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Förord  
Studien är det slutgiltiga momentet i utbildningen till Civilingenjör inom Industriell ekonomi 
med masterinriktning Industriell logistik på Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts under 
våren år 2017 på den centrala inköpsavdelningen inom Skanska Sverige AB. Vår förhoppning 
är att studien kan utgöra ett värdefullt bidrag till Skanskas framtida arbete inom digitalisering 
av inköpsprocesser. 
 
Vi har genomfört studien med stor hjälp från många kunniga och engagerade personer i vår 
omgivning. Ett speciellt tack till vår handledare på Luleå tekniska universitet, 
Athanasios Migdalas, för din vägledning och kloka råd. Sedan vill vi rikta ett varmt tack till 
medarbetarna inom Skanska som har arrangerat studiebesök, ställt upp på intervjuer och 
diskussioner. Skanskas välkomnande och stimulerande arbetsplats har varit avgörande för vår 
motivation och studiens kvalitet. Även ett stort tack till leverantörer, andra aktörer inom 
branschen, IKEA och Lantmännen som deltagit i arbetet. Tack för er tid, entusiasm och ert fina 
bemötande. 
 
Ett särskilt tack till vår handledare på Skanska, Olle Jacobson och inköpschefen Henrik Hassler. 
Ert bidrag av engagemang och kunskap har varit till stor hjälp. Vi är tacksamma över att få 
avsluta fem års studier med en lärorik och rolig tid på Skanska. Slutligen vill vi tacka varandra 
för ett grymt samarbete där hårt arbete har varvats med mycket skratt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Linnea Grenholm Malin Zachrisson 

  



Sammanfattning 
Inköp utgör en strategisk funktion inom dagens företag, då inköp tillsammans med ledning och 
styrning av försörjningskedjor har fått en allt större inverkan på organisationers konkurrenskraft 
och lönsamhet. En stor del av de produktivitetsförbättringar som initierats inom olika sektorer 
har drivits av investeringar i informationsteknologi (IT) i syfte att förbättra informationsflödet 
och effektivisera försörjningskedjor. Inom byggbranschen har dock utvecklingen gått 
långsammare än i andra branscher. Inköpt material och tjänster inom den svenska byggindustrin 
står för cirka 75 procent av de totala kostnaderna hos företagen. Därmed finns det en stor 
potential inom byggbranschen gällande implementering och utveckling av IT-lösningar för att 
stödja inköpsprocessens aktiviteter. Inom byggbranschen i Sverige har processen vid inköp av 
anläggningstransporter och entreprenadmaskiner uppmärksammats som utmanande vad gäller 
digitalisering. Det beror bland annat på stora skillnader i både storlek och IT-mognad bland 
leverantörerna samt diskontinuiteten i projekten där inköpen av tjänsterna sker. 
 
Syftet med studien har därmed varit att undersöka hur processen vid inköp av 
anläggningstransporter och entreprenadmaskiner kan effektiviseras genom digitalisering av 
informationsflödet. Studien har utförts som en fallstudie vid Skanska Sverige AB:s centrala 
inköpsavdelning. Studerad inköpsprocess avser processtegen ramavtal, projektavtal, 
leveransplan, avrop, bekräftelse av avrop, följesedel, bekräftelse av följesedel samt fakturering. 
Studien innefattar identifiering och utvärdering av möjliga alternativ för digitalisering genom 
att studera aktuell forskning inom ämnet i kombination med undersökning av pågående 
praktiskt arbete rörande ett digitalt informationsflöde vid inköp. Baserat på tidigare forskning, 
empiri och analys har studien resulterat i ett ramverk för en integrerad inköpsprocess där varje 
aktivitet kopplas samman genom systemstöd, vilket ligger till grund för rekommendationerna 
till fallstudieföretaget och liknande företag i branschen för att uppnå en mer integrerad och 
effektiv inköpsprocess för anläggningstransporter och entreprenadmaskiner. 
Rekommendationerna sammanfattas i följande fem punkter. 
 

1. Skapa och strukturera processer och förankra dem i hela verksamheten 
2. Digitalisera genom att samla intern information i form av master data i affärssystem 
3. Implementera ett integrerat systemstöd för det operativa inköpet 
4. Förenkla fakturahantering i försörjningskedjan i form av självfakturering 
5. Implementera en strategisk, digital helhetslösning med bevarande av mänsklig kontakt 

 

Studien visar att det vid initiering av digitala arbetssätt och processer är viktigt att ta i beaktning 
att viss flexibilitet förloras, därtill är det av stor vikt att inte digitalisera enskilda frågor utan 
istället utgå från ett långsiktigt helhetsperspektiv. Digitalisering kan medföra en eliminering av 
icke-värdeskapande aktiviteter i form av dubbelarbete, pappershantering samt sena kontroller i 
processen. Insamling, lagring och hantering av information i digitala system möjliggör därtill 
förbättringsarbeten genom detaljerade analyser. Att implementera en strategisk, digital 
helhetslösning för informationsflödet i inköpsprocessen för anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner kommer att ta tid, men på långsikt kan initiering av master data, operativa 
stödsystem och självfakturering generera ett mer funktionellt och säkert informationsflöde.  



Abstract 
Purchasing is a strategic function within today's businesses and has, together with supply chain 
management, had an increased impact on organizations' competitiveness and profitability. 
Many of the productivity improvements initiated in different sectors have been driven by 
investments in Information Technology (IT) aimed at improving information flow and 
streamlining supply chains. However, the development has been slower in the construction 
industry compared to other industries. Purchased materials and services in the Swedish 
construction industry account for about 75 percent of the total costs within the companies. 
Consequently, there is a great potential in the construction industry regarding the 
implementation and development of IT solutions to support the purchasing process. In the 
Swedish construction industry, the purchasing process of transports and machines for 
construction sites has been highlighted as challenging in terms of digitization. This is due to 
large differences in both size and IT maturity among suppliers, as well as the discontinuity of 
the projects where the purchase of the services takes place. 
 

The purpose of this study is therefore to investigate how the procurement process of transports 
and machines for construction sites can be streamlined through the digitization of the 
information flow and has been conducted as a case study at the central purchasing department 
at Skanska Sweden AB. In this study, the purchasing process refers to eight process steps; 
framework agreement, project agreement, delivery plan, suborder, confirmation of suborder, 
attendance note, confirmation of attendance and invoicing. The study involves identifying and 
evaluating possible options for digitization by studying current research in the subject in 
combination with ongoing practical work regarding a digital information flow in purchasing. 
Based on previous research, empirical and analytical studies, this study resulted in a framework 
for an integrated procurement process where each activity is linked through digital systems. To 
achieve a more integrated and efficient procurement process of transports and machines for 
construction sites the recommendations for the case study company, and similar companies in 
the industry, are as follows. 
 

1. Create and structure processes and spread the way of working throughout the business 
2. Digitize by collecting internal master data in business systems 
3. Implement an integrated system support for the operational purchase 
4. Simplify invoice handling in the supply chain by using self-billing invoices 
5. Implement a strategic, digital holistic solution with the preservation of human contact 

 

The study concludes that when initiating digital working methods and processes, it is important 
to consider that flexibility is partially lost, and it is important not to digitize individual 
questions, but rather from a long-term holistic perspective. Furthermore, digitization can lead 
to the elimination of non-value added activities in the form of duplication, analogue document 
handling, and controls late in the process. Collecting, storing and managing information in 
digital systems enables identification of potential improvements through detailed analysis. 
Implementing a strategic, digital overall solution for the information flow in the procurement 
process for transports and machines at construction sites will take time, but in the long term, 
initialization of master data, operational systems and self-billing can generate a more functional 
and secure information flow.  



Terminologi 
 
Anläggningstransporter Sammanfattande benämning på transporter 

avsedda för transportering av ballast, schakt, 
asfalt och betong till och från husbyggnads- 
och andra anläggningsarbeten. 
 

Byggbranschens Elektroniska 
Affärsstandard (BEAst) 

Branschorganisation som samverkar för att 
utveckla branschens elektroniska affärer. 
 

Electronic Data Interchange (EDI) Överföring av strukturerad information enligt 
ett överenskommet format. 
 

Entreprenadmaskiner Sammanfattande benämning på maskiner 
avsedda för husbyggnads- och andra 
anläggningsarbeten. 
 

Följesedel Skapas av leverantören när tjänsten är utförd 
och innehåller alla de kostnadsposter som 
kommer att finnas på fakturan. 
 

ID06 Elektronisk personalliggare, utvecklat av 
byggbranschen som möjliggör 
personidentifikation, behörighetsstyrd 
inpassering och bolagskontroll. 
 

Internet of Things (IoT) Begrepp inom informationsteknik avseende 
alla de enheter som via inbyggda sensorer 
eller datorer är uppkopplade mot internet. 
 

Just-in-Time (JIT) Ett synsätt och planeringsfilosofi som står för 
en strävan att producera och leverera varor i 
precis den mängd och den tidpunkt som det 
behövs. 
 

Kodsträng Vid beställning av varor eller tjänster krävs 
angiven kodsträng som innehåller 
information om kostnadsställe, 
kostnadsgrupp och typ av vara eller tjänst 
som en beställning omfattar. 
 

Master data 
 

De grundläggande egenskaperna hos typer 
av företagsentiteter såsom kunder, 
produkter, anställda och leverantörer. 



Typiskt för master data är att det skapas en 
gång, används vid upprepade tillfällen och 
förändras sällan.  
 

Nordic Procurement Unit (NPU) Skanskas nordiska inköpsavdelning med 
ansvar för förkvalificeringar av leverantörer, 
prestationsmätning och 
leverantörsutveckling. 
 

Projektavtal Avtal mellan två parter som reglerar köp av 
varor och tjänster över en bestämd tid och är 
specifikt för ett projekt. 
 

Ramavtal Standardavtal mellan två parter som reglerar 
köp av varor och tjänster över en bestämd 
tid. 
 

Supply Chain Management (SCM) Hantering av flöden inom en organisation 
och avser flöden in och ut från 
organisationen, uppströms såsom 
nedströms, och sträcker sig från råmaterial 
till slutkund. 
 

Underentreprenör Företag som utför arbetet åt en 
byggprojektledare. 
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1 Introduktion 
Detta kapitel redogör för rådande läge inom byggbranschen med fokus på hantering och styrning av 
försörjningskedjor, inköpsprocesser, Lean construction och informationsteknologi. Vidare presenteras 
problembeskrivning, studiens syfte, mål och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Enligt van Weele (2014) har inköp kommit till att utgöra en strategisk funktion inom dagens 
företag, då inköp tillsammans med ledning och styrning av försörjningskedjor har fått en allt 
större inverkan på organisationers konkurrenskraft och lönsamhet. Ledning och styrning av 
försörjningskedjor syftar till att studera möjliga strategier för att skapa värde för organisationer, 
för leverantörer och kunder (Benton, 2014). Nair, Jayaram, & Das (2015) menar därtill att en 
strategisk inköpsfunktion kan skapa förutsättningar för framsteg inom innovation, flexibilitet, 
leverans och kvalité. Integrering av inköpsfunktionen i organisationers strategiska arbete 
främjar kommunikation och kunskapsdelning med leverantörer, tydliggör leverantörers 
bidragande roll och skapar förutsättningar för hållbara samarbeten. Ett nära samarbete med 
leverantörer är idag en förutsättning för att generera ytterligare kostnadsbesparingar och ökade 
intäkter (Chen, Paulraj, & Lado, 2004).  
 
Inköps strategiska funktion i försörjningskedjan har uppmärksammats av byggindustrin som ett 
medel för att hantera svårigheter i branschen (Saad, Jones, & James, 2002). Byggindustrin är 
beroende av leverantörer och underentreprenörer av byggmaterial och tjänster. I den svenska 
byggindustrin har antalet underentreprenörer ökat markant över tid och inköpt material och 
tjänster står för cirka 75 procent av de totala kostnaderna hos företagen. Det gör att 
byggindustrin är framstående när det gäller outsourcing, jämfört med andra branscher (Dubois 
& Gadde, 2000). Dock beskrivs byggindustrin av ett stort antal forskare som en bransch med 
låg produktivitet och att den, i jämförelse med andra industrier, inte är lika framstående när det 
gäller effektivitetsförbättringar (Bankvall, Bygballe, Dubois, & Jahre, 2010).  
 
Lean, som är starkt influerat av Toyotas produktionssystem (Womack, Jones, & Roos, 1990) 
har blivit brett uppmärksammat och implementerat av många organisationer i syfte att förbättra 
försörjningskedjorna (Naylor, Naim & Berry, 1999; Segerstedt, 1999). Under början av 2000-
talet har Lean införts i byggbranschen i form av Lean construction i syfte att effektivisera 
flöden, minimera slöserier och stärka försörjningskedjornas prestation (Ballard & Howell, 
2003; Green & May, 2005; Jørgensen & Emmitt, 2009). Vidare har en stor del av de 
produktivitetsförbättringar som initierats inom olika sektorer drivits av investeringar i 
informationsteknologi (IT) (Fulford & Standing, 2014). Investeringar i IT har möjliggjort 
samarbete mellan organisationer i form av partnerskap och logistik (David, 1990) som i sin tur 
bidragit till förbättrad produktivitet.  
 
Hantering av relationer i försörjningskedjor är särskilt problematiskt i projektbaserade 
industrier, såsom byggindustrin, på grund av diskontinuiteten i efterfrågan av projekt och 
projektens unika karaktär i form av tekniska, finansiella och socio-politiska villkor (Skaates, 
Tikkanen, & Lindblom, 2002). Hadaya & Pellerin (2010) konstaterar att IT kan vara 
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fördelaktigt för byggindustrin för att sammanlänka huvudentreprenörer med 
underentreprenörer, reducera svarstid samt genom att möjliggöra för företag att expandera sina 
aktiviteter till nya lokala och internationella marknader. IT-lösningar har använts som 
hjälpmedel i ett flertal intra- och interorganisatoriska processer i byggindustrin, däribland vid 
upphandling, tilldelning av kontrakt, projektbevakning, och vid inköp av produkter och tjänster 
(Aouad, Kagioglou, Cooper, Hinks, & Sexton, 1999; Mohamed, 2003; Ruikar, Anumba, & 
Carrillo, 2006). Dock har tidigare studier fastställt att IT används i mindre utsträckning och att 
implementeringstakten är långsammare inom byggindustrin jämfört med andra typer av 
industrier (Hadaya & Pellerin, 2010).  
 
Enligt Froese, Rankin & Yu (1997) har flera orsaker till den långsamma implementeringstakten 
identifierats, däribland fragmentering, som beskrivs som en väsentlig barriär till utnyttjandet av 
IT. Då byggbranschen innefattar ett stort antal aktörer, som arbetar parallellt på olika platser 
och använder heterogena teknologier och producerar information på olika nivåer av 
detaljrikedom. Ytterligare orsak är den organisatoriska, hierarkiska strukturen i byggbranschen 
som ofta är ineffektiv och inte gynnar IT-implementeringar. Slutligen introduceras IT-lösningar 
till branschen utan noggrann planering och utvärdering (Perera & Karunasena, 2008).  
 
Introduktionen av ledning och styrning av försörjningskedjor inom byggbranschen har dock 
öppnat upp för de byggföretag som önskar överskrida IT-barriären (Mohamed, 2003). Flera 
författare har visat hur den generiska teorin av ledning och styrning av försörjningskedjor kan 
appliceras på byggindustrin (Green, Fernie, & Weller, 2005; London & Kenley, 2001), medan 
andra har visat hur informationssystem kan stödja en sådan strategi (Cutting-Decelle et al., 
2007). Inom byggbranschen i Sverige har processen vid inköp av anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner uppmärksammats som utmanande vad gäller digitalisering (BEAst, 
2017). Det beror bland annat på stora skillnader i både storlek och IT-mognad bland 
leverantörerna samt diskontinuiteten i projekten där inköpen av tjänsterna sker.  
 
Tidigare studier inom området har fokuserat på att identifiera drivkrafter och barriärer till 
initiering av verktyg för elektronisk handel för att stödja interorganisatoriska processer 
(Costantino & Pietroforte, 2006; Rankin, Chen, & Christian, 2006), undersöka hur IT kan 
användas för att stödja transaktioner knutna till en eller flera av inköpsprocessens aktiviteter 
(Robeiro & Love, 2003), eller undersöka hur IT kan stötta försörjningskedjeprocesser mellan 
byggföretag och deras leverantörer (Hadaya & Pellerin, 2010). Dock saknas empiriska studier 
inom området med hänsyn till de olika aktörerna i processen, samt vilka effekter en digitaliserad 
inköpsprocess av anläggningstransporter och entreprenadmaskiner kan medföra. 

1.2 Problembeskrivning 
Det finns en stor potential inom byggbranschen gällande implementering och utveckling av IT-
lösningar för att stödja inköpsprocessens aktiviteter (Hadaya & Pellerin, 2010). Möjligheterna 
till en förenklad och mer effektiv inköpsprocess vid byggprojekt påverkar effektiviteten i hela 
försörjningskedjan och påverkar i stor uträckning relationen mellan leverantör och beställare 
(Chen et al., 2004). Till följd av byggbranschens fragmentering försvåras dock implementering 
av nya IT-lösningar och integrerade system (Froese et al., 1997). Eftersom många leverantörer 
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av anläggningstransporter och entreprenadmaskiner är småföretagare med begränsade 
möjligheter till digitalisering läggs ett större ansvar på de stora aktörerna i branschen att verka 
drivande vid initiering av IT-lösningar i inköpsprocessen (BEAst, 2017). Investeringar i IT ska 
förbättra samarbetet både internt i organisationen samt mellan organisationer i 
försörjningskedjan (Aouad et al., 1999). Dock finns svårigheter internt i byggföretag där ett 
enhetligt arbetssätt försvåras på grund av den relativt nya centraliseringen av inköp och nya 
arbetssätt kan generellt bemötas med motstånd. För att upprätthålla konkurrenskraft krävs 
genomtänkta och planerade system för interorganisatorisk informationsdelning, där både 
beställare och leverantör gynnas (Mohamed, 2003).  
 
Eftersom empiriska studier inom området är knapphändig, bidrar denna studie med ny kunskap 
inom byggindustrins möjligheter till digitalisering av informationsflödet i inköpsprocessen för 
anläggningstransporter och entreprenadmaskiner. Enligt vår vetskap saknas studier inom berört 
område och denna studie syftar därmed till att fylla existerande gap. Hänsyn tas till berörda 
aktörer i försörjningskedjan och studien kommer även att fokusera på vilka effekter 
digitalisering kan få, samt hur stora aktörer i branschen ska förhålla sig till de mindre när IT-
lösningar driver på utvecklingen.  

1.3 Syfte och mål 
Syftet med studien är därmed att undersöka hur processen vid inköp av anläggningstransporter 
och entreprenadmaskiner kan effektiviseras genom digitalisering av informationsflödet. 
Studien innefattar att identifiera och utvärdera möjliga alternativ för digitalisering genom att 
studera aktuell forskning inom ämnet i kombination med undersökning av pågående praktiskt 
arbete rörande ett digitalt informationsflöde vid inköp. Målet med studien är således att 
identifiera ett effektivt informationsutbyte, kartlägga möjliga alternativ för digitalisering samt 
att identifiera vinster och utmaningar inom berört område. För att uppnå målet formuleras 
frågeställningar som studien ska besvara, vilka presenteras nedan. 

1.3.1 Frågeställningar 
För att uppnå målet med studien är det av stor vikt att identifiera vilken typ av information som 
är nödvändig genom inköpsprocessen. Samtidigt är det nödvändigt att utreda vilka aktiviteter i 
processen som är kritiska när det kommer till informationsutbyte. Åsikterna om detta kan 
variera mellan olika aktörer i försörjningskedjan och därmed bör hänsyn tas till samtliga 
involverade parter i processen. För att besvara syftet till studien har tre forskningsfrågor 
formulerats.  
 
Den första forskningsfrågan syftar till att identifiera ingående aktiviteter och berörda aktörer i 
inköpsprocessen för inköpskategorierna anläggningstransporter och entreprenadmaskiner. 
Därtill ska informationsflödet för inköp undersökas för respektive kategori för att specificera 
nödvändigt informationsutbyte. Forskningsfrågan avser granskning av ett önskvärt 
informationsutbyte genom inköpsprocessen för kategorierna med syfte att identifiera ett 
effektivt informationsflöde vid inköp. Forskningsfrågan är därmed formulerad enligt följande: 
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Vilken information bör utbytas inom respektive aktivitet i inköpsprocessen för 
anläggningstransporter och entreprenadmaskiner? 

 
Den andra forskningsfrågan avser identifiering av digitaliseringsmöjligheter genom att studera 
andra digitala inköpsprocesser både inom och utanför branschen. Därtill kommer nödvändig 
funktionalitet i en digital inköpsprocess studeras. Forskningsfrågan är därmed formulerad enligt 
följande: 
 

Vilka möjligheter finns för digitalisering av informationsflödet i inköpsprocessen 
för anläggningstransporter och entreprenadmaskiner?  

 
En tredje forskningsfråga syftar till att studera vinsterna av ett digitalt informationsflöde i 
inköpsprocessen, kopplat till exempelvis effektiva processer och Big data. Sedan inkluderar 
även frågan utmaningarna med ett digitalt informationsflöde och är därmed formulerad enligt 
följande: 
  

Vilka för- och nackdelar finns med ett digitalt informationsflöde i inköpsprocessen 
för anläggningstransporter och entreprenadmaskiner?  

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen är avgränsad till en fallstudie inom en organisation i byggbranschen, där 
undersökningen är begränsad till organisationens kategoriinköp av anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner på den svenska marknaden. Studien är därtill avgränsad till ett tidsspann 
på 20 veckor och kommer inte omfatta implementering av resultatet. Studerad inköpsprocess 
avser processtegen ramavtal, projektavtal, leveransplan, avrop, bekräftelse av avrop, följesedel, 
bekräftelse av följesedel samt fakturering. Figur 1 är en visualisering av det studerade området 
i inköpsprocessen.  

 

Figur 1: Avgränsning inköpsprocess. 
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2 Genomförande 
Detta kapitel redogör för studiens genomförande, samt valda arbetssätt för studiens forskningssyfte, 
forskningsansats, forskningsstrategi, datainsamling och analys. Det följs av en redogörelse för vilka 
kvalitetshöjande åtgärder som antagits till följd av valda metoder. Dessa beskrivs med avseende på 
reliabilitet och validitet.  

2.1 Studiens upplägg 
Studien kan generellt delas in i tre olika faser; planering, datainsamling och analys. Arbetet 
inleddes med en planeringsfas då bland annat syfte och tidplan formulerades för att ha en 
gedigen grund och en genomtänkt arbetsgång. Därefter utfördes en datainsamling i form av 
intervjuer och studiebesök på bland annat anläggningar och projekt. Studiens upplägg var av 
iterativ karaktär där planeringen och dess moment justerades i takt med att datainsamling och 
analys genomfördes. Datainsamling och analys genomfördes delvis parallellt, där resultatet från 
intervjuer och observationer styrde utformandet av enkätstudien och kompletterande intervjuer. 
När syftet med studien uppnåtts sammanställdes resultatet och studiens slutsats formulerades. 
I Figur 2 nedan beskrivs de olika momenten i arbetsgången och dess iterativa karaktär från det 
att problemet och syftet formulerades tills att de formulerade frågeställningarna var besvarade 
och studiens mål var uppfyllt.  
 

 

Figur 2: Illustration över studiens upplägg och faser. 

Då studien inleddes med ett brett fokusområde, för att under studiens fortskridande smalnas av, 
kan den klassificeras som en explorativ studie (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Med en 
explorativ studie menas att utreda vad som pågår, söka nya insikter, ställa frågor och utvärdera 
fenomen ur en annan synvinkel (Robson, 2002). Fördelen med en explorativ studie är dess 
flexibilitet och förmåga att förändras i takt med att nya insikter tillkommer (Saunders et al., 
2009). I Tabell 1 nedan sammanfattas studiens metoder inom respektive område och därefter 
följer en mer ingående beskrivning av rapportens metod vad gäller forskningsansats, 
datainsamlings- och analysmetod. 

Planering
• Problemformulering
• Syfte och frågeställningar
• Metodval och tidplan
• Avgränsningar
• Tidigare forskning

Datainsamling
• Intervjuer
• Observationer
• Enkät
• Sekundärdata
• Kompletterande intervjuer

Analys
• Kategorisering av data
• Identifiering av samband
• Nulägesanalys
• Benchmarking
• Litteraturjämförelse
• Effektanalys

Slutsats
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Tabell 1: Metodöversikt 

Metodområde Valda metoder 
Forskningssyfte Explorativ 
Forskningsansats Abduktiv 
Forskningsstrategi Multipel och djupgående fallstudie 
Datainsamling Kvalitativ och kvantitativ 

2.2 Forskningsansats och strategi 
För att uppfylla studiens mål valdes en abduktiv ansats då studien utfördes som en praktisk 
utredning och syftet var att utreda möjligheter till digitalisering av informationsflödet i 
inköpsprocessen för två specifika kategorier inom byggbranschen. Abduktion är en 
kombination av den klassiska vetenskapliga metoden, deduktion, som utifrån en referensram 
formulerar hypoteser som testas mot verkligheten via observationer. Induktion, är däremot då 
observationer i verkligheten utförs för att leda till en generalisering inom en teoretisk 
referensram (Dubois & Gadde, 2002). Vidare menar Dubois & Gadde (2002) att den abduktiva 
ansatsen lämpar sig för praktiska utrednings- och forskningsarbeten då syftet med studien är att 
upptäcka nya saker, såsom andra variabler och andra relationer.  
 
En tydlig strategi för studiens genomförande är väsentlig för att uppnå studiens mål. Eftersom 
denna studie innefattar en empirisk undersökning av ett specifikt fenomen hos ett utvalt företag 
i ett reellt sammanhang valdes en fallstudiestrategi. En fallstudie definieras av Robson (2002) 
som ”en strategi för att genomföra forskning som involverar en empirisk undersökning av ett 
speciellt samtida fenomen inom sitt verkliga sammanhang, där flertalet källor används som 
bevis”. Fallstudiestrategin lämpar sig även för de studier där målet innefattar att få rik 
kännedom om studiens sammanhang och processerna som antagits (Morris & Wood, 1991). 
Eftersom studien omfattar både leverantörer och beställare, samt olika enheter inom 
beställarorganisationen kan en multipel och djupgående fallstudiestrategi motiveras, vilket även 
uppmuntras av Yin (2003) då upptäckter hos det första fallet kan jämföras med de andra fallen 
som studerats.  

2.3 Datainsamlingsmetod 
Studien innefattar insamling av primär- och sekundär data. Primär data i form av praktiska 
erfarenheter angående främst inköp, informationsutbyte och digitalisering samlades in genom 
intervjuer. Det kompletterades med primär data införskaffat genom observation vid besök på 
bland annat projekt och genom en enkätundersökning. I uppstartsfasen av studien anordnades 
möten med intressenter i syfte att få en grundlig insikt och samla underlag till kommande 
intervjuer. Studiens intervjuer var av semistrukturerad karaktär för att insamla relevant och 
önskad information, men dessutom för att ge möjlighet till eventuella tillägg eller anpassningar. 
En intervjumall formulerades för att säkerställa enhetlighet vid datainsamling, den återfinns i 
Bilaga 9.1. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas i syfte att grundligt 
sammanställa all information för framtida analys och slutsats. Som Tabell 2 visar, genomfördes 
totalt 17 stycken semi-strukturerade intervjuer. Vidare utfördes två stycken studiebesök samt 
ett flertal möten med nyckelaktörer inom fallstudieföretaget. Studien innefattade en 
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benchmarking med två organisationer från olika branscher, livsmedelsbranschen och 
detaljhandelsbranschen. Syftet med studiens benchmarking var att jämföra och dra lärdom av 
organisationernas inköpsprocesser och digitala mognadsgrad. Studiens sekundära data består 
av dokumentation angående inköpsprocesser och informationsflöden hos fallstudieföretaget, 
och inhämtades på fallföretagets interna databas.  

Tabell 2: Respondentgrupper för intervjuer 

Respondentgrupper Antal intervjuer 
Fallstudieföretagets IT-avdelning 3 
Fallstudieföretagets inköpsavdelning 2 
Fallstudieföretagets projektverksamhet 4 
Fallstudieföretagets leverantörer 4 
Fallstudieföretagets systemleverantörer 2 
Benchmarking 2 

 
En icke-slumpmässig urvalsmetod valdes inför datainsamlingen, vilket lämpar sig vid en 
fallstudie (Saunders et al., 2009). På grund av begränsade resurser har data insamlats från en 
intressent tillhörande respektive storlekssegment vad gäller leverantörer, från enmansföretagare 
till en av fallstudieföretagets största leverantörer. Syftet med denna urvalsmetod är att erhålla 
primär data från intressenter med olika synvinklar och därmed få en nyanserad uppfattning. 
Sedan har ett kvalitativt urval med en snöbollsmetodik applicerats för att samla data ifrån 
individer med en nära och aktuell koppling till studiens ämnesområde och syfte. Enligt 
Saunders et al. (2009) bör en snöbollsmetodik nyttjas vid svårigheter att identifiera lämpliga 
respondenter inom studerad population. Metoden bygger på att rådfråga en första respondent 
för att komma i kontakt med nya, relevanta intressenter. 
 
Utöver insamling av primär data genom intervjuer och observationer genomfördes en 
enkätstudie. Syftet med enkäten var att utreda vilken information som utbyts mellan aktörer i 
inköpsprocessen, tidsåtgång under inköpsprocessen samt åsikter kring digitalt 
informationsflöde. Enkäten distribuerades digitalt till 442 stycken slumpmässigt, utvalda 
respondenter i Sverige. En slumpmässig urvalsmetod lämpar sig enligt Saunders et al. (2009) 
för enkätstudier då slutsatser om populationen ska dras för att besvara forskningsfrågorna eller 
möta studiens mål. Populationen som urvalet baserades på bestod av fyra olika befattningar, 
med insikt i inköpsprocessen för anläggningstransporter och entreprenadmaskiner, inom två 
skilda verksamhetsgrenar i fallstudieföretagets organisation. Totalt svarade 198 stycken 
respondenter på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 45 procent. Det fullständiga 
resultatet från enkätstudien återfinns i Bilaga 9.2.   

2.4 Analysmetod 
Vid analys av insamlad data från intervjuer och observationer valdes en kvalitativ analysmetod. 
Enligt Saunders et al. (2009) och Yin (2003) finns det inget standardiserat sätt att analysera 
kvalitativ data på, utan det beror på hur studiens strategi och ansats har utformats. Eftersom 
denna studie har en fallstudiestrategi med en abduktiv ansats har kvalitativ data analyserats 



 8 

genom en tematisk analysmetod. En tematisk analysmetod är en kvalitativ analysmetod som 
används för klassificering och för att presentera teman och samband som relaterar till insamlad 
data (Alhojailan, 2012). 
 
Enligt Alhojailan (2012) anses tematisk analys vara den mest lämpade metoden, oavsett studie, 
när tolkningar ska användas för att analysera data. Metoden tillhandhåller ett systematiskt 
tillvägagångssätt för dataanalys. Vidare tillåts utövaren av analysmetoden att exakt bestämma 
relationer mellan koncept och jämföra dessa med replikerad data. Genom användandet av 
tematisk analysmetod möjliggörs sammankopplandet mellan olika koncept, åsikter samt 
jämförelse mellan data som samlats in i diverse situationer under olika perioder av studien. 
Eftersom studiens ansats och strategi kräver en flexibel analysmetod lämpar sig en tematisk 
analysmetod. Metoden erbjuder flexibilitet till att påbörja dataanalysen oavsett tidpunkt i 
projektet, där det inte görs några associationer mellan insamlad data och resultatet av processen 
i sig.  
 
Beträffande analysmetod för data insamlad genom enkätstudien valdes en kvantitativ 
analysmetod. Enkätstudien genomfördes med ett urval på 429 stycken respondenter. Därmed 
lämpade sig en kvantitativ analysmetod där både kategorisk- och numerisk data analyserades 
till följd av enkätens utformning (Saunders et al., 2009). Analysen genomfördes med hjälp av 
fallstudieföretagets enkätverktyg Questback EasyResearch samt Microsoft Office Excel. På så 
sätt kunde resultatet från enkätundersökningen studeras i diagram och statistik över kvantitativa 
frågor kunde hämtas.   

2.5 Kvalitetshöjande åtgärder 
För att stärka studiens kvalitet har ett antal åtgärder vidtagits gällande dess reliabilitet och 
validitet. Felkällor och orsaker som kan ha påverkat studiens trovärdighet negativt har 
reflekterats noggrant. Syftet med dessa kvalitetshöjande åtgärder är att säkerställa studiens 
tillförlitlighet, repeterbarhet och relevans.  

2.5.1 Reliabilitet 
Enligt Saunders et al. (2009) avser reliabilitet tillförlitligheten hos studiens insamlade data och 
därmed huruvida liknande resultat kan insamlas vid andra tillfällen. Studien berör digitalisering 
och informationsdelning vilket betraktas som ett aktuellt och snabbt föränderligt ämne. Det 
påverkar studiens reliabilitet, då insamling av primär och sekundär data kommer med största 
sannolikhet att ge olika resultat vid framtida studier. Sedan påverkas studiens reliabilitet av 
datainsamling genom semi-strukturerade intervjuer. Formulerade frågor kan återanvändas, men 
följdfrågor och eventuella avvikelser vid respektive intervjutillfälle är inte dokumenterade i 
bifogad intervjumall. Därtill kan riktade frågor eller subjektiv bedömning vara faktorer som 
påverkar studiens reliabilitet negativt.  
 
Triangulering är ett sätt att öka reliabiliteten i undersökningen genom att nyttja olika typer av 
metoder för att samla information. För att erhålla ett mer tillförlitligt resultat med hög reliabilitet 
utfördes och jämfördes därmed ett flertal semi-strukturerade intervjuer med aktörer inom 
samma arbetsområde. Därtill genomfördes datainsamling i form av en enkätstudie. Enkäten 
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distribuerades via fallstudieföretagets e-post för att säkerställa utskick till rätt personer. Enligt 
Witmer, Colman, & Katzman (1999) är enkäter som distribueras via e-post en god garanti att 
rätt respondent erhåller och besvarar enkäten vilket i sin tur förbättrar dess reliabilitet. Vidare 
kontaktades enskilda individer inom olika befattningar vid fallstudieföretaget för att säkerställa 
att befattningen var involverade i inköpsprocessen, och på så vis utgjorde en relevant 
respondentgrupp.  

2.5.2 Validitet 
Validitet avser huruvida studiens insamlade data speglar en sanningsenlig bild av det studerade 
ämnet (Saunders et al., 2009). För hög validitet har data inhämtats från ett flertal 
informationskällor, exempelvis har ett flertal vetenskapliga artiklar inom samma ämne 
studerats, jämförts och analyserats. Samtliga respondenter har kontaktats i samråd med 
handledare på fallföretaget i syfte att säkerhetsställa relevans av urval och därmed öka studiens 
validitet. Vidare har studiens empiri validerats av utvalda respondenter och handledare vid 
fallstudieföretaget.   
 
Studiens validitet kan ha påverkats av bristande kommunikation i form av exempelvis 
missförstånd under intervjuer. För att motverka den risken har frågor delats ut innan 
intervjutillfället i förberedande syfte och kompletterande intervjuer har utförts vid eventuella 
oklarheter. Beträffande enkätstudiens validitet säkerställdes enkätfrågornas utformning genom 
ett flertal kvalitetskontroller av berörda inom fallstudieföretaget. Därtill genomfördes 
enkätstudien efter att data insamlats från ett flertal intervjuer med olika aktörer, vilket innebar 
att en tydlig bild över verksamheten hade skapats. För att säkerställa att frågorna inte 
missförstods kompletterades dessa med beskrivningar.   
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel utgörs av teori inom studiens huvudsakliga områden, Supply Chain Management och 
inköp, Lean construction samt Digitalisering. Respektive avsnitt i den teoretiska referensramen är 
uppbyggd enligt ”trattprincipen” där en generell inledning följs av en mer specificerad översikt kopplad 
till studiens berörda områden.  

3.1 Supply Chain Management och inköp 
Termen supply chain management (SCM) användes i ett tidigt skede av Oliver & Weber (1982) 
som beskrivning på kopplingen mellan logistik och andra funktioner inom en verksamhet 
(Ellram & Cooper, 2014). Vidare menar författarna att Supply chain management, på svenska 
benämnt ledning och styrning av försörjningskedjor, avser integrationen av processerna för 
inköp, tillverkning, logistik och distribution. SCM avser hela försörjningskedjan och ska 
fungera som ett sätt att öka transparens och konfiguration mellan funktionella eller 
organisatoriska grupperingar (Vrijhoef & Koskela, 2010). Van Weele (2014) beskriver ledning 
och styrning av försörjningskedjor som hantering av flöden inom en organisation. Det avser 
flöden in och ut från organisationen, uppströms såsom nedströms, och sträcker sig från 
råmaterial till slutkund. Figur 3 visar en generisk försörjningskedja i tillverkningsindustrin.  

 

Figur 3: Generisk beskrivning av försörjningskedjan i tillverkningsindustrin (Vrijhoef & Koskela, 2010). 

 

Figur 4: Typisk konfigurering av en traditionell försörjningskedja i byggindustrin (Vrijhoef & Koskela, 2010). 

Strukturen för SCM inom byggindustrin beskrivs av Vrijhoef & Koskela (2010) som en 
konvergerande försörjningskedja av produkter och tjänster till ett enskilt byggprojekt, 
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vanligtvis utifrån en beställning från en enstaka kund, vilket illustreras i Figur 4. Det är därtill 
en tillfällig och relativt unik försörjningskedja utifrån en ”make-to-order” strategi, som innebär 
att tillverkning av slutprodukten först påbörjas när kunden lagt en order. Syftet med ledning 
och styrning av försörjningskedjor är att hantera aktiviteter, information och finansiella 
tillgångar genom flödet av varor och tjänster för att möta slutkundens förväntningar och krav.  
 
Ellram & Cooper (2014) presenterar ledning och styrning av försörjningskedjor utifrån tre 
perspektiv, nämligen som en process, en filosofi och en struktur. Dessa tre perspektiv bör 
sammanlänkas för att skapa värde inom en verksamhet. SCM enligt ett processperspektiv är 
nödvändigt för att öka informationsdelningen och effektiviteten inom försörjningskedjans 
ingående aktiviteter. Att därtill betrakta ledning och styrning av försörjningskedjor som en 
filosofi är avgörande för tvärfunktionell integration inom verksamheten och för insikt i 
kopplingen mellan ledning och styrning av försörjningskedjor och verksamhetens 
konkurrensfördelar. Ledning och styrning av försörjningskedjor som struktur syftar exempelvis 
till det strategiska beslutet att outsourca verksamhetsdelar och till fördelning av ansvaret att 
kontrollera diverse aspekter inom SCM. Wu, Yue, Jin, & Yen (2016) beskriver dagens 
försörjningskedjor som alltmer sårbara för ineffektivitet, såsom höga lagernivåer och 
förseningar. Processen att få rätt produkt i rätt kvantitet på rätt plats och till rätt pris är idag 
komplex och osäker. Dessa utmaningar ställer krav på en strategisk och smart 
försörjningskedja. Hantering av försörjningskedjan har därmed utvecklats till en strategisk 
aktivitet inom dagens organisationer. Integrering av leverantörer och omvänd logistik är 
exempel på nyckelaktiviteter för att koordinera flödet, främja transparens, konfiguration och 
kontroll (Vrijhoef & Koskela, 2010).  
 
Van Weele (2014) menar att inköpsstyrning avser aktiviteterna relaterade till att strukturera 
inköpsprocessen och säkerställa att leverantörer agerar i enlighet med organisationens strategi 
och värderingar, i kontrast till ledning och styrning av försörjningskedjor som innefattar 
samtliga logistikaktiviteter och relationer genom hela flödet. Vidare beskriver han att 
globalisering, digitalisering och ett modernt kundbeteende ligger till grund för nya 
förutsättningar vad gäller dagens företagande. Företag förflyttar operationer, såsom 
logistiklösningar och IT till externa parter för att nyttja kunskap utanför företaget och därmed 
skapa möjligheter för fokusering på företagets kärnkompetens. I takt med att fler risker kopplas 
till SCM har inköpsfunktionen fått en avgörande roll inom dagens företagande. Enligt Knoppen 
& Sáenz (2015) bör inköp betraktas som en nyckelaktivitet för att optimera verksamhetens 
värdeskapande och för att minimera kostnader. För att organisera inköpsfunktionen bör dess 
ansvarsområden och aktiviteter kommuniceras och tydliggöras. Företagets inköpsstrategi och 
målsättningar bör dessutom vara i enlighet med organisationens övergripande arbetssätt och 
vision. För att integrera inköp i verksamhetens strategiska arbete betonar också Gonzalez-
Benito (2007) vikten av att integrera verksamhetens övergripande strategi i inköpsfunktionen. 
En långsiktig plan i enlighet med verksamhetens vision bör formuleras för inköpsfunktionen 
och kompletteras med nödvändiga tekniska resurser och utbildningar. Chen, Paulraj, & Lado, 
(2004) motiverar en strategisk inköpsfunktion med att det främjar bland annat långsiktiga och 
nära relationer, kommunikation och kunskapsutbyte, vilket i sin tur genererar ökade intäkter 
och kostnadsbesparingar. 
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3.1.1 Inköpsprocesser 
Van Weele (2014) beskriver inköp som hantering och organisering av ett företags externa 
resurser i form av tillhandahållande av varor, tjänster, kompetens och kunskap som är 
nödvändig för att upprätthålla ett önskvärt tillstånd för företagets primära och sekundära 
aktiviteter. Robinson, Wind, & Faris (1967) specificerar inköpsprocessen tidigt i åtta steg, 
vilket illustreras till vänster i Figur 5. I kontrast beskriver van Weele (2014) senare aktiviteterna 
i inköpsprocessen enligt processen till höger i Figur 5.   

 
 
Enligt van Weele (2014) inleds inköpsprocessen med att identifiera och analysera 
organisationens behov och kravställningar och utifrån det definiera efterfrågade resurser. I 
denna fas tas tekniska och funktionella specifikationer av produkten eller tjänsten fram, 
tillsammans med en prisnivå och de aktiviteter som krävs av en leverantör. I nästa skede 
studeras marknaden med hänsyn till uppsatta restriktioner och organisationens tidigare 
erfarenheter av potentiella leverantörer. Vid evaluering och beslut av leverantör specificeras 
samtliga gemensamma aktiviteter, i vilken utsträckning expertis och kunskap ska utbytas, och 
slutligen formuleras och signeras ett kontrakt gällande samarbetet mellan parterna. Vid 
kontraktsskrivning inkluderas dessutom en överenskommelse vad gäller ansvarsfördelning, 
prisstruktur, affärsmässiga- och lagliga termer. Vid avslutad förhandling och 
kontraktsskrivning påbörjas orderbeställning. Han menar att det är av stor vikt att tydliggöra all 
information, däribland ordernummer, produkt- eller tjänstbeskrivning, orderstorlek och 
leveranstid. Denna information bör sedan kopplas till fakturering för att möjliggöra en effektiv 
betalning och för att säkerställa att inköp sker i enlighet med formulerad överenskommelse. I 
slutskedet av respektive inköp ska samarbetet utvärderas och återkopplas. Det är nödvändigt att 
kontinuerligt studera leverantörers kvalitet, leveransprecision, konkurrenskraft och 

Analys av alternativa leverantörer

Återkoppling och utvärdering av 
prestation

Val och evaluering av leverantör

Definiering av orderrutin

Uppskattning av kundbehov

Bestämmelse av specifikationer och 
kvantitet

Beskrivning av specifikationer och 
kvantitet

Identifikation av potentiella leverantörer

Förhandling och kontraktsskrivning

Uppföljning och återkoppling

Verkställande av kontrakt och order

Bevakning och kontrollering av order

Specifikation av behov

Val av leverantör och orderrutin

Figur 5: Två beskrivningar av stegen i en generell inköpsprocess. 
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innovationsförmåga för att identifiera de mest värdefulla leverantörsrelationerna och därtill 
utforma specifika strategier för respektive relation och skapa ett effektivt och gynnsamt 
informationsflöde. Genom inköpsprocessen är det bland annat nödvändigt att kommunicera en 
prognos med intressenter för att möjliggöra planering och effektivisering av inköpet. Därtill bör 
avdelningar som är kopplade till inköpsprocessen integreras för att öka transparens, 
medvetenhet och kontroll av det ingående aktiviteterna i processen.  
 
Laby, Arokiaprakash, & Indira (2016) sammanställer en generell inköpsprocess inom 
byggbranschen. Processen inleds med ett behov av material och en uppskattning av nödvändig 
kvantitet, sedan identifieras och utvärderas potentiella leverantörer. Ett kontrakt formuleras 
med vald leverantör och utifrån det skapar projektenheten en inköpsförfrågan. Inköpsförfrågan 
kontrolleras av den centrala inköpsfunktionen och skickas sedan till leverantör. När en order är 
godkänd och levererad följer en kontrollering av mottaget material och slutligen mottas och 
utbetalas en faktura från leverantören. En illustration av processen återfinns i Figur 6. 

 

Figur 6: En generell inköpsprocess inom byggbranschen (Laby et al., 2016). 

Inom byggbranschen har begreppen SCM, Lean och Just-in-time (JIT) blivit allt mer vanliga 
(Dubois, Jahre, & Bankvall, 2010). Vrijhoef & Koskela (2010) skriver därtill att SCM grundar 
sig i filosofier inom Lean och JIT, nämligen att betrakta värdekedjan som ett flöde. Lean är en 
ideologi som går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöserier av resurser 
genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar (Lean Enterprise Institute, 2017), 
medan JIT är en lagerhållningsstrategi som står för en strävan att öka effektivitet och minimera 
slöserier genom att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som 
de behövs (Investopedia, 2017). Försörjningskedjans processer bör integreras för att skapa 
mervärde för kunden (Vrijhoef & Koskela, 2010). Dubois et al. (2010) presenterar ett arbetssätt 
för att implementera SCM i byggbranschen. För det första bör informationsdelning och 
kommunikation upprätthållas genom hela försörjningskedjan. Integration av leverantörer och 
övriga intressenter i ett tidigt skede av ett projekt är avgörande för en effektiv försörjningskedja. 

Granskning av inköpsförfrågan hos 
central inköpsfunktion

Inköpsförfrågan mottagen och godkänd 
av leverantör

Identifiering och specificering 
av önskat material

Estimering av kvantitet

Identifiering och evaluering 
av potentiella leverantörer

Formulering av inköpsförfrågan 
hos projektenhet 

Betalning

Verifiering och kontrollering av leverans

Mottagen faktura från leverantör

Leverans av material

Inköpsorder skickad till leverantör
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För ökad effektivitet bör standarder och rutiner formuleras gällande alltifrån problemlösning, 
systemintegrationer, kvalitetskontroller, innovation och riskhantering. Slutligen bör SCM 
präglas av nära samarbeten och relationer då tillit och ett ömsesidigt förstående är nödvändigt 
för en effektiv integration. För att öka en organisations konkurrenskraft genom ett effektivt 
SCM menar även Ellram & Cooper (2014) att det krävs ett hänsynstagande till aspekter såsom 
transparent informationsdelning och principer inom Lean.  

3.2 Lean Construction 
Lean construction är en filosofi, baserad på konceptet Lean production (Koskela, 1992) och har 
nyttjats av byggindustrin som ett medel för hantering och styrning av försörjningskedjor 
(Jørgensen & Emmitt, 2009). Shah & Ward (2007) definierar Lean production som ”ett 
integrerat socio-tekniskt system, vilkets huvudsyfte är att eliminera slöserier genom att 
samtidigt reducera eller minimera antalet leverantörer, kunder och intern variation”. Grunden 
med Lean är främst att eliminera slöserier i varje processaktivitet för att reducera processcykler, 
förbättra kvalitet och öka effektiviteten (Al-Aomar, 2011). Modig & Åhlström (2015) beskriver 
en process som en förädling av en flödesenhet, exempelvis ett flöde av material, information 
eller individer. En process utgörs av aktiviteter, där en värdeskapande aktivitet är när en 
flödesenhet förädlas. Flödeseffektivitet bestäms utifrån antal värdeskapande aktiviteter i 
relation till tiden för en flödesenhet att utföra samtliga aktiviteter inom en process. För att uppnå 
flödeseffektivitet bör samtliga icke-värdeskapande aktiviteter elimineras. Vidare benämner 
författarna flaskhalsar som enskilda aktiviteter i processen som begränsar genomflödet och kan 
uppstå på grund av variationer i en process. Ju större variation, desto längre genomloppstid. 
Variationer kan delas in i variationer inom resurser, flödesenheter och yttre faktorer. Det kan 
exempelvis avse skiftande karaktär på flödesenheter, i form av människor med olika behov eller 
krav.  
 
Vidare beskriver Modig & Åhlström (2015) att processutveckling avser att utföra samma 
organisatoriska processer med ökad effektivitet. Dataintegration, standardisering, outsourcing 
och kompetensdelning är startpunkter för utökad effektivitet i organisatoriska processer. Där 
synkronisering av processer med leverantörer och samarbetspartners är en förutsättning för 
effektiva relationer. För innovativa processer krävs en förmåga att anpassa organisationens 
processer utefter intressenters preferenser där IT kan nyttjas för effektiv implementering (vom 
Brocke et al., 2014). Enligt Rosemann & vom Brocke (2015) följer ofta hantering och 
utveckling av verksamhetsprocesser ett standardiserat tillvägagångssätt. Det är därmed av stor 
vikt att utgå från en standardiserad implementering och sedan göra anpassningar till 
verksamhetens karaktärsdrag. I tillägg ska en långsiktig och holistisk strategi för 
implementeringen appliceras, i syfte att involvera samtliga intressenter och säkerställa att 
implementeringsverktyg såsom IT- system kan anpassas till samtliga verksamhetsprocesser, 
inte enbart till en enskild process inom organisationen.  
 
Att eliminera slöserier, kontrollera processer, möjliggöra flexibilitet, optimering, nyttjande av 
arbetskraft, kontinuerlig och effektiv förbättring samt kundvärde har presenterats som 
nyckelaktiviteter inom Lean (Ross & Associates, 2004). Womack & Jones (2010) definierar 
fem Lean pricinper för att eliminera slöserier i organisationer; specificering av värde ur ett 
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kundperspektiv, identifiering av värdeflödet, skapa flöde, låta kundernas efterfrågan stimulera 
och dra produktionen och slutligen hantera ständiga förbättringar och sträva efter perfektion. 
Det finns ett antal definitioner av slöserier, däribland definierar Abdullah (2003) det som ”alla 
typer av aktiviteter i produktionsprocessen som inte adderar värde till produkten”. Aziz & 
Hafez (2013) utvecklar definitionen för slöserier som ”det som skiljer sig från den absolut 
minsta mängden resurser av material, utrustning och personal, som krävs för att addera värde 
till en produkt”.  

3.2.1 Slöserier i byggprojekt 
I byggprojekt talas det ofta om sju olika typer av slöserier: slöserier från defekter, slöserier från 
förseningar, slöserier från överproduktion, slöserier från onödig bearbetning, slöserier från 
upprätthållandet av höga lagernivåer, slöserier från onödiga transporter samt slöserier från 
onödigt förflyttande av människor och utrustning (Pinch, 2005). I Tabell 3 presenteras 
definitionerna, resultat och exempel rörande de sju olika typerna av slöserier i byggprojekt.  

Tabell 3: Sju typer av slöserier i byggprojekt (Yin, Tserng, Toong, & Ngo, 2014) 

Slöserier Definition Resultat Exempel 
Slöserier från 
defekter 

Introduktion av 
produkter och 
material av icke-
standardiserade 
storlekar eller dålig 
kvalitet i 
produktionen, vilket 
leder till onödig 
hantering eller 
behandling som kan 
påverka produktens 
kvalitet. 

Onödig ökning av 
sekundära kostnader 
kopplat till 
projektmaterial, 
arbetskraft, utrustning 
och andra resurser. 

Att frakta stålbalkar 
av olika storlekar till 
projektplatsen och 
tillåta godtycklig 
kapning på plats. 
Inköp av ledningar 
och rör av icke-
standardlängd. 

Slöserier från 
förseningar 

Tomgång eller 
avvikande händelser.  

Ökade kostnader för 
arbetskraft och 
obalans i produktion. 

Betongtransport 
inväntar 
färdigställandet av 
betong. Gjutning 
inväntar slutförandet 
av armeringsbur. 

Slöserier från 
överproduktion 

Produktion av 
produkter utförs 
tidigare än vad som 
anges av kunden 
eller i större mängder 
än vad som krävs.  

Skapar andra typer 
av slöserier såsom 
överdriven 
arbetskraft, transport 
och lagerutrymme. 

Produktion av stora 
mängder asfalt som 
inte nyttjas och leder 
till svinn. 
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Slöserier Definition Resultat Exempel 
Slöserier från 
onödig 
bearbetning 

Olämpliga steg eller 
stadier i arbetsflödet.  

Fel i tomgång, 
omarbetningar och 
säkerhetsfrågor.  

Arrangering och 
reparation av 
cementputsning står i 
konflikt med 
elektriska och 
mekaniska arbeten. 

Slöserier från 
upprätthållandet 
av höga 
lagernivåer 
 
 
 
 

Felaktig lagring av 
råvaror, delvis 
färdigställd produkt 
eller färdig produkt 
och felaktig 
användnings-
sekvens. 

Ökade kostnader och 
förbrukning av kapital 
vilket leder till längre 
ledtider och 
undanhållande av 
andra problem såsom 
ojämn produktion, 
fördröjning av 
leveranser eller 
defekta produkter.   

Engångsbeställning 
av alla typer av kakel 
som behövs i 
projektet och att inte 
lagra dem i en 
regelbunden ordning.  
 
 

Slöserier från 
onödiga 
transporter 

Felaktiga transporter 
av delar eller färdiga 
produkter i 
processflödet.  

Ökad omfattning av 
arbetskraft och 
kostnad. Ökad risk för 
produktfel. 

Transport av alltför 
många stålbalkar från 
plats A till plats B för 
lagring. 

Slöserier från 
onödigt 
förflyttande av 
människor och 
utrustning 

Omöjliggör en korrekt 
användning av 
personal eller 
maskiner för att 
tillföra värde till 
arbetet.  

Ökat behov av 
arbetskraft och 
tidsfördröjning i 
flödet.  

Outnyttjad kapacitet 
på transporter av 
ballast från projekt till 
tipp. 

 
Mängden slöserier i byggprojekt tenderar att vara mycket hög (Yin et al., 2014). Därmed är det 
viktigaste kärnelementet i Lean construction att eliminera slöserier (Ballard & Howell, 2003; 
Jørgensen & Emmitt, 2009). En central aspekt vid eliminering av slöserier är hushållning, 
nämligen att hålla byggarbetsplatsen välorganiserad (Ballard, Harper, & Zabelle, 2003). En 
relaterad aspekt, som är avgörande för eliminering av slöserier i Lean construction, är effektiva 
transporter och lagerhållning av material, ofta benämnt som JIT-leveranser (Jørgensen & 
Emmitt, 2009). Utifrån ett JIT-perspektiv är lager inte värdefulla och bör anses som slöserier 
(Salem, Solomon, Genaidy, & Minkarah, 2006). Entreprenörer kan genom JIT sträva efter att 
motta små leveranser av material till projektplatsen när behovet finns, i syfte att reducera 
lagerhållning och dubbelhantering av material (Mao & Zhang, 2008). Ytterligare en aspekt av 
eliminering av slöserier är IT (Ballard et al., 2003; Green & May, 2005). Gemensamma IT-
verktyg, möjliggör och stärker integrering bland aktörer i försörjningskedjan och deras 
uppgifter, och ökar därmed chanserna till att minimera kostnader och följa ett bestämt 
tidsschema (O’Connor & Yang, 2004; Woksepp & Olofsson, 2008).  

3.2.2 Lean Construction i byggprojekt 
Implementering av Lean construction kan delas in i tre olika faser, med ökande grad av sofistik. 
Green & May (2005) menar att den första Lean-fasen fokuserar på reducering av slöserier från 
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ett tekniskt och operativt perspektiv. Den andra fasen fokuserar på att eliminiera 
kontradiktoriska relationer och främja samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan. De 
grundläggande delarna är samarbete, långsiktiga ramavtal, workshops och handledare. 
Aspekter som relaterar till fas två är enligt Eriksson (2010) begränsad budinbjudan, mjuka 
parametrar, långsiktiga kontrakt, verktyg för samarbeten och breda partnersteam.  Lean fas två 
går inte bortom koncepten av partnerskap då det handlar om att eliminera slöserier som härrör 
från suboptimering och kontradiktoriska relationer genom ökad integration och samarbete. Den 
tredje fasen identifieras som den mest sofistikerade då den involverar en strukturell förändring 
av projektstyrning. Grundläggande delar är informtionsteknologi, förtillverkning, sista 
planerare, bottom-up aktiviteter och betoning på individerna, omprövning av design och 
konstruktion, minskad konkurrenskraft, långsiktiga kontrakt, utbildning på samtliga 
medarbetarnivåer samt ett systemeperspektiv på både processer och produkten.  
 
Trots att initiering av Lean construction är i ett inledande skede i byggbranschen finns några 
famgångsrika upplevelser från implementering av konceptet (Aziz & Hafez, 2013). Till 
exemepel, Conte & Gransberg (2001) undersökte principerna som används vid tillämpning av 
Lean construction i över 20 byggföretag i Brasilien. Liknande, presenterade Wright (2000) ett 
flertal fallstudier innefattande användandet av Lean construction. I syfte att förbättra 
implementeringen av konceptet föreslog Miller, Packham, & Thomas (2002) harmonisering 
mellan huvudentreprenörer och underentreprenörer som en förutsättning, medan Thomas, 
Horman, Souza, & Zavrski (2002) och Thomas, Horman, Minchin Jr, & Chen (2003) föreslog 
reducering av variationer för att förbättra prestanda och arbetsflödets pålitlighet för bättre 
produktivitet enligt Lean construction principer. Eriksson (2010) studerade hur ökad förståelse 
för implementering av olika aspekter av Lean i ett byggprojekt kan uppnås samt hur aktörer 
inom försörjningskedjan och deras arbete påverkades av detta. Kärnaspekter av Lean 
construction undersöktes och kopplades till de tre implementeringsstegen i Lean construction.  
 
Ogunbiyi, Goulding & Oladapo (2014) konstaterar att Lean construction påverkar tre aspekter 
av hållbart byggande, nämligen socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Fördelarna med att 
implementera Lean vid hållbart byggande var förbättringar i hälsa och säkerhet, exempelvis 
reduktion av olycksfrekvensen genom användandet av verktyg och tekniker inom Lean 
construction, slöserireduktion och miljöförbättringar. Vidare kunde fördelar till sociala och 
ekonomiska aspekter härledas från implementering av Lean. Exempelvis, slöserireduktion leder 
vanligtvis till värdeskapande och ökad produktivitet. Förbättrad hälsa och säkerhet främjar 
arbetsmiljön vilket är en social fördel. Al-Sudari, Diekmann, Songer, & Brown (1999) 
rapporterade resultat från en studie där Lean principer utvärderades när de tillämpades i 
byggprojekt genom datorsimulering.  Data för en stålmontageprocess modulerades för att 
utforma ett experimentellt verktyg för att utvärdera Lean principer. I samtliga fall förbättrades 
projektresultaten genom de simulerade principerna. Resultaten förbättrades dramatiskt när alla 
principer tillämpades simultant. Yin et al. (2014) föreslog en Lean inköpsprocess för 
underentreprenörer, grundad i teori inom Lean construction och baserad på fallstudier av 
byggprojekt. Processen består av en sju-arrangemangs operationsplan och fyra typer av 
standardardiserade operationsflöden. 
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3.2.3 Lean Construction och inköpsprocesser  
Pasquire, Sarhan, & King (2015) konstaterar att inköp inom byggbranschen påverkas av att 
slutprodukten inte är en färdig produkt. Det ställer krav på att både kunden och aktörer i 
projektetets försörjningskedja måste interageras för att skapa slutprodukten. Yin et al. (2014) 
konstaterar att inköpsprocessen för underentreprenörer är en av de viktigaste frågorna som 
påverkar kostnaderna av byggprojekt. Traditionella procedurer vid inköp av underentreprenörer 
tenderar till att begränsa möjligheterna för prisförhandling och samarbete mellan entreprenörer 
och försumma potentiella problem såsom tekniskt gränssnitt, konstruktionsrisker och slöserier. 
Enligt Pasquire et al. (2015) finns det betydande trender inom byggbranschen som går mot mer 
samverkande sätt att arbeta för att förbättra projektens utgång. Yin et al. (2014) föreslagna 
processes syftar både till att hjälpa underentreprenörer att eliminera varierande typer av 
slöserier i byggprojekt, och till att etablera en gemensam informationsplattform och en 
samarbetsfrämjande miljö som hjälper medverkande entreprenörer att förstå varje aktivitet i 
processflödet. Genom ökad samarbetsvillighet mellan aktörer i byggprocessen, tidigare 
upptäckter av potentiella risker samt delade vinster mellan entreprenörerna erhålls långsiktiga 
fördelar. Vidare menar Dave, Kubler, Främling, & Koskela (2016) att inköp är en aktivitet som 
är starkt förankrad med resursflöden i byggprojekten och har en direkt påverkan på 
produktivitet och slutligen projeketets effektivitet. Principerna med att eleminiera slöserier i 
inköpsprocessen för underentreprenörer genom Lean construction inkluderar att minimiera 
antalet förändrade ordrar, skapa ett oavbrutet operativt flöde med korrekt och läglig 
information, samt upprätta resultatmål baserade på resultat från den initiala planen (Yin et al., 
2014). För att uppnå Lean inköpsprocesser inom byggbranschen behövs ett välfungerande 
samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan samt korrekt och effektiv informationsdelning 
(Eriksson, 2010).  
 
Yin et al. (2014) menar att inköpsprocessen för underentreprenörer är en av de viktigaste 
aspekterna som påverkar kostnaderna för byggprojekt och hela byggindustrin av flera 
anledningar. Trots att kostnaderna för inköp ofta relateras till slöserinivåer, byggmetoder, 
projektmiljö, arbetsflöde, stordriftsfördelar och marknadsräntor, förbises dessa viktiga faktorer 
när inköpspris fastställs. Inköpsprocessen för underentreprenörer tenderar till att vara alltför 
begränsad till marknadsräntor, vilket orsakar hög grad av kostnadsutveckling, samt av 
branschpraxis, som innehåller mångtaliga detaljer, procedurer, gränssnitt och risker som 
förhindrar lägre kostnader och prestandaförbättring. Graden av slöserier i byggprojekt tenderar 
att vara väldigt hög. Till exempel, 46 procent av icke-produktiv arbetstid härleds från sena 
ankomster eller för tidiga avgångar (3%), väntetid och tomgång (32%), väntetid på verktyg och 
material (5%), och väntetid för instruktioner (6%) (American Association of Cost Engineers, 
1992). Upp till 30 procent av byggkostnader beror på ineffektivitet, misstag, förseningar, och 
bristande kommunikation (Forbes & Ahmed, 2004). Vidare menar Burati Jr, Farrington, & 
Ledbetter (1992) att 10–20 procent av totala projektkostnaden spenderas på omarbetningar. Den 
typen av slöserier adderas till projektkostnaden. Risknivån i byggprojekt är hög (Abdelgawad 
& Fayek, 2010), vilket leder till upprepad underestimering av kostnad och tid (Zavadskas, 
Turskis, & Tamošaitiene, 2010). Således menar Yin et al. (2014) att en ofullständig planering 
och otillräcklig konsolidering av information leder inte bara till underestimerade inköpstider 
utan skapar också stora problem för projektmedlemmar nedströms i försörjningskedjan genom 
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att kräva mer tid, resurser, material, arbetskraft och pengar. Allt detta uppstår i frånvaro av 
förbättrad produktkvalitet eller ökad produktivitet. Oftast utförs byggarbete i projekten av 
underentreprenörer. Underentreprenörer kan stå för så mycket som 80–90 procent av det totala 
värdet av projektet (Hinze & Tracey, 1994). Som experter vid utförandet av en specifik 
procedur, tillhandahåller underentreprenörer personal, material, utrustning, verktyg och design 
(Shimizu & Cardoso, 2002). 
 
Forbes & Ahmed (2003) konstaterar att eftersom underentreprenörer i byggbranschen ofta 
utgörs av mindre organisationer utgör det en särskild utmaning vid tillämpning av metoder inom 
Lean. De mindre organisationerna behöver erbjudas material för att möjliggöra implementering 
av Lean construction och kommunikations- och informationsteknologi bör göras tillgänglig för 
att främja tillämpning bland aktörerna i försörjningskedjan. Informationssystem bör 
uppgraderas för att dra maximal nytta att JIT-metoder genom att tillhandahålla momentan 
information till samtliga berörda aktörer. Internetbaserad teknik bör användas för att 
åstadkomma smidig kommunikation oavsett skillnader i hårdvara och plats. Framstående 
mjukvara ska kommunicera information i försörjningskedjan, projektstatus och så vidare. 
Genom att dela information både inom den egna organisationen och mellan aktörer i 
försörjningskedjan kan signifikant integrering i byggprocessen uppnås (Ahmad & Ahmed, 
2001). 

3.3 Digitalisering 
Digitalisering definieras som ”de förändringar i processer, organisation och system som 
användningen av digital teknik bidrar till” (Digitaliseringskommisionen, 2016). Digitalisering 
förklaras vidare av Andervin & Jansson (2016) som processen att skapa en digital verksamhet, 
med teknologi för att introducera nya affärsmodeller som ger vinstdrivande aktiviteter, 
värdeskapande möjligheter och som genererar ökad organisatorisk effektivitet. Kache & 
Seuring (2017) menar därtill att utvecklingen inom informationsdelning över internet har 
möjliggjort för dialog och samarbete företag emellan, där möjligheten till sammankoppling 
främjar globalisering och därigenom utveckling, vilket hela tiden förändrar samhällen och 
företagande. Bharadwaj, El Sawy, Pavlou, & Venkatraman (2013) menar att dagens teknologier 
formar traditionella företagsstrategier och processer till att bli mer tvärfunktionella och globala. 
Digitalisering möjliggör exempelvis integrerade nätverk, reducerade transaktions- och 
personalkostnader. Det sänker barriärer och skapar möjligheter för en ny typ av konkurrenter. 
De anpassningar en organisation genomför med syfte att vara konkurrenskraftig i en 
digitaliserad värld benämns digital transformation. Digitaliseringskommisionen (2016) skriver 
i en rapport att digitalisering kommer att medföra nya förutsättningar för näringslivet och 
därmed en mer effektiv resursanvändning och ett innovativt näringsliv. Enligt Liu & Chua 
(2016) måste organisationer inom byggbranschen nyttja digitalisering för att effektivt hantera 
och samla information. Ett digitalt informationsutbyte mellan aktörer i försörjningskedjan 
genererar en reducering av ineffektiva arbetsuppgifter, felaktigheter och onödiga kostnader.  
 
Informationsteknologi (IT) är ett samlingsnamn för funktionerna och möjligheterna med 
digitalisering inom telekommunikation och datorteknik (NE Nationalencyklopedin AB, 2017). 
Tableau (2016) menar att snabb utveckling, tillsammans med öppna, tekniska system skapade 
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förutsättningar för IT-branschens frammarsch. Ett fokus på informationstäthet genom 
kunskapsutbyte och kommunikation gav nya produktions- och marknadsmöjligheter. IT skapar 
idag förutsättningar för ett flexibelt, användarvänligt och innovativt arbetssätt för företag att 
balansera säkerhet, konkurrenskraft och styrning (Andervin & Jansson, 2016). Nyttjande av IT 
är ett sätt att registrera, analysera och sprida information genom försörjningskedjan (Kache & 
Seuring, 2017). Tableau (2016) menare vidare att IT möjliggör ett horisontellt och vertikalt 
kommunikationsflöde, både internt, med leverantörer och samarbetspartners. Det genererar 
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte, som också gynnar framtida samarbeten. En öppen 
kommunikation vid samarbeten kan förebygga felaktigheter, kostnads- och tidsöverskridanden 
(Fulford & Standing, 2014).  

3.3.1 Digitalisering och inköp 
Enligt Samuelson & Björk (2013) är informationsutbyte inom byggbranschen nödvändigt 
mellan en mängd olika aktörer och förutsättningarna är olika från projekt till projekt. Det ställer 
krav på standarder angående informationshantering, däribland för rutiner gällande lagring av 
dokument och gemensamma objektdefinitioner. Manuell hantering av dokument ersätts i allt 
större utsträckning av digital dokumentation genom ny teknik. Inom byggbranschen kan 
digitala system nyttjas för att skapa en plattform för intressenter att kommunicera, dela 
uppdateringar, samla och sprida samtliga nödvändiga dokument. Enligt Liu & Chua (2016) 
skulle digitalisering av försörjningskedjan inom byggbranschen minimera felaktigheter och 
missförstånd vid informationsutbyte. Digitalisering inom byggbranschen kan också exempelvis 
underlätta kontrollering och utvärdering av projekt och möjliggöra simuleringar för att 
förebygga slöserier. Intressenter såsom klienter, arkitekter, konstruktörer och leverantörer har 
möjlighet att ta del av beslut och statusuppdateringar i realtid. Ett digitalt informationsflöde vid 
en byggprocess möjliggör dessutom Lean construction, i form av kostnadseffektiva och 
värdeskapande aktiviteter genom samarbete och kompetensdelning.  
 
Laby et al. (2016) betonar vikten av elektronisk kommunikation genom inköpsprocessen för att 
förkorta inköpsprocessens tidsspann. Presutti (2003) beskriver därtill elektroniska inköp som 
ett medel för att möjliggöra insamling av korrekt information och en effektiv sammanställning 
av resultat. Elektroniska inköp kan generera information som underlag för analys och är därmed 
ett verktyg för identifiering av framtida utvecklingsmöjligheter. Elektronisk handel fungerar 
som ett stöd för att integrera intressenter genom försörjningskedjan och därmed uppnå effektiv 
SCM (Gunasekaran & Ngai, 2004). Webbaserade tjänster och Electronic Data Interchange 
(EDI) är exempel på medel för att underlätta informationsutbyte med intressenter genom 
försörjningskedjan (Samuelson & Björk, 2013). 
 
EDI-teknologin utvecklades under 1960-talet och definieras enligt Jardini, El Kyal, & Amri, 
(2016) som ”en transfer från dator till dator, från en applikation till en annan, av strukturerad 
data enligt förutbestämda meddelanden och standarder via ett telekommunikationsverktyg”. 
Teknologin möjliggör automatiskt utbyte av data, kodad enligt ett överenskommet språk mellan 
applikationer och heterogena informationssystem och är i huvudsak baserad på ett utbyte av 
data i standardformat (Hornback, 1995). EDI tillhandahåller ett alternativ till de traditionella 
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tillvägagångssätten för kommunikation gällande delning av dokument såsom inköpsordrar, 
fakturor och leveransaviseringar (Vijayasarathy & Tyler, 1997). 
 
Genom förbättrad effektivitet gällande hantering av transaktioner och en bättre koordinering av 
informationssystem, möjliggör EDI förbättrad hantering av lager och relationer mellan partners 
i försörjningskedjan (Hill & Scudder, 2002). Vidare menar Vijayasarathy & Tyler (1997) att 
EDI kan sänka kostnader genom att reducera pappersarbete, eliminera kostnader av att generera 
indata, genom att förbättra noggranheten som i sin tur möjliggör tillhandahållandet av 
information vid rätt tidpunkt, accelererat kassaflöde och mindre lagernivåer. Hill & Scudder 
(2002) menar att köpare och leverantörer upplever fördelar av EDI i form av reducering av fel 
relaterade till konventionella system för kommunikation. Reducering av fel har en direkt 
påverkan på produkternas kvalitet och produktionscykel, kostnadsreduceringar och förbättrat 
kassaflöde. På så vis spelar EDI en nyckelroll i försörjningskedjan då det möjliggör förbättrade 
flöden och relationer (Vijayasarathy & Tyler, 1997). 
 
Elektronisk handel definierades av Applegate, Mcfarlan, & McKenney (1996) som 
”elektroniskt köp och sälj av produkter genom teknologi för kommunikation och nätverkande 
för att inkludera interna och externa aktiviteter, både uppströms och nedströms i värdekedjan”. 
Ytterligare en definition av elektroniska affärer är ”utnyttjandet av informations- och 
kommunikationsteknologier (IKT) i affärsaktiviteter och processer” (Eadie, Perera, & Heaney, 
2012). Eadie et al. (2012) menar därtill att användningsområdena för elektroniska affärer är 
många, och en affärsprocess som kan erhålla signifikant nytta från nyttjande av IKT är inköp. 
Byggbranschen har en betydande andel inköp och i de flesta länder bidrar det med 8–10 procent 
av bruttonationalprodukten (BNP). Med anledning av detta kan inköpsfunktionen dra stor nytta 
av de substantiella effektivitetsförbättringar som e-handel påstås bidra till. Osmonbekov, Bello, 
& Gilliland (2002) beskriver fördelar med en standardiserad och elektronisk inköpsprocess. En 
elektronisk inköpsprocess leder till besparingar i tid och kostnader, organiserad information, 
ökad integration mellan intressenter och färre otillåtna inköp utanför organisationens rutiner 
och standarder. En elektronisk inköpsprocess innebär en digital hantering av dokument, 
fakturering och arkivering, vilket bland annat ger nya möjligheter till spårbarhet, kontrollering 
och utvärdering.  

3.3.2 Supply Chain Management och Big data 
George (2014) beskriver att Big data är hur stora datamängder kan utvecklas för att skapa och 
fånga värde för individer och organisationer. Det har utvecklats till ett verktyg för att utvärdera 
och förutspå trender, relationer och strukturer. En nyckelaspekt för hantering av en 
försörjningskedja är utvärdering av informationsflödet genom de operationella 
kärnaktiviteterna (Qrunfleh & Tarafdar, 2012). Försörjningskedjor utan integration mellan 
ingående aktiviteter resulterar i dubbelarbete och bristande samarbete mellan intressenter 
(Wang, Gunasekaran, Ngai, & Papadopo, 2016). Gunasekaran & Ngai (2004) menar att 
informationsdelning ses som distribuering av information för organisationer, system och 
människor och att detta, tillsammans med ledning och styrning av försörjningskedjor främjar 
spårbarhet, tidig problemidentifiering och ett mer effektivt resursutnyttjande.  
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Kache & Seuring (2017) förklarar att Big data-analyser inom SCM har idag fått alltmer 
uppmärksamhet på grund av den ökade komplexiteten vad gäller SCM, i kombination med att 
SCM betraktas som ett strategiskt verktyg inom dagens organisationer. Wang et al. (2016) 
beskriver Big data-analyser utifrån två delar, nämligen Big data som avser hantering av 
datamängder och Business analytics som är att analysera insamlad data, vilket utgör underlag 
till strategiska beslut. Analysering av resultat och aktiviteter längs försörjningskedjan är ett sätt 
att utforma prognoser, utvärdera strategier och samarbeten, identifiera trender och 
utvecklingsmöjligheter. Det möjliggör informationsunderlag för att effektivisera funktioner 
såsom inköp och riskhantering.  
 
Wang et al. (2016) redovisar ett ramverk för att utföra Big data-analyser inom SCM. Ramverket 
består av fem nivåer för analys, nämligen funktionell-, processbaserad-, samarbets-, agil- och 
hållbarhetsanalys. Funktionell och processbaserad analys berör operationell SCM och avser 
analysering av problem inom försörjningskedjans aktiviteter och funktioner för att öka den 
operationella effektiviteten och minimera kostnader, samt utvärdering av verktygen för 
problemlösning för att uppnå ett effektivt, tvärfunktionellt flöde genom processen, i linje med 
verksamhetens strategi och vision. Analys som berör strategisk SCM klassificeras i tre nivåer 
där samarbetsanalys avser samverkan med externa intressenter genom försörjningskedjan som 
ett sätt att utbyta relevant information och kunskap rörande exempelvis lagerhållning eller 
standardiseringar. Extern information från leverantörer kan därtill utgöra underlag vid 
beslutfattande. För att anpassa försörjningskedjan till en snabbt föränderlig miljö är en agil 
analysmetod nödvändig. Bevakning och utvärdering av försörjningskedjan i realtid är ett sätt 
att vara flexibel och bemöta korta ledtider, osäkerheter i kundbehov eller nya trender inom 
teknik. Avslutningsvis är en analys av försörjningskedjan utifrån ett hållbart perspektiv 
nödvändig för att ta långsiktiga beslut för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det avser 
exempelvis utvärdering av leverantörer och prognoser. En illustration av ramverket återfinns i 
Figur 7.  

 

Figur 7: Ramverk för analys av försörjningskedjan utifrån fem perspektiv (Wang et al., 2016). 

Enligt Wang et al. (2016) bör organisationer ha förståelse för kopplingen mellan strategiska 
mål, riskhantering och hållbarhet och därmed ta beslut med hänsyn till hållbarhetsaspekter för 
att skapa värde och konkurrenskraft även på längre sikt. Kache & Seuring (2017) presenterar 
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dock utmaningar med att implementera digitala informationssystem och därmed möjliggöra Big 
data-analyser inom SCM. Att integrera Big data-analyser i företagets strategi är i sig en 
organisatorisk, kulturell utmaning till följd av bristande förståelse av konceptet och dess 
fördelar. Därtill är det en utmaning att sammankoppla diverse IT-system med olika 
mognadsnivå inom en organisation för att möjliggöra transparens genom hela 
försörjningskedjan. Majoriteten av organisationers olika system, exempelvis system för master 
data, inkluderar endast intern företagsinformation. Ytterligare en utmaning för att möjliggöra 
analyser av högre värde är att nyttja extern information från exempelvis leverantörer genom att 
standardisera informationshanteringen. Författarna påpekar även att en förutsättning är att 
samarbeta tvärfunktionellt inom organisationen för att främja datakvalitet och dataintegritet. 
För ett effektivt utnyttjande av data genom försörjningskedjan krävs en organisatorisk 
samordning för att anpassa initiativ inom informationsdelning och Big data till samtliga enheter. 

3.3.3 Supply Chain Management och Internet of Things 
Internet of Things (IoT) avser enheter som inhämtar, sammanställer, bearbetar och presenterar 
information från omgivningen i realtid och därefter kommunicerar den vidare (NE 
Nationalencyklopedin AB, 2017). Enligt Riggins & Wamba (2015) kan IoT i kombination med 
Big data-analyser möjliggöra ökad tranparens och effektivitet i organisationer. Det kan därtill 
nyttjas för att utföra kostnadsreduceringar och utveckla värdeskapande aktiviteter. IoT kan 
exempelvis användas för att spåra och övervaka ett objekt genom en försörjningskedja. IoT och 
teknologier såsom RFID-sensorer kan med fördel användas inom SCM för ett effektivt 
informationsflöde med uppdateringar i realtid för att underlätta planering, kontrollering och 
utförande (Dave et al., 2016).  
 
Dave et al. (2016) menar även att byggbranschens försörjningskedja kan nyttja digital 
informationsdelning och IoT för att sammanlänka aktörer och därmed möta utmaningar kopplat 
till byggbranschens dynamiska karaktär. För att samla information och därmed skapa 
möjligheter för ett effektivt nyttjande av IoT menar Xu, He, & Li (2014) att det krävs 
teknologier för sammankoppling och standardiseringar. Ett standardiserat arbete för IoT kan 
minimera förseningar, konfikter och missförstånd kopplat till datainsamling. Sedan kan 
standardisering inom IoT underlätta tillämpning för nya användare och förenkla integrationer 
med andra system.  
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4 Bransch- och företagsbeskrivning 
I följande kapitel presenteras en generell beskrivning av byggbranschen i Sverige, följt av en 
redogörelse för vad som pågår i branschen gällande digitalisering och IT-lösningar. Slutligen 
presenteras en grundlig redogörelse över organisationen där fallstudien utförts.  

4.1 Digitalisering inom den svenska byggbranschen 
Det har under lång tid byggts för få bostäder i Sverige, samtidigt som befolkningen vuxit och 
allt fler flyttar till storstäderna. Infrastrukturen har ett eftersatt underhåll, och är i behov av 
utbyggnad. För att möta dessa utmaningar har investeringar i både bostäder, lokaler och 
anläggningar de senaste åren lett till att den svenska byggmarknaden uppskattas ha en mycket 
god utveckling. Under år 2016 bedömdes bostadsinvesteringar öka med 17 procent, 
lokalinvesteringar öka med 5 procent och anläggningsinvesteringar öka med 4 procent från 
föregående år (Deremar, Isaksson, & Blom, 2016).  
 
I Sverige omsätter byggindustrin över 500 miljarder kronor per år, vilket motsvarar cirka 8 
procent av landets BNP. Det finns över 93 000 företag i byggindustrin och de sysselsätter över 
300 000 personer, där 94 procent av företagen har färre än 20 anställda. Tre byggföretag i 
Sverige omsätter över 30 miljarder kronor och har över 10 000 anställda vardera; Skanska, Peab 
och NCC. Totalt står de tre byggföretagen för cirka 18 procent av marknadsandelarna i Sverige.  
Den digitala mognaden i byggindustrin är lägre jämfört med andra industrier, såsom 
informations- och kommunikationsteknologier, handel, andra tjänsteföretag och tillverkning 
(Tillväxtanalys, 2016). Vidare visar rapporten Tillväxtanalys (2016) att den digitala mognaden 
skiljer sig mellan företagsstorlek, där stora företag har mer än dubbelt så hög digital mognad 
jämfört med små företag, oavsett branschtillhörighet. Initiativen i branschen börjar dock ta fart, 
och insikten ökar om att planering och effektiv varuförsörjning är en viktig faktor för en effektiv 
produktion och för att projekten ska kunna levereras i tid och till planerad kostnad. En stor del 
av produktionen sker i projekt och på varierande platser, med en större grad av oförutsägbarhet 
med korta ledtider och en manuell och ryckig verksamhet än vad som är normalt i andra 
branscher. Behovet av mindre variation i arbetssätt och kommunikation är därmed stort för att 
möjliggöra transparens och underlätta byggandet av digitala verktyg.  

4.2 Beskrivning av fallstudieföretaget 
Skanska grundades år 1887 under namnet Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. Det är en 
organisation inom projektutveckling och konstruktion som idag består av cirka 49 000 
medarbetare och medverkar i uppemot 10 000 projekt världen över (Skanska AB, 2017). 
Skanska har verksamhet i Europa och USA, där USA utgör den största marknaden. Projekt 
såsom Nya Karolinska Solna, Öresundsbron och La Guardia Airport är drivna av 
organisationen. Skanska har som övergripande syfte att skapa värde för intressenter, i 
kombination med att bygga för ett bättre samhälle. Ett fokus ligger i att skapa värde i projekt 
genom innovation och hållbarhet. Organisationen arbetar utefter fyra värderingar, nämligen att 
värna om livet, agera etiskt och öppet, bli bättre tillsammans och att vara vid kundens sida 
(Skanska AB, 2017). Värderingarna innebär att Skanska ska främja välbefinnande och hälsa 
och därtill ta initiativ för ett arbete med minsta möjliga miljöpåverkan. Skanska ska göra affärer 
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med hög transparens och integritet, i enlighet med organisationens uppförandekod. Det ska vara 
en lärande och samarbetsvillig organisation som arbetar nära kunder, partners och samhälle. 
Vid kundens sida är även en värdering som syftar till att förstå behov och möjliggöra för kunder 
att uppnå sin vision. Figur 8 nedan sammanfattar Skanskas värderingar. 

 

  

Figur 8: Värderingar Skanska (Skanska AB, 2017). 

I Sverige har Skanska cirka 10 000 medarbetare (Skanska AB, 2017). Skanska Sverige har som 
mål att skapa största möjliga samhällsvärde i drivande projekt, vad gäller både låg 
miljöpåverkan, hög livskvalitet såsom att främja arbetsmöjligheter i lokalsamhället. Den 
svenska verksamheten består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön och är 
uppdelad i fyra verksamhetsgrenar. Verksamhetsgrenarna benämns Bygg och anläggning, 
Bostadsutveckling, Kommersiell fastighetsutveckling och Infrastrukturutveckling. Bygg- och 
anläggningsverksamheten utgör den största grenen och delas i sin tur upp i Husbyggande, Väg 
och anläggning, och Asfalt och betong (Skanska AB, 2017). Det innefattar exempelvis bygg, 
underhåll och reparation av anläggningar, bostäder och vägar. Bostadsutveckling omfattar 
planering och analysering av mark och områdesutveckling. Inom kommersiell 
fastighetsutveckling innefattar arbetet initiering, investering och utveckling av kommersiella 
fastigheter, där logistik, kontor och volymhandel är viktiga punkter. Den fjärde och sista 
verksamhetsgrenen fokuserar mer på att investera och utveckla projekt vad gäller exempelvis 
vägar, sjukhus och vindkraftverk, det i partnerskap med offentlig sektor. 
 
Skanska strävar efter att bli ledande inom hållbar samhällsutveckling (Skanska AB, 2017). I 
och med det ska organisationen agera rätt vid varje tillfälle och i varje led. Därmed ställs lika 
krav internt såsom externt, när det kommer till samarbetspartners. Skanska arbetar aktivt med 
att säkerställa att leverantörer lever upp till riktlinjer och krav. Det görs genom förkvalificering 
och genom ett fokus på kontinuerliga, gemensamma förbättringar. Val av leverantör baseras på 
en kategoristrategi. Genom ramavtal med leverantörer försäkras sedan lönsamhet, hållbarhet 
och säkerhet. Därtill pågar ett kontinuerligt arbete med att utveckla och implementera arbetssätt 
för att nå effektiva arbetsplatser med en kostnadseffektiv materialförsörjning. En avdelning 
inom Skanska med ansvar för kategoriinköp är Nordic Procurement Unit (NPU) (Skanska AB, 
2017). NPU arbetar med att förkvalificera leverantörer, ta fram ramverk och avtal, utföra 
projektspecifika inköp och slutligen utvärdera samarbeten och utveckla leverantörer. 
Inköpskategorierna är fördelade på olika verksamhetsområden där anläggningstransporter 
tillhör verksamhetsgrenen Asfalt och betong. Det innefattar schakt-, ballast-, betong- och 
asfalttransporter både till och från anläggningar. Kategorin entreprenadmaskiner tillhör 
Skanskas verksamhetsgren Väg och anläggning, där inköpen vanligtvis innefattar maskin med 
förare. Tjänster som maskiner utför pågår vanligtvis över en längre tidsperiod, i jämförelse med 
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tjänster som utförs av anläggningstransporter, och inköp av entreprenadmaskiner genomförs 
därmed inte lika frekvent.  

4.2.1 Inköp av anläggningstransporter 
För anläggningstransporter är 82 procent koordinerade inköp. Det innebär att köp har 
koordinerats inom Skanska genom inköpare på NPU via avrop mot ett projektavtal med ett 
ramavtal i grunden, alternativt endast mot ett projektavtal. Ramavtal är tecknade med cirka 60 
leverantörer inom Sverige, vilket motsvarar cirka 70 procent av inköpen. Övriga 30 procent 
utgörs av ungefär 700 olika leverantörer, som är godkända men tecknade ramavtal saknas. 
Därtill förekommer vissa inköp med leverantörer som inte är godkända av den centrala 
inköpsfunktionen. Ibland väljer projektchefer att teckna projektspecifika avtal med andra 
leverantörer, och ibland saknas både ramavtal och projektavtal.  
 
Avrop till leverantör sker över telefon, ofta med kort framförhållning till följd av snabbt 
föränderliga förhållanden och svårigheter med planering. Bekräftelse av avrop sker oftast 
genom tyst överenskommelse. Om ingen ny information tillkommer, kan arbetsledaren eller 
produktionschefen som gjort avropet, räkna med att transportören kommer enligt 
överenskommelse. Arbete utförs och följesedel skrivs i tre exemplar, ett exemplar behåller 
transportören, ett lämnas till arbetsledare eller produktionschef för signering och ett exemplar 
lämnas till åkeriet eller transportförmedlingen. Informationen i följesedeln är underlag för 
formulering av fakturan som leverantören skickar till Skanska. När fakturan kommer till 
Skanska görs en kontroll av fakturan för att säkerställa att debiteringen är korrekt.  
Anläggningstransporters fyra kategorier: ballast, schakt, betong och asfalt, har olika prisformer 
och därmed olika fokus på vikt av material samt identifiering av materialtyp. Gemensamt är 
dock att leverantörerna är främst i det större segmentet och både in- och utleveranser sker på 
projekten och anläggningarna. Generellt sett delas lite information med leverantörer innan 
avrop görs, delning av inköpets grovplan till leverantörer sker exempelvis sällan. Den generella 
inköpsprocessen för anläggningstransporter beskrivs i Figur 9 nedan.  

 

Figur 9: Inköpsprocess för anläggningstransporter. 

Inköpsprocessen för anläggningstransporter inleds inte alltid med formulering av ett ramavtal. 
Om ramavtal finns, finns inte alltid projektavtal och vice versa. Avrop sker i samtliga fall, samt 
inlämning av följesedel och fakturering, men däremot sker signering av följesedlar sällan. I 
vissa fall sker avrop utan ramavtal och projektavtal. Det görs på plats i projekten genom 
telefonsamtal med leverantör. Som Figur 9 ovan visar, är de streckade aktiviteterna i processen 
de som förekommer, men där det sker undantag i större eller mindre utsträckning. De aktiviteter 
som är markerade med orange, nämligen avrop, följesedel och fakturering, sker alltid.  
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4.2.2 Inköp av entreprenadmaskiner 
Uppemot 72 procent av inköpen av entreprenadmaskiner är koordinerade inköp. Ramavtal är 
idag tecknat med 36 stycken leverantörer i Sverige och maskinkvalificeringsavtal finns tecknat 
med ytterligare 133 leverantörer. Vid projektuppstart tilldelas projektchefen en mängd av de 
godkända leverantörerna i regionen i form av en leverantörstriangel. Leverantörstriangeln 
redogör för vilken eller vilka leverantörer som anses mest lämpliga för projektet utifrån den 
centrala inköpsfunktionens perspektiv. Beslutet om att göra inköpet av tjänsten hos en av dessa 
leverantörer tas av projektchefen och behöver inte nödvändigtvis följa rekommendationerna 
från NPU. När överenskommelse med leverantör har nåtts tecknas i vissa fall ett projektavrop. 
Tidigare låg ansvaret för att teckna avtal på projekten, men i dagsläget är projekten mer styrda 
vid inköp. 
 
I projektavropet framgår information om uthyrare, organisationsnummer, inhyrare, arbetsplats 
i form av projekt, fakturareferens och adress till arbetsplats. Vidare skrivs omfattning av hyran 
av maskinen med förare angivet i maskinlittera, typ av maskin, fabrikat, modell, motorsteg, pris 
per timme, hyrestid samt ingående tillbehör. Arbetsplatsförhållanden fastställs tillsammans 
med tillhandhållandet av handlingar och uppgifter från uthyraren. Kontaktuppgifter för både 
uthyraren och inhyraren lämnas och en mötesrutin utformas. Avropen omfattar även 
överenskomna arbetstider, samt överenskomna priser per timme, olika typer av stilleståndspris, 
extra utrustning och övriga kostnader. När projektavrop inte tecknas sker avropet i form av 
samtal med leverantören, detta sker även utan att ramavtal är tecknat med leverantören och 
därefter utförs arbetet. Längden på arbetet varierar från projekt till projekt. Under tiden lämnas 
vanligtvis följesedlar in vid varje veckoslut. Följesedlarna ska signeras och användas som 
underlag när fakturan kommer in för kontroll. Inköpsprocessen för entreprenadmaskiner 
illustreras i Figur 10. Som figuren visar tecknas ramavtal med vissa leverantörer och inköp sker 
inte uteslutande från de leverantörer där ramavtal finns. Projektavrop skrivs i vissa fall, om 
detta görs betraktas det som ett skarpt avrop. I de fall där projektavrop inte formuleras sker ändå 
alltid ett avrop, ofta i form av muntligt samtal med leverantör.  

 

Figur 10: Inköpsprocess för entreprenadmaskiner. 
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5 Empiri 
Detta kapitel redogör för resultatet från studiens datainsamling. Empirin presenteras med koppling till 
studiens frågeställningar och är därmed indelad i tre huvudområden, informationsutbyte, 
digitaliseringsinitiativ och effekter.  

5.1 Informationsutbyte utifrån olika perspektiv 
För att besvara forskningsfrågan angående vilken information som bör utbytas inom respektive 
aktivitet i inköpsprocessen har intressenter inom främst tre kategorier kontaktats, IT, projekt 
och leverantörer. IT och projekt är interna aktörer inom fallstudieföretaget medan 
leverantörerna är externa aktörer. Totalt presenteras fyra stycken leverantörers perspektiv på ett 
digitalt informationsflöde i processen och vilken typ av information som är väsentlig att dela. 

5.1.1 IT-perspektiv 
Enligt en medarbetare inom Skanskas IT-avdelning är det viktigt att fokusera på att effektivisera 
tidskrävande aktiviteter som sker manuellt och ändå är kärnkompetenser. Det är nödvändigt att 
ett system fungerar för både leverantörer och beställare, informationen som skickas måste 
därmed kunna nyttjas på ett klokt sätt. I planeringsstadiet för beställare är det viktigt att 
minimera tidskrävande lokalisering av leverantörer. Idag skiljer sig mognadsnivån mellan 
diverse system och aktörer. Mognadsnivån för olika system bör ligga på samma nivå när det 
gäller att dela information vid planering. För att integrera ett isolerat system med affärssystemet 
krävs en koppling för att överföra information. Enligt en IT-ansvarig bör Skanska fokusera på 
fördelarna med standardprocesser och sedan utveckla ett system utifrån det, som anpassas 
utefter respektive kategori inom organisationen på en rimlig och hanterbar nivå. Systemen 
kopplade till en organisation måste integreras med andra verksamhetsgrenar och system då ett 
isolerat system inte kan skapa mervärde ur ett helhetsperspektiv. Det uppges att hänsyn måste 
tas till att informationen ska flöda för att skapa värde vid implementering och sedan bör en 
organisation välja system utifrån en informationsmodell för att säkerhetsställa att olika 
systemlösningar passar.  
 
Under ett intervjutillfälle framgick det att Skanskas inköpsprocess inte har ett systemstöd tidigt 
i inköpsprocessen utan Skanska har endast investerat i en baktung IT-integration. Idag sker 
kontrollen via fakturorna, men Skanska bör övergå till kontrollering av betalplanen och sedan 
följa upp mot den under projektet. För att bibehålla en kontroll på pengaflödet menar en IT-
ansvarig att Skanska bör ha en framtung process med projektavtal och ordrar i systemet som, 
tillsammans med budgetuttaget, godkänns i förväg. En verksamhetsutvecklare, 
Verksamhetsutvecklare A, menar också att avstämningen i inköpsprocessen sker idag vid 
fakturering, vilket ökar sannolikheten att felaktigheter uppstår, då fakturor exempelvis 
försvinner eller tillkommer. För att underlätta avstämning bör ett system registrera vilka inköp 
som gjorts och vilka kostnader som respektive inköp medför. Då finns informationen om vilka 
kostnader som ska debiteras samlad, vilket kan fungera som underlag vid en slutgiltig 
fakturakontrollering. Vid en intervju framgick att ett första steg mot en digitaliserad 
inköpsprocess kan vara att fotografera följesedeln och registrera att följesedeln tillhör ett 
specifikt projektavtal för att sedan jämföra det dokumentet med fakturan. 
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Verksamhetsutvecklare B inom Skanska beskriver vid intervju att "en områdeschef på Asfalt, 
som var ansvarig för kostnaden inom det entreprenadområdet, kunde hantera runt 100 fakturor 
varje dag. Han var tvungen att godkänna och skicka iväg dem och någon innan honom hade 
kontrollerat och matchat fakturorna med följesedlar för att säkerställa att fakturan stämde”. Ett 
problem med den typen av kontroll uppges vara att det är svårt att följa upp kvalitativa aspekter 
kopplade till tjänsten som köpts in. Till exempel kvaliteten på tjänsten, leveransprecision och 
korrekt uppskattat behov. ”Det försvårar kontinuerligt lärande och förbättringsarbete. Om vi 
inte följer upp och mäter den typen av nyckeltal får vi ingen koppling till vår försörjningskedja”. 
 
Rörande möjligheterna till självfakturering framgår det vid intervjuer att det krävs en 
specificering av vad som ingår i avtalen för att inblandade parter ska vara överens om allt som 
står på fakturan. Vid en intervju med en IT-ansvarig uppgavs det att ett avtal bör därmed 
innefatta godkännande att utföra eventuella ändringar på grund av avvikelser under projekt. Det 
krävs därtill en uppgörelse rörande innebörden av all information som utbyts mellan aktörer 
och hur respektive mängd ska regleras vid ändringar. Ett projektavtal innehåller information 
såsom projektnummer, aktivitet och resurs, vilket uppges kunna fungera som en 
informationskoppling vid självfakturering. Verksamhetsutvecklare A menar att genom att 
koppla avrop till inköpsavtalet genom ett system genereras information direkt om vad avropad 
tjänst kommer att kosta. Detta följs upp genom rapportering från maskinist eller transportör och 
vid bekräftelse av utförd tjänst, genereras en faktura i affärssystemet och utbetalning till 
leverantör sker. En specifikation skickas till leverantören med information om vad som 
rapporterats in från dess maskinist eller transportör.  
 
Under en intervju med Verksamhetsutvecklare B inom Skanska framgick det att fokus på 
processer och försörjningskedjor är en nyckelfaktor för att uppnå ett effektivt flöde, både av 
produkter och information. ”I ett projektverktyg ska det ligga en planerad arbetsorder, där det 
framgår vad som ska göras. Arbetsordern planeras centralt och i samband med att den planeras 
borde nödvändiga materielleveranser kopplas till respektive arbetsorder. Då skulle inte 
orderhanteringen behöva skötas från projekten utan de skulle vara mottagare av information”. 
Vidare menar verksamhetsutvecklaren att för transporter av asfalt och betong är vikten av 
central planering utifrån produktion av materialet väsentlig. ”Produktionen strävar efter att 
optimera tillverkning av efterfrågat material och i tätorter där flera fabriker finns kan 
tillverkningen förflyttas. Har transportavropet redan gjorts, innan produktionsplanering, måste 
transportören omdirigeras”. För att hantera den här typen av förändrade flöden menar 
verksamhetsutvecklaren att det är viktigt att fastställa vad det är för jobb som ska utföras och 
vilka produkter det kräver i den centrala planeringen.   
 
Enligt rapporten Shaping the future of construction (2016) framtagen av World Economic 
Forum och Boston Consulting Group har Skanska redan utvecklat ett nätverk för medarbetare 
inom Business Intelligence Management (BIM), virtuell design och konstruktion för att främja 
planering, utförande och leverans vid projekt genom nya teknologier och innovativa processer. 
Nätverket syftar till att fungera som en stödfunktion, utveckla standarder, utbilda personal och 
dela erfarenheter för att förbättra Skanskas arbetssätt. Angående framtidens arbete vad gäller 
digitalisering och inköp menar Skanska AB:s vice VD inom Information System Strategy att 
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Skanska bör skapa en kultur och acceptans för att anpassa sig till nya arbetssätt. Dagens 
teknologier möjliggör för en ny typ av konkurrenter, då IT-företag kan slå sig in i 
byggbranschen. För framtidens Skanska krävs det en automatiserad förhandling av inköp och 
matchade grundkrav för att uppnå effektivitet genom standardisering. Det pågår redan diverse 
initiativ vad gäller nya teknologier inom Skanska, exempelvis pågår en implementering av ett 
Tag & Tack system för att logga information automatiskt genom RFID-sensorer och därmed 
möjliggöra spårbarhet. Skanska AB:s vice VD inom Information System Strategy menar också 
att nyttjande av IoT skapar möjligheter att göra leverantörsanalyser, lokalisera massor, koppla 
ihop behov och möjligheter. 

5.1.2 Projektperspektiv 
Vid intervju med en projektchef framgick att värdefull information att dela under 
inköpsprocessen är innehållet i avtalen, mer specifikt uppförandekod, miljökrav, allmänna 
regler, krav på F-skattsedel och så vidare. Därtill krävs informationsdelning av specifikt timpris 
för respektive projekt då det är av stor vikt att kommunicera vad som ingår i ett timpris till 
aktuell leverantör. Enligt en inköpare på projekt är information om vad som ingår i priset, i 
form av exempelvis GPS-utrustning, även av stor vikt att dela genom inköpsprocessen. 
Information rörande miljökrav är därtill viktiga, då krav skiljer sig beroende på kund och 
projekt. I projektavtalet specificeras även unika krav på maskiner, drivmedel eller liknande. 
Information gällande godkänd ekonomi och skattesituation är också nödvändig. Ett flertal 
leverantörer till Skanska är enmansföretagare och betalar därmed inte arbetsgivaravgifter för 
anställda, vilket är behövligt att notera. Genom inköpsprocessen krävs kontrollering att 
leverantörer följer Skanskas uppförandekod, att de arbetar utefter en miljö- och kvalitetsplan. 
Sedan behövs information gällande leverantörernas framfart i produktionen, prestation, 
kommunikation, utveckling och marknadsanpassningar i form av nödvändiga uppdateringar av 
maskiner och arbetssätt. 
 
Enligt en logistikchef inom Skanska Asfalt kan informationen rörande maskinist och tidplan 
för tjänsten med fördel ske digitalt. Däremot är informationsutbytet när det exempelvis blir 
avbrott i projekten eller att antalet maskinister kan minimeras och maskinister blir friställda, 
nödvändig att ge direkt till berörd person då den typen av information är mer känslig. Vid en 
intervju med en projektchef inom Väg och anläggning framgick det att projektspecifika portaler 
där leverantörer och kunder har möjlighet att publicera och ta del av information skulle 
möjliggöra ett mer effektivt informationsutbyte och eliminera tidsåtgång för lokalisering av 
följesedlar vid kontrollering av utförd tjänst. Att möjliggöra för andra externa aktörer att ha 
åtkomst till portalen skulle generera en snabb delning av dokument mellan olika intressenter. 
Det kan exempelvis vara en portal med specifika vyer för varje aktör, där åtkomst till olika 
delar av portalen styrs baserat på aktörens roll i projektet. Utöver det uppgavs att säkerhet är en 
viktig aspekt att dela med leverantörer. Då materialleverantörer eller maskinleverantörer är 
delaktiga och påverkas av händelser i projekt är det önskvärt att inkludera dessa leverantörer 
för att ta del av deras insikter vid säkerhetsstopp för att gå igenom händelser och åtgärder. Då 
skulle till exempel ett gemensamt system underlätta för att dela och sprida den informationen. 
Vid en intervju framgick därtill att det vore värdefullt att dela information om rutiner vid utsläpp 
och andra viktiga förhållningssätt gällande både miljö och säkerhet med leverantörer. 
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I intervjun med en logistikchef inom Skanska Asfalt framgick det även att dagens inköpsprocess 
innefattar en mängd slöserier. Den mest uppenbara ineffektiviteten är tomma returkörningar, 
då ungefär 50 procent av alla transporter går tomma tillbaka. Det finns även både oklarheter 
och direkta felaktigheter som byggs in i en inköpsorder. Vanligtvis ringer en anställd på ett 
projekt, såsom produktionschefen, och beställer morgondagens transporter. Då utbyts 
grundläggande information rörande exempelvis när lastning och leverans ska ske. Därmed 
skapas en osäkerhet i inköpet redan där. Det uppges vara en osäkerhet när transporterna väl 
ankommer till asfaltverket för lastning, och en mängd störningsfaktorer som gör att det ofta blir 
köbildning. Viktig information vid inköp är främst när, var och hur. Det avser leveranstid, 
artiklar, vad man beställer, vem som beställer, tid, ton och pris. Enligt logistikchefen inom 
Skanska Asfalt finns det ett behov av att digitalisera det fysiska beställningsflödet vad det gäller 
transporter, asfaltsmassa, trafikanordning, skyltar, flaggvakter, grävmaskinister och massa 
material till arbetsplatsen. Den informationen behöver finnas i ett digitalt system, därefter krävs 
en integration med systemet för planering och orderläggning.  
 
Enligt en inköpare på Stora Projekt inom Skanska innebär digitalisering av inköpsprocessen 
först och främst att registrera och skicka leveranstörslistor på prioriterade leverantörer, där 
leverantörslistorna utgörs av förkvalificerade och skattegodkända leverantörer. Respektive 
projekt gör sedan ett leverantörsurval utifrån listorna för att teckna projektavtal. Gällande 
maskinister är lämplig förare av störst vikt, därefter tas hänsyn till parametrar såsom pris, 
funktioner, maskinkrav och miljökrav. I ett system efterfrågas en kontrollering rörande 
skatteskulder, att leverantörer följer Skanskas uppförandekod, vad gäller exempelvis 
arbetsmiljö och säkerhet. Det avser även ekonomi och framfart i produktion, kompetens och 
kommunikation. Att leverantörer arbetar enligt en miljö- och kvalitetsplan, att de anpassar sin 
verksamhet utefter den moderna marknaden och uppdaterar maskiner och arbetssätt om 
nödvändigt. För att samla nämnd information är ett inköpsverktyg med en portal ett alternativ, 
och därtill för att registrera kompletterande förfrågningsunderlag (KFU). Skanskas inköpare på 
Stora Projekt ser avslutningsvis fördelar med ett framtida systemverktyg för att teckna och 
signera avtal, följa upp avtalet för att säkerställa fakturering enligt rätt timpris och att antal 
arbetade timmar stämmer.  

Från enkätstudien framgår det bland annat att arbetsledare, produktionschefer och projektchefer 
lägger 1–12 timmar per vecka för kontroll av fakturor, se Figur 11. Medelvärdet, oberoende av 
roll, gällande tidsåtgång för kontroll av inkomna fakturor är 2,6 timmar per vecka. Vidare anger 
60 procent av respondenterna att underlag för kontroll av fakturor saknas vid mindre än 20 
procent av tillfällena, se Figur 12.  
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Figur 11: Antal timmar per vecka för kontroll av fakturor. 

 

Figur 12: Andel fall då underlag saknas för kontroll av fakturor. 

Det förekommer i dagsläget att följesedlar saknas och att de inte alltid är signerade. En 
produktionschef anger att om underlag saknas attesteras inte fakturan och denne tar då kontakt 
med leverantören. Produktionschefen anger dock att det sällan händer. ”Generellt är det enklare 
med maskintjänster då de ofta är underentreprenörer som går på timme. Transporter som kan 
gå på timme och ackord beroende på vad de utför tar längre tid. Där lägger vi mycket tid och 
tyvärr är det inte ovanligt att uppgifter saknas.” 

5.1.3 Leverantörsperspektiv 
Leverantör A är en transportförmedling och fallstudieföretaget utgör en av leverantörens största 
kunder i region Stockholm. Vid en affär sker beställningen sällan genom Leverantör A:s växel, 
utan den sker över telefon med en arbetsledare eller maskinist. Det är främst den personliga 
relationen som ligger till grund för typ av kontakt vid beställning. För affärer gällande 
transporter sker beställningen ofta genom växeln, men beställningar från Skanska Asfalt och 
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betong läggs via internet i Leverantör A:s egna ordersystem. Det avser transporter av redan sålt 
material, där materialet ska transporteras från en plats till en annan. Beställningar inkluderar 
generellt information såsom maskinstorlek, tillbehör och tidsspann för tjänst. När en 
överenskommelse nåtts meddelas Leverantör A:s kontor, information kommer därmed till 
kontoret i efterhand, vilket försvårar hantering av ordern, planering och möjligheten att se 
beläggningsgrad.  
 
Skanska hanterar dessa beställningar och det är framförallt schakttransporter och kranfordon 
som beställs via Leverantör A:s ordersystem, men samma möjlighet finns tillgänglig för 
beställning av grävmaskiner. Vid beställning via internet kan Skanska specificera önskad 
transporttyp och därefter tillsätter Leverantör A rätt fordon med rätt förare för respektive order. 
Det möjliggör delning av information om förare, fordonsnummer och så vidare. Vikten av att 
det är rätt förare vid inköp av maskiner är en orsak till att en dialog över telefon med 
arbetsledare eller maskinist anses nödvändig och behovet från beställare och säljare att ställa 
många följdfrågor försvårar också den digitala orderläggningen. Möjligheten att lämna 
önskemål om en viss förare finns däremot i Leverantör A:s ordersystem, tillsammans med 
önskemål om maskintyp och så vidare. Ordersystemet kan även hantera önskemål från kund att 
arbeta med ett visst företag då Leverantör A även kontrakterar leverantörer.  
 
Enligt Drift och IT-chefen hos Leverantör A är problemet med ineffektiv pappershantering, 
följesedlar och manuellt arbete aktuellt. Hos Leverantör A har förare och maskinister tillgång 
till en applikation som är kopplad till respektive fordon. Alla transportsedlar kan då fotograferas 
och när chauffören använder applikationen för att meddela att ett uppdrag är slutfört, 
återrapporteras all dokumentation för inköpet över e-post. På så sätt är alla signerade våg- och 
tippkvitteringar kopplade till ett dokument. De laddas även samtidigt upp i Leverantör A:s 
ordersystem, vilket innebär att all dokumentation samlas på ett ställe. Drift och IT-chefen hos 
Leverantör A menar följande ”Ett vedertaget problem i branschen är bortkomna 
transportdokument. En risk med arbetssättet är kopplat till den mänskliga faktorn då det 
förekommer att anställda glömmer att fotografera dokument. Ytterligare en risk är att 
information försvinner då order läggs via telefonsamtal, vilket i sin tur påverkar effektiviteten 
och försvårar arbetet i genom processen”.  Enligt Drift och IT-chefen kan många telefonsamtal 
undvikas genom att säkerställa att rätt information kommer till rätt ställe från början. 
Information som kan försvinna vid telefonsamtal är exempelvis uppgifter om vilket 
kostnadsställe som ska faktureras. Felaktigheter rörande kodsträng leder vanligtvis till en 
tidkrävande process för att lokalisera utfört arbete, vem som ska betala vad och till vem. 
 
Drift och IT-chefen menar vidare att ett digitalt system kan bidra till delning av information i 
realtid, och därmed möjligheten att följa transporter och identifiera var de är på väg. Ytterligare 
en önskvärd funktion är att dokumentera historik och möjliggöra spårbarhet i systemet. Att 
beräkna miljöpåverkan är enligt leverantören mindre intressant, främst för att det inte 
efterfrågas av kunderna i samma utsträckning som tidigare. Exempelvis menar Drift och IT-
chefen att koldioxidutsläpp nu beräknas enligt schabloner och inte utifrån varje enskild 
transport eller maskin. Gällande maskindokumentation och uppgifter kring förarna har 
Leverantör A diskuterat möjligheten till en digital arbetsplatslegitimation och därmed samla 



 34 

dokumenten digitalt genom att exempelvis koppla informationen till ID06 via en QR-kod, eller 
möjliggöra för leverantörer att ladda upp dokumenten i en portal tillhörande Skanska.  
 

”Informationen är väsentlig för samtliga aktörer i 
branschen och lagras lämpligast i en molnbaserad 

tjänst, där åtkomst kan ske genom Mobilt BankID eller 
liknande legitimering. En viktig aspekt är då möjligheten 
att spåra vem eller vilka som hämtat information om vad 

och när. Det skulle även underlätta för förarna och 
maskinisterna, då de kan spara all viktig information om 

utbildningar och liknande på ett ställe.” 

– Drift och IT-chef 

 
Leverantör B är en maskinentreprenör med 20 stycken anställda som erbjuder maskin- och 
lastbilstjänster. Vid beställning från Skanska tar ansvarig kontakt med Leverantör B via telefon. 
Vid ett avrop efterfrågas främst information angående typ av körning, maskinutrustning, 
avtalstid, utbildningskrav och maskinkrav. Leverantör B behöver informationen för att 
identifiera lämplig förare och för att utrusta maskinen korrekt. Övrig information som anses 
värdefull i ett digitalt system är exempelvis antal utförda timmar för maskinerna och vilken typ 
av utrustning som används. Förslag på funktioner i ett digitalt system är integration mellan 
Skanska och Leverantör B:s bokningssystem gällande faktura och följesedel. Därtill efterfrågas 
öppna formulär för att inkludera mjuka parametrar vid en beställning. Kvalitet- och 
miljöansvarige hos Leverantör B menar vidare att den personliga kontakten mellan beställare 
och leverantör medför mycket positivt. ”Öppna dialoger innebär att annan viktig information 
kan utbytas vilken kan vara svår att dela i ett digitalt system”. Det är också viktigt att ha 
arbetsmiljö och säkerhet i åtanke vid digitalisering konstaterar Kvalitet- och miljöansvarige. 
”Jag tycker inte att maskinisterna ska hålla på med datorer och mobiler i maskinerna, det är inte 
bra för arbetsmiljön. Jag skulle inte vilja lägga mer ansvar på dem gällande informationsdelning 
utan det ansvaret tar jag. De ska fokusera 110 procent på produktionen”.  
 
Leverantör C är ett schakt- och transportbolag med totalt 150 anställda, exklusive 
underentreprenörer. Inköp av Skanska innefattar cirka 20–30 löpande transporter av främst 
transporter för grus och asfalt i nordvästra Skåne, men händelsevis kör de åt Skanska kring 
Stockholm. Beställningar mellan Leverantör C och Skanska sker vanligtvis dagen innan 
körning över telefon, alternativt via e-post. Inköpets följesedel lämnas av chauffören till 
Skanskas arbetsledare, anläggare eller övrig anställd som är på plats. Följesedeln är i 
pappersformat och fylls i manuellt då majoriteten av Skanskas arbetsledare efterfrågar 
följesedlar i pappersform som underlag till fakturering. Följesedeln signeras och chauffören tar 
en kopia till Leverantör C, där de samlas in och sammanställs till en faktura som skickas 
elektroniskt till Skanska. Viktig information att främst få från Skanska är rätt kontonummer till 
rätt projekt samt kontaktperson. Därtill efterfrågar Leverantör C ett digitalt system för att dela 
gatuadress för projekt, med anledning att underlätta för nya chaufförer och för att minimera 
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onödiga telefonsamtal. Under år 2017 pågår ett pilotprojekt mellan Skanska och Leverantör C 
där ett nytt system för informationsdelning prövas. Transportledaren för Bygg och Anläggning 
hos Leverantör C konstaterar följande ”idag kör ett asfaltslag med det nya systemet och det har 
fungerat bra. Det har blivit en del dubbelarbete eftersom det nya systemet inte är integrerat med 
vårt system”. Systemet som testas mellan Skanska och Leverantör C beskrivs mer utförligt i 
avsnittet nedan, benämnt System B. 
 
Studien innefattade även en semi-strukturerad intervju med Leverantör D, en enmansföretagare 
med en bandmaskin som har varit leverantör till Skanska i Östergötland sedan år 2003. Vid nya 
projekt sker informationsutbytet med Skanska via telefon och under projektets gång utbyts 
information rörande uppdateringar, tid- och resursplanering och framfart i projektet genom 
daglig, muntlig dialog och vid veckovisa möten. Faktureringen sker digitalt i dagsläget via e-
fakturering då Leverantör D scannar signerade följesedlar och skickar fakturan tillsammans 
med tillhörande följesedel digitalt till Skanska. I dagsläget upplever Leverantör D att Skanskas 
kontrollering av följesedlar och fakturor är ineffektiv, vilket kan leda till en tidsförödande 
utbetalning av utfört arbete från Skanskas sida. ”Man kan tycka att Skanska kan ställa högre 
krav på vem som skriver på följesedeln för att det ska rulla direkt till betalning. Det verkar vara 
en kostnadskrävande procedur bara för att Skanska ska kunna betala ut pengar”.  
 
Vad gäller digital information menar Leverantör D att en hemsida eller liknande är önskvärt för 
att ta del av bland annat planering inför projekt. Därtill kan en hemsida för projektets aktörer 
nyttjas för att följa upp färdiga projekt. ”På veckomöten redovisas tydligt vad Skanska har 
räknat på, vilket kan finnas på en hemsida för att kunna kika på det i lugn och ro. Det skulle 
även vara intressant när väl ett jobb är färdigt att se i efterhand hur ett projekt har gått 
ekonomiskt.” Avslutningsvis anser enmansföretagaren att ett digitalt informationsutbyte är 
välkomnat då det underlättar och förkortar hanteringstiden både för leverantörer och för 
Skanska.  

5.1.4 Sammanställning av informationsutbyte  
Baserat på intervjuer, enkätundersökning och insamlat material från intressenter inom IT, 
projekt och leverantörer, sammanställs informationsutbytet i dagsläget genom inköpsprocessen 
i Figur 13 nedan. Informationsutbytet för respektive kategori presenteras uppdelat i ingående 
nyckelaktiviteter i inköpsprocessen för att identifiera likheter och skillnader mellan 
kategorierna anläggningstransporter och entreprenadmaskiner. Som Figur 13 illustrerar är 
övergripande information densamma för bägge kategorierna i två av aktiviteterna i processen, 
ramavtal och fakturering. För anläggningstransporter illustreras nödvändig information i 
projektavtal, avrop och följesedel i den vänstra kolumnen. I den högra kolumnen illustreras 
nödvändig information för entreprenadmaskiner i maskinkvalificeringsavtal, projektavrop eller 
avrop samt i följesedel.  
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Figur 13: Sammanställning av nödvändig information i inköpsprocessen. 

5.2 Digitaliseringsinitiativ 
För att undersöka möjligheterna till digitalisering av informationsflödet i inköpsprocessen för 
anläggningstransporter och entreprenadmaskiner har främst två pågående initiativ inom 
Skanska studerats, implementering av systemen benämnt System A och System B. Sedan har 
ett standardiseringsinitiativ för informationsdelning inom branschen undersökts och för att dra 
lärdom av liknande inköpsprocesser inom andra branscher har anställda inom IKEA och 
Lantmännen intervjuats.  

5.2.1 Inom fallstudieföretaget 
System A och System B har implementerats inom Skanska med syfte att digitalisera 
informationsflödet. I dagsläget är det två påbörjade initiativ inom endast avgränsade delar av 
verksamheten. System A är en plattform som utgörs av fyra grunddelar, nämligen mobil order, 
elektronisk körjournal, elektronisk personalliggare och fordonslösningar. System A har idag ett 
antal olika applikationer och funktioner implementerade inom Skanska, bland annat 
körjournaler och sensorer som nyttjas vid lastning och lossning. På Skanska Betong nyttjas 
System A vid logistik- och transportplanering av utleveranser och hantering av våg-information 
för bergmaterial. Verksamhetsutvecklare B menar att en brist med både System A och B är att 
de saknar ett övergripande perspektiv och synsätt utifrån försörjningskedjor. Systemen 
möjliggör inte för uppföljning av nyckeltal utan är snarare administrativa verktyg.  
 

Ramavtal
Allmänna regler, Kvalitetskrav, Miljökrav & Uppförandekod

Följesedel
• Beställare, adress & arbetsplats
• Projekt, aktivitet & resurs
• Leverantör & förare
• Registreringsnummer
• Fordonsbeskrivning
• Datum

• Godsslag
• Start- & slutpunkt
• Timmar
• Kilometer 
• Kvantitet
• Datum & underskrift

Projektavtal
• Arbetsplatsförhållanden
• Fordonstyp
• Omfattning
• Pris per enhet

• Projekt
• Projektnummer, aktivitet & 

resurs
• Start- & slutdatum

Avrop
• Antal fordon
• Avsändarens adress
• Fordonstyp

• Lastnings- & lossningstid
• Mottagarens adress

Maskinkvalificeringsavtal
• Arbetsplatsförhållanden
• Besiktningsintyg
• Försäkringar
• Maskindokumentation

• Miljövarudeklaration
• Utförandekrav
• Yrkesbevis

Följesedel
• Beställare, adress, & 

arbetsplats
• Projekt, aktivitet & resurs
• Leverantör, förare & maskin
• Datum

• Arbetsbeskrivning
• Ordinarie körtid
• Övertid
• Total arbetstid
• Datum & underskrift

Projektavrop/avrop
• Maskin- & maskinistkrav
• Omfattning
• Pris per timme

• Projekt
• Projektnummer, aktivitet & 

resurs
• Tillbehör

Fakturering
• Fakturamottagarens namn
• Leverantörens adress
• Fakturanummer
• Faktura- & förfallodag
• Leverantörens betalsätt

• Tjänstens mängd, 
omfattning & art

• Projektnummer, 
aktivitet & resurs

• Pris
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Vad gäller inköp är implementering av System A endast i uppstartsfasen. Systemet fungerar 
främst som stöd för att sammanställa information för fakturering till kunder åt Skanska. Hittills 
har Skanska fokuserat på att möjliggöra insamling av information för att fakturera sina kunder. 
Effekter som identifierats med System A är dels att säkerställa att arbetet utförts och för 
Skanska Betong har planeringen underlättats, då produktionen för betong har kunnat planeras 
för att minimera exempelvis väntetider. En del av applikationerna i System A har integrerats 
med affärssystemet, vilket leder till mindre arbete då information endast lagras vid ett tillfälle 
och kvaliteten ökar då fel i informationen minskar när den finns på ett ställe.  
  
Det finns flera sätt att lösa inköpsinteraktioner med System A. Utifrån alla utleveranser som 
finns i systemet vill Skanska också skapa det för inköp genom att inkludera orderrader i 
affärssystemet. Orderraderna innehåller information om artiklar med vissa värden och 
information om vad det är som ska köpas in och vad leverantören ska ha betalt för. På så sätt 
kan Skanska skapa en inköpsorder och en självfaktura. Ett pågående test syftar till att generera 
självfakturor som underlättar fakturahantering, då informationen om vad som ska betalas finns 
internt. I dagsläget finns ingen integration, vilket försvårar en jämförelse mellan inköpsordrar 
och fakturor. När Skanska exempelvis köper transporter får varje transport en ny rad på 
inköpsordern, men inköpet sammanställs på fakturan. Personal inom Skanska tvingas därmed 
att genomföra en tidskrävande utredning för att klargöra vilken rad på inköpsordern som är 
kopplad till den inkommande fakturan. I enkätundersökningen framgick att inköpsprocessen 
kan effektiviseras med hjälp av ett projektanpassat inköpssystem, inte flera olika system. 
 
System B är en alternativ tjänst, en molnbaserad applikation för arbetsorder, tidrapportering 
och samordning. System B tillhandahåller information i realtid i olika vyer för respektive 
användare. Systemet hjälper dels vid kvalitetsstyrning, och för att uppnå ett jämnt flöde av 
fordon och så vidare, utifrån ett logistikperspektiv är System B gynnsamt för att säkerhetsställa 
hög nyttjandegrad av fordon i en geografi. Sedan innefattar applikationen GPS-funktioner som 
navigering, snabbmeddelanden och trafikinformation. Ytterligare en styrka med System B är 
att systemleverantören inte tar betalt för hårdvara eller utveckling, de har en standardlösning 
för en abonnemangskostnad. Vid intervju med en leverantör framgick det att System B är ett 
gynnsamt verktyg för att ge viktig information såsom gatuadresser, kontonummer och 
kontaktperson. Däremot medför System B dubbelarbete på grund av att det är ett isolerat 
system.  
 
En IT-ansvarig inom Skanska menar också att System B är användbart på en liten del i 
verksamheten, men det kan inte vara fristående från andra system inom Skanska. En 
verksamhetsutvecklare menar att sättet som System B används inom Skanska Asfalt är alltför 
frikopplat då det varken kopplar till planering bakåt i försörjningskedjan eller fakturering 
framåt i kedjan. System B används i ett projekt för klassificering av material i syfte att öka 
spårbarhet och under samtal med en maskinist som rapporterar i System B framgick det att 
systemet fungerade väl. Gränssnittet är användarvänligt enligt maskinisten och en arbetsledare 
på samma projekt menar att information som sparas är mycket värdefull för att säkerställa 
materialets spårbarhet. Ytterligare ett initiativ för att samla information vid projekt är en intern 
portal. Enligt en projektchef inom Skanska är det endast ett fåtal projekt som arbetar med 
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portalen inom organisationen. Portalen är kopplad till Skanskas affärssystem och i dagsläget är 
det endast projektmedlemmar inom Skanska som har tillgång till portalen. Medlemmarna har 
åtkomst till portalen genom en surfplatta eller dator och portalen länkar direkt till olika delar i 
Skanskas affärssystem för att underlätta arbete och för att samla information och verktyg. 

5.2.2 Ett exempel från byggbranschen 
Sverige är först i världen, och hittills ensamma, med att samordna och skapa förutsättningar för 
digitalisering i byggindustrin. Inom bygg- och anläggningsbranschen är det organisationen 
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst) som driver utvecklingen av 
standardisering. Uppdraget för BEAst är att ”ta fram standarder och tjänster för elektroniskt 
informationsutbyte som leder till sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till 
byggbranschen”. I dagsläget har BEAst drygt 100 medlemmar, bestående av företag och 
organisationer från branschens olika delar som samverkar i ett nätverk för att utveckla 
branschens e-affärer. En IT-konsult som är involverad i arbetet med BEAst menar att det lägger 
en grund för en mer välförankrad standard. Vid arbetet med processbeskrivningar och 
standarden har utgångspunkten varit att fokusera på hur arbetet borde utföras, istället för att 
utgå från hur arbetet sker i dagsläget.  
 
BEAst Supply Nordic e-Construction (NeC) är en standard från BEAst för 
anläggningstransporter och maskintjänster. Standarden vänder sig till bygg- och 
anläggningsföretag samt deras leverantörer av åkeritjänster och material som ballast, betong, 
asfalt, återvinning och byggavfall. Syftet är att effektivisera verksamheten genom en förenklad 
hantering till följd av ett standardiserat, digitalt informationsflöde. IT-konsulten menar att 
införandet av NeC-standarden har utvärderats i form av 15 pilotprojekt där arbetsplatser med 
övervägande goda resultat tillämpat den process och den informationsmodell som är grunden i 
NeC. Pilotprojekten har testat meddelanden som formulerats i NeC-standarden genom 
egenkomponerade system. Det positiva resultatet som lyfts fram från pilotprojekten är att de 
som deltagit är genomgående nöjda, vissa positiva miljöeffekter har identifierats och de har 
även bidragit till erfarenheter som använts vid uppdatering av standarden. Dock har endast en 
entreprenör och sex leverantörer deltagit i pilotprojekten i dagsläget.  
 
IT-konsulten ser BEAst som ett verktyg för att förbättra logistiken. Att underlätta delning av 
information är centralt.  I dagsläget sker avrop fortfarande över telefon, vilket kan göras mycket 
säkrare genom digitalisering. Det kan i sin tur exempelvis göra det lättare att se till att varorna 
och tjänsterna levereras i tid. Om försörjningskedjan är säker, behöver inte osäkerheten 
kompenseras med överkapacitet och stora lager på byggarbetsplatser. Om systemen går att lita 
på, möjliggörs en förbättrad och säkrare försörjningskedja konstaterar IT-konsulten. 
Verksamhetsutvecklare A på fallstudieföretaget håller med om att initiativet rörande BEAst och 
NeC är klokt för att ha en gemensam kommunikationsstandard där branschgemensamma 
utföranden och säkerhet diskuteras. Vidare menar verksamhetsutvecklaren att diskussioner 
gällande benämning av material och artiklar är nödvändiga för att skapa enhetlighet. På så sätt 
underlättas den digitala kommunikationen. Flödet som beskrivs i BEAst visar på hur lösa 
papper ska undvikas menar IT-konsulten. Syftet med att digitalisera flödet är till stor del att 
säkra kvalitet. Det blir färre felaktigheter och överkapacitet kan därmed undvikas i flödet då 
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säkerheten ökar i försörjningskedjan. Idag sker det ofta att större mängder beställs och arbeten 
beräknas ta längre tid för att säkra problem som grundar sig i brist av information. 
 
Verksamhetsutvecklare A menar dock att hur arbetet i BEAst genomförs är högst varierande. 
Det blir exempelvis mycket fokus på hur varje enskild individ arbetar och hur det ser ut i 
produktionen inom respektive organisation. Verksamhetsutvecklare A anser även att ett 
pilotprojekt med BEAst och NeC skulle vara möjligt att genomföra genom något av de 
stödsystem som finns i företaget, men det är dock inte genomförbart i affärssystemet i 
dagsläget. Verksamhetsutvecklare B anser att implementering av BEAst måste sättas i kontext 
till affärssystemet och System A. ”Leverantören av System A har varit involverad i arbetet med 
NeC-standarden och Skanska har varit tydliga med att de måste kontinuerligt stämma av vad 
som beslutas i BEAst. System A:s arkitektur måste kunna hantera de meddelandetyperna som 
NeC-standarden utgörs av”. Under en intervju med VD:n för företaget som levererar System B 
framgick det att de i dagsläget inte kan hantera NeC-standardens meddelandetyper men om 
kunderna efterfrågar den möjligheten kan det byggas in. Dock skulle den tjänsten finansieras 
av kunden som efterfrågar detta. Vidare menar IT-konsulten att oavsett systemstöd är det viktigt 
att integrera systemen som finns för att nyttja dess fulla potential. De som arbetar på byggen 
idag har även erfarenhet av datorer, smartphones och surfplattor. Motståndet som kan uppstå 
handlar om att anledningen till det nya arbetssättet inte motiveras.  
 

”Att byggbranschen är så konservativ, det håller jag inte 
fullt med om. Jag känner att det är lite av ett sätt att 
skylla ifrån sig över att man inte har lyckats mer. Det 

finns ju stöd, så sätt igång och gör någonting. Det kan 
bli självuppfyllande det här med att vara konservativ.” 

 – IT-konsult 

 
Byggbranschen skiljer sig åt från andra branscher. Bland annat genom att det finns många stora 
företag samtidigt som det finns ännu fler små företag. För att en standard ska fungera måste 
samtliga aktörer vara delaktiga. De mindre aktörerna spelar en viktig roll i projekten, och 
storleken på projekten styr inte över storleken på involverade aktörer. Därtill är det många 
involverade aktörer i projekten, på så vis är branschen unik tror IT-konsulten. De mindre 
företagen har sällan råd att investera i ett systemstöd. För att säkerställa att standarden även är 
applicerbar för de mindre företagen togs beslut om att bygga en portal som uppfyller BEAst 
standarden, då det skapar möjlighet för samtliga aktörer i branschen att vara delaktiga. Portalen 
är webbaserad och i dagsläget är en del av portalen igång, fakturaportalen som har cirka 12 000 
anslutna fakturautställare för tillfället.  
 
Fördelarna med portalen, enligt IT-konsulten, är dels den låga kostnaden för implementering. 
För ett mindre företag kostar det max 500 kronor i månaden för att nyttja den webbaserade 
portalen. Sedan finns det andra möjligheter med portalen, exempelvis att skapa integrationer 
med ett affärssystem, vilket genererar en högre kostnad. För ett system med integration till 
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organisationens affärssystem är kostnaden cirka 15 000–30 000 kronor i månaden. För det 
andra, i och med att det är webbaserat är det en snabb uppstart. Det krävs dock, precis som med 
alla system, en grunddata i form av artikelnummer på allt som man hanterar. Utifrån 
kundperspektivet finns avtal och prislistor med olika leverantörer, vilket läggs manuellt i 
systemet. Om systemet är integrerat med affärssystemet underlättas arbetet, så länge all 
nödvändig information finns att tillgå. Det ska räcka med att ha informationen samlad på ett 
ställe. Finns en integration med affärssystemet, utförs arbetet i affärssystemet och portalen 
fungerar som en EDI-motor för att skicka meddelanden. De stora aktörerna borde vara 
intresserade då de får all information samlad på samma ställe, tror IT-konsulten. De finns 
möjlighet att endast nyttja portalen, men då blir det ytterligare ett isolerat system. Utan 
integration med affärssystemet, måste produktionsplaner, inköpsordrar och beställningar matas 
in manuellt.  
 
När det gäller integrationer mellan system är byggbranschen speciell menar IT-konsulten. 
”Systemmässigt består den av ett antal öar. Ute på en byggarbetsplats, till exempel, sitter någon 
med sin tidplan och kör allting i den. Tidplanen är visserligen elektronisk nu, på 90-talet var 
den i pappersform, men det är den enda stora skillnaden. Det är fortfarande ett fristående system 
och kopplingar till några inköpssystem finns vanligtvis inte”. Om ett företag har sina inköp i 
ett system, hade de kunnat integrera det med portalen och sedan använt den för att skicka 
meddelanden. Den webbaserade portalen fungerar nästan som ett affärssystem för de mindre 
företagen, den möjliggör hantering av det mesta på en byggarbetsplats. För större företag är det 
integrationer med det befintliga affärssystemet som är aktuellt, då sköter portalen 
kommunikationen genom att skicka BEAst meddelanden mellan aktörerna. Fördelen är att det 
möjliggör och underlättar för kommunikation för både större och mindre aktörer. Alternativet 
är att skapa en egen integration mellan köpare och leverantör, men då måste integrationer med 
samtliga leverantörer byggas. En verksamhetsutvecklare inom Skanska menar avslutningsvis 
att eftersom de har varit med och finansierat och utvecklat portallösningen samt att den löser 
många av de utmaningar som finns i processen för inköp av transporter och maskiner, ligger 
det i Skanskas intresse att prova verktyget. 

5.2.3 Ett exempel från detaljhandelsbranschen 
IKEA är ett möbelföretag som grundades av Ingvar Kamprad år 1943 i Älmhult, Sverige 
(IKEA, 2017). Företagets vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna genom 
ett sortiment av heminredningsartiklar av både form och funktion till så låga priser som möjligt. 
Enligt IKEA arbetar de med optimering av hela företagets värdekedja för att erbjuda prisvärd 
kvalité till så många som möjligt. IKEA bygger långvariga relationer med leverantörer, 
producerar stora volymer och utvecklar automatiserade tillverkningsprocesser. I slutet av år 
2015 bestod företaget av cirka 164 000 anställda, upp emot 330 varuhus belägna i 28 länder 
och hade samarbete med totalt 978 leverantörer världen över. IKEA:s inköpsfunktion har en 
stark koppling till företagets vision och affärsidé (IKEA Purchasing, 2017). IKEA arbetar 
kontinuerligt med att utveckla samarbeten och växa tillsammans med leverantörer då ett 
gemensamt mål optimerar värdekedjan och är nyckeln till produkter av bättre kvalitet och pris. 
Inköpsavdelningen inom IKEA arbetar för att nyttja företagets storlek och genom inköp av stora 
volymer möjliggöra en effektiv produktion med ett fokus på tillgänglighet, kvalitet och 
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hållbarhet. Företagets relation till leverantörer grundar sig i en delad affärsmodell och 
gemensamma värderingar för att minimera ledtider, ökad transparens och kvalitet. IKEA menar 
att professionella inköp handlar om att hela tiden minimera avståndet mellan leverantör och 
kund. Samtliga beslut och ageranden genom försörjningskedjan sker enligt principen One IKEA 
Purchasing att personer hanterar processer och ingående funktioner i enlighet med företagets 
målsättningar. Alla interaktioner och beslut grundas i ett helhetsperspektiv utifrån interna 
analyser, fakta och kompletterande branschinformation. I Figur 14 nedan illustreras IKEA:s tre 
värderingar för inköp. 

 

Figur 14: Värderingar för inköp hos IKEA (IKEA Purchasing, 2017). 

Vid intervju med en affärsutvecklare på IKEA Transport framgick att det finns fyra områden 
världen över inom IKEA med ansvar för inköp av transporter. Vid inköp står 
transportkostnaden för 10–15 procent av inköpspriset, vilket är den näst största andelen av 
inköpspriset efter inköp av produkt. Som grund till inköp inom IKEA finns tecknade ramavtal 
med samtliga leverantörer. Ramavtalen sträcker sig vanligtvis över en längre tidsperiod och 
inkluderar standardiserade, operationella krav, däribland företagets miljöpolicy, the IWay. Vid 
ett inköp formuleras ett underavtal som komplement till ramavtalet med specifik information 
och överenskommelser. Underavtalet är förhandlingsbart och innefattar exempelvis 
prissättning, ruttbeskrivning, enheter och övriga detaljer för den aktuella tjänsten. I dagsläget 
signeras endast ramavtalen digitalt, men en framtida målsättning inom IKEA är att även signera 
samtliga underavtal digitalt.  
 
Vid inköp av en ny transportsträcka uppges att IKEA vanligtvis formulerar ett anbud i 
företagets system för upphandling. IKEA har som mål att skapa samtliga anbud i systemet med 
syfte att öka kontrollen av inköpsflödet. Vid ett anbud formuleras ett appendix med nödvändig 
information såsom start- och slutpunkt, tidplan och kravställning. Potentiella leverantörer får 
tillgång till anbudet i systemet och har därmed möjlighet att delta i budgivningen. 
Leverantörerna tilldelas ett konto som en extern kund och får idag notifiering vid ny budgivning 
via e-post. I dagsläget pågår en övergång mellan transportsystem inom IKEA. I och med 
övergång till transportsystemet utvecklat i samarbete med Oracle, ställer IKEA krav på att 
samtliga leverantörer ska vara kopplade via EDI. Vid budgivning registrerar leverantörerna 
exempelvis pris, ledtid, kapacitet och miljövänligt bränsle i systemet och därefter utför systemet 
en analys och slutsats utifrån valda parametrar av IKEA. Under processen mottar IKEA notiser 
rörande deltagarnas position i upphandlingen, det vill säga exempelvis inloggningskvittens, och 
läskvittens på krav och rutter. En anbudsprocess är vanligtvis två månader och innefattar två 
budomgångar. Vid avslutad process diskuteras detaljer med vald leverantör via telefon eller 
över ett personligt möte för att sedan signera ett underavtal. I systemet för upphandling kan 
leverantörer inte se andra bud, utan de lägger ett bud och får sedan feedback. Systemet för 
upphandling skapar bland annat möjlighet att sammanlänka förhandling internt. IKEA menar 
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att en initial lagring av nödvändig information effektiviserar processen och skapar en enhetlig 
bild gentemot leverantörer.  
 
På grund av komplexitet mottar IKEA endast statusuppdateringar om inköp av tjänsten är 
startad, pågående eller avslutad i transportsystemet. För att mäta och utvärdera inköp 
kontrolleras leverantörer veckovis genom rapporter från IKEA:s transportsystem. IKEA arbetar 
med årliga mätetal som följs upp månadsvis för att utvärdera kontinuerlig prestation i 
förhållande till uppsatta mål. Vad gäller betalning används totalpris ”All in rate” vid inköp och 
IKEA självfakturerar samtliga leverantörer månadsvis genom Self Billing Invoice (SBI). Vid 
intervju uppgavs att ekonomisystemet inom IKEA är sammanlänkat med transportsystemet och 
möjliggör därmed självfakturering enligt formulerade avtal. Idag är majoriteten av 
stödsystemen inom IKEA, däribland avtalssystem, rapportsystem och prognossystem, kopplade 
till affärssystemet. I framtiden strävar IKEA efter att skapa fler kopplingar mellan interna 
system för att minimera tidkrävande administration och dubbelarbete. Ytterligare en 
identifierad utvecklingspotential inom IKEA som framgick under intervju är att förbättra 
synkronisering mellan system och verklighet. Vissa inköp kräver omfattande dimensioner och 
kravlistor, vilket är svårt att kommunicera till leverantörer via ett system på rätt nivå. Ett digitalt 
system hämmar flexibilitet och kreativitet då det ställer krav på en relativt styrd och stel process. 
Däremot är vinsterna större och IKEA ser därmed ett digitalt arbetssätt som en självklarhet. 

5.2.4 Ett exempel från livsmedelsbranschen 
Lantmännen är norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel 
(Lantmännen, 2017). Organisationen ägs av 25 000 svenska lantbrukare och består av cirka 10 
000 anställda. Lantmännens vision är att leda förädlingen av åkermarkens resurser på ett 
innovativt och ansvarsfullt sätt för morgondagens lantbruk. Lantmännen Lantbruk är en del av 
Lantmännenkoncernen som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster för växtodling, 
spannmåls- och animalieproduktion. Lantmännen Lantbruk köper främst in transporter på väg 
i form av bulk- och flaktransporter. För transporterna finns det två flöden. Antingen levereras 
varor och förnödenheter till lantbrukarna, eller så köper Lantmännen Lantbruk deras spannmål 
och då hämtas spannmål från lantbrukarna för att transporteras till Lantmännens anläggningar 
eller kunder. På grund av dess transaktionstyngd har flödena av transporter på väg varit 
fokusområde för de systemlösningar som Lantmännen Lantbruk implementerat. Varje år 
spenderar Lantmännen Lantbruk 800 miljoner SEK på inköp av transporter, vilket omfattar 
cirka 100 000 sändningar och 450 000 orderrader per år. Dessa inköp görs främst från nio 
kontrakterade avtalsmässiga leverantörer. Lantmännen Lantbruk har en transportintegration 
med sju av de nio leverantörerna i form av en systemmässig integration genom EDI-kopplingar. 
Integrationerna är organiserade i tre olika systemlösningar, vilket innebär att vissa parter 
använder samma systemlösning. Det i sin tur innebär att Lantmännen Lantbruk inte behöver 
nio olika integrationer med respektive leverantör, utan i praktiken finns det tre olika 
integrationer. I en av integrationerna är det flera leverantörer som använder samma 
systemlösning och den fungerar som en hubb för integrationer. Dit skickas Lantmännen 
Lantbruks transaktioner och därifrån tar IT-leverantören ansvar för att transaktionen går ut till 
rätt leverantör.  
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Lantmännen Lantbruk skiljer på själva inköpet, som omfattar förhandling och tecknande av 
avtal, och avropet. I avtalen, som gäller över en två- till treårsperiod, specificeras priser, flöden 
och volymer. Avropen av transporterna gör verksamheten operativt med hjälp av de systemstöd 
som tagits fram. Systemstöden syftar till att få de organiserade avropen att fungera snabbt och 
effektivt. All transportplanering utförs av den externa transportören. Tidigare, innan denna 
lösning förhandlats fram ansvarade Lantmännen Lantbruk för all transportplanering och hade 
därmed egna trafik- och transportledare som transportplanerade i systemlösningen. 
Transportplanen skickades sedan ut till de kontrakterade transportörerna, men sedan 
transportörerna tagit över det ansvaret skickar Lantmännen Lantbruk endast ordern till dem och 
transportörerna får transportplanera ordern och skickar tillbaka planeringen till Lantmännen 
Lantbruk för att sedan utföra det som angetts i planeringen. På så vis köper Lantmännen 
Lantbruk hela tjänsten, både planering och utförandet av transporten i en integrerad lösning 
som kallas fullständig orderintegration.  

 

Figur 15: Transaktionsflöde i Lantmännen Lantbruks inköpsprocess. 

Systemet möjliggör för Lantmännen Lantbruk och transportören att följa hela flödet från det att 
orderrad skapas, till planering, frisläpp, lastning och slutligen till kundleverans sker vilket visas 
i Figur 15. I praktiken fungerar det på följande sätt: när en order skapas hos Lantmännen 
Lantbruk finns den orderraden hos transportören två minuter senare, som då ska 
transportplanera den orderraden. Så fort en order skapas i systemet och den ska 
transportplaneras av en extern transportör, skickas den ut genom integrationerna, ut till berörd 
transportör. Den orderraden skickas direkt, vilket gör att den kan komma in till transportören 
två månader i förväg. Integrationerna hanterar även ändringar, om en order skulle ändras går 
därmed en uppdatering ut. Skulle ordern makuleras går den informationen ut till transportören, 
och den ordern tas bort från deras system. När transport ska utföras skapar transportören en 
sändning, där en eller flera orderrader ingår vid ett och samma tillfälle. Den informationen 
skickas till Lantmännen Lantbruk, vilket i sin tur genererar ett sändningsnummer.  
 
Transportören anger då att de här orderraderna ingår i en viss sändning, på en specifik transport, 
hämtning av varor sker vid den här tiden och lämning sker vid den här tiden. Den informationen 
tillhör då det specifika sändningsnumret i Lantmännen Lantbruks system och det unika 
sändningsnumret skickas sedan tillbaka till transportören. När transportplanering är klar skapas 
en ny signal i systemet som kallas frisläpp. Signalen är systemmässigt viktig och anger att 
Lantmännen ska hantera ordern och förbereda för hämtning eller leverans. När transportören 
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anländer sker lastning, fraktsedlar lämnas till transportören och Lantmännen uppdaterar i 
systemet att lastning har skett. En projektledare inom logistik och IT hos Lantmännen Lantbruk 
förklarar att följe- och fraktsedlarna inte är digitala utan är i pappersformat på grund av att det 
efterfrågas av Lantmännen Lantbruks kunder. ”Det kanske försvinner någon gång men det är 
inte aktuellt nu. Jag hade gärna sett att de var digitala, men krav på att dokumentationen måste 
finnas i bilen ställer bland annat till det”. Godset transporteras till kunden och när leverans har 
skett skickas en ny signal till Lantmännen som meddelar att godset är levererat till kund. 
 
Beträffande betalning för transporterna hanterar Lantmännen Lantbruk två flöden, 
fraktavräkningsflödet och fraktfakturaflödet. Fraktavräkningen är ett SBI-system som går ut på 
att transportören skickar in en systemmässig rapport där det framgår vad transportören har gjort. 
När rapporten inkommer behandlar, prissätter och betalar Lantmännen Lantbruk den.  På så sätt 
undviks fakturor i fraktavräkningsflödet. Systemet infördes år 2002 och har i stor utsträckning 
minimerat pappershanteringen. Lantmännen Lantbruk uppges ha som mål att 50 procent av de 
transportrapporter som inkommer ska hanteras helt automatiskt av systemen. Det finns ett 
regelverkssystem som identifierar rapporter som inte överensstämmer med det som 
Lantmännen Lantbruk förväntar sig och i de fallen genomförs en manuell kontroll. Där sker 
godkännande och justering manuellt innan den går vidare i fraktavräkningsflödet. 
Fraktfakturaflödet fungerar som ett traditionellt fakturaflöde, där leverantören sammanställer 
en faktura och skickar den till Lantmännen. Detta sker genom EDI-kopplingar och sker främst 
från de leverantörer som har en högre grad av förhandlingskraft än Lantmännen Lantbruk. För 
att möjliggöra SBI-systemet krävs det nämligen bland annat att Lantmännen äger prislistorna.  
 
Ytterligare en möjliggörare för SBI-systemet är Lantmännens order-planeringssystem och 
informationen som erhålls genom det. All information behöver vara på plats och varje 
transportkostnad är nedbruten på orderradsnivå. Orderraderna hämtar central information, som 
alltid ingår, från Lantmännens master data. Så mycket som möjligt av Lantmännens master data 
lagras i affärssystemet och innefattar bland annat prisinformation, kundinformation, 
artikelinformation, transportörinformation. ”Har man informationen centralt, som master data, 
så möjliggör det ordning och reda. Men man måste ju städa upp i sina processer och 
standardisera”. Vidare menar projektledaren att det förenklar integrationer mellan system. 
”Skulle vi ha isolerade system skulle det krävas 40–50 personer för att hantera inmatning av 
information”. Att kostnaderna är nedbrutna på orderradsnivå möjliggör även analyser ned på 
artikelnivå, kundnivå och områdesnivå. Den typen av analyser ligger till grund för uppföljning 
av bland annat leveransprecision, utvärdering och uppföljning av leverantörer.  
 
Integrationen har uppnåtts genom att Lantmännen Lantbruk har tagit beslut om ett 
standardgränssnitt, och använder sig av en bestämd lösning. Den transportör som vill sälja till 
Lantmännen Lantbruk måste använda sig av den lösningen, vilket innebär att oavsett vilken 
transportör det är så är det exakt samma transaktion som skickas. På så vis blir det en form av 
standardisering. Lantmännen Lantbruk utgår inte från någon särskild svensk standardisering då 
det inte fanns någon standard som motsvarade deras behov, istället skapades en egen standard. 
Transportörerna får bygga en anpassning för att kunna ta emot Lantmännen Lantbruks 
transaktioner. Det kravet grundar sig i att Lantmännen Lantbruk har skrivit långa kontrakt med 
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transportörerna som gör att det blir lönsamt för transportörerna att utföra den IT-investering 
som krävs. Som transportör måste man investera i IT för att få uppdrag av Lantmännen, och 
incitament till den investeringen skapas genom robusta avtal, där överenskommelse om 
volymer i specifika regioner sträcker sig över femårsperioder. Den typen av integrationer som 
Lantmännen Lantbruk kräver kan kosta cirka två miljoner kronor för vissa transportörer, 
exklusive drift och underhåll. Lantmännen Lantbruk har själva investerat mycket i 
systemlösningar men det har, enligt projektledaren, varit ett måste till följd av att verksamheten 
är otroligt transaktionstung. Projektledaren menar dock att investering har betalat tillbaka sig, 
och över tid anses investeringen generera både besparingar och vinster. ”När vi började var det 
på ett litet flöde, sedan har vi fått bygga på det successivt. Det tar tid. Lösningen har varit dyr, 
men det har lönat sig”. Systemlösningen uppges ha bidragit till snabbare processer, viket bland 
annat har möjliggjort snabbare leveranser till kunder och mindre personal. I och med upplägget 
där ansvaret för administrationen och transportplaneringen ligger hos transportören möjliggörs 
kombinerade körningar med andra gods, vilket leder till effektivare transporter. 

5.3 Effekter med digitalisering 
För att besvara forskningsfrågan rörande vilka för- och nackdelar det finns med ett digitalt 
informationsflöde i inköpsprocessen har dels rapporter inom fallstudieföretaget studerats. 
Sedan har anställda med ansvar för inköp på projekt ombetts att estimera slöserier med dagens 
analoga arbetssätt. Under intervjuer med bland annat IT-ansvariga, leverantörer och 
kategoriinköpare har även för- och nackdelar med ett framtida, digitalt informationsflöde 
diskuterats mer i detalj. Resultatet presenteras nedan utifrån två kategorier, nämligen vinster 
och utmaningar med digitalisering. 

5.3.1 Vinster med digitalisering 
Enligt en verksamhetsutvecklare inom Skanska är både tids-, kostnadsbesparingar och 
kvalitetsvinster viktiga aspekter att ha i åtanke när det kommer till effektiviseringar. 
Kvalitetsvinster är svårare att kvantifiera, men viktiga att ta hänsyn till. Enligt en IT-ansvarig 
bör informationen genom Skanskas inköpsprocess matas in en gång och återanvändas för att 
effektivisera arbetstimmar. Idag förekommer det en inbyggd överkapacitet vid inköp för att 
möta osäkerheter, fluktuationer och störningar i värdekedjan. Genom att digitalisera eller 
standardisera informationen mer korrekt möjliggörs en betydligt mer effektiv planering. Vid en 
intervju med en projektinköpare framgick att en samlad och digitaliserad upphandling av 
leverantörer kan ge en helhetsbild över Skanskas upphandlingar. Det skapar även möjligheter 
att jämföra leverantörer, se anledningen till att vissa leverantörer är dyrare än andra och på det 
sättet kan Skanska pressa priserna. Flera respondenter i enkätundersökningen framhäver också 
vinsten att tillgängliggöra och samla information och därtill möjliggöra kontrollering och 
rapportering. Sedan nämns även förhoppningen att öka spårbarheten, snabbheten och 
precisionen i informationsflödet. En logistikchef inom Skanska Asfalt menar att det idag krävs 
en tidsödande lokalisering av information för att analysera verksamhetens aktiviteter. En 
kvalitetsvinst med ett digitalt system skulle vara att analyser blir lättare och mer tidseffektiva 
att utföra. Vidare är det värdefullt med transparens mellan planeringen och projekten. Att 
planering ändras är oundvikligt, men ett digitalt informationsflöde möjliggör en snabb 
spridning av uppdateringar. Det finns en stor potential i att ha en samplanering mellan olika 
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objekt som ingår i en geografi. För att täcka osäkerhetsmoment krävs idag en överkapacitet på 
bland annat asfaltverk, transporter, maskiner och anställda. Genom att digitalisera eller 
standardisera det mer korrekt kan man planera det mycket mer effektivt. Under en intervju med 
verksamhetsutvecklare B framkommer det att användning av master data, en samlad databas 
med bland annat prisdata, kalkyler, produktstrukturer och artikeldata skulle på så sätt leverera 
värde till verksamheten.   
 
Enligt rapporten Shaping the future of construction (2016) framtagen av World Economic 
Forum och Boston Consulting Group estimeras årliga kostnadsbesparingar med fullskalig 
digitalisering inom kommersiellt byggande på en tio års horisont till 13–21 procent inom 
planering och konstruktion och till 10–17 procent inom den operativa fasen. Ett exempel är 
Skanskas initiativ för implementering av RFID- sensorer, vilket underlättar spårbarhet och 
kontrollering av leverans och lagerhållning, och har därmed estimerats till att reducera 
konstruktionskostnaden med 10 procent. Ytterligare ett initiativ inom organisationen är ”Flying 
factories” vilket är tillfälliga fabriker belägna nära byggarbetsplatsen för att möjliggöra Lean 
construction. Vinsterna med arbetssättet har uppmätts till 30 procent lägre konstruktionstid och 
15 procent lägre konstruktionskostnader. Rapporten berör att Lean principer bör implementeras 
i större utsträckning inom byggbranschen, då en relativt liten investering kan generera en 
signifikant ökning av produktiviteten i en organisations arbetsprocesser.  
 
I enkätundersökningen framgick det att anställda på Skanskas projekt efterfrågar en möjlighet 
till bättre uppföljning och tydligare styrning. Sedan delgav en respondent att ökat samarbete 
mellan organisationens avdelningar vid avtalsskrivning och upphandling är en av de främsta 
positiva effekterna av ett digitalt informationsflöde. Vad gäller vinningar i slutskedet av 
inköpsprocessen menade en respondent att digitala hjälpmedel kan effektivisera 
fakturahanteringen. ”I dagsläget lägger de som attesterar mycket tid på att justera bland annat 
felkonteringar och felaktiga á-priser”.  

5.3.2 Utmaningar med digitalisering 
En svårighet med digitalisering som framgick under ett intervjutillfälle är att efterlikna 
verkligheten digitalt då vissa mjuka parametrar är svårfångade i ett system. Det krävs mätningar 
för att klargöra vad det faktiskt är man gör mer precist och därefter identifiera korrekt faktor. 
Utifrån enkätundersökningen berördes integrerade systemgränssnitt som en utmaning, och 
sedan att skapa en närhet mellan systemutvecklare och de verkliga behoven i verksamheten. En 
leverantör betonar även vikten med att bibehålla mjuka aspekter vid digitalisering. 
Informationsutbytet är inte bara en transport av ett material från punkt A till punkt B. 
Leverantören anser att det är av stor vikt att ett digitalt arbetssätt inte tar fokus från 
maskinisternas främsta arbete. Samtidigt som leverantören är positivt inställd till digitala 
arbetssätt poängteras värdet i att bevara en relation, att ett digitalt system inte bör ersätta den 
personliga kontakten.  
 
En digital affär uppgavs även innebära svårigheter på grund av varje enskilt projekts unika 
karaktär. Enligt en verksamhetsutvecklare är integration av ett digitalt informationssystem 
tidskrävande då det är mycket som ska fungera vad gäller exempelvis säkerhet och 
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brandväggar. Enligt en ansvarig driftledare på Skanska Betong är en identifierad risk med ett 
digitalt system att det genererar en sårbarhet i produktionen på grund av potentiella 
uppkopplingsproblem, vilket även framgick av en respondent i enkätundersökningen. Bristande 
internetuppkoppling leder till stillastående produktion och anställda tvingas att arbeta analogt. 
Därtill är en utmaning med nyttjande av ett digitalt system att identifiera orsaken till problemet 
och ha tydliga tillvägagångssätt för att åtgärda IT-relaterade problem. En identifierad utmaning 
att förhålla sig till är den skiftande mognadsnivån vad gäller digitalisering i branschen. Idag 
finns ett flertal lokala arbetssätt inom Skanska och en stor spridning på systemstöd för samma 
typ av problem. Generellt måste därmed den digitala mognadsnivån lyftas för att hitta ett 
enhetligt arbetssätt och ett enhetligt systemstöd. 
 
Det är nödvändigt att anpassa ett digitalt system till användaren, exempelvis när det kommer 
till leverantörer som är enmansföretagare, vilka har olika förutsättningar. Rörande 
implementering av ett digitalt system är det viktigt att hjälpa leverantörer och därmed slussa in 
dem i ett uppdaterat arbetssätt. Det är nödvändigt att anpassa strategin till olika typer av 
målgrupper, beroende på diverse leverantörers mognadsgrad och storlek. En inköpare inom 
fallstudieföretaget menar även att Skanska bör forma digitaliseringen för olika typer av 
målgrupper. Om produktionen och maskinisten anser att förändringen inte är genomförbar finns 
det en risk att implementeringen inte får genomslag. En leverantör poängterar även utmaningen 
med att säkerställa ett fungerande arbetssätt vid implementering av ett digitalt system för att 
inte generera omfattande komplikationer. Av verksamhetsutvecklare A uppskattas kostnaden 
för en implementering att digitalisera nödvändig information grovt till cirka 200 000 SEK för 
respektive integration, och 100 000 SEK per aktör som ska kopplas i systemet.  
 
Verksamhetsutvecklare B förklarar att i dagsläget ställer dagens fristående system höga krav 
på att medarbetare uppdaterar systemen med rätt information. Det måste också göras i samtliga 
system som används i organisationen på grund av bristen på integreringar mellan systemen. 
”Det är jättebra att digitalisera, men det medför mindre flexibilitet. Det ställer högre krav på att 
saker är rätt”. Om digitalisering endast syftar till att lösa enskilda funktioner leder det i sin tur 
till en form av ineffektivitet. Medarbetaren måste då uppdatera olika digitala system med 
samma information. En utmaning med digitalisering enligt verksamhetsutvecklare B är att 
formulera en gemensam definition och arbeta utefter ett SCM-perspektiv. Standardiserad 
master data är en nödvändighet, det krävs alltså en grundlig förståelse kring avseendet i varje 
del i inköpsprocessen, och därmed även en överenskommelse av informationens innebörd. I 
dagsläget finns endast verktyg inom verksamheten som en möjlighet att fokusera på 
prissättning. En gemensam definition skulle möjliggöra mätning och utvärdering av andra 
nyckeltal, såsom kvalitativa faktorer.  
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6 Analys 
I detta kapitel utvärderas presenterad empiri i relation till studiens teoretiska referensram. Därtill 
innefattar kapitlet en identifiering av likheter och olikheter i insamlad data och en analys rörande hur 
möjliga utfall kopplat till studiens forskningsfrågor påverkar fallstudieföretaget. 

6.1 Information i inköpsprocessen 
De generella inköpsprocesser som beskrivs i teorin har många likheter. De startar med att ett 
behov identifieras och kvantifieras, följt av leverantörsutvärderingar och avtalsskrivningar. 
Processerna avslutas med ett verkställande av order, kontroll av leverans som betalning och 
uppföljning. Inköpsprocessen för byggbranschen som beskrivs av Laby et al. (2016) är i stor 
utsträckning lik de processer som Robinson et al. (1967) och van Weele (2014) presenterar. 
Skillnaden återfinns i form av det delade ansvaret för inköpet mellan den centrala 
inköpsfunktionen och projekten. Inköpsprocessen för anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner inom Skanska följer den generella inköpsprocessen som Laby et al. 
(2016) presenterar i viss mån. Det framgår dock i empirin att ett processynsätt inte är tillämpat 
fullt ut inom Skanska, vilket även lyfts i enkätundersökningen. Där framgår det att 
uppfattningen om var i processen informationsutbytet sker är inkonsekvent. Svårigheten att 
implementera ett processynsätt inom byggbranschen berörs både i teorin och i empirin. 
Tillväxtanalys (2016) beskriver byggbranschens arbetssätt som decentraliserat och 
oförutsägbart med korta ledtider och en mer manuell verksamhet än vad som är vanligt i andra 
branscher. En verksamhetsutvecklare inom Skanska menar i likhet att varje enskilt projekt har 
en unik karaktär med lokala arbetssätt, vilket gör det mer komplicerat att standardisera 
informationsutbytet för att skapa en digital helhetslösning. Beträffande informationen som 
utbyts visar studien att den är generellt densamma för båda kategorierna. Från intervjuer med 
Skanska och leverantörer framgår det att båda aktörerna har en liknande syn på vilken 
information som är nödvändig att dela. De likheter som finns mellan inköpsprocesser hos 
IKEA, Lantmännen Lantbruk och Skanskas anläggningstransporter visar dock på att inköp av 
entreprenadmaskiner skiljer sig i viss utsträckning då inköp av transporter kräver ett mer 
komplext informationsutbyte i form av transportplanering samt information om lastning och 
leverans. Samtidigt som det ställs högre krav på precision i tid för transporter jämfört med 
maskiner. 
 
Inför ett inköp av anläggningstransporter och entreprenadmaskiner ska avtal finnas med önskad 
leverantör. Enligt empirin är uppförandekod, miljö- och kvalitetskrav, allmänna regler, F-
skattsedel, ekonomisk- och skattesituation samt krav på arbetsmiljö och säkerhet viktig 
information att dela i det här skedet. Detta framgår även i Skanskas beskrivning av arbetssätt. I 
likhet med hur Skanska arbetar med ramavtal och projektavtal tecknar IKEA, vid inköp av 
transporter, underavtal som komplement till ramavtalet med specifik information och 
överenskommelser. Underavtalet är förhandlingsbart och innefattar exempelvis prissättning, 
ruttbeskrivning, enheter och övriga detaljer för den aktuella tjänsten. Lantmännen Lantbruk 
tecknar å sin sida robusta avtal med ett färre antal leverantörer än Skanska och ställer höga krav 
gällande bland annat IT-utveckling.  Att leverantören uppfyller den beställande organisationens 
krav framhålls bland annat av van Weele (2014). Han menar att vid tecknande av avtal bör 
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överenskommelser gällande ansvarsfördelning, prisstruktur, affärsmässiga- och lagliga termer 
inkluderas. Baserat på resultatet från enkätundersökningen visar det sig att uppfattningen om 
vilken information som ska utbytas vid tecknande av avtal skiljer sig åt mellan respondenterna, 
vilket överensstämmer med den bild om framkommit från intervjuer där det menas att 
tillvägagångssätt skiljer sig åt mellan projekt och regioner i Sverige.   
 
Till skillnad från den generella inköpsprocessen som Laby et al. (2016) formulerat sker ingen 
granskning av inköpsförfrågan hos den centrala inköpsfunktionen för inköp av 
anläggningstransporter eller entreprenadmaskiner inom Skanska. Det framgår i empirin att 
projekten har ett eget resultatansvar och styr därmed sina inköp. Den centrala inköpsfunktionen 
tillhandahåller projekten med godkända leverantörer, där tecknade avtal finns. Beträffande 
överenskommelse om pris skiljer sig åsikterna mellan de projektchefer som intervjuats. Då 
framförs både för- och nackdelar med att pris förhandlas i projekten, alternativt av NPU. Dock 
visar datainsamlingen att vad som ingår i ett timpris med fördel kan förhandlas vid tecknande 
av ramavtal, medan överenskommelse om pris per timme bör ske mellan leverantör och projekt. 
Både leverantörer och projektchefer menar att det är viktigt att dela information om vad 
timpriset inkluderar, särskilt gällande inköp av entreprenadmaskiner där diverse tillbehör till 
maskinerna såsom GPS-utrustning kan tillkomma utefter behov i tjänsten. Vid orderbeställning 
menar van Weele (2014) att det är av stor vikt att tydliggöra all information, däribland 
ordernummer, produkt- eller tjänstebeskrivning, orderstorlek och leveranstid. Det konstaterar 
även leverantörer och anställda på projekt. Båda aktörerna betonar att information såsom 
maskin eller transportkrav, tidsspann för tjänsten, var, när och hur tjänsten ska utföras, 
leveranstid, artiklar, vad man beställer, vem som beställer och pris är väsentligt att dela vid 
avrop. Beträffande entreprenadmaskiner anser intervjuade projektchefer att lämplig förare är 
av störst vikt, därefter tas hänsyn till parametrar såsom pris, funktioner, maskinkrav och 
miljökrav. Leverantörer av entreprenadmaskiner anger att de efterfrågar information angående 
typ av körning, maskinutrustning, avtalstid, utbildningskrav och maskinkrav. För leverantörer 
av anläggningstransporter är det viktigt att information delas om när lastning och leverans ska 
ske, samt antal ton material som ska transporteras.  
 
Slöserier uppstår på flera ställen i inköpsprocessen för anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner. Det mest uppenbara slöseriet är tomma returkörningar, då ungefär 50 
procent av alla transporter går tomma tillbaka. Samtidigt framgår det i empirin att planering av 
leveranser inför avrop delas sporadiskt. Från projektens perspektiv kan det i planeringsstadiet 
vara tidskrävande att lokalisera möjliga leverantörer, samtidigt som leverantörer menar att 
avsaknad av delad leveransplan försvårar deras interna hantering av ordrar, planering och 
optimering av beläggningsgrad. Behovet av delad planering framgår av van Weele (2014), som 
menar att det är nödvändigt att kommunicera en prognos med intressenter för att möjliggöra 
planering och effektivisering av inköpet. Som framgår i empirin har Lantmännen Lantbruk valt 
att outsourca transportplanering till leverantörerna, vilket uppges ha bidragit till en mer effektiv 
försörjningskedja för både Lantmännen Lantbruk och leverantörerna. Det är i enlighet med 
Dubois et al. (2010) som menar att integration av leverantörer och övriga intressenter i ett tidigt 
skede är avgörande för en effektiv försörjningskedja. 
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Vidare framgår det i empirin att osäkerhet kan uppstå vid bland annat avrop då leverantörer 
missar att bekräfta inköpsordern, samt till följd av mer eller mindre oförutsägbara händelser 
såsom väder, olyckor och förändrad behovsbild. Osäkerheten kompenseras vid vissa tillfällen 
med överkapacitet, vilket kan resultera i stillastående transporter eller avskrivning av 
maskinister under projektets gång. Problematiken med höga lagernivåer och förseningar 
beskrivs bland annat Wu et al. (2016), som menar att dagens försörjningskedjor är mer sårbara 
och Vrijhoef & Koskela (2010) menar att integrering av leverantörer är en nyckelaktivitet för 
att koordinera flöden, främja transparens, konfiguration och kontroll. För att uppnå en högre 
grad av kontroll efterfrågas information för effektiv transportplanering, både från projekten och 
leverantörerna. Vidare framgår det i empirin att det finns ett behov av att fokusera på processer 
och att tillämpa ett försörjningskedjesynsätt för att uppnå ett effektivt flöde inom Skanska. En 
central planering för jobb som ska utföras och de material som behövs efterfrågas.  
 
I inköpsprocessen som Laby et al. (2016) formulerat följs leverans av material av verifiering 
och kontrollering av leverans. För anläggningstransporter och entreprenadmaskiner sköts detta 
genom inlämning av följesedlar och vågkvitton som ska godkännas och signeras av Skanska. 
Av empirin framgår det att mindre än 1 procent av följesedlarna för anläggningstransporter 
signeras. Det framgår även att bortkomna transportdokument är ett vedertaget problem i 
branschen, vilket i sin tur påverkar kontrollering av fakturor. Överlag framgår det, både från 
leverantörer och från olika avdelningar inom Skanska, att kontrollen av inkomna fakturor är 
resurskrävande. Dock visar enkätundersökningen på att det sällan saknas underlag för kontroll 
av fakturor. Majoriteten (82 procent) anger att det sker i mindre än 40 procent av fallen, varav 
73 procent då anger att det gäller för mindre än 20 procent av fakturorna. Endast 6 procent 
anger att det sker i 61–80 procent av fallen.  
 
Van Weele (2014) menar att informationen som fastställts vid beställning bör kopplas till 
fakturering för att möjliggöra en effektiv betalning och för att säkerställa att inköp sker i 
enlighet med formulerad överenskommelse. Detta bekräftas i empirin där det framgår att 
uppföljning av avtal, för att säkerställa fakturering enligt rätt timpris och att antal arbetade 
timmar, efterfrågas. Vidare nämns att Skanskas inköpsprocess är utformad på ett sådant sätt att 
all kontroll för inköpet sker vid faktureringsaktiviteten. Istället föreslås det i empirin att kontroll 
bör ske tidigare i processen och att information samlas om vilka kostnader som ska debiteras, 
vilket kan fungera som underlag vid slutgiltig fakturakontroll. Ett nytt kontrollsystem 
efterfrågas, där kontroll av betalplan införs för att sedan följas upp under projektets gång. Med 
ett sådant system kan projektavtal, ordrar och budgetuttag godkännas i förväg. Det framgår 
även från intervjuer med leverantörer att Skanskas kontroll av följesedlar och fakturor kan 
upplevas som ineffektiv och tidsödande. Från enkätundersökningen framgår det att kontroll av 
fakturor sker av arbetsledare, produktionschefer och projektchefer där respektive roll avsätter 
cirka 2,5 timmar i veckan för detta. Däremot bör hänsyn tas till att frågan angående den 
uppskattade tidsåtgången i enkätundersökningen kan ha misstolkats av respondenten. Svaret 
kan därmed avse kontroll av samtliga inkommande fakturor, inte enbart kontroll av fakturor 
inom studerade inköpskategorier. 
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Utöver den information som krävs under inköpsprocessen av anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner, framgår det i empirin att delning av information rörande säkerhets- och 
arbetsmiljöaspekter efterfrågas från projekten. Enligt empirin är leverantörerna delaktiga och 
påverkas av händelser i projekten. Samtidigt är det viktigt att kommunicera rutiner vid 
exempelvis utsläpp och andra viktiga förhållningssätt gällande både miljö och säkerhet. 
Behovet att en gemensam informationsplattform och en samarbetsfrämjande miljö framhålls av 
Yin et al. (2014) och Ogunbiyi et al. (2014) menar att genom att minimera icke-värdeskapande 
aktiviteter främjas arbetsmiljön genom ökad hälsa och säkerhet. Vidare fann de att 
implementering av verktyg inom Lean construction bidrog till reducering i olycksfrekvensen.  
 
Enligt Ellram & Cooper (2014) krävs principer inom Lean och transparent informationsdelning 
för att öka en organisations konkurrenskraft genom ett effektivt SCM. En Lean-filosofi är inte 
tillämpbar fullt ut inom byggbranschen, men principerna gällande exempelvis ett processtänk 
bör generera en mer effektiv försörjningskedja. Vidare menar Dubios et al. (2010) att 
informationsdelning och kommunikation bör upprätthållas genom hela försörjningskedjan. 
Enligt empirin sker informationsdelningen mellan Skanska och leverantörer främst via telefon 
inför nya projekt och under projektets gång utbyts information rörande uppdateringar, tid- och 
resursplanering och framfart i projektet genom daglig, muntlig dialog och vid veckovisa möten. 
Det framgår även i empirin att det finns en risk att information försvinner då den utbyts via 
telefon eller muntliga samtal, samt att risken ökar för att information inte lämnas till rätt person. 
Dock framgår det från både projekten och leverantörer att muntlig dialog är central vid inköp 
av anläggningstransporter och entreprenadmaskiner. Den personliga kontakten mellan kund 
och leverantör uppges essentiell, vilket även Dubios et al. (2010) konstaterar då SCM präglas 
av nära samarbeten och relationer med anledning att tillit och ett ömsesidigt förstående är 
nödvändigt för en effektiv integration mellan aktörer i försörjningskedjan. Avslutningsvis kan 
analysen av informationsflödet i inköpsprocessen av anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner sammanfattas i tre punkter: 
 

• Grundförutsättningarna för nödvändigt informationsflöde och processteg är densamma 
i inköpsprocessen för studerade inköpskategorier.  

• De kritiska aktiviteterna genom inköpsprocessen beträffande informationsutbyte är 
planering av behov, bevakning av tjänst och kontroll vid fakturering. 

• Dagens inköpsprocess har behov av ökad integrering av aktörer, transparens i 
försörjningskedjan, enhetligt arbetssätt och säkrare metoder för informationsdelning. 

6.2 Digitaliseringsmöjligheter 
Möjligheterna till digitalisering av informationsflödet i inköpsprocessen för 
anläggningstransporter och entreprenadmaskiner är många. Liu & Chua (2016) menar att 
organisationer inom byggbranschen måste nyttja digitalisering för att effektivt hantera och 
samla information. Enligt empirin har Skanska identifierat att organisationen bör skapa en 
kultur och acceptans för att anpassa sig till nya typer av arbetssätt och från leverantörers 
perspektiv är ett digitalt informationsutbyte välkomnat då det skulle underlätta och förkorta 
hanteringstiden både för leverantörer och för Skanska. Enligt Rosemann & vom Brocke (2015) 
följer hantering och utveckling av verksamhetsprocesser vanligtvis ett standardiserat 
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tillvägagångssätt och att det är därmed av stor vikt att utgå från en standardiserad 
implementering och sedan göra anpassningar till verksamhetens karaktärsdrag. Det kan kopplas 
till initiativet gällande byggbranschens standard för informationsdelning. Enligt empirin finns 
det ett flertal fördelar med initiativet då det innebär att aktörerna samlar all information på ett 
ställe för att undvika manuell inmatning i olika system. Vilket är i enlighet med teorin där det 
framhävs en mängd fördelar med ett standardiserat arbetssätt.  Däremot utrycks skepsis inom 
Skanska mot initiativet rörande byggbranschens informationsstandard, bland annat framgår det 
i empirin att arbetet fokuseras för mycket på hur varje enskild individ arbetar och hur det ser ut 
i produktionen inom respektive organisation. 
 
Gällande systeminitiativ inom Skanska framgår det i empirin att system måste integreras för att 
skapa mervärde ur ett helhetsperspektiv. Det överensstämmer med synsättet inom både IKEA 
och Lantmännen Lantbruk där man arbetar för att skapa fler integrationer mellan verksamhetens 
olika system för att möjliggöra ett effektivt informationsflöde, uppföljningar och ett enhetligt 
arbetssätt. IKEA menar också att en initial lagring av nödvändig information effektiviserar 
inköpsprocessen och skapar en enhetlig bild gentemot leverantörer. I enlighet menar 
Lantmännen Lantbruk att master data är nödvändigt för att skapa ordning i verksamhetens 
processer. I likhet framgår det från empirin att en framtung IT-integration i inköpsprocessen 
inom Skanska möjliggör en mer kontrollerad process därtill är en samlad och digitaliserad 
upphandling av leverantörer önskvärt för att ge en helhetsbild över Skanskas upphandlingar 
och skapa en möjlighet att jämföra leverantörer. Dock finns ett behov av master data inom 
Skanska, då avsaknad av detta försvårar arbetet med försörjningskedjor och struktur, vilket 
möjliggör nyttjande av Big data ur ett försörjningskedjeperspektiv.  
 
Under studien har självfakturering identifierats som möjliggörare för att strukturera och samla 
information och effektivisera kontrollering. Vad gäller möjligheterna till självfakturering 
framgår det i empirin att specificering av vad som ingår i avtalen är nödvändigt för att samtliga 
inblandade parter ska vara överens om allt som ingår i fakturan. Ett avtal bör därmed innefatta 
godkännande att utföra eventuella ändringar på grund av avvikelser under ett projekt. Det krävs 
därtill en uppgörelse rörande innebörden av all information som utbyts mellan aktörer och hur 
respektive mängd ska regleras vid ändringar. Informationen i Skanskas projektavtal såsom 
projektnummer, aktivitet och resurs, kan fungera som en informationskoppling vid 
självfakturering men självfakturering i sig är inte det väsentliga, utan är snarare en marginell, 
administrativ fördel. Vid ett intervjutillfälle framgick att IKEA självfakturerar samtliga 
leverantörer genom att all nödvändig information registreras i inköpsprocessens inledande fas 
och sedan finns integrationer mellan transportsystemet och ekonomisystemet. I likhet med 
IKEA använder Lantmännen Lantbruk ett system för självfakturering, dock skiljer de sig åt i 
omfattning. Lantmännen Lantbruk strävar efter en högre grad av automatiserade utbetalningar, 
men möjligheten att självfakturera påverkas i deras fall av förhandlingsstyrka med leverantörer 
gällande vilken part som ska äga prislistorna.  
 
Implementering av ett digitalt arbetssätt upplevs som en förutsättning för att utgöra en 
framgångsrik aktör inom den framtida byggbranschen. Osmonbekov et al. (2002) menar 
exempelvis att en elektronisk inköpsprocess leder till besparingar i tid och kostnader, 
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organiserad information, ökad integration mellan intressenter och färre otillåtna inköp utanför 
organisationens rutiner och standarder. I empirin framgår det att information bör flöda genom 
organisationen för att skapa värde och ett system för detta ska väljas baserat på en 
informationsmodell för att säkerhetsställa att olika systemlösningar passar. Det framgår även 
att en brist med både System A och System B är att de saknar ett övergripande perspektiv och 
synsätt utifrån SCM. Systemen möjliggör därmed inte uppföljning av nyckeltal utan är snarare 
administrativa verktyg.  
 
Enligt teorin kan IT möjliggöra ett horisontellt och vertikalt kommunikationsflöde, både internt, 
med leverantörer och samarbetspartners. En öppen kommunikation vid samarbeten kan 
förebygga felaktigheter, och kostnads- och tidsöverskridanden (Fulford & Standing, 2014). 
Därtill efterfrågar leverantörer ett digitalt system för att dela gatuadress för projekt, med 
anledning att underlätta för nya chaufförer och för att minimera onödiga telefonsamtal, samt en 
digital arbetsplatslegitimation för att samla dokument via ID06 och en QR-kod eller en portal. 
Vad gäller digital information framgår det att en hemsida eller motsvarande är önskvärt för att 
enkelt ta del av planering och uppföljning av projekt. Andra förslag på funktioner i ett digitalt 
system är integration mellan Skanska och leverantörernas bokningssystem för kontroll av 
faktura och följesedel. Det framgår från empirin att ett initiativ inom Skanska är nyttjande av 
en portallösning med koppling till affärssystemet för att samla och underlätta kommunikationen 
mellan olika projektmedlemmar. Dock saknas även där ett enhetligt arbetssätt och användning 
av olika digitala lösningar skiljer sig åt i organisationen beroende på region och typ av projekt.  
 
Under intervjutillfället med IKEA framgick att en målsättning inom organisationen är att 
samtliga leverantörer ska vara kopplade via EDI och Lantmännen Lantbruk har investerat i 
integrationer med sju av sina nio kontrakterade leverantörer, vilket möjliggörs genom EDI. I 
teorin beskrivs EDI som ett alternativ till de traditionella tillvägagångssätten för 
kommunikation gällande delning av dokument såsom inköpsordrar, fakturor och 
leveransaviseringar (Vijayasarathy & Tyler, 1997). NeC-portalen uppges fungera som en EDI-
motor för att skicka meddelanden genom integration med affärssystemet och syftet med ett 
sådant informationsflöde är främst att säkra kvaliteten genom inköpsprocessen. I teorin framgår 
även att sammankoppling och standardiseringar är en förutsättning för att samla information 
och därmed skapa möjligheter för ett effektivt nyttjande av IoT (Xu et al., 2014). Beträffande 
användningen av IoT i byggbranschen menar Dave et al. (2016) att byggbranschens 
försörjningskedja kan nyttja digital informationsdelning och IoT för att sammanlänka aktörer 
och därmed hantera utmaningar kopplat till branschens dynamiska karaktär. Inom Skanska 
finns ett driv att utveckla tekniker som IoT, vilket framgår under intervju med Skanska AB:s 
vice VD inom Information System Strategy. Han menar vidare att det krävs en automatiserad 
förhandling av inköp och matchade grundkrav för att uppnå effektivitet genom standardisering, 
vilket Xu et al. (2014) menar ska underlätta tillämpning för nya användare och förenkla 
integrationer med andra system. 
 
IT-mognaden beträffande inköp av transporter är lägre inom Skanska i jämförelse med företag 
inom livsmedels- och detaljvaruhandeln. Både IKEA och Lantmännen Lantbruk använder 
systemmässiga lösningar för att hantera inköp av transporter. Hos IKEA sker upphandlingen 
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genom e-bidding medan hos Lantmännen Lantbruk fastställs flöden och volymer i avtalen. 
Båda företagen arbetar systematiskt med master data i affärssystemet vilket i sin tur underlättar 
integrationer med stödsystem. Enligt empirin framgår det att avsaknad av integrationer hos 
Lantmännen Lantbruk skulle kräva 40 till 50 anställda för att endast hantera 
informationsinmatning i systemen. Beträffande avrop arbetar Lantmännen Lantbruk och IKEA 
på ett liknande sätt, där det sker systemmässigt och organiserat. Detta skiljer sig från Skanskas 
arbetssätt där avropen främst sker över telefon.  En jämförelse av implementerade IT-verktyg i 
inköpsprocessen för transporter i de tre olika branscherna presenteras i Figur 16 nedan, där den 
fyrgradiga skalan motsvarar inte, påbörjat, delvis och helt implementerat. 

 

Figur 16: En jämförelse av implementerade IT-verktyg i inköpsprocessen för transporter                                    
inom tre organisationer i olika branscher. 

Som Figur 16 visar arbetar varken IKEA, Lantmännen Lantbruk eller Skanska med digitala 
följesedlar, men genom System B pågår initiativ inom Skanska för att möjliggöra detta. Vidare 
möjliggör IKEA och Lantmännen Lantbruks informationssystem detaljerade analyser vilket 
verksamheterna nyttjar i Business Intelligence. I enlighet menar Presutti (2003) att elektroniska 
inköp kan generera information som underlag för analys och är därmed ett verktyg för 
identifiering av framtida utvecklingsmöjligheter. Informationen från IKEA och Lantmännen 
Lantbruks rapporter används som underlag vid förhandlingar, utvärderingar och uppföljningar 
av leverantörer, vilket framgår i empirin att Skanska efterfrågar. Analysen av 
digitaliseringsmöjligheterna vad gäller informationsutbytet i inköpsprocessen avslutas med en 
sammanställning i följande tre punkter: 
 

• En digitalisering av informationsflödet vid inköp kan generera underlag vid 
förhandlingar, standardisering, underlätta tillämpning för nya användare och förenkla 
integrationer.  

• Att samla intern och enhetlig information i affärssystemet, implementera stödsystem för 
den operativa verksamheten och initiera självfakturering kan bidra till att hantera 
utmaningar i informationsflödet i inköpsprocessen. 

IKEA Lantmännen SkanskaIT-verktyg
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• Digitala system måste integreras för att skapa mervärde ur ett försörjningskedje-
perspektiv samt för att undvika icke-värdeskapande aktiviteter och felaktigheter vid 
hantering av systemen. 

6.3 Effekter med digitalisering 
Digitalisering inom byggbranschen är ett aktuellt ämne och potentialen med ett digitalt 
informationsflöde i inköpsprocessen för anläggningstransporter och entreprenadmaskiner är 
hög. Liu & Chua (2016) menar att ett digitalt informationsutbyte mellan aktörer i 
försörjningskedjan genererar en reducering av ineffektiva arbetsuppgifter, felaktigheter och 
onödiga kostnader, vilket är det som i stor grad efterfrågas i inköpsprocessen av 
anläggningstransporter och entreprenadmaskiner. Lantmännen Lantbruk bekräftar vinningar 
med digitalisering då effekterna med implementering av digitala system har lönat sig, trots stora 
investeringar. Därtill estimeras årliga kostnadsbesparingar med fullskalig digitalisering inom 
kommersiellt byggande på en tio års horisont till 13–21 procent inom planering och 
konstruktion och till 10–17 procent inom den operativa fasen.  
 
Enligt empirin framgår det informationen genom Skanskas inköpsprocess bör matas in en gång 
och återanvändas för att effektivisera arbetstimmar. Genom att digitalisera eller standardisera 
informationen mer korrekt möjliggörs en betydlig mer effektiv planering, därtill kan många 
onödiga telefonsamtal undvikas genom att säkerställa att rätt information kommer till rätt ställe 
från början. Ett digitalt informationsflöde möjliggör en snabb spridning av uppdateringar och 
det finns en stor potential i att ha en samplanering mellan olika objekt som ingår i en 
geografi.  Tids-, och kostnadsbesparingar samt kvalitetsvinster är viktiga aspekter att ha i åtanke 
när det kommer till effektiviseringar. Det kan dock vara svårt att följa upp kvalitativa aspekter 
kopplade till inköpta tjänster. Behovet av uppföljning i inköpsprocessen av 
anläggningstransporter och entreprenadmaskiner framgår som stort, då avsaknad av detta 
försvårar kontinuerligt lärande och förbättringsarbete. Digitala system möjliggör insamling, 
lagring och hantering av information som öppnar upp för mätning och analys av nya nyckeltal, 
kopplade till försörjningskedjan. 
 
Kache & Seuring (2017) påpekar att en förutsättning är att samarbeta tvärfunktionellt inom 
organisationen för att främja datakvalitet och dataintegritet. För ett effektivt utnyttjande av data 
genom försörjningskedjan krävs en organisatorisk samordning för att anpassa initiativ inom 
informationsdelning och Big data till samtliga enheter. Därtill framhåller både tidigare 
forskning och empirin att mognadsnivån för olika system bör ligga på samma nivå, vilket 
underlättar integrering. Generellt bör den digitala mognadsnivån stabiliseras för att hitta ett 
enhetligt arbetssätt och ett enhetligt systemstöd. Användandet av master data, en samlad 
databas med bland annat prisdata, kalkyler, produktstrukturer och artikeldata skulle kunna 
leverera värde till Skanskas verksamhet. Samuelson & Björk (2013) skriver i relation att 
informationsutbyte inom byggbranschen ställer krav på standarder angående 
informationshantering, däribland för rutiner gällande lagring av dokument och gemensamma 
objektdefinitioner. 
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Trots många fördelar och möjligheter med digitalt informationsflöde framgår vikten av att 
bibehålla mjuka parametrar vid digitalisering. I empirin framgår det att en svårighet med 
digitalisering är att efterlikna verkligheten digitalt då vissa mjuka parametrar är svårfångade i 
ett system. Inom IKEA är en identifierad svårighet att kommunicera behov och specifikationer 
via ett system på rätt nivå. Inom Skanska och byggbranschen i stort framgår det att en digital 
affär kan innebära svårigheter på grund av varje enskilt projekts unika karaktär. Ytterligare 
risker med ett digitalt system är sårbarheten i produktionen på grund av potentiella 
uppkopplingsproblem samt mängden följdfrågor som uppstår vid inköp av studerade 
kategorier, vilket komplicerar en digital orderläggning. Däremot förekommer risker idag i form 
av förlorad information då order läggs via telefonsamtal, vilket i sin tur påverkar effektiviteten 
och försvårar arbetet i genom processen.  
 
I teorin beskrivs att en öppen kommunikation vid samarbeten förebygger felaktigheter, och 
kostnads- och tidsöverskridanden (Fulford & Standing, 2014). Enligt Liu & Chua (2016) skulle 
digitalisering av försörjningskedjan inom byggbranschen minimera felaktigheter och 
missförstånd vid informationsutbyte. Det kan kopplas till Skanskas värderingar som bland 
annat tar upp att Skanska ska göra affärer med hög transparens och arbeta nära kunder, partners 
och samhälle. Enligt empirin framgår det att en utmaning med digitalisering är att formulera en 
gemensam definition och arbeta utefter ett SCM-perspektiv. En utmaning i teorin för att 
möjliggöra analyser av högre värde är att nyttja extern information från exempelvis leverantörer 
genom att standardisera informationshanteringen (Kache & Seuring, 2017).  Ytterligare 
utmaningar som framgick under intervju med Lantmännen Lantbruk var att implementeringar 
av digitala system tar lång tid och kräver en tydlig plan och strategi. 
 
Generellt framgår det från empirin att det inom Skanskas organisation saknas ett fullständigt 
process- och försörjningskedjesynsätt. Enligt O’Connor & Yang (2004) och Woksepp & 
Olofsson (2008) möjliggör och stärker gemensamma IT-verktyg integrering bland aktörer i 
försörjningskedjan, vilket ökar chanserna till att minimera kostnader och följa ett bestämt 
tidsschema. Transparent och holistisk planering efterfrågas från flera aktörer inom Skanska, 
bland annat för att effektivisera transportplanering och undvika köbildning. Från 
leverantörernas perspektiv efterfrågas transparent informationsdelning av planering för att 
underlätta den egna organisationens arbete. Vidare framgår det från intervjuer med leverantörer 
att delning av information i realtid är en möjliggörare för att minimera slöserier beträffande 
transporter och produktion. I likhet menar Jørgensen & Emmitt (2009) att effektiva transporter 
och lagerhållning av material, ofta benämnt JIT-leveranser, är avgörande aspekter gällande 
eliminering av slöserier i Lean construction. Vrijhoef & Koskela (2010) menar därtill att SCM 
grundar sig i filosofier inom Lean och JIT, nämligen att betrakta värdekedjan som ett flöde, 
medan Ellram & Cooper (2014) framhåller vikten av transparent informationsdelning för att 
uppnå effektiv SCM.  
 
Det upplevs att en mängd slöserier förekommer i dagens inköpsprocess inom 
fallstudieföretaget. Det stärks av empirin där det framgår att det uppstår slöserier i 
informationsflödet i inköpsprocessen, främst i form av dubbelarbete, köbildning och onödiga 
transporter. Yin et al. (2014) konstaterar att mängden slöserier tenderar att vara mycket hög i 
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byggbranschen och enligt Ballard & Howell (2003) är det viktigaste kärnelementet i Lean 
construction att minimera dessa slöserier. Osäkerhet och brist på kommunikation är två faktorer 
som bidrar till överkapacitet i flödet, samtidigt framgår det i empirin att icke-värdeskapande 
aktiviteter även uppstår till följd av digitalisering. Det sker på grund av digitalisering av 
enskilda frågor, samt brist på integrationer mellan system. Vilket går i linje med vad Eriksson 
(2010) menar, nämligen att korrekt och effektiv informationsdelning, tillsammans med ett 
välfungerande samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan, krävs för att uppnå Lean i 
inköpsprocesser inom byggbranschen. Yin et al. (2014) presenterar vidare en inköpsprocess för 
underentreprenörer som genom Lean construction syftar till att eliminera slöserier genom att 
minimera antalet förändrade ordrar, skapa ett oavbrutet operativt flöde med korrekt och läglig 
information, samt upprätta resultatmål baserade på resultat från den initiala planen.  
 
I empirin framgår även behovet av uppföljning av inköpsprocessen för anläggningstransporter 
och entreprenadmaskiner. Detta i kombination med efterfrågan av process- och 
försörjningskedjesynsätt menar Qrunfleh & Tarafdar (2012) kan möjliggöras genom Big data-
analyser. Wang et al. (2016) presenterar fem nivåer av Big data-analyser, där funktionell och 
processbaserad analys kan leda till ökad operationell effektivitet och minimerade kostnader i 
försörjningskedjan. Sammanfattningsvis kan analysen av informationsflödet i inköpsprocessen 
av anläggningstransporter och entreprenadmaskiner summeras i tre punkter: 
  

• Insamling, lagring och hantering av digital information möjliggör relevant 
förbättringsarbete baserat på detaljerade analyser samt delning av prognoser över behov 
i ett tidigare skede. 

• För att uppnå goda effekter i tid- och kostnad samt kvalitetsvinster med ett digitalt 
informationsflöde krävs betydande investeringar i tid och resurser samt långsiktig och 
strategisk planering.  

• En utmaning i byggbranschen beträffande digitalisering av informationsflödet i 
inköpsprocessen är dess decentraliserade organisation vilket ställer höga krav på 
systemens enkelhet och användarvänlighet.  
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7 Slutsatser och diskussion 
I följande kapitel presenteras svar på studiens forskningsfrågor, studiens teoretiska bidrag samt 
praktiska bidrag i form av rekommendationer till fallstudieföretaget och branschen. Därtill förs en 
diskussion om studiens begräsningar och förslag på framtida, kompletterande forskning. Avslutningsvis 
diskuteras framtidsscenarion inom studiens ämne.  

7.1 Besvarande av forskningsfrågor 
Syftet med studien var att undersöka hur processen vid inköp av anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner kan effektiviseras genom digitalisering av informationsflödet, genom att 
identifiera och utvärdera digitaliseringsmöjligheter. Målet med studien var således att 
identifiera ett effektivt informationsutbyte, kartlägga möjliga alternativ för digitalisering samt 
att identifiera vinster och utmaningar inom berört område. Detta avsnitt presenterar slutsatser 
för respektive forskningsfråga som formulerats för att uppnå studiens syfte och mål.  

7.1.1 Information i inköpsprocessen 
Den första forskningsfrågan formulerades enlig följande, ”Vilken information bör utbytas inom 
respektive aktivitet i inköpsprocessen för anläggningstransporter och entreprenadmaskiner?”. 
Den avsåg därmed granskning av ett önskvärt informationsutbyte genom inköpsprocessen för 
båda kategorierna med syfte att identifiera ett effektivt informationsflöde. Baserat på analys 
kan slutsatser gällande informationsutbytet för anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner dras. Generellt är den nödvändiga informationen som delas vid inköp av 
de båda kategorierna i stor utsträckning densamma genom hela processen. Trots detta 
förekommer skillnader i både arbetssätt, rutiner och särskilt nödvändigt informationsutbyte. 
Vid inköp av entreprenadmaskiner läggs större vikt vid krav på både maskin och förare. Den 
informationen delas vid projektavrop eller genom dialog med leverantör vid avrop. Gällande 
anläggningstransporter kan det konstateras att inköpet av tjänsten i sig är trivialt. Utmaningar i 
informationsutbytet uppstår främst vid planering och utförandet av tjänsten, där information 
om lastning, leverans och volymer påverkar både utförandet och inköpet.  
 
Från analysen framgår det att vissa nyckelaktiviteter i inköpsprocessen är mer betydande än 
andra för att uppnå effektivt informationsflöde. Bland annat planering av inköp och att dela den 
informationen med leverantörer i en högre utsträckning än vad som sker i dagsläget samt att 
säkerställa att rätt information delas till rätt person tidigt i processen. Vetskapen om vilken 
information som ska utbytas i inköpsprocessen är utbredd. Dock saknas ett standardiserat 
arbetssätt för när i processen informationen ska delas. Det kan konstateras att det inte utbyts 
irrelevant information. Missförstånd, felaktigheter och slöserier uppstår främst till följd av 
ineffektiva tillvägagångssätt för utbyte och lagring av information. Det resulterar i ökad risk för 
förlorad information, icke-värdeskapande aktiviteter samt avsaknad av process- och 
försörjningskedjesynsätt. För att tillgodose behovet av korrekt information och säkerställa dess 
kvalitet kan det konstateras att olika digitala systemlösningar är önskvärt för delning och lagring 
av information genom hela inköpsprocessen. Det är inte en fråga om vad för typ av information 
som bör delas, utan snarare hur informationen ska utbytas och hanteras för att generera effektiva 
flöden, ökad kunskap och möjliggöra uppföljningar och utvärdering. 
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7.1.2 Digitaliseringsmöjligheter 
Arbetet för att besvara studiens andra forskningsfråga rörande möjligheter för digitalisering av 
informationsflödet i inköpsprocessen för anläggningstransporter och entreprenadmaskiner, har 
lett fram till en mängd alternativ. Flera system har identifierats både internt, externt och i andra 
branscher med liknande arbetssätt. Det finns därmed ett flertal möjligheter vad gäller 
digitalisering, men studien har visat att en förutsättning för en digital inköpsprocess är först och 
främst definiering av en organisations master data. Det är av stor vikt att skapa en enhetlig och 
standardiserad grund för hur informationsutbytet ska ske inom en verksamhet och gentemot 
leverantörer och andra intressenter. Både teori och empiri har visat att en definition av produkter 
och tjänster kan fungera som en informationsbärare genom inköpsprocessen och därmed 
möjliggöra ett kontinuerligt informationsflöde genom försörjningskedjan. Master data bör alltså 
nyttjas för att sammanlänka en eller flera organisationer genom att integrera olika system och 
därmed utbyta information på ett effektivt sätt. Det är i sin tur kopplat till Skanskas utmaning 
med analog dokumenthantering.  
 
Master data och systemintegrationer kan ligga till grund för implementering av bland annat 
digitala följesedlar och självfakturering genom EDI. Under studien har teoretiska fördelar med 
en digital försörjningskedja även poängterats i praktiken exempelvis vid intervju med både 
IKEA och Lantmännen. Sedan förespråkas standardisering i teorin, bland annat för att medföra 
utökad effektivitet i organisatoriska processer. Studien har däremot visat att en standardisering 
kräver en inledande, intern strukturering och att det är av stor vikt att en standardisering 
implementeras på rätt nivå och berör relevanta frågor. Det kan dock konstateras att initiativet i 
byggbranschen att formulera standarder är en möjlighet för både större och mindre aktörer, och 
som enskild organisation är standarden en viktig parameter att ta i beaktning vid investeringar 
i systemlösningar.  
 
Slutligen, oavsett vilken systemlösning investeringar sker i är en tydlig, enhetlig och långsiktig 
strategi väsentlig. Ett holistiskt synsätt vid implementering och utveckling av systemlösningar 
möjliggör integrerade verksamhetsprocesser genom försörjningskedjan. Dessutom skapar det 
förutsättningar för Lean-principer i form av ett ständigt förbättringsarbete och som därtill 
generar detaljerade analyser och underlag för utvärdering och uppföljning. En digital lagring 
av information från verksamhetsprocesserna kan alltså nyttjas i framtida förhandlingar, vid 
utveckling av leverantörer och avtalsskrivning.  

7.1.3 Effekter med digitalisering 
Den sista forskningsfrågan formulerades som ”Vilka för- och nackdelar finns med ett digitalt 
informationsflöde i inköpsprocessen för anläggningstransporter och entreprenadmaskiner?” 
syftade till att specificera vinster och utmaningar viktiga att ha i beaktning. Studien har visat att 
en av de främsta vinningarna med digitalisering är en ökad grad av översikt av processer. Det 
genererar i sin tur långsiktiga besparingar i form av tid och kostnad. Ytterligare en identifierad 
effekt är ökad kvalitet av informationen som utbyts, vilket minimerar risken för missförstånd 
och felaktigheter. Minskas risken för missförstånd och felaktigheter möjliggörs mer korrekt 
planering samt ett minskat behov att överkapacitet i försörjningskedjan. Därmed kan icke-
värdeskapande aktiviteter elimineras genom digitala systemlösningar, vilket i sin tur främjar 
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arbetsmiljön och kan reducera olycksfrekvensen. Vidare kan det konstateras att ett digitalt 
informationsflöde skapar förutsättningar för en integrerad och långsiktig planering, både internt 
och mellan aktörer i försörjningskedjan. Därtill är behovet av delad information i realtid i 
branschen avgörande för att skapa effektivt flöde, samt motverka slöserier i form av tomma 
transporter. En betydelsefull vinst med digitala processer erhålls genom detaljrika analyser av 
bland annat nyckeltal, vilket kan nyttjas i verksamhetens strategiska arbete och bidra till att 
identifiera relevanta utvecklingsområden.  
 
Vad gäller utmaningar med digitalisering fastställer studien att välformulerade processer och 
strukturerad information för kravställning är nödvändigt inför utveckling av nya, digitala 
system. Om det inte uppfylls finns det en risk att endast enskilda frågor digitaliseras utan hänsyn 
till ett försörjningskedjeperspektiv, vilket även kan resultera i en digitalisering av en ineffektiv 
verklighet. Digitalisering skapar därmed inte mervärde och förhindrar eliminering av slöserier, 
vilket leder till att nya ineffektiva aktiviteter uppstår. Digitala system för informationsutbyte 
medför en förlust av flexibilitet, vilket kan försvåra arbetet i byggprojekt som påverkas i stor 
utsträckning av oförutsedda händelser. Därmed är en utmaning med digitalisering att uppnå 
användarvänlighet och bevara centrala dialoger i form av mänsklig kontakt. Att skapa närhet 
mellan organisationens verksamhetsområden samt en förståelse mellan systemutvecklare och 
systemanvändare är betydelsefullt för att möjliggöra implementering av effektiva digitala 
system.  
 
En utmaning med digitalisering i decentraliserade organisationer är att formulera gemensamma 
definitioner och enhetliga arbetssätt. För att implementera en digital helhetslösning visar 
studien att det är nödvändigt att anpassa system efter verksamhetens olika mognadsnivåer. 
Därmed utgör acceptansen till nya arbetssätt en utmaning, vilket kan försvåra utveckling och 
implementering. Det kan konstateras att syftet med nya system är betydande att förmedla 
tillsammans med ett system som förenklar dagens arbetssätt. Trots vissa utmaningar visar 
studien att en digital helhetslösning av betydelsefull information, med en stegvis och jordnära 
implementering, kan leda till ett mer effektivt informationsutbyte i inköpsprocessen för 
anläggningstransporter och entreprenadmaskiner.  

7.2 Teoretiskt bidrag 
Studiens teoretiska bidrag omfattar ett ramverk för informationsutbyte i inköpsprocessen av 
anläggningstransporter och entreprenadmaskiner, där utbytet av information presenteras genom 
tre olika typer av system; affärssystem, stödsystem och faktureringssystem. Ramverket utgör 
ett bidrag till forskningen genom att fylla det gap som existerat för anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner. Därtill utgör studiens teoretiska bidrag ett tillskott genom att presentera 
en inköpsprocess för dessa kategorier med ett cirkulärt informationsflöde genom integrerat 
systemstöd.  
 
Studiens syfte var att utreda hur inköpsprocessen av anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner kan effektiviseras, samt hur informationsutbytet kan integreras mellan 
aktörer i försörjningskedjan och därmed förbättras. Baserat på tidigare forskning, empiri och 
analys har således studien resulterat i ett ramverk för en integrerad inköpsprocess där varje 
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aktivitet kopplas samman genom systemstöd. För att eliminera flaskhalsar och icke-
värdeskapande aktiviteter i form av dubbelarbete, pappershantering och kontroller sent i 
processen skapas förutsättningar för ett kontinuerligt, effektivt och säkert informationsutbyte 
mellan aktörer i försörjningskedjan. Inköpsprocessen innefattar 14 steg, från förhandling till 
analys och uppföljning där tre nyckelaktörer är involverade i processen; den centrala 
inköpsfunktionen, projekten samt leverantörer av transporter och maskiner.  
 
Ramverket illustreras i Figur 17, och processen inleds med förhandling, där central 
inköpsfunktion och leverantör diskuterar allmänna regler, kvalitets- och miljökrav samt 
uppförandekod. När överenskommelse nåtts tecknas ramavtal, och leverantören klassificeras. 
Avtal lagras i affärssystemet för att underlätta delning av informationen som avtalen bär. Avtal, 
tillsammans med bland annat produktdefinitioner, prislistor och leverantörsinformation bör 
lagras som master data, det vill säga data som läggs in en gång, ändras sällan och används ofta 
i verksamheten. Parallellt med förhandling och avtalsskrivning initieras projekt. Steg 3 - 5 i 
ramverket har inte berörts i studien på grund av tidigare nämnda avgränsningar och lämnas 
därmed utan närmare beskrivning. Dock sker ett informationsutbyte internt mellan central 
inköpsfunktion och projekt vid upphandling, där projekt erhåller information om leverantörer 
med tecknade ramavtal.  
 

 

Figur 17: Ett generellt ramverk för digitalt informationsutbyte i inköpsprocessen för anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner. 
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Efter upphandling väljs leverantör till projektet och ett meddelande till leverantör och 
stödsystem skapas med information om valet. Därefter tecknas projektavtal med detaljerad 
information om bland annat arbetsplatsförhållanden, produkt, omfattning och pris per enhet. 
Vid tecknande av projektavtal hämtas information om bland annat prislistor och 
produktdefinitioner från affärssystemet. Efter att projektavtal är tecknat delas en grovplan över 
när avrop kommer att ske mellan projekt och leverantör genom ett integrerat stödsystem. 
Därefter sker skarpa avrop genom stödsystem och leverantör bekräftar avropet. När avropet 
registreras skapas en inköpsorder som bär information om produkt, mängd, eventuella tillbehör 
och andra kostnadsbärande parametrar, där samtliga parametrar finns fördefinierade i 
affärssystemet. Tjänsten utförs och bevakas genom stödsystem. När leverans av tjänst är utförd 
lämnar transportör eller maskinist information om tjänsten i form av en digital följesedel i 
stödsystemet. Den bekräftas av beställaren, genom matchning mot inköpsorder. När bekräftelse 
av leverans skett genereras en självfaktura i faktureringssystem som hämtar information från 
affärs- och stödsystem, därefter sker en utbetalning till leverantör enligt överenskommelse. 
Information som lagrats i stödsystem följs upp och ligger till grund för analyser i verksamhetens 
Business Intelligence, i syfte att utveckla och förbättra försörjningskedjan, samarbeten och 
verksamheten. Informationen som samlats under processens gång ligger således till grund för 
analyser och förbättringsarbete.  

7.3 Rekommendationer 
Studiens praktiska bidrag är rekommendationer till fallstudieföretaget, men är formulerade i 
syfte att även vara relevanta för organisationer med liknande förhållanden och utmaningar. 
Rekommendationerna är baserade på ovan presenterade slutsatser till de tre forskningsfrågorna 
och redogörs i punktform nedan. 
    

1. Skapa och strukturera processer och förankra dem i hela verksamheten 
2. Digitalisera genom att samla intern information i form av master data i affärssystem 
3. Implementera ett integrerat systemstöd för det operativa inköpet 
4. Förenkla fakturahantering i försörjningskedjan i form av självfakturering 
5. Implementera en strategisk, digital helhetslösning med bevarande av mänsklig kontakt 

 
Vid initiering av digitala arbetssätt och processer är det viktigt att ta i beaktning att viss 
flexibilitet förloras, därtill är det av stor vikt att inte digitalisera enskilda frågor utan istället 
utgå från ett långsiktigt helhetsperspektiv. För att skapa goda förutsättningar för nya arbetssätt 
krävs en hög grad av användarvänlighet samt genomtänkt implementering, där användarens 
behov sätts i fokus. Digitalt informationsutbyte kan å andra sidan säkerställa att rätt information 
delas med rätt person vid rätt tidpunkt vilket skapar en säkerhet i försörjningskedjan, och kan 
motverka bland annat onödiga inköp. Vidare kan digitalisering medföra en eliminering av icke-
värdeskapande aktiviteter i form av dubbelarbete, pappershantering samt sena kontroller i 
processen. Insamling, lagring och hantering av information i digitala system möjliggör därtill 
förbättringsarbeten genom detaljerade analyser. Att implementera en strategisk, digital 
helhetslösning för informationsflödet i inköpsprocessen för anläggningstransporter och 
entreprenadmaskiner kommer att ta tid, men på långsikt kan initiering av master data, operativa 
stödsystem och självfakturering generera en mer effektiv och integrerad inköpsprocess. 
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7.4 Begränsningar 
Beträffande studiens begränsningar till följd av dess metodval kan det i efterhand konstateras 
att kompletterande studier av tidsåtgång för respektive aktivitet i inköpsprocessen hade kunnat 
bidra till en mer gedigen slutsats gällande effekter med digitalt informationsflöde. Ytterligare 
begräsningar i studien härrörs från valet att studera Skanska som fallstudieföretag, vilket har 
medfört att studiens empiri formats utifrån fallstudieföretagets förutsättningar och på så vis 
begränsat studiens generaliserbarhet. Till följd kan det konstateras att de slutsatser som studien 
resulterat i främst riktar sig till större aktörer i byggbranschen och därmed kan sakna relevans 
för små- och medelstora företag.  Därtill har studien genomförts med ett helhetsperspektiv, 
vilket medför begränsningar gällande studier på djup detaljnivå inom ämnesområdet.  
 
Exempelvis innefattar arbetet inte en ingående jämförelse av initiativ inom andra 
verksamhetsgrenar på fallstudieföretaget, eller en detaljerad kartläggning vad gäller 
informationsutbytet i inköpsprocessen. Ytterligare en begränsning i studiens teoretiska och 
praktiska bidrag är reliabiliteten och validiteten i undersökningen på grund av ett begränsat 
antal respondenter och deltagare. Trots kvalitetshöjande åtgärder kan missförstånd vid 
intervjuer och enkätundersökning ha uppstått och resultat har formats utifrån de leverantörer, 
projektanställda och IT-anställda som deltagit i studien. Valet att studera IKEA och 
Lantmännen Lantbruk som benchmarkingobjekt har ytterligare format studiens resultat där 
andra företag möjligen resulterat i en annorlunda analys. Vidare har vinster och utmaningar 
med digitalisering endast analyserats utifrån kvalitativa aspekter vilket utgör en grund för 
rekommendationer beträffande framtida forskning. 

7.5 Framtidsblick 
Byggbranschen är en aktuell bransch som står inför stora utvecklingsmöjligheter genom 
implementering av digitala verktyg. Det finns framtida utmaningar såsom acceptans till nya 
arbetssätt, datasäkerhet och nya typer av konkurrenter. Närhet till akademin och forskning är 
en förutsättning för fallstudieföretaget och motsvarande företag inom branschen att vara 
formbara och lyhörda gentemot framtida trender och tekniker. Förslag på framtida studier är 
dels en fördjupning inom avancerade analyser genom digital informationsspridning och 
nyttjande av Internet of Things och Artificiell Intelligens i inköpsprocessen.  
 
Arbetet kan kompletteras med studier rörande kunskapsspridning genom digitala ekosystem 
vid inköp eller en detaljerad kravställning för implementering av ett digitalt system i 
inköpsprocessen. Därtill är ett identifierat behov att vidare studera konkreta besparingar och 
vinningar med digitala lösningar genom inköpsprocessen. Det kan utgöra incitament för 
organisationer inom branschen att genomgå en förändring och implementera digitala verktyg. 
Den snabba utvecklingen inom digitalisering skapar behov av ständigt lärande och relevanta 
studier inom byggbranschen för att bana väg för en mer digitaliserad och effektiv verksamhet.  
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 I 

9 Bilagor 

9.1 Intervjumall 
Vid utförande av studiens intervjuer har en intervjumall nyttjats som en kvalitetshöjande åtgärd. 
Frågeställningarna nedan är en generell mall som anpassats utefter respektive respondent och 
dess relation till studiens ämne. Varje intervju har kompletterats med följdfrågor och dialog 
med respondent vid behov. 
 
Inledande frågeställningar 

1. Rollbeskrivning 
2. Relation till Skanska 
3. Relation till inköp av studerade kategorier 

 
Specifika frågeställningar 

1. Hur ser inköpsprocessen ut? 
2. Vad är det för ingående nyckelaktiviteter?  
3. Vilken information är viktig att utbyta genom inköpsprocessen? 
4. Hur följs inköpsprocessen upp? 
5. I vilken utsträckning är processen digitaliserad?  
6. Vilka vinningar finns med ett digitalt informationsflöde? 
7. Vilka utmaningar finns med ett digitalt informationsflöde? 
8. Integration mellan inköpssystem och övriga system?  
9. Integration mellan inköpssystem och leverantörernas system?  
10. Åsikter rörande självfakturering? 
11. Eventuella övriga åsikter? 

  
  



 II 

9.2 Resultat från enkätstudie 
Nedan presenteras en sammanställning av enkätundersökningen.  
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