respektive 
takelementen inklusive supporting wall blocks. En av Peabs egna konstruktörer konstruerade 
den bärande vägg som takelementen lutar mot på våningen under (plan fyra). Peabs konstruktör 
utgick i detta fall från att det var väggen på plan fyra som var felkonstruerad. Detta ledde till att 
det tog en hel del tid för att hitta problemet. För att åtgärda problemet krävdes även att samtliga 
felaktiga wall blocks på takvåningen i del tre monterades bort, transporterades ned från 
takvåningen, sågades till i rätt dimension, transporterades upp på takvåningen samt åter sattes 
på plats. Ungefärlig tid för detta uppskattas till ytterligare en arbetsdag för två man. Bygget med 
taken avstannade även med uppåt två dagar, vilket gjorde att tidsschemat blev lidande. 
Påverkan på tidsplanen är svår att uppskatta på grund av att arbetarna kunde göra annat under 
tiden, bortsett från den tid de använt till att försökt att passa in takelementet som har direkt 
påverkan på tidplanen.33 
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Bild 14: Felaktig dimension, supporting wall block (efter åtgärd). 

6.4.1.2. Arkitektfel 

Arkitektfel innefattar sådana typer av fel som kan härledas till arktitekten. Nedan redovisas tre 
exempel på arkitektfel. 

Exempel 1: 
Arkitekten har i detta fall ej tagit hänsyn till taket i del två. Fönstret har placerats fel i 
förhållande till utrymmet, vilket gett att det skulle kolliderat med takplåten på utsidan, se Bild 
15. Arkitekten har satt alla placeringar av fönstren, medan konstruktören sedan konstruerat 
utefter dessa. Felet ligger här helt på arkitekten, då placeringen av fönstren borde ha anpassats 
efter takplåten från början. Detta har lett till att ett nytt fönster har fått köpats in, och hålet som 
var gjort för det större fönstret delvis fick spacklas igen. Det nya måttet bestämdes till 50 x 50 
centimeter, ned från tidigare 70 x 70 centimeter. Kostnaden för det gamla fönstret som nu ej kan 
användas var omkring 2000 SEK och för det nya fönstret 1460 SEK. Resursanspråket är i detta 
fall svårt att skatta då arbetsledare, platschef, arkitekt samt byggarbetaren som utfört själva 
arbetet varit involverade i lösningsgången. Den sammanlagda tiden för att åtgärda detta 
uppskattas till någonstans mellan 1-2 dagar.34  

 
Bild 15: Felaktigt placerat fönster (efter åtgärd). 

Exempel 2: 
Skorstenen närmast hisschaktet har i det här fallet kolliderat med plåttaket över schaktet. 
Placeringen av skorstenen var tidigare längre ned på taket. Bild 16 nedan visar skorstenen efter 

                                                             
34

 Johan Forsling, 2012 



75 
 

flytt längre upp på taket. Anledningen till felet är i detta fall att arkitekten ej tagit hänsyn till 
plåttaket över hissen (ej på bild). Resursanspråket för att flytta skorstenen uppskattas till 
omkring 2 timmar.35 

 
Bild 16: Kollision med plåttak över hiss (efter åtgärd). 

Exempel 3: 
I de fall där den bärande mittväggen omges av två rum, i detta fall badrum och sovrum, har 
arkitekten ritat ut den bärande väggen utanför badrumsväggen och sovrumsväggen. Arkitekten 
har med största sannolikhet ej tänkt till vid utritningen av denna, då detta gör att gips inte kan 
monteras längs hela väggen. Det resulterar i att gips möter betong som sedan åter möter gips på 
andra sidan om den bärande väggen. Sprickor mellan betong och gips skulle uppstått om väggen 
ut mot vardagsrummet skulle ha byggts enligt arkitektens ritning, se Bild 17. I ett fall upptäcktes 
detta efter att badrums- och sovrumsväggar hade satts upp. I övriga fall flyttades sovrums- och 
badrumsväggarna utåt mot vardagsrummet. För att åtgärda problemet med den vägg som ej 
korrigerades på förhand krävdes det att en del av betongväggens kant bilades bort. 
Resursanspråket för detta var ungefär 2,5 timmar.36 

 
Bild 17: Felaktigt utritad betongvägg. 

6.4.2. Ansvarsproblematik 
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I samtliga beskrivna fall av konstruktions- och arkitektsfel har Peab och projektet Bläckhornet 
fått stå för kostnaden att åtgärda felen. Detta trots att felen i fråga hade orsakats av konstruktör 
eller arkitekt. När ett ritningsunderlag, exempelvis till takdelarna är färdiga skickas dessa till 
Bläckhornet där materialet granskas av arbetsledare. Uppfattningen på byggarbetsplatsen är att 
om Peab har fått ritningarna och inte hittat något fel är dessa godkända och ansvaret överfört till 
Peab, samtidigt som ritningsunderlagen blir bygghandlingar. Arbetsledningen anser att 
granskningen är svår, då mängden ritningar gör det omöjligt för en enskild individ att 
detaljgranska dessa. Han uppfattar detta som ett problem, då någon direkt kontroll ej finns för 
att finna eventuella kollisioner, ritningsfel med mera.37 Som exempel visas bygghandlingar för 
takdel 1 och 3, vilket ger en indikation om den rikliga mängden pappersarbete som skapas med 
dagens system. 

 
Bild 18: Bygghandlingar till takdel 1 & 3 

Det har framkommit att uppfattningen på byggarbetsplatsen med att ritningsunderlag 
automatiskt övergår till bygghandlingar och att det därmed inte går att hävda fel är felaktig. 
Ritningsunderlag övergår till bygghandlingar först efter att projekteringsledaren stämplat den 
som bygghandling. Den som lämnat uppgiften befrias således inte från ansvar.38 Hur kontrakten 
i detalj utformas har ej undersökts närmare, utan studien stannar vid att konstatera att bilden på 
byggarbetsplatsen inte överenstämmer med det som står i kontrakten.  
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6.5. BIM  
Peab gjorde det stora avstampet med BIM år 2009 då en strategi för detta utarbetades. 2009 
genomfördes ett första pilotprojekt vid bygget av ungdomens hus i Solna där 4D (tidplan) och 
5D (kalkylering för mängdning) började användas. Dagens satsning innebär att alla projekt 
större än 25 MSEK i budget, där Peab äger projekteringen, ska vara BIM-projekt. En skalbarhet 
till detta kommer med den lägsta nivån 3D-samordning till och med 5D som även kan användas 
för energianalys. Sedan 2009 har cirka ytterligare 10 BIM-projekt genomförts, där 5D med 
kalkyl och planering använts med gott resultat.39 

Peab profilerar idag BIM som Kvalitet, Effektivitet och Samverkan, vilket övergripande är det 
som de vill uppnå med ett BIM-användande. På sikt är målet att utvidga BIM-tänket till att även 
ta med logistik och samverkan mellan leverantörer, då detta borde ligga nära till hands då 
informationen finns samlad och mer lättåtkomlig. En fördel är den visuella kommunikationen 
som innebär att misstolkningar kan undvikas. Den målbild och de områden som Peab fokuserar 
på när de pratar om ett BIM-införande sammanfattas enligt Figur 35.40  

 

Figur 35: Peabs målbild med BIM (Källa Peab) 

Beslutet om BIM ska användas hos ett projekt tas främst hos det enskilda projektet, det vill säga 
hos arbetschef eller projektledaren. Målsättningar sätts dock även i verksamhetsplanen på 
divisions- samt koncernnivå för att stimulera utvecklingen.41  

6.5.1. Fördelar med BIM enligt Peab 
De uppskattningar som Peab idag använder när de bedömer potentialen med BIM kommer 
ursprungligen från ett samarbete gjort med Chalmers, där kostnadsbesparingarna är 
uppskattade utifrån produktionskostnaden. Baserat på den görs uppskattningar att Peab kan 
spara upp till 9 % av produktionskostnaden på grund av minskade fel och större möjlighet till att 
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göra kontroller samt i och med bättre resursanvändningen. Dessa står vardera för 6 och 3 % av 
besparingspotentialen.42 

De största vinsterna som Peab ser med att införa BIM kommer ifrån43: 
  Samgranskning och styrning av projektering: Mer proaktiv felidentifiering för att 

hitta fel och kollisioner innan de uppkommer i produktionen.  Byggbarhetsgranskning: Bättre planering genom involvering av resurser i ett tidigare 
stadie.  Högre produktivitet: Minskat antal fel i produktionen ger att dyrt om-/extraarbete kan 
undvikas.  Bättre information och kommunikation: Visualisering tillåter snabbare inlärning och 
ökad förståelse i hela kedjan, vare sig det är en kund eller UE.  Kalkyl och tidplan: Snabbare samt tillförlitligare mängdning. Koppling mellan 
tidsplanen och kalkyl gör att båda dessa utförs smidigare.  Versionshantering och spårbarhet: Problem som uppstår vid eventuella ändring på 
grund av att felaktig information delar minskar.  Inköp- och logistik: Möjligheter finns för inköps- och logistikplanering. 

 
Övriga vinster som Peab ser är bland annat44: 
  Tydligare anbudspresentation: Ger en mer professionell image då underlag kan 

presenteras mer strukturerat samt visuellt.  Ytterligare tjänster i förvaltningsskedet: BIM-modellen kan fungera som 
förvaltningsmodell för underhåll samt vid eventuella tillbyggen/ombyggen.  Image: Användandet av BIM kan assistera i att attrahera både kunder och personal.  Marknadspositionering: BIM-modellering kan bli ett sätt att möta kundernas framtida 
krav samt för att svara upp mot konkurrenterna. 
 

6.5.2. Investeringskostnad  
Investeringskostnaden för att införa ett BIM-system som klarar upp till 5D på ett bygge såsom 
Bläckhornet beräknas uppgå till sammanlagt 210 KSEK, där programvaror står för 30 KSEK, 
utbildning för 80 KSEK samt konsulttjänster för att få till BIM-modelleringen på det enskilda 
bygget till 100KSEK. Utbildningen är även en engångskostnad som kan tas med till nästa bygge.45 
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7. Analys 

Detta avsnitt ämnar analysera de problemområden som har hittats under förstudien. Därefter 
analyseras BIM-modellering på grund av dess tydliga koppling till problemområdena. Kapitlet 
avslutas med en analys av delar av SCOR-modellen där mätetal som anses intressanta tas upp 
samtidigt som mätetal som bör läggas till diskuteras. 

7.1. Analys Godsmottagning 
Det arbetssätt som i dagsläget används i godsmottagningen fungerar inte så bra som önskvärt, 
detta då undersökningar har visat att ankomstkontrollen är bristfällig och den information och 
statistik som är tänkt att insamlas inte fås in på ett tillfredställande sätt. Att kontinuerligt kunna 
mäta leverantörers prestation både vad gäller leveranstid, kvalitet och kvantitet är viktigt för att 
kunna ge feedback och utveckla befintliga leverantörer och eventuellt avveckla mindre duktiga 
leverantörer (Oskarsson et al., 2006; Bassioni et al., 2004). Att fortsätta genomföra 
ankomstkontroll på samma sätt som den genomförs idagsläget medför risker för fortsatta fel 
liknande de exempel som gavs tidigare. Det finns i författarnas mening två olika vägar att gå för 
att få ökat fokus på detta, antingen införa böter för inkorrekta leveranser för att på så sätt visa 
leverantörerna vikten av att leverera rätt och tvinga dem leverera rätt för att få någon 
lönsamhet i sin verksamhet. Detta alternativ medför en risk för dåliga leverantörsrelationer och 
dyrare avtal som kompenserar för bötesbeloppen. Alternativ två är att försöka hitta ett system 
som möjliggör upptäckt av felaktiga leveranser. Författarna har därför utrett två olika typer av 
lösningar som skulle vara möjliga att göra för att undvika att felleveranser tar sig förbi 
godsmottagningen. Att enbart förespråka en utökad och mer noggrann leveranskontroll är 
troligtvis inte tillräckligt, framförallt då det har framkommit att det i dagsläget inte alltid är 
möjligt att kontrollera de kvantiter som ska levereras. Godsmottagning är en del av byggarbetet 
och enligt det byggavtal som gäller ska godsmottagningen utföras på ett tillfredställande sätt, 
detta möjliggör att ställa långtgående krav på byggarbetarna att verkligen kontrollera att 
leveransen är korrekt. Författarna är dock av åsikten att det är dumt att begära att någon ska 
genomföra en kontroll som sedan inte kan verifieras ifall den är korrekt. En mer systematisk 
utveckling och förändring är att förespråka. System som presenterades i Kap. 3.1.8 Streckkoder 
och Kap. 3.1.9 RFID bör kunna stödja denna utveckling. Ett införande av systemstöd kommer att 
kosta pengar men likt de teorier som Fischer (1997) presenterade är det viktigt att inte enbart 
se till kostnaden, utan även till vilka effekter en sådan förändring kan ha på intäkter och service. 

Det finns en avsaknad av transparens och tydlighet när transporter ska ankomma, vilket strider 
mot de teorier som presenteras i Kap. 3.2.3.2 Problemlösning om vikten av visualisering. Att 
arbeta enligt Lean-principer innebär att så mycket information som möjligt ska visualiseras och 
det är inte något som görs i dagsläget då det endast är lagbasen som på ett enkelt sätt kan se när 
leveranser ska ankomma. Enligt Oskarsson et al., (2006) finns fem grundprinciper som företag 
ska satsa på för att vara framgångsrika, ett av dessa är att leverera varor i rätt tid. En 
förutsättning för att kunna leverera varor i rätt tid är att det ska finnas en tid den ska levereras. I 
dagsläget är de kontraktsförhållanden som råder mellan Peab och leverantörer oklara och 
arbetsledningen vet inte vilka krav de kan ställa på leverantörerna vad gäller krav på 
leveranstid. Det finns kunskap om att det går att beställa produkter till en viss tid, men det är 
oklart vilka leverantörer som har tidsstyrd lossning i centrala avtal och vad som händer om 
avtalade tider missas.  



80 
 

7.1.1.1. Streckkodssystem 

En möjlig förändring i Peabs godsmottagning vore att införa streckkoder på alla inkommande 
produkter och sedan skanna var och en dessa produkter. Systemet skulle ge ökad kontroll över 
hur mycket material som ankommit till byggarbetsplatsen, samtidigt som felaktiga leveranser 
skulle kunna upptäckas, detta vore önskvärt enligt de teorier Oskarsson et al., (2006) 
presenterar, såväl som att det skulle möjliggöra mätning av SCOR-mätetal. Enligt GS1 (2012) kan 
skanning av ankommande material ske på olika nivåer beroende på kraven på detaljeringsgrad, 
om varje enskild produkt ska lagerföras är mätningar på kolli-nivå nödvändiga, medan om 
endast antalet mottagna pallar ska kontrolleras räcker mätningar på pallnivå. Att välja vilken 
nivå streckkoderna ska implementeras på är viktigt då en hög detaljeringsgrad kostar mer 
pengar än en låg, såväl som att hög detaljeringsgrad inte är ett självändamål (Bassioni et al., 
2004). Grundat på undersökningar av godsmottagningen på Bläckhornet idagsläget och 
exempelvis Marsch och Finch (1998) tro på möjliga besparingar, anser författarna att 
streckkodssystem bör införas. 

7.1.1.2. RFID-system 

RFID-system har samma fördelar som ett fullt utvecklat skanningssystem med streckkoder ner 
på kolli-nivå, tankegången är densamma. Fördelen med att införa RFID är att det inte krävs 
någon manuell kontroll av varorna, utan dessa skannas automatisk när lastbilen kommer till 
bygget via fast monterade skannrar. Nackdelen är att införandet av ett RFID-system är 
omständligt, det är många leverantörer som ska finna nyttan med ett liknande system och 
kostnaden för kringutrustning är hög, exempelvis automatiska skannrar vid inpassage till bygget 
Holmqvist och Stefansson (2006). En liknande lösning bör enligt författarna finnas i bakgrunden 
vid logistikutvecklingsarbete, men det ligger långt fram i tiden och då det finns många 
utmaningar att lösa innan systemet kan tas i bruk riskerar ett sådant projekt att dra ut på tiden. 
Det viktiga är att få till mätningar som kan visa hos vilka leverantörer och vilka produkter det 
går att hitta de största förbättringarna och då är inte ett komplext system att föredra. Vidare 
påpekar Holmqvist och Stefansson (2006) att RFID-system passar bra för branscher med höga 
varuflöden och högvärda produkter. Då byggbranschen inte kan påstås ha höga varuflöden har 
djupare studier av RFID-system inte genomförts. 

7.2. Analys kontinuerliga förbättringar 
Dagens avsaknad av ett strukturerat rapporteringsforum gör att problem ofta inte kommer upp 
till ytan. Det saknas en standard för hur och när ett fel ska rapporteras samtidigt som 
förbättringsförslag oftast ej kommer fram. Den generella arbetsgången när ett fel påträffas på 
bygget är att lösa det på plats och sedan rapportera om nedlagd tid för att sedan utgöra underlag 
vid ackordsförhandlingarna. Det är snarare regel än undantag att vara en ständig problemlösare, 
utan att för den delen lösa rotorsaken till att problemet uppstått. Arbetet med felåtgärder och 
förbättring går exempelvis emot Toyotas produktionsfilosofi där det gäller att finna rotorsaken på problemen istället för att gå runt och ”släcka bränder” som bland annat diskuterats av Liker 
och Meier (2006), se Kap. 3.2 Lean. 

Vid vissa fall förs problem och förbättringsidéer vidare, men då detta sker utan struktur och 
standard avstannar förbättringsprocessen. Ett kontinuerligt förbättringsarbete missgynnas även 
av att ackordsmötena sker var 12:e vecka. Ett problem med ackordsmötena är oviljan att 
redovisa fel och dess tidsanspråk utåt innan lönerna har satts. Detta begränsar starkt 
möjligheten att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete då felen inte förs fram på kontinuerlig 
basis. Några på förhand planerade förbättringsmöten mellan ackordsmötena sker inte. 
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Problemen stannar i lagbasens anteckningshäfte utan att de förs in i något datasystem där de är 
synliga för fler än lagbasen själv. 

Som tidigare diskuterats förs problemen vidare beroende på om platschefen, vid mötet med 
lagbasen, bedömer det som värt att gå vidare med dem. Först därefter kommer problemen fram 
till projektledaren som i sin tur vidare bestämmer om problemen ska loggas och lärdomar dras 
till kommande projekt. Ett problem är att det inte sker någon koncernmässig inlärning, utan 
endast lokalt hos projektledaren.  

Enligt Liker och Meier (2006) är det viktigt att standardisering av processer äger rum för att ett 
fungerande kontinuerligt förbättringsarbete ska kunna ske, vilket utgör en viktig del i Toyotas 
produktionsfilosofi. Visserligen kan en del av processerna inte standardiseras, men som många 
författare redan varit inne på, såsom Vrijhoef och Koskela (2000) och Persson et al. (2010), är 
att byggen i många aspekter är lika, både för själva informationsflödet och det fysiska flödet. 
Persson et al. (2010) hävdar därvid att standardiseringar är möjliga, vilket den genomförda 
studien även pekar på. En strukturerad och standardiserad rapportering och 
uppföljningsprocess skulle kunna vara ett exempel på en process som skulle kunna tillämpas 
över hela koncernen. 

Som det ser ut idag så loggas felen i lagbasens häfte efter rapportering från arbetare. Detta 
förfarande leder till att all feldokumentation finns i denna fram tills ackordsavstämningarna. 
Själva feldokumentationen är även bristfällig då informationen endast består av typ av fel samt 
tidsåtgången det tar att lösa detta problem. Ingen på bygget kan idag svara på exakt 
materialåtgång eller hur felen har påverkat tidsplanen, vilket är en brist. Genom att endast tiden 
loggas kommer inte de fullständiga omkostnaderna fram, vilket gör att felen idag ej kan 
kvantifieras korrekt, något som i sin tur gör att Peab inte får någon bild över hur mycket 
uppkomsten av fel har kostat dem. Någon samlad bild över mängden fel är heller inget som idag 
finns, men som om det skulle finnas skulle ge en bättre bild över hur byggprocessen har gått, 
vilket skulle kunna ge bättre underlag för att driva förbättringar. 

Något system för informationsutbyte mellan olika projekt saknas idag, då informationen som 
bäst stannar hos den enskilde projektledaren. Åtminstone finns inte ett sådant system som 
möjliggör informationsdelning på ett strukturerat sätt. Ett sådant system skulle kunna göra att 
projektledare bättre skulle kunna lära sig av varandra och på så sätt minska den totala 
feluppkomsten. 

Arbetarnas generella ovilja att driva förbättringar tycks delvis bero på ackordssystemet, då 
svaren från arbetare tyder på att de tycker att det att det tar tid och är jobbigt. Vidare är det 
möjligt att arbetarna inte tycker det känns motiverat att lägga tid på att förbättra saker när 
förbättringsprocessen är så ostrukturerad som den är. Inte heller arbetsledningen verkar 
prioritera förbättringsarbete något märkvärt, då en strukturerad process för att föra fram 
problem saknas helt idag. Som Wegelius-Lehtonen & Pahkala (1998) tar upp kan detta vara på 
grund av den allmänna föreställningen om att varje byggprojekt är unikt, men som enligt 
flertalet redan nämnda författare inte är en korrekt syn. 

Någon uppskattning om hur mycket ett ostrukturerat rapporteringsforum kostar Peab, i form av 
att rotorsaken till problem ej löses samt i form av ej framkomna förbättringar, är svårt att 
uppskatta och kommer ej heller att göras. Däremot konstateras att avsaknaden av viljan att 
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förbättra samt avsaknad av rapporteringsstruktur idag utgör ett problem för att möjliggöra ett 
kontinuerligt förbättringsarbete. 

7.3. Analys materialplanering 
Analysen av materialplaneringen består av två delar, analys av mängdning och analys av 
bystning. De båda är stark sammanlänkade och en förbättring inom ett av områdena bör även 
påverka det andra. 

7.3.1. Mängdning 
Då mängdningsförfarandet idag utförs helt manuellt på byggarbetsplatsen utefter 
ritningsunderlag i 2D finns det utrymme för att räkna fel. Genom att materialberäkningar görs 
utefter uppskattad material åtgång, som erhålls genom mätningar i ritningar, skapas ett problem 
då det faktiska behovet av material inte är känd. Detta skapar utrymme för en rad slöserier, 
exempelvis extra transporter, onödiga förflyttningar, lager samt överbeställningar. För mycket 
material har observerats i ett flertal lägenheter och leder till att extra kostnader uppkommer. 

Sett ur ett Leanperspektiv, se Kap. 3.2 Lean, kan överbeställningar likställas med 
överproduktion som leder uppkomst av flertalet typer av slöseri (Liker & Meier, 2006). En 
överbeställning leder till onödiga förflyttningar i lägenheterna, transporter både in och ut från 
lägenheterna samt onödigt stora lager som både innebär extra material- och 
hanteringskostnader. Ytterligare kostnader tillkommer även vid avfallshanteringen samt 
kostnaden för att slänga material. En överbeställning ses här som ett rent slöseri och som enligt 
ovan resonemang även leder till ännu mer slöseri. En viss felmarginal är sund att ha då en del 
spill uppstår på grund av att material måste skäras till för att passa runt fönster och så vidare, 
men punktmätningar visar på att mängdningsfelen i flera fall är stora, vilket har lett till 
överflödigt material att hantera. 

Vid punktmätningen av material i lägenhet 27 och 28 framkom att flertalet materialsorter har 
bystats in i för stor mängd. Endast materialkostnaderna i fallet lägenhet 27 och 28 står för drygt 
13000 SEK. Därtill kommer kostnaderna med att bära in och ut material från lägenheterna. 
Punktmätningen vid förflyttningen av överflödigt badrumsgips visar även på att dessa extra 
materialförflyttningar ut från lägenheterna är kostsamma. Endast dessa 14 skivor badrumsgips 
(aqua panel) har tagit två byggare sammanlagt 20 minuter samt att lullen under denna tid varit 
närvarande. Denna kostnad uppskattas till omkring 400 SEK och visar ytterligare vikten av att 
planera rätt från början. De indikationer som getts beträffande det överblivna gipset är att detta 
kommer att slängas. En ytterligare kostnad att räkna med är kostnaden för att bli av med 
materialet. För exemplet i lägenhet 27 & 28 uppgår avfallskostnaden till cirka 2500 SEK, vilket 
visar på att kostnadsposten är viktig att ta hänsyn till. 

Den extratid som läggs på att flytta överblivet material under arbetets gång är svår att 
uppskatta, liksom den extratid som uppstår på grund av produktivitetsförlusten som kommer av 
att material ligger i vägen och stör för byggarnas arbete. Antagandet görs dock att mindre 
material i lägenheterna till följd av en korrektare mängdning skulle leda till färre störande 
moment för arbetarna. Samtidigt kan mer tid ägnas åt att göra det arbetarna är schemalagda för 
att göra. En del av de 15-60 minuterna som arbetarna idag använder till att förflytta material 
innan och under tiden de utför sitt arbete, se Bilaga 3 Arbetarenkät, skulle säkerligen kunna 
minskas om rätt mängd material var på plats från början. 
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Problemet med att för mycket material i lägenheterna är inbystat uppkommer främst på grund 
av att felaktig mängd har beställts. Dock är en del av problemet även att någon kontroll över hur 
mycket material som sedan behöver bäras in i lägenheterna ej utförs. Arbetsledaren litar idag 
fullständigt på de genomförda mängdningsberäkningarna. Det kan nämnas att arbetsledaren 
som genomfört mängdningen är relativt ny på arbetsplatsen, omkring ett års erfarenhet, vilket 
kan tänkas vara skäl till att en del problem uppstått. Samtidigt finns det ett systemfel som 
möjliggör för fel i och med att uppskattningar manuellt görs utifrån 2D-ritningar över 
lägenheterna. Genom att ha detta förfarande finns det en risk för överbeställningar men även för 
underbeställningar som skulle leda till att extra materialleveranser behöver ske, samt eventuell 
väntetid med att få hem materialet.  

7.3.2. Bystning av material 
Bystning av material har en tydlig påverkan på hur arbetet i lägenheterna fortlöper. Detta 
framgår främst av intervjuerna med byggarna med även den arbetarenkät som har genomförts, 
se Bilaga 3 Arbetarenkät. 

Material, speciellt gips, i vägen och nära vägg leder till att det ibland måste förflyttas för att inte 
hindra arbetet med utfackningsväggar eller betongvägg, vilket leder till onödiga förflyttningar. 
Arbetet med att flytta material en extra gång leder till rent slöseri och är något som ur ett 
Leanperspektiv, se Kap. 3.2 Lean, bör elimineras. Samtidigt leder material i vägen, vare sig det 
står för nära vägg eller inte, till irritation bland arbetarna.  

Material bystas i stort sett alltid in i lägenheterna innan utfackningsväggarna är på plats på 
grund av det omständligare arbetet att bysta in material när dessa är på plats. Förfarandet att 
bysta in material i lägenheterna i ett tidigt skede bedöms vara värt den extra mödan med 
begränsade lägenhetsytor. Möjlighet finns dock att ta bättre hänsyn till var material placeras i 
lägenheterna, vilket kan komma att minska antal förflyttningar som behöver göras i och med att 
material står i vägen. Hänsyn måste bättre tas till avstånd från väggar samt innerväggar för att 
antalet onödiga förflyttningar ska kunna minskas.  

Enligt bystningskartorna har hänsyn tagits till innerväggar vid planeringen av bystningen, men 
avstånd till vägg har inte angivits på annat sätt än via muntlig angivelse om att materialet bör 
ställas en bit från vägg. Hänsyn till innerväggar har följts överlag, men inte avståndet från vägg, 
något som avståndsmätningarna, se Kap. 6.3.2.4 Avståndsmätning, tydligt har visat. I flera fall 
har dock material placerat ovanpå framtida innerväggar observerats. Detta beror på att endast 
gips och fönster ritas ut på bystningskartorna, resten läggs där det får plats, oberoende av 
innerväggar eller ej. Bättre hänsyn bör tas till både ytter- och framtida innerväggar, men särskilt 
avstånd till ytterväggar då det är det som följs minst idag. En kontroll från ledningens sida bör 
även göras för att garantera att detta följs bättre än vad som görs idag. Anledningar till varför 
inte detta följts har varit svårt att få reda på i efterhand, men en avsaknad av ett logistiskt 
tankesätt från byggarna som skött inbystningen kan vara en orsak. Det uppstår även en risk att 
material som förflyttas på grund av det står för nära vägg istället ställs förbi en innervägg. Detta 
då någon uppmärkning av var innerväggarna går inte finns idag, mer än på lägenhetskartan. 
Tydligare riktlinjer för hur material får ställas bör därför eftersträvas.  

Ännu en anledning som leder till att onödiga förflyttningar sker är att olika sorters material 
lastas ovanpå varandra. Observationer har i flera fall gjorts när badrumsgips ligger under vanligt 
gips, reglar samt isolering, som måste flyttas för att byggaren ska kunna komma åt 
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badrumsgipset. Det omvända förhållandet har även observerats när badrumsgips måste 
förflyttas för att komma åt det underliggande gipset. Det allmäna förfarandet att stapla olika 
materialtyper ovan varandra ger ökat utrymme, men i många fall har det lika gärna kunnat 
bystas in separat, särskilt när det gäller badrumsgips och vanligt gips som tar längst tid att 
förflytta. I de fall utrymme finns bör de olika gipstyperna ställas åtskilt i så stor utsträckning 
som möjligt för att minska förflyttningsbehoven. Olika gipssorter är inget som har tagits hänsyn 
till vid uppritningen på bystningskartorna. 

Som tidigare exempel har visat utgör mängden förflyttningar under arbetet med 
utfackningsväggarna mellan 30 och 60 minuter per lägenhet, vilket motsvarar 2 till 4 
arbetsdagar mätt över hela bygget. Sett endast över arbetet med utfackningsväggarna indikerar 
detta på att detta är ett problemet som bör ses över, då detta inte är någon tid som bygget är 
projekterat för. 

En faktor som begränsar hur material kan ställas är utplaceringen av stämpen. I Kap. 6.4 Ritning 
och konstruktion konstaterades att den struktur stämpen placeras efter missgynnar hur 
material kan bystas. Ibland är utrymmet tillräckligt för att utplacering av material kan ske 
mellan stämpen, ibland inte. Samtidigt har det konstaterats att ingen riktigt vågar ta i problemet 
gällande hur många stämp som verkligen behövs för att klara de extra punktlasterna som 
speciellt gipset medför. Om stämpning görs med hänsyn till var punktlasterna är någonstans, 
och inte säkerhetsstämpa hela rum för att det finns punktlaster någonstans på övervåningen, 
kan utrymmet ökas markant och material kan bystas in mer fritt. 

En annan aspekt som är värd att nämna är att det inte går att få någon överblick över hur mycket 
gips som har bystats in i lägenheterna endast genom att titta på bystningskartorna. Mängden 
material borde även framgå på dessa kartor för att öka tydligheten och ge en extra kontroll över 
att rätt mängd har lyfts in. Samtidigt skapar dessa bystningskartor en otydlighet när bara en viss 
del av materialet är utritat. Pallar har brutits ned och märkts upp med kvantitet samt till vilken 
lägenheter de ska. Dessa har dock inte kopplats mot var i varje lägenhet de specifikt ska ställas, 
vilket är ett beslut som tas under själva bystningsprocessen. 

I fallet med träreglarna som har lett till att 1000 meter träreglar har fått köpas in på nytt krävs 
tydliga riktlinjer för hur dessa ska bystas in. Dessa böjdes som följd av värmen då de inte låg 
buntade i lägenheterna. Ett par platstband runtomkring skulle löst detta problem och i detta fall 
bespara projektet pengar endast räknat i materialkostander, därtill kommer besparingen i extra 
materialtransporter samt minskade avfallskostnader och minskat arbete. 

7.3.3. Material och verktygsförvaring 
Som punktmätningar över arbetsbodarna har visat finns det ingen god struktur hur material, 
maskiner och verktyg förvaras. Uppmärkningar var material och verktyg ska ligga saknas. Från 
dag till dag ser strukturen olika ut, och bland flera byggare råder åsikten att det är dålig ordning 
på verktyg och maskiner. 15-60 minuter per dag spenderas även av byggarna för att hämta 
verktyg eller material som inte är direkt tillgängligt/saknas. Hur lång tid som skulle kunna kapas 
genom bättre ordning är svårt att säga, men genom punktmätningarna och byggarnas 
kommentarer om dålig struktur kan det ändå antas att tiden kan minskas. Det saknas även en 
struktur hur förvaringen av dessa material och verktyg i lägenheterna sker eller får ske.  De 
varierande förvaringstyperna från en större verktygslåda, till en skottkärra till att detta är slängt 
på golvet bekräftar detta.  
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Liker och Meier (2006) beskriver människor som visuella varelser och diskuterar att visuella 
system bör införas för att kunna finna eventuella avvikelser i processerna. En sådan avvikelse 
skulle exempelvis kunna handla om tillgängligheten på material och verktyg. Utan någon klar 
struktur hur material, verktyg samt maskiner ska lagras samt en avsaknad av regler kring hur 
ordning ska upprätthållas ger att onödig tid läggs på att leta rätt på dessa, vilket utgör rent 
slöseri. Sett till verktygs- och styckebodarna skulle en uppmärkning av var saker och ting ska 
placeras kunna leda till att mer tid kan läggas på värdeskapande aktiviteter. Tiden det tar att 
utforma ett system med mer struktur måste givetvis vägas mot de fördelar detta medför. Att 
utveckla ett övergripande system som kan tillämpas på flera byggen ger dock att det kan vara 
värt mödan, då en del av tänket kan återanvändas. Givetvis varierar byggena dem emellan, men 
det bör finnas likheter kring typer av verktyg, maskiner och material och hur ordningen av dessa 
kan skötas. Detta är något som vidare bör utredas av Peab. 

Något som kan tillämpas är användning av 5S, vilket är ett sätt att visualisera arbetsmiljön och 
minska tiden det tar för att leta efter material och verktyg (Liker & Meier, 2006), se Kap. 3.2.5 
5S. Enligt modellen ska följande steg gås igenom: 

1. Sortera 
2. Systematisera 
3. Städa 
4. Standardisera 
5. Skapa rutin 

För att ett initiativ som detta ska fungera praktiskt gäller det att modellen följs kontinuerligt. 
Detta är viktigt på grund av att olika infästningssorter, verktyg och maskiner behövs i ett 
byggprojekts olika faser. Genom användning av modellen kan dock de saker som ej längre 
behövs sorteras bort och flyttas iväg från det som används frekvent. Något som förutsätter att 
modellen ska fungera är allas delaktighet, men främst att ledningen skapar tydliga riktlinjer. 
Detta behöver inte bara gälla i bodarna, utan möjlighet finns även till resterande delar av bygget. 

Punktmätningen över förflyttningen av den stora verktygslådan tyder på en avsaknad av ett 
logistiskt tankesätt. Vad som enkelt hade kunnat förflyttas för hand i mindre verktygslådor, 
förflyttas nu med hjälp av lull samt två personer närvarande. Därtill måste delar av den yttre 
ställningen monteras isär. Detta förfarande kostar mer samt tar upp mer tid än att genomföra 
transporten för hand, men är enligt byggarna själva smidig för deras del. Genom att 
förutsättningarna varierar beroende på vilken lägenhet arbetet utförs i kan det vara svårt att få 
till någon förvaringsstandard i lägenheterna. Exempelvis saknas tillgång till hiss i vissa av 
lägenheterna. Dock påvisar exemplet på ett ej genomtänkt förvaringssätt då förflyttningen av 
verktygslådan kräver tillgång till lullen samt extraarbete i att bana väg för förflyttningen, vilket 
enkelt hade kunnat undvikas. 

7.4. Analys Ritning och konstruktion 
I detta kapitel sker analysen gällande de fel som påträffats och som kopplats till arkitekt eller 
konstruktör. 

De exempel på fel som diskuterats i empiriavsnittet har i flera fall uppkommit på grund av att 
kollisioner mellan olika ritningsunderlag har skett. Felen har antingen kunnat härledas till 
arkitekt eller konstruktör, men då Peab inte har gjort någon uppföljning av problemen kan de i 
flera fall ej med säkerhet säga vem som orsakat problemet. För fallen med 
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ventilationskollisionerna vet de ej om samtliga underlag har sänts till konstruktören eller ej. 
Vindsluckan borde enligt arbetsledaren dock vara utmarkerad på dessa underlag, vilket gör att 
felet både kan bero av Peab eller konstruktören. För de fall som tagits upp kopplade till arkitekt 
kan felen enligt arbetsledaren lättare härledas till arkitekten då denne inte har tänkt på detta vid 
utformningen. 

Sett ur ett leanperspektiv, se Kap. 3.2 Lean, utgörs omarbeten av rent slöseri och bör således 
elimineras. Detta är dock inget som idag bedöms som praktiskt möjligt med dagens 
granskningsförfaranden. En grundlig detaljgranskning hinns ej med på grund av den rikliga 
mängden ritningsunderlag, Att inte ha möjlighet till att detaljgranska ritningarna gör att Peab i 
samtliga påträffade fall, vare sig det rör sig om arkitekt- eller konstruktörfel, har fått stå för hela 
kostnaden. 

Beträffande kontrakten görs ingen grundlig analys, dock måste Peab se till så att kontrakten är 
väl förmedlade till de som berörs av dem. Det är viktigt att de på Bläckhornet är uppdaterade om 
vad som faktiskt gäller och hur ansvar kring eventuella fel är fördelat för att göra klart för vem 
som ska ställas som kostnadsansvarig. Den felaktiga uppfattningen att ritningsunderlag övergår 
till bygghandlingar i samband med granskning pekar på detta.   

7.5. Analys BIM 
I kapitlet sker analys av BIM-modellering kopplat till de i förstudien funna problemområdena. 
Analysen görs med hjälp av Peabs bimstrateg Andreas Furenberg genom den intervju som 
utförts, där potentialen utreds för de oika problemområdena. Slutligen analyseras Peabs 
nuvarande planer med BIM.  

7.5.1. Godsmottagning 
Att ha tidplanen kopplad mot en materiallista är något som redan används i de 5D-projekt som 
Peab har genomfört. Att sedan göra ytterligare en koppling mot leveransplanen är dock inget 
som än så länge har prövats. Några problem med att få till denna koppling bör dock inte finnas, 
så länge modelleringen är gjord korrekt och med rätt benämningar.46 Genom en BIM-modell kan 
därmed en strukturerad leveransplan tas fram samtidigt som detta kan göras i ett tidigare skede. 
Via kopplingen till tidplanen kan leveransplanen även lätt hållas uppdaterad oberoende av 
förändringar i tidplanen. Att få till en strukturerad leveransplan i ett tidigt skede skapar 
samtidigt en god möjlighet att kunna kommunicera tidplanen till exempelvis UE eller arbetarna, 
något som idag görs bristfälligt då bara lagbas eller arbetsledningen vet när materialet ska 
komma. Koordineringen av resurser, såsom exempelvis användning av lullen bör genom BIM 
kunna effektivseras när leveransplanerna tydligt kan kommuniceras till UE och även på ett lätt 
sätt hållas uppdaterade ifall tidplanen skulle förändras. 

7.5.2. Kontinuerliga förbättringar 
Peab har idag inte funderat över någon lösning där felloggning samt erfarenhetsåterkoppling 
kombineras med en BIM-modell. 47 Hardin (2009) påpekar dock att möjligheterna med detta 
finns. Felen kan knytas till en viss lägenhet eller område, vilket ger att en struktur huruvida felen 
loggas samt gör att åtgärder tydligt kan kommuniceras. Genom att logga felen kan felloggningen 
bidra till att skapa en problemhistorik som möjliggör uppföljning på ett helt annat sätt än vad 
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som är möjligt idag. Detta beror på att någon problemhistorik idag knappt finns, mer än lokalt i 
lagbasens häfte där endast tid loggas. Att ha felen strukturerat samlade samt visuellt tillgängliga 
och med en direkt koppling till var de har uppstått någonstans, bör även göra att 
erfarenhetsåterkopplingen kan gynnas. Nyckeltal för att mäta fel, bör även genom en BIM-
modell kunna mätas mer eller mindre per automatik givet att informationen förs in korrekt. Den 
extratid det kommer ta för lagbasen att föra in felen i en BIM-modell kan minskas genom att han 
direkt loggar felen via exempelvis en handdator, vilket gör att han slipper momentet med att 
först logga felen i ett anteckningsblock. Från Peabs lednings sida bör det finnas intresse att få en 
aggregerad felbild över flertalet projekt för att kunna finna mönster i när, var och varför vissa 
sorters problem uppstår. Vidare kan även den strukturerade felinformationen användas till att 
stödja ackordsförhandlingarna. 

7.5.3. Mängdning 
Då Peab har som mål att införa BIM-modeller inom de närmsta åren till byggen över 25 MSEK 
kommer mängdningsproblematiken troligen minska markant.  

Genom användning av BIM kan koppling göras mellan byggnadsmodellen och en materiallista 
och på så vis göra mängdningsförfarandet mer eller mindre automatiserat. För att få till en helt 
automatiserad process krävs dock en fungerande process mellan projektörer och enteptrenören, 
där modellen måste bestämmas och modelleras rätt från början. Mängdning har dock redan med 
framgång använts i flertalet pilotprojekt hos Peab, dock ej ännu automatiserat. 48 

Den mängdningsproblematiken som observerats vid Bläckhornet bör kunna lösas givet en 
implementering av BIM. Detta då arbetsledaren som mängdar har mer hjälp vid 
mängdningsprocessen jämfört mot idag där denna process utförs helt manuellt i Excel. Baserat 
på den genomförda punktmätningen i lägenhet 27 och 28 finns det pengar att spara, då det 
överflödiga materialet endast i dessa lägenheter uppgår till drygt 13000 SEK. 

7.5.4. Bystning 
Möjlighet finns att i modellen zon-indela byggnaden efter valfri storlek samt koppla zonerna till 
visst material. Detta görs redan för mängdningen men är inget som har utretts för 
materialplaneringen. Att zonindela byggnaden för hur material får ställas och inte får ställas bör 
dock inte vara något problem att få till.49 Hänsyn kan tas till avstånd till väggar samt 
innerväggar, men samtidigt bör arbetsledaren även kunna ta stämpen i åtanke med en zon-
indelning genom att dessa i vissa fall begränsar bystningsmöjligheterna. Detta gör att 
arbetsledaren som planerar bystningen i förväg i modellen iterativt kan testa hur materialet kan 
ställas för att optimera hur det ska ställas på ett effektivt sätt. Samtidigt kan bedömningar göras 
när det är möjligt att separera badrumsgipset från det vanliga gipset och lättare göra 
bedömningar ifall det är möjligt att förvara det lättflyttade materialet, läs isolering och 
plåtreglar, separat från gipset. I modellen bör även koppling göras mot mängden material, vilket 
tydligt visualiserar hur mycket material som finns på varje upplagsplats, något som idag inte är 
synligt, mer än om någon manuellt går runt och räknar materialen. Besparingar vid användning 
av BIM till bystningen kommer från att arbetsledaren som sitter och planerar bystningen kan 
göra detta på ett strukturerat och kommunicerbart sätt. Givet att hänsyn tas till det som 
diskuterats i Kap. 7.3.2. Analys Bystning, kommer detta leda till att mängden onödiga 
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förflyttningar kommer att minska jämfört med idag. 

7.5.5. Ritning och konstruktion 
Då det idag inte går att detaljgranska ritningsunderlagen till en rimlig kostnad uppstår en rad 
kollisionsfel, som Kap. 6.4.1. Ritning och Konstruktion visar på. Med BIM-modellering flyttas i 
stort sett sammanställnings- och verifieringsarbetet från byggarbetsplatsen till ritning- och 
konstruktionsstadiet, där eventuella problem kan lösas i ett tidigare skede. Att med en BIM-
modell ha all information samlad redan från ritbordet finns potential att behovet att 
sammanställa och verifiera ritningar ute på byggarbetsplatsen i det närmaste kan elimineras. 
Genom inbyggda kollisionskontroller där objekt görs beroende av varandra, kan mängden 
kollisionsfel i ritningsunderlagen minskas drastiskt, i det närmaste elimineras. I de projekt som 
Peab har använt detta ses en markant skillnad, där mängden kollisioner i det närmaste kan 
elimineras. 50 

7.5.6. Implementering 
Implementeringen av BIM beror idag först och främst på arbetschefen samt/eller 
projektledarens vilja.51 Detta gör att dessa klart och tydligt måste förstå nyttan med att använda 
BIM för att detta ska kunna tillämpas på ett projekt. Peab sätter dock till viss del mål för att 
stimulera utvecklingen av BIM. Dock avstannar troligen utvecklingen då Peab ännu inte satt 
konkreta krav på projekten, där BIM måste användas. Då BIM har så pass många fördelar bör 
BIM bli ett krav snarare än en riktlinje. Ansvaret för när BIM ska användas ska heller inte ligga 
på arbetschefen eller projektledaren, utan bör vara ett centralt beslut för att gemensamt driva 
utvecklingen framåt över hela Peab-koncernen.  

Det finns dock en del hinder med att BIM ska kunna komma till sin fulla rätt. Det största hindret 
utgörs av mjuka variabler såsom kompetens och resurser för att hantera och implementera ett 
sådant system. Därtill hör otryggheten och rädlsan som ett nytt system medför. De tekniska 
hindren är mindre, men vad som behövs är att en branschgemensam standardisering sker för att 
göra informationsdelningen lättare.52  BIM fungerar dock rent teknisk, vilket flertalet projekt 
visat. Dessa nackdelar som fortfarande finns med ett BIM-system bedöms inte motsvaras av de 
ovan diskuterade fördelarna, då BIM bevisligen fungerar. Det handlar snarare om en 
utbildningsfråga för att få till rätt kompetens och resurser för att kunna driva och implementera 
BIM-projekt. Så länge rätt utbildning ges bör otryggheten och rädslan kunna minskas.  

En implementering av BIM på till exempel Bläckhornet med 5D skulle enligt Andreas Furenberg 
kosta totalt 210 KSEK, där 30 KSEK består av utbildning som kan tas med till nästa projekt. 
Denna kostnad bedömer författarna vara liten i sammanhanget och en implementering av BIM 
bedöms därför som prisvärd med hänsyn till de fördelar som finns med modellen. 

7.6. Analys- SCOR 
Då denna rapport ämnar undersöka hur väl SCOR-processerna Make och Return kan appliceras 
på en byggarbetsplats gjordes en generell studie över detta. Processerna är bara studerade på en 
övergripande nivå då rapportens huvudfokus har kretsat kring de fyra fokusområden som 
diskuterats tidigare. Vidare har ingen konkret datainsamling kring just SCOR gjorts, utan 
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analysen av SCOR bygger på de olika processer som har identifierats vid studierna av övrig 
verksamhet. 

7.6.1. Make 
Med utgångspunkt från SCOR-modellen har de olika delarna som ingår i Make-processen 
undersökts. Med start på den översta nivån har studien arbetat sig nedåt i hierarkin. 

7.6.1.1. Nivå 1 

Denna nivå har bedömts som gemensam för olika organisationer och undersöktes därför inte 
djupare. 

7.6.1.2. Nivå 2 

På nivå två anser författarna att det finns ett glapp mellan SCOR-modellen och den bild av 
verksamheten som skapats på bygget. Studien föreslår därför att nivå 2 i en kommande bSCOR-
modell gör om nivå 2 enligt den utformning som ses i nedanstående Figur 36. 

 
Figur 36: Föreslagna förändringar SCOR-modellen Nivå 2 

Detta då de underliggande nivåerna i framförallt Produce and test bedöms vara såpass olika att 
de inte är lönt att försöka integrera alla delar i en modell. Modellen behöver validering innan 
den kan anses användar och ska endast ses som en möjlig utveckling mot en fullskalig bSCOR-
modell. Denna studie har genomförts vid en nybyggnation av fastigher och denna studie därför 
fokuserat på detta område. Nivå tre behandlar därför sM3: Nybyggnation fastigheter. 

7.6.1.3. Nivå 3 

På nivå tre har studien funnit en bra överensstämmelse mellan ett byggprojekt och SCOR-
modellen. Processer kan identifieras inom samtliga områden utom sM3.6 Stage finished product, 

då denna process behandlar förflyttningen av en färdig produkt bör denna del tas bort, se Figur 
37. 
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Figur 37: Föreslagna förändringar SCOR-modellen nivå 3 

Processerna bedöms som mätbara och applicerbara på byggbranschen då de övergripande 
processerna som kan identifieras är samma. Största skillnaden är hur omfattande sM3.4 Produce 
and test bedöms vara. I en fabrik rör sig denna del om ett par timmars produktion, medan den 
på en byggarbetsplats handlar om ett års produktion. En ytterligare nedbryning av denna 
process ansågs därför nödvändig och en standardiserad nivå 4 skapades därmed. 

7.6.1.4. Nivå 4 

I hopp om att modellen någon gång i framtiden ska kunna implementeras som en 
standardmodell på ett svenskt byggföretag ansågs det viktigt att modellen skulle stödja den 
planeringsstruktur som råder på ett bygge. Utformningen av denna nivå gjordes utifrån 
Nybyggnadslistan (1999), som är det planeringsverktyg som ett bygges tidsåtgång bedöms och 
planeras utifrån i dagsläget53. bSCOR-förslag som presenteras nedan i Figur 38, grundar sig på 
den uppdelning i olika byggnadsdelar som Nybyggnadslistan presenterar och använder. 
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Figur 38: Förslag på utformning av bSCOR nivå 4 

Då Nybyggnadslistan (1999) används till både stora och små projekt samt till projekt med 
varierande svårighetsgrad bedöms det som sannolikt att även detta förslag till bSCOR-modell 
kommer att kunna utnyttjas på flera olika typer av byggen. 

7.6.2. Return 
SCOR-modellen tar upp en rad olika processer och mätetal som kan appliceras på Return-flöden. 
Problemet att utforska och studera huruvida denna del av modellen var applicerbar på ett bygge 
grundade sig i att det inte fanns några nuvarande return-flöden att studera. Material kastas eller ”försvinner” snarare än att det skickas tillbaka till leverantörer, oavsett om det är felbeställt, 
fellevererat eller felkonstruerat. Slutsatsen drogs därför att det saknas underlag för att kunna gå 
vidare med denna del av modellen i detta projekt. 

7.6.3. Analys SCOR-mätningar 
Detta avsnitt handlar inledningsvis om de möjligheter som författarna har sett avseende 
mätningar enligt SCOR-modellen. Då studien har kretsat kring fyra områden varav ett redan är 
utrett ur SCOR-perspektiv, godsmottagningen av Gyllin och Thunberg (2010), inleds denna del 
med de mätningar som bedöms som möjiga och intressanta inom kvarvarande områden. 
Kapitlet avslutas sedan med kommentarer och diskussioner kring andra mätetal som det under 
studiens gång hur varit diskussioner och tankar kring att mäta. 

7.6.3.1. SCOR-mätning Kontinuerliga förbättringar 

För processen Produce and Test har följande mätetal lyfts fram på grund av dess potentiella 
påverkan på ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

 Yield 

Processen Produce and Test innebär själva förädlingen av en produkt samt valideringen att 
produkten når upp till de på förhand uppsatta kraven. 
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Yield innebär förhållandet mellan felaktiga produkter och totalt antal tillverkade produkter, eller 
felaktig output genom total input. För ett bygge finns ingen anledningen att lägga nivån på 
byggnadsnivå, utan mer finns att hämta om nivån istället läggs på delprocessnivå, där antal 
felaktigt utförda produktionsaktiviteter samt moment där problem har uppstått vägs mot totalt 
antal produktionsaktiviteter under en viss produktionsfas. Detta kan exempelvis mätas i antal 
aktiviteter, eller i tid. Ett produktionsmoment kan tillexempel utgöras av invändig 
stomkomplettering, vilket innebär arbetet med regling, isolering och gipsning av 
utfackningsväggar. Ett konkret sätt att mäta detta är att använda antal felloggningstimmar i 
förhållande till planerat antal timmar.  

En förutsättning för att det ska gå att mäta Yield är att problem och fel loggas på ett strukturerat 
sätt. Vikten av att logga fel på ett ordnat sätt är något som diskuterats tidigare i analysen men 
som poängteras ännu en gång. Att logga i en BIM-modell är ett sätt att erhålla en struktur för 
detta. 

7.6.3.2. SCOR-mätning mängdning och bystning 

För processen Issue Sourced/ In-Process Product har följande mätetal lyfts fram som tänkbara för 
använding. En tydlig koppling kan även göras till mängdnings- och bystningsprocessen. 

 Issue Sourced/In-Process Product Cycle Time  Cost to issue Sourced/In-Process Product 
 

Issue Sourced/In-Process Product innebär bland annat de interna förflyttningar av material som 
sker för att stödja produktionsprocessen samt förflyttningen av material. Något som påverkar 
dessa är bland annat mängdningen och bystningen av material. En tolkning av SCOR görs här att 
dessa båda kan anses gå in under Issue Sourced/In-Process Product på grund av kopplingen dem 
emellan.  

Tiden och kostnaden för att genomföra förflyttningar, särskilt onödiga förflyttningar, skulle vara 
intressant att få fram, dock bedöms detta som svårt att mäta på kontinuerlig basis på grund av 
den arbetsinsats som krävs. Problem finns även med att mäta antalet förflyttningar eftersom en 
förflyttning kan innebära en förflyttning på 2 skivor likväl som en helpall på 42 skivor. Möjligen 
kan tider mätas genom punktinsatser där materialförflyttningar registreras under begränsad tid, 
men ändå tillräckligt för att representera en längre period. Mätningar skulle kunna göras över 
antal onödiga gipsförflyttningar via exempelvis en frekvensstudie, se Kap. 5.4.5 Frekvensstudier, 
och därefter uppskatta tiden utifrån en standardtid på exempelvis 10 minuter. Dessa mätningar 
är dock inget som bör prioriteras då de tar lång tid att mäta och inte kan utföras kontinuerligt. 

Istället kan mätningar lättare göras över hur lång tid mängdningsprocessen samt planeringen 
med bystningsprocessen tar för att se hur mycket resurser dessa processer tar i anspråk. För att 
en slarvig mängdning inte ska gynna mätetalen bör avvikelser även mätas i förhållande till total 
mängdning, exempelvis i materialkostnader. En slutlig räkning av mängden material som har 
blivit över räcker i detta fall, och bör inte kräva stora resurser. Med samma resonemang vore det 
intressant för bystningsprocessen att exempelvis mäta antal inbystade pallar i förhållande till 
antal pallförflyttningar på grund av felplacerade pallar. Dock utgör detta ett problem då 
mätetalet är svårt att mäta. Som med antal onödiga förflyttningar kan detta mätas genom 
punktinsatser, men är inget som bör prioriteras.  
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Vid en eventuell användning av BIM finns god möjlighet att mängdningsproblematiken upphör, 
då mängdningsunderlag kan fås ut mer eller mindre automatiskt med ett BIM-system, då 
problemet bör lösas finns ingen anledning att försöka mäta det. Bystningsprocessen kommer 
även med en implementering av BIM troligen att innebära ett extraarbete av arbetsledaren eller 
dylik som planerar materialplaceringar i modellen. Genom att planeringen kan göras mer 
strukturerad i en samlad modell bör dock den totala tiden minska. Samtidigt kan och bör 
bystningen göras mer detaljerad vilket kan innebära att tiden det tar att planera bystningen 
snarare ökar. Om en koppling till framtida omförflyttningar även skulle göras skulle det finnas 
möjlighet att onödiga förflyttningar på grund av bristfälligt bystat material skulle minska. Detta 
är dock inget som bör göras beroende på mängden resurser som måste till för att mäta detta. 

7.6.3.3. SCOR-mätning ritning och konstruktion 

Inom processen Finalize production engineering har följande mätetal lyfts fram som tänkbara att 
använda: 

 Finalize Production Engineering Cycle Time  Cost to Finalize Production Engineering 
 

Tid och kostnad att sammanställa och verifiera ritnings- och konstruktionsunderlag är 
intressant att mäta då det möjliggör jämförelser mellan olika projekt och därmed kunna mäta 
effektiviteten inom ritnings- och konstruktionsverifieringprocessen innan produktion kan 
starta. Detta bör göras då pappersarbetet på byggarbetsplatsen idag enligt arbetsledare är en 
omfattande syssla. 

Vid en implementering av BIM är det intressant utreda skillnaderna mellan projekt som 
använder BIM och projekt som ännu ej har detta implementerat. Detta gör det möjligt att se hur 
lång tid som frigörs vid datoriserad ritnings- och konstruktionskontroll. En del av 
sammanställnings- och verifieringsarbetet flyttas från byggarbetsplatsen till ritning- och 
konstruktionsstadiet, där potential även finns att genomföra detta smidigare. Att med en BIM-
modell ha all information samlad redan från ritbordet finns potential i att behovet att 
sammanställa och verifiera ritningar ute på byggarbetsplatsen i det närmaste kan elimineras. 
Genom kollisionskontroller kan även mängden kollisionfel i ritningsunderlagen minskas 
drastiskt, även här i det närmaste elimineras54. 

7.6.3.4. Övriga intressanta mätetal 

Under denna del listas en rad olika mått som på olika sätt har dykt upp som intressanta att mäta 
under studiens genomförande. Inget av måtten har mätts i verkligheten, utan dessa ska ses som 
ett underlag till framtida diskussion om hur utvecklandet av modellen ska gå till. Ett mått som 
vore intressant att mäta är: 

 Procentuellt fel i estimerad produktionstid 

Detta mått är oberoende av markförhållanden och hur avancerad konstruktion som ska 
uppföras, utan mäter enbart har bra ett projekt kan planeras på förhand. Måttet visar vilka 
områden som Peab generellt har svårast att uppskatta tiden för. Ett annat mått som av 
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författarna från början var tänkt att visa på en oförmåga hos arbetsledningen att planera rätt 
från början var: 

 Antal revideringar av tidplanen 

Detta mått fick dock mothugg av Peabs logistikledning som menade att flera revidering av 
tidplanen är bra, då detta visar att tidplanen hålls uppdaterad. Författarna backar i sin mening 
om nyckeltalets betydelse, men anser fortfarande att det ska mätas. Detta då det kan finnas en 
korrelation mellan många revideringar och att tidsplanen hålls. Uppenbarligen kommer inte 
tidplanen hållas till punkt och pricka, men procentuellt sett är avvikelsen förmodligen mindre än 
vid få revidering av tidplanen. 

 Antal besiktningsanmärkningar 

Ett absolut och lätt sätt att mäta fel är genom antal besiktningsanmärkningar vid 
slutbesiktningen. Detta absoluta mått kan även kopplas till vilket produktionsmoment som 
utförts för att se var och i vilka produktionsfaser fel har uppstått. Genom att mäta och sätta mål 
på för detta kan en morot skapas i att ständigt förbättras över projekten.  

Vidare föreslår författare att mätetal liknande nedanstående bör användas i byggbransen: 

• Produktvärde/antal mantimmar 

• Produktvärde/elförbrukning 

• Totalt antal transporter med inkommande gods 

• Sophanteringskostnad/produktvärde 

• Deponivikt/total avfallsvikt 

Produktvärde/antal mantimmar är framförallt intressant på längre sikt, då det ger en indikation 
på hur väl resurserna på ett bygge utnyttjas och om det sker förbättring över tid. 
Produktvärde/elförbrukning ger ett fokus på det gröna och om detta mätetal kombineras med 
Lean-filosofin om att visualisera information kan det eventuellt leda till besparingar då 
personalen får en ökad medvetenhet om hur mycket energi som spenderas. Mätetalet kan även 
räknas om till koldioxidekvivalenter eller dylikt, men fokus bör ligga på att visualisera 
energiåtgången. Totalt antal transporter syftar till att kunna visa en utveckling över tid med 
förhoppningsvis färre transporter ju bättre fyllnadsgrad och materialplanering ett bygge 
uppnår. Sophantering/produktvärde syftar till att skapa tydliga signaler om vilka byggen som 
slänger oproportionerlig mycket material i förhållande till dess storlek. Deponivikt/total 
avfallsvikt, är ett mätetal som redan mäts på Bläckhornet tack vare SITA, med en bättre 
visualisering av mätetalet kan det skapa ökade incitament bland byggarbetarna att sortera 
bättre och mer genomtänkt.  
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8. Åtgärdsförslag 

Kapitlet ämnar ta upp de åtgärdsförslag som arbetats fram till respektive identifierade 
problemområden. Åtgärdsförslag till BIM behandlas separat på grund av kopplingen till samtliga 
områden. 

8.1. Godsmottagningen 
Författarna anser att det är viktigt att få igång någon form av standardiserat system för mätning 
av godsmottagning, därför har den mest grundläggande varianten utarbetats och förespråkats. 
Tanken är att majoriteten av flödet som visades i kartläggningen av godsmottagningen lämnas 
oberört och får fortsätta fungera på samma sätt, enda förändringen görs i mottagningen och 
kontrollen av fraktsedeln. Varje order som Peab lägger ska kombineras med en sträckkod som 
hänger samman med just den beställningen, detta gör det möjligt att på ett enkelt sätt identifiera 
vad som faktiskt har beställts, vilket i dagsläget är en mer omständlig process. Denna streckkod 
ska inkluderas i den leverans som sker från leverantören, antingen genom att integreras med 
den befintliga följesedeln alternativt genom att leverantören både skickar med sin egen 
följesedel samt den streckkod som följer med när Peab gör beställningen. När lastbilen väl 
anländer till lossningsplatsen skannar godsmottagaren denna streckkod och får då upp på 
displayen vad som beställts och kontrollerar därefter ifall detta stämmer med den verkliga 
leveransen och vad som står på följesedeln.  

8.1.1. Implementering av streckkodssystem 
En implementering av ett streckkodssystem har flera fördelar, för det första möjliggör det 
semiautomatisk registrering av leveransdata. Detta skulle därmed kunna möjliggöra 
kontinuerlig mätning av Perfect orderfulfillment-mätetalet som tidigare studier av SCOR-
modellen föreslagit. Systemet ska registrera följande:  

Vilken tid scanning sker. Det möjliggör en jämförelse mellan den scannade tiden och den 
avtalsenliga leveranstiden, vilket är en förutsättning för att kunna mäta leveransprecisionen. 
Detta ger mätning av RL.2.2 Delivery Performance to Customer Commit date. Vad som betraktas 
som i tid är en fråga som kan diskuteras, men som utgångspunkt kan antas leveranstid plus 30 
minuter, detta bör regleras i kontrakten mellan leverantör och Peab.  

Om leveransen är levererad till fullo. Denna mätning är något som lämnar utrymme för fel om 
endast en streckkod på fraktsedeln införs för att kontrollera beställningen. Detta då scannern i 
ett första steg enbart kommer att registrera informationen i streckkoden, kontrollen av korrekt 
antal kommer fortfarande vara tvungen att göras visuellt av godsmottagaren följt av ett manuellt 
godkännande till systemet. En möjlig utveckling är att inkludera sträckkoder av samma typ ända 
ner på pall eller till och med kollinivå. En nedbrytning till pall eller kollinivå är önskvärt då det 
kräver att godsmottagaren faktiskt kontrollerar att allt beställt material är levererat då allt 
måste skannas, samtidigt som det ger en automatisk återkoppling vilket möjliggör en 
kontinuerlig kontroll av hur stor del av det gods som ska levereras till bygget som faktiskt har 
levererats. Det ger en bättre nulägeskontroll samtidigt som det minskar risken för fel. Om koder 
ner på kollinivå införs så möjliggör detta mätningar av RL.2.1 % of Orders Delivered in Full. 

Korrekt dokumentation. Vid införandet av ett streckkodssystem kommer även RL.2.3 

Documentation Accuracy att kunna mätas. Genom att godsmottagaren kontrollerar att fraktsedel 
finns som innehåller streckkod alternativt att fraktsedel utan streckkod kombineras med Peabs 



96 
 

beställnings dokument kommer detta garantera att även denna mätning följs upp. Utan korrekt 
streckkod kan inte leveransen läsas in och får därmed ett icke godkänt på den mätningen. Ifall 
informationen stämmer klickar godsmottagaren bara i ett godkännande. 

Rätt skick. Vid leverans ska godsmottagaren kontrollera att varorna är hela och korrekt 
levererade. Detta är inget som går att automatisera på något sätt, utan detta förutsätter noggran 
kontroll av godsmottagaren. Det är dock viktigt att denna kontroll genomförs för att möjliggöra 
en återkoppling till leverantören om att leveransen inte var till belåtenhet, utan återkoppling 
finns ingen möjlighet till utveckling och förbättring. 

Nackdelar med detta åtgärdsförslag är att det inte går så långt som är önskvärt vad gäller att 
skapa tydliga strukturer i hela leverantörskedjan. Tekniken att implementera ett 
streckkodssystem finns tillgänglig enligt de teorier som Fench (1994) och Lopez (2009) 
presenterar. Vidare finns det en nackdel vad gäller konroll av stora leveranser, om en leverantör 
måste dela upp en leverans på flera olika transporter som inte ankommer byggplatsen samtidigt 
kan inte en kontroll med enbart en skanning av streckkoden som visar vad som beställts göras.  

Enligt författarnas åsikt uppvägs dessa nackdelar av de fördelar som systemet skulle medföra 
och det rekommenderas att införa streckkoder snarast möjligt för att minimera antalet missade 
felleveranser. I ett framtida arbete ligger dock att få in streckkoder på samtliga material som ska 
leveraras till bygget. Peab bör dock utreda vidare vilken nivå streckkoderna ska appliceras på. 
Räcker pallnivå eller ska varje enskilt kolli som levereras även scannas? En stor fördel med att 
införa streckkoder är att dessa kommer att kunna integreras i leveransplaner och tidsplaner 
som skapas i BIM-modeller såväl som att ett införande av streckkoder kan skapa en struktur och 
ett enhetligt språk i branschen.  

8.1.2. Ställ krav 
En förutsättning för att exempelvis RL.2.2 Delivery Performance to Customer Commit date ska 
kunna mätas är att det finns en avtalad leveranstid. Peab måste skapa tydliga kontrakt och ställa 
större krav på leverantörer om när lossning ska ske. Vidare måste dessa kontrakt vara lätta att 
överskåda och förstå, annars finns risk att det Peab förhandlar fram med sina leverantörer inte  
efterlevs. Det är författarnas åsikt att Peab inte ska används som en buffert för att 
leverantörerna ska kunna klara sina åtaganden till andra kunder som är bättre på att ställa krav. 

8.1.3. Visualisera leveranser 
En brist på Bläckhornet var att endast lagbasen hade bra kontroll på när leveranser skulle 
ankomma. Detta strider mot Lean-principer och det finns ingen anledning att begränsa denna 
information till endast ett fåtal. Peab bör därför införa stora tavlor där veckans leveranser 
tydligt visas och de tider när lastbilar ska ankomma skrivs ut tillsammans med vilka resurser 
som kommer krävas vid den godsmottagningen. Ett förfarande liknande detta kan dessutom 
eliminera behovet av leveransavisering då alla redan vet vilken tid lastbilen ska ankomma. 

8.2. Kontinuerliga förbättringar 
På grund av att dagens problemrapportering sker med målet om att bistå vid 
ackordsförhandlingarna har Peab inte någon koll på mängden fel eller omkostnaderna som ett 
fel medför. Fel och problem löses ofta på plats utan att lösa rotorsaken till problemen och dra 
lärdom till kommande projekt. I de enstaka fall problem förs vidare stannar de överlag lokalt hos 
projektledaren. Förbättringsförslag kommer samtidigt generellt inte fram från byggarna. Detta 
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har lett till det följande åtgärdsförslaget att skapa en strukturerad fel- och 
förbättringsrapportering som bistår ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

8.2.1. Strukturerat rapporterings- och förbättringsforum 
En struktur som gör att fel kommer fram och kvantifieras måste till för att Peab ska ha något att 
jobba emot och för att kunna förbättra sin verksamhet. Strukturen att idag endast logga 
nedlagda timmar är inte nog då omkostnader och övriga kostnader helt borses ifrån. Någon 
förbättringsrapportering görs överlag inte, ej heller i samband med att rapporteringen om felet 
med tillhörande tidsåtgång sker. För att få en tydlig struktur som driver förbättringar bör det 
primära målet vara att rapportera fel och problem i syfte att driva förbättringar, och det 
sekundära att bidra till ackordsförhandlingarna. För att det ska vara möjligt att driva 
förbättringar gäller det att ta tag i problemet när det fortfarande är färskt. Den enskilda gång 
som har skett på Bläckhornet i samband med projekteringsstarten av etapp 2 bedöms inte vara 
tillräcklig då problem inte förs fram kontinuerligt under arbetets gång. 

Ett förslag på ett mer kontinuerligt och strukturerat rapporteringsforum för att göra det möjligt 
att driva kontinuerliga förbättringar visas i Figur 39. Problem och förbättringsförslag bör föras 
vidare på ett mer strukturerat sätt. Detta kan göras genom att rapporteringen sker till lagbasen 
som förut, men anteckningar ska även göras för total resursåtgång och inte bara tidsåtgång. 
Möjliga förbättringsförslag ska även skrivas ned. För att skapa en struktur på felinformationen 
ska denna information sedan föras in i en databas där felen exempelvis kan klassas in i typer av 
fel samt var dessa har uppstått och när i tiden dessa har uppstått. Detta kommer bidra till att 
skapa en mer objektiv bild kring felens uppkomst samt påverkan då felen lättare kan 
struktureras upp och aggregeras till en större bild. Just att ha felen i en databas kommer i 
framtiden bidra till att det är lättare att följa upp varför ett projekt gick som det gick och se 
under vilka byggnadsfaser som flest problem har uppstått. Att ha informationen mer 
strukturerad kommer även underlätta vid förbättringsarbetet då informationen av logiska skäl 
blir mer kommunicerbar jämfört mot lagbasens anteckningshäfte. En sådan databas kommer 
även underlätta vid ackordsavstämningarna, och arbetet med att förbereda inför 
ackordsavstämningarna bör även kunna minskas. 

För att ett kontinuerligt förbättringsarbete ska kunna ske bör förbättringsinitiativ tas 
kontinuerligt. Detta kan exempelvis lösas genom att införa veckovisa förbättringsmöten där 
platsledningen samt alla byggarna är närvarande. Tanken är att redan registrerade problem ska 
kunna ventileras samtidigt som nya förbättringsförslag kan tas upp och diskuteras. Uppkomna 
förbättringsförslag sammanställs sedan av platsledningen, vilka sedan förs in i databasen för att 
skapa struktur. Viktigt är här att få till incitament för att driva förbättringar, vilket saknas idag. 
Exempelvis kan förbättringsförslag premieras genom en gemensam byggkassa som går till 
gemensamma aktiviteter för att ytterligare bygga upp lagkänslan. En förutsättning är att det 
finns personer som är drivande med ett initiativ som detta och klarar av att inspirera arbetarna 
till att förbättra. 

Möten med projektledare bör även hållas på kontinuerlig basis för att driva på ett 
förbättringsarbete. Exempel är att lägga dessa månadsvis och att de närvarande under detta 
möte är platsledningen samt projektledaren/projektledarna. Syftet är här att utarbeta och ta 
fram åtgärdsplaner för att driva igenom de förbättringsförslag som anses rimliga att genomföra.  
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För att möjliggöra ett informationsutbyte mellan olika projektledare och inte enbart lokalt hos 
den enskilde projektledaren gäller det att en struktur tas fram hur information ska delas vidare. 
Att föra in informationen i en databas som kan nås av samtliga projektledare och övriga 
intressenter inom Peab är något som skulle kunna underlätta denna process. 

 
Figur 39: Exempel på möjlig lösning 

Figur 39 ovan endast visar en principiell bild över hur ett kontinuerligt förbättringsarbete skulle 
kunna ske och inte är någon slutlig lösning. Det viktiga är att Peab inser problemet med att ett 
mer strukturerat förbättringsarbete måste till och tillsätter resurser för att utveckla ett 
fungerande system för alla berörda. 

8.3. Materialplanering 
Följande del presenterar åtgärdsidéer kopplade till bystningsprocessen och hanteringen av 
verktyg och förbrukningsmaterial. Mängdningsprocessen lämnas därhän på grund av att detta 
anses lösas med en BIM-modell, detta framgår i Kap. 8.5.3 Mängdning. 

8.3.1. Bystningsprocessen 
För att minska mängden onödiga förflyttningar bör en bättre struktur över hur material ska 
bystas utarbetas. För att skapa en struktur som tar hänsyn till framtida flöden har följande 
lösningsförslag utarbetats: 

1. Materials avstånd från väggar ska klart och tydligt definieras på förhand 
2. Utmarkerade linjer på betonggolvet i varje lägenhet för att markera innerväggar och 

eventuellt även platser där material ska ställas. 
3. Badrumsgips och vanligt gips ska hållas åtskillda i så hög grad som möjligt. 
4. Isolering och plåtreglar kan förvaras i ett av lägenhetsrummen/lägenhetsdel, eller lyftas 

in allt eftersom. 
5. Träreglar ska förvaras i lägenheterna ihopbuntade med plastband eller dylikt för att 

minska risken för böjning. 
 
Materials avstånd från vägg 
Utifrån enkäter och diskussioner med arbetare bör material förvaras minst 1 meter ifrån vägg. 
Detta skulle underlätta för såväl betongare som för snickare när de genomför sitt arbete längs 
med väggarna, skapa mindre irritation samt minska antalet onödiga förflyttningar.  
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Utmarkerade linjer för innerväggar 
Då innerväggar ändå ritas ut så småningom innan innerväggarna ska byggas finns det ingen 
anledning att genomföra detta så pass sent. Innerväggar bör märkas upp med sprayfärg, tejp 
eller liknande innan materialet ska bystas in för att tydligt visualisera var material får och inte 
får ställas. Detta ska gälla för allt material, och inte bara för gips och fönster. Detta skapar även 
en tydlighet under tiden arbete i lägenheten utförs för att inte ställa material i vägen för de 
kommande innerväggarna. 

Mängden material i lägenheterna 
Det material som är lätt att transportera, såsom isolering och plåtreglar, bör hållas åtskillt från 
gipset i lägenheterna. Detta skulle minska antalet onödiga förflyttningar där byggarna får lyfta 
ned material för att komma åt det undre gipset för att sedan lyfta upp det på gipset igen när de 
är färdiga med sin del. Isolering samt plåtreglar bör kunna lyftas in allteftersom, antingen från 
en del av lägenheten eller utifrån.  

Sortren lagring av gips 
Gips och badrumsgips bör lagras åtskillda från varandra i så utsträckning som möjligt då detta 
förfarande ger upphov till extra gipsförflyttningar. 

Bysta träreglar hopbuntade 
Träreglar ska lagras hopbuntade fram till dess att de används för att undvika att reglarna böjer 
sig. Hopbuntningen kan exempelvis ske relativt lätt med hjälp plastband. 

8.3.2. Hantering av verktyg och åtgångsmaterial 
Peab bör jobba på att erhålla en struktur över hur verktyg och åtgångsmaterial planeras och 
hanteras. Ett sätt att erhålla detta för främst bodarna är att tillämpa 5S. Exemplet med 
förflyttningen av verktygslådan som diskuterats visar även på att planeringen av verktygs- och 
materialhanteringen i lägenheterna måste ske mer genomtänkt. 

Sortering bör ske för att skilja sådant som används från det som inte används eller åtminstone 
inte används frekvent. De verktyg som används ofta bör tilldelas specifika platser och lätt 
tillgängliga. Då uppmärkning helt och hållet saknas idag, är detta något som kan skapa en god 
struktur så länge systemet följs. Nästa steg, städning för att upprätthålla fria ytor bör göras på 
kontinuerlig basis. Det är viktigt att platsledningen även inser vikten med att hålla saker och ting 
i struktur och inte som idag överlåter hela ansvaret till byggarna själva. Det fjärde steget, 
standardisera, ämnar skapa en standard för hur material och verktyg ska förvaras på ett 
strukturerat sätt. Därefter ska en rutin skapas så att detta följs på kontinuerlig basis. För att 
skapa en rutin kring detta gäller att ledningen är drivande i frågan och skapar tydliga riktlinjer 
för hur detta ska ske.  

Beträffande exemplet med förflyttningen av verktygslådan behöver Peab inse att det finns bättre 
sätt att förvara verktyg och material. Förvaringen bör inte innebära att lull måste tillkallas. Hur 
detta i detalj bör utformas lämnas åt Peab. Det viktiga är att platsledningen får med sig detta 
tankesätt i att hanteringen av verktyg och material bör kunna ske på ett lättare sätt. 
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8.4. Ritning och konstruktion 
Denna del presenterar åtgärder kopplade till ritning- och konstruktionsområdet. Några 
åtgärdsförslag kopplade till verifierings- och kontrolleringsarbetet ges här inte, då detta anses 
lösas väl med användande av BIM-modellering, se Kap. 8.5.5 Ritning och konstruktion. Åtgärd 
tas här upp kring behovet av en gemenam bild kring hur kontrakten är utformade. 

Peab måste se till så att alla berörda är väl informerade om vilka regler som gäller i enlighet med 
kontrakten. Exemplet med uppfattningen att ritningsunderlag övergår till bygghandlingar i 
samband med granskning av arbetsledaren visar på behovet av en gemensam kontraktsbild. 
Eventuella fel som inte är orsakade av Peab ska inte behöva bekostas av projektet. Peab måste 
även sätta press på kontruktörer och arkitekter och påpeka att det inte är acceptabelt att gång 
på gång producera fel.  

8.5. BIM 
Som tidigare analyserats finns det gott om potential i en implementering av BIM. Systemet har i 
flertalet projekt redan fungerat väl vid användning av 5D, det vill säga med kalkyl och planering 
där tidsplanering, mängdning och kollisionskontroller görs. Peab bör införa BIM på bred linje 
och beslutet att införa systemet till ett projekt bör inte ligga på arbetschefen eller projektledaren 
utan ska ligga centralt för att driva ett implementeringsarbete. 

Peab bör gå vidare med BIM-modelleringen och bör även använda BIM inom områdena 
godsmottagning, kontinuerliga förbättringar och bystning, likväl som inom de redan beprövade 
områdena mängdning och kollisionskontroll. 

8.5.1. Godsmottagning 
Då tidsplanen redan är kopplad mot en materiallista medför en ytterligare koppling till en 
leveransplan inga större problem. Leveransplanen bör därmed kopplas mot tidsplan och 
materiallistan för att kunna få till en strukturerad, visuell och ständigt uppdaterad leveransplan. 
Samtidigt kan detta ske i ett tidigt skede, med mindre arbetsinsats mot idag. Leveransplanen ska 
skrivas ut och sättas upp visuellt så att alla på bygget vet när leveranser ska inkomma och på så 
vis kan förbereda arbetet utefter detta. Samtidigt kan nu UE samordna sina leveranser med 
Peabs så att allokering av exempelvis lullen kan ske effektivare. 

8.5.2. Kontinuerliga förbättringar 
Peab måste utreda möjligheterna med att använda BIM till att driva kontinuerliga förbättringar. 
Då det är möjligt att knyta fel till en viss lägenhet eller område kan en struktur skapas hur felen 
loggas. Detta ger ytterligare möjligheter i att fel och åtgärder tydligt kan kommuniceras. Peab 
bör använda BIM-modellen till att skapa en strukturerad problemhistorik som vidare möjliggör 
för uppföljning och skapar ett ordnat underlag för ett förbättringsarbete. Att endast ha fel lokalt 
loggade i lagbasens anteckningshäfte är ej tillräckligt. Felen loggade i BIM-modellen bör även 
användas till att bistå vid ackordsförhandlingarna då struktur över detta idag saknas. 

8.5.3. Mängdning 
Mängdning i BIM-modeller är något som vid flertalet tillfällen genomförts och bör således även 
användas i framtiden. Peab måste dock sätta tydliga riktlinjer för att modelleringen och 
benämningarna ska göras på ett visst sätt så att en automatiserad mängdningsprocess blir 
möjlig. Dock fungerar tekniken och fel som de på Bläckhornet skulle troligen inte uppkommit om 
BIM med mängdavtagning hade använts. 
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8.5.4. Bystning 
Peab bör gå vidare och titta på detaljerna med att införa en zonindelning som säger var material 
får och inte får ställas för att undvika framtida förflyttningar. Att ta med stämpen i denna modell 
ger ytterligare fördelar på grund av deras begränsande av bystningsytorna. Detta förutsätter 
dock att stämpen ställs på ett strukturerat sätt. Materialmängder bör knytas till respektive 
upplagsplats för att visualisera vilka mängder som finns, och vart de finns i respektive lägenhet.  

8.5.5. Ritning och konstruktion 
Kollisionskontroller har i de redan genomförda BIM-projekten genomförts med gott resultat. Då 
kollisioner i stort sett ej fås finns besparingar att hämta. De kollisioner som upptäckts på 
Bläckhornet bör därmed ej ha uppstått om BIM-modellering hade använts. Verifierings- och 
kontrollproblematiken kommer med en användning av BIM samtidigt upphöra och leda till att 
mer tid kan läggas på att bygga istället för att kontrollera ritningar.  

8.6. Sammanfattning åtgärdsförslag 
I kapitlet följer en kort sammanfattning av åtgärdsförslagen för att lättare skapa en 
överskådlighet åt läsaren. 

8.6.1. Godsmottagning 
För att skapa kontroll och tydlighet av vad som beställs till ett bygge och för att kunna jämföra 
med vad som faktiskt levereras till ett bygge måste Peab förändra arbetet i godsmottagningen 
och i vissa områden runtomkring. Peab ska: 

 Införa streckkodssystem för att möjliggöra förbättrad leveranskontroll. 

 Våga ställa krav på leverantörer och boka lastbilar till specifika tider istället för spann på 
flera dagar om när bilar ska ankomma. 

 Visualisera godsmottagningen så att alla på bygget har möjlighet att se när lastbilar ska 
ankomma.  

8.6.2. Kontinuerliga förbättringar 
Ett strukturerat rapporteringsforum och förbättringsarbete måste till, se Figur 39: Exempel på 
möjlig lösning. Det är viktigt att Peab tänker på följande vid en sådan lösning: 

 Rapportering måste ske i syfte att förbättra och inte i syfte att rapportera för 
ackordssättning.  

 Rapportering och förbättringsarbete måste ske på kontinuerlig basis. 

 Informationen ska lagras på ett strukturerat och kommunicerbart sätt.  

 Informationsdelning måste till mellan olika projekt  

8.6.3. Materialplanering 
Bystningsprocessen bör ske i enlighet med de framtagna lösningarna för att begränsa mängden 
onödiga förflyttningar när så är möjligt: 

 Materials avstånd från vägg bör uppgå till minst 1 meter för att ge utrymme åt byggarna 
att genomföra sitt arbete utan att behöva flytta på material. 

 Linjer för innerväggar bör ritas ut i ett tidigare skede då detta ändå görs innan 
innerväggarna börjar monteras. 
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 Lättförflyttade material såsom isolering och plåtreglar bör i så stor utsträckning hållas 
åtskillt från gips i lägenheterna och om möjligt lyftas in allteftersom det behövs. 

 Olika gipssorter, läs gips och badrumsgips, bör lagras åtskillda från varandra i stå stor 
utsträckning som möjligt.  

 Träreglar bör bystas ihopbuntade för att minska risken för böjning. 

För verktygs- och åtgångshanteringen behövs en struktur som idag saknas. 5S är ett strukturerat 
och lätt tillämpbart hjälpmedel som kan hjälpa till att få ordning i främst verktygsbodarna. Detta 
görs genom att utforma verktygs och materialplatserna på ett systematiserat och standardiserat 
sätt, där respektive verktyg och material har sin egna uppmärkta plats. 

8.6.4. Ritning och konstruktion 
Avsaknad av en enhetlig bild av hur kontrakten är utformade leder till missuppfattningar på 
byggarbetsplatsen och gör att ansvaret och därmed kostnaden för fel i samtliga funna fall lagts 
på Peab. 

 Peab måste se till så att bilden av hur kontrakten är utformade delas av samtliga 
berörda. 

 Press måste sättas på kontruktörer och arkitekter för att påvisa att det inte är 
acceptabelt att återkommande producera fel. 

8.6.5. BIM 
BIM bör införas och tillämpas inom tidigare beprövade områden, mängdning och 
kollisionskontroll, men även inom godsmottagning, kontinuerliga förbättringar och 
bystningsplanering 

 Problem med mängdning kan undvikas då processen mer eller mindre kan genomföras 
per automatik, givet att modellerna görs och benäms rätt.  

 Automatiska kollisionskontroller kan göras så att eventuella kollisioner upptäcks redan 
på ritbordet och på så vis kan undvikas på bygget. 

 BIM-modeller bör användas för att logga fel på ett strukturerat och kommunicerbart sätt 
och på så vis lättare möjliggöra för ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

 Planeringen av bystningen bör ske genom att planera detta redan i en BIM-modell. Hur 
material får ställas och inte ställas kan därmed kommuniceras på ett tydligt sätt. Hänsyn 
till stämp kan även tas, givet att dessa ställs på ett på förhand strukturerat sätt. 

 BIM-modeller bör med hjälp av kopplingen mellan tidsplan och materiallista även 
kopplas till en leveransplan. Detta gör att denna ständigt kan hållas uppdaterad 
oberoende av ändringar till exempelvis tidsplanen. Att ha denna leveransplan lätt 
kommunicerbar möjliggör även för koordinering av resurser, såsom användning av 
lullen mellan exempelvis UE och PEAB, samtidigt som att alla på bygget på ett lätt sätt 
kan se när transporter inkommer. 

  



103 
 

9. Slutsats och diskussion 

Detta kapitel innehåller en diskussion kring de resultat som studien har nått. Vidare görs en 
återkoppling mot studiens syfte för att utreda hur väl uppgiften har besvarats. Avslutningsvis 
förs ett kort resonemang kring framtida studier och möjliga områden att utforska vidare. 

9.1. Förbättring av de logistiska processerna 
Den första delen av denna rapports syfte, att föreslå åtgärdsförslag som förbättrar de logistiska 
processerna var en omfattande uppgift. Denna rapport har handlat om att lyfta fram de 
problemområden som finns och ge förslag på hur några av dessa ska kunna lösas. Fokus har 
under denna studie varit att hitta åtgärder som kan systematisera felloggning och att skapa 
strukturer som kan ligga till grund för ett kontinuerligt arbete att hela tiden förbättra 
processerna. De mätetal som har presenterats utifrån SCOR-modellen har haft samma innebörd, 
med tilllägget att dessa gärna ska kunna mätas på ett automatiserat sätt. Då författarnas åsikt är 
att den ackordslönemodell som gäller är svår att förändra inom överskådlig framtid krävs det att 
system som ska logga resultat kan göra detta utan att det kräver en insats från personalen då 
detta är negativt ur lönehänsyn. Det finns även fördelar med att försöka skapa automatiserade 
system, ett av de största är att ett automatiserat system kräver struktur vilket är något som 
saknas i dagsläget. Automatiserade mätningar undviker dessutom problem med att de glöms 
bort, prioriteras ned eller bara fylls i felaktigt, samtidigt som det skapar en transparens ut från 
bygget och ger ökad möjlighet att utifrån ta del av ett bygges framskridande. 

Vidare ser författarna logistiska fördelar med ett ökat användande av BIM i byggprocessen då 
exempelvis automatiserad mängdning avsevärt kan minska på arbetet att bära in och ut onödigt 
material såväl som att se till att rätt material kommer till rätt plats. Att införa BIM kan 
förmodligen även vara till hjälp för inköparen till projektet då systemet kan ge förslag på inköp 
och hantera det mer rutinmässiga vilket borde kunna frigöra tid till utvecklingsarbete. 

9.2. SCOR-processernas lämplighet 
Det finns i byggbranshen ett behov av mer struktur och ett tydligare ramverk för hur saker ska 
göras. Den bild som författarna har med sig av denna studie är att hjulet uppfinns om och om 
igen på en svensk byggarbetsplats. Det är idel ad hoc lösningar för att komma runt de problem 
som systemfel orsakar. Genom att börja använda SCOR-modellen kan en tydligare struktur 
skapas och olika delars samhörighet kan på ett lättare sätt påvisas. Då det är få saker som mäts 
och registreras på ett bygge är det i dagsläget svårt att sätta fingret på vad som inte fungerar 
som det ska. Trots detta råder det bland både teoretiker och folk i branschen konsensus på att 
det finns utrymme för förbättringar. SCOR-modellen skulle kunna vara svaret på detta, men 
författarna har liten tro på att den kommer att ge något vidare resultat om ett försök görs till 
implementering med dagens strukturer intakta. Utan mer systemmässiga stöd på 
byggarbetsplatserna, som exempelvis streckkodsläsare i godsmottagningen och BIM 
modellering av projekten, kommer inte modellen att komma till sin fulla rätt. 

Största utmaningen för SCOR-modellen är att hitta rätt nivåer och rätt sätt att mäta på. Generellt 
mäter SCOR ofta den tid det tar att färdigställa en viss produkt eller att avsluta en viss process. 
Absoluta mått liknande dessa är inte lämpliga att använda inom byggbranshen, detta då olika 
byggnader kan ha olika grad av byggteknisk komplexitet, vilket gör att bygget tar längre tid. 
Byggen kan även vara belägna i väsentligt olika miljöer, exempelvis i storstad eller långt bort 
från närmsta stad, alternativt på en lerig åker eller i en klippig terräng. Det kan vara vinter och 
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snöstorm likväl som att det kan vara perfekta förhållanden. Dessa variationer gör en mätning av 
absoluta tidsmått direkt olämplig i de fall som omvärldsförhållanden påverkar, vilken den gör i 
många fall av ett bygge, exempelvis gjutning av bottenplatta, stomresning och takläggning. Fokus 
bör därför ligga på att planera rätt från början och hitta mått liknande verklig tid per planerad 
tid. Måttet ger en procentuell indikation på hur väl projektet är planerat snarare än i vilken miljö 
det är byggt. 

Att hitta rätt nivå är även viktigt då det finns många korta och icke repetitva aktiviteter som inte 
är intressanta att mäta då de antingen handlar om för få mätningar alternativt att aktiviteterna 
omsätter för lite pengar/tid. Om försök görs att mäta på för många saker på en alltför detaljerad 
nivå kommer det sluta med att de värdelösa mätningarna överskuggar de viktiga och 
intressanta. 

9.3. Framtida studier 
Denna studie har som sagt fokuserat på att identifiera möjliga sätt att standardisera och 
strukturera arbetssätt. Framtida studier inom logistikutveckling på svenska byggen bör fokusera 
på hur en implementering av föreslagna systemstöd ska gå till för att kunna dra nytta av dess 
fulla effekt. En sådan studie bör inriktas mot en djupare analys kring vilka system som finns i 
dagsläget och jämföra dessa med vilken nivå som byggbranschen är kapabel att implementera. 

Vidare tror författarna att ett intressant område att forska vidare inom är kontraktsförhållanden 
i byggbranschen. Dessvärre låg detta område utanför denna rapports omfattning, men en del av 
problematiken kring logistiken och de problem som finns handlar om att ingen vet vem som är 
ansvarig och att byggbolagen av tradition brukar ta kostnader för de fel som uppkommer. Detta 
hindrar utveckling av leverantörer då dessa inte kommer att förändra sina arbetssätt såvida det 
inte finns hot om att det kostar pengar, antingen i form av förlorade kontrakt alternativt i form 
av böter för felaktiga leveranser. 

Det genomförs i dagsläget studier kring DC-koncept och att låta flöden ta en väg via ett DC för att 
på så sätt uppnå en förbättrad logistik. Denna studie hade även den som utgångspunkt att 
studera sådana flöden, det kunde dock inte genomföras då inga sådana leveranser skulle ske 
under de fyra månader som författarna var på plats på bygget. En intressant aspekt som 
framkommit under studiens gång är att helt lägga ner tanken på DC och istället söka ett utökat 
samarbete med stora lokala bygghandlare. I detta projekt passar Rehns bäst in i den 
beskrivningen. Genom ett ökat samarbete med grossister som har kunskap om branschen och de 
material som beställs och som dessutom besitter resurser i form av lastbilar med kran som kan 
sköta lossning på egen hand, bör pengar kunna sparas. Detta dessutom med en ökad flexibilitet 
som följd då bygghandlarna kan konsolidera leveranser från flera leverantörer kombinerat med 
små extra beställningar av deras standardprodukter som isolering, reglar och betong. 
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Bilaga 1 

Nivå 1 Nivå 2 Mätetal 

RL.1.1 RL.2.1 % of Orders Delivered In Full 

 RL.2.2 Delivery Performance to Customer Commit Date 

 RL.2.3 Documentation Accuracy 

 RL.2.4 Perfect Condition 

RS.1.1 RS.2.1 Source Cycle Time 

 RS.2.2 Make Cycle Time 

 RS.2.3 Deliver Cycle Time 

 RS.2.4 Delivery Retail Cycle Time 

AG.1.1 AG.2.1 Upside Source Flexibility 

 AG.2.2 Upside Make Flexibility 

 AG.2.3 Upside Deliver Flexibility 

 AG.2.4 Upside Source Return Flexibility 

 AG.2.5 Upside Deliver Return Flexibility 

AG.1.2 AG.2.6 Upside Source Adaptability 

 AG.2.7 Upside Make Adaptability 

 AG.2.8 Upside Deliver Adaptability 

 AG.2.9 Upside Source Return Adaptability 

 AG.2.10 Upside Deliver Return Adaptability 

AG.1.3 AG.2.11 Downside Source Adaptability 

 AG.2.12 Downside Make Adaptability 

 AG.2.13 Downside Deliver Adaptability 

AG.1.4 AG.2.14 Supplier's/Customer's/Products's Risk Rating 

 AG.2.15 Value at Risk (Plan) 

 AG.2.16 Value at Risk (Source) 

 AG.2.17 Value at Risk (Make) 

 AG.2.18 Value at Risk (Deliver) 

 AG.2.19 Value at Risk (Return) 

CO.1.1 CO.2.1 Cost to Plan 

 CO.2.2 Cost to Source 

 CO.2.3 Cost to Make 

 CO.2.4 Cost to Deliver 

 CO.2.5 Cost to Return 

 CO.2.7 Mitigation Cost ($) 

CO.1.2 CO.3.140 Direct labor cost 

 CO.3.141 Direct material cost 

 CO.3.155 Indirect cost related to production 

AM.1.1 AM.2.1 Days Sales Outstanding 

 AM.2.2 Inventory Days of Supply 

 AM.2.3 Days Payable Outstanding 

AM.1.2 AM.2.5 Supply Chain Fixed Assets 

AM.1.3 AM.2.6 Accounts Payable (Payables Outstanding) 

 AM.2.7 Accounts Receivable (Sales Outstanding) 

 AM.2.8 Inventory 
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Bilaga 2.  

Nedan följer bilder över samtliga av de funna felen som ej visats i 7.2 Kontinuerliga 
förbättringar. En del av bilderna visar endast felen efter åtgärd. 

Konstruktionsfel 

Här visas ytterligare bilder relaterade med kollision mellan takblocken och den underliggande 
träkonstruktionen som i exempel 1, Kap. 6.4.1.1 Konstruktionsfel. 

Bilagebild 1 Kollision mellan träkonstruktion under takblock och urtag för skorsten. Tid för 
åtgärd: Cirka en halvtimme. 

 
Bilagebild 1. Kollisionsexempel 1 

Bilagebild 2: Kollision mellan träkonstruktion under takblock och urtag för skorsten. Tid för 
åtgärd: Cirka en halvtimme. 

 
Bilagebild 2. Kollisionsexempel 2 (efter åtgärd) 

 

Här visas ytterligare bilder relaterade med kollision mellan ventilationsuttag och den 
underliggande träkonstruktionen som i exempel 2, Kap. 6.4.1.1 Konstruktionsfel. 
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Bilagebild 3: Kollision mellan urtag för ventilation från hisschaktet och träkonstruktionen till 
taket. Tid för åtgärd: Cirka en halvtimme. 

 
Bilagebild 3. Kollisionsexempel 3 

Bilagebild 4: Kollision mellan urtag för ventilation från plattbärlag och träkonstruktionen till 
taket. Tid för åtgärd: Cirka en halvtimme. 

 
Bilagebild 4. Kollisionsexempel 2 
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Bilagebild 5: Kollision mellan urtag för ventilation från plattbärlag och träkonstruktionen till 
taket. (åtgärdat fel) Tid för åtgärd: Cirka en halvtimme. 

 
Bilagebild 5 . Kollisionsexempel 3 (åtgärdat) 

Bilagebild 6: Kollision mellan urtag för ventilation från plattbärlag och träkonstruktionen till 
taket. (åtgärdat fel) Tid för åtgärd: Cirka en halvtimme.  

 
Bilagebild 6. Kollisionsexempel 4 (åtgärdat) 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Bilagebild 7 visar exempel 2 under Kap. 6.4.1.1 Konstruktionsfel i åtgärdat tillstånd, vilket tog 
cirka en halvtimme att åtgärda. 

 
Bilagebild 7. Efter åtgärd, exempel 2, konstruktionsfel. 

Här visas ytterligare bilder relaterade med kollision mellan vindsluckan och träkonstruktionen 
till taket som i exempel 3, Kap. 6.4.1.1 Konstruktionsfel. 

Bilagebild 8: Kollision mellan vindslucka och och träkonstruktionen till taket. Tid för åtgärd: 
Cirka två timmar 

 
Bilagebild 8. Kollisionsexempel 5 
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Bilaga 3- Svar på enkät 

  2. Arbetsutrymme Instämmer  
inte alls 

  
Instämmer  

helt 
Ingen åsikt 

1. 
Inställt material i lägenheterna stör mig  
vid utförandet av mina arbetsuppgifter. 

0% 0% 11% 0% 89% 0% 

2. 
Jag behöver ofta flytta på material för  
att kunna utföra mina arbetsuppgifter. 

0% 0% 11% 22% 67% 0% 

3. 
Stämpen i rummen utgör ett problem  
för mig att utföra mina arbetsuppgifter. 

0% 0% 0% 33% 67% 0% 

4. 
Jag har fått vara med och bestämma  
hur inbystningen av material i rummen har  
gått till för att underlätta för mitt arbete. 

67% 22% 11% 0% 0% 0% 

5. 
Hur stort utrymme från exempelvis  
inbystat gips anser du dig behöva för  
att kunna utföra dina arbetsuppgifter? 

1 m 
1,2 m 

Minst 1 m. 

6. 
Vilket/vilka sorts material behöver  
du ofta flytta på? 

Gips, reglar, isolering, skyddsmaterial, plyfa, 2X2 

7. 
Vilket sorts material är jobbigast att  
behöva flytta på? 

Gips, reglar, isolering, allt material 

8. 
Hur mycket tid per dag lägger du på  
att behöva flytta på material innan och  
under tiden du utför ditt arbete? 

15 min - 1 h, För mycket! 

9. 
Finns det några övriga problemområden  
kopplade till arbetsutrymme du vill ta upp  
får du gärna berätta om dessa nedan. 

För mycket fram och utplockning av  
verktyg morgon och kväll 

  3. Information         

10. 
Jag vet i god tid veta var och när jag  
ska utföra ett visst arbete. 

0% 33% 56% 11% 0% 0% 

11. 

Jag har tillgång till den information som  
jag behöver för att utföra mina 
arbetsuppgifter  
på ett korrekt sätt. 

0% 33% 33% 22% 11% 0% 

12. 
Ritningarna är tydliga/riktiga och leder  
sällan till problem. 

22% 22% 11% 11% 22% 11% 

13. 
Om informationen inte är tillräcklig,  
vad är det som brister enligt dig? 

Arbetsledningen 

  4. Material & Verktyg         

14. 
Material och verktyg finns lätt tillgängligt  
så att jag kan utföra mitt arbete.  

11% 11% 44% 22% 11% 0% 

15. 

Om inte, vilket/vilka material eller verktyg 
är det som brukar ställa till problem för dig  
på grund av de ofta inte är lätt 
tillgängliga/saknas? 

Infästningsmaterial 
Dålig ordning på maskiner och verktyg 

Hammertacker 
Maskiner 

Spik, skruv och infästningsmaterial 

16. 
Om svar på fråga 15, ungefär hur mycket  
tid tar det för dig per dag att hämta ej lätt  
tillgängligt/saknat material eller verktyg? 

15 min - 60 min 

  5. Städning         

17. 
Jag upplever det som ordning och reda på  
bygget i stort. 

0% 11% 44% 11% 33% 0% 
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18. 
Jag upplever det som ordning och reda i  
lägenheterna. 

0% 22% 44% 22% 11% 0% 

19. 
Det finns tydliga städrutiner som visar hur  
städningen ska gå till. 

44% 33% 11% 0% 11% 0% 

20. 
Rätt förutsättningar finns för att jag ska  
kunna utföra städningen. 

11% 22% 22% 11% 22% 11% 

21. 
Finns det något övrigt som du vill ta upp 
kopplat till städningen? Alla ska plocka efter sig själva. Det blir bättre och 

bättre. Att man tar reda på sitt eget skit 

  6. Återvinning         

22. 
Det är tydligt hur restmaterial m.m. ska 
sorteras. 

0% 0% 0% 11% 89% 0% 

23. 
Materialsorteringen kräver mycket 
extraarbete. 

0% 11% 22% 33% 22% 11% 

24. 
Det finns tillräckligt med småcontainers  
uppställda för att underlätta sorteringen. 

11% 11% 33% 22% 22% 0% 

25. 
Om du upplever problem med något av  
ovanstående områden, vilken/vilka tror du  
orsakerna till detta är? 

För trångt runt huset, sopslodorna står för långt 
bort 

Dåligt med utrymme 

  7. Övrigt         

26. 

Finns det något som du anser vi har  
missat får du mer än gärna skriva om  
detta på följande rader alternativt hugga  
tag i någon av oss när ni ser oss på bygget. 

Arbetsmiljö 
Lång och tidskärvande gång mellan arbetsplats 

och bodar 

 


