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Förord 
Examensarbetet är det avslutande momentet i civilingenjörsutbildningen Väg- och 

vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och 

utfördes i samarbete med NCC Building Sverige under perioden oktober 2018 till mars 2019.  

Till att börja med vill jag rikta tacksamhet till min handledare från NCC, Henrik Hyll som varit 

ett bra stöd i arbetet och bidragit med intressanta perspektiv i studien. Dessutom 

platsorganisationen i fallprojektet för hjälpen i arbetet och ett positivt bemötande. Utan er 

hjälp hade det inte varit möjligt att genomföra examensarbetet.  

Jag vill även ge Marbodals försäljningschef ett stort tack för platsbesöket i fabriken och 

intresset för arbetet. Besöket var väldigt givande och har bidragit till trovärdigheten i studien 

och bredden på undersökningen.   

Sedan skulle jag vilja rikta ett speciellt tack till min handledare Kajsa Simu som varit med under 

hela arbetet och även examinator Marcus Sandberg för kloka råd och bra feedback under 

arbetets gång, båda från Luleå tekniska universitet.  

Mitt sista tack vill jag ge till Ida Martelleur på NCC som varit en stöttepelare i arbetet och 

introducerat mig till viktiga personer i studien.   

   

Stockholm, december 2019. 

 

 

Gustav Vestberg 
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Sammanfattning   
Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära 

försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på 

kommunikationen mellan dem. Traditionellt sett har företagen arbetat självständigt utan 

koppling till de andra medlemmarna i försörjningskedjan men fördelarna med att samarbeta 

över de organisatoriska gränserna börjar bli allt tydligare. Förändringen grundar sig i att 

kunderna har mer inflytande på marknaden och det är därför viktigare för företagen att snabbt 

reagera på förändringar i trender och skapa kvalitativa produkter till låga kostnader. Att styra 

och leda flödet av material, information och pengar i försörjningskedjan från tillverkning till 

slutprodukt är därför vital för att behålla konkurrenskraften i organisationerna.   

Utvecklingen med digitaliseringen har lett till att kvalitativ data krävs för att utreda hur ny 

teknik kan implementeras i syfte att förbättra försörjningskedjans flöden. För att identifiera 

effekten av förändringar utförs därför en nulägeskartläggning av material- och 

informationsflödet för ett köks försörjningskedja. Studien visar hur flödet fungerar i nuläget 

och belyser processer som kan förbättras med hjälp av ny teknik.  

Utredningen är baserad på intervjuer och observationer från Marbodals fabrik till 

inbyggnadsplatsen för en köksleverans i ett NCC projekt. Insamlad data har därefter 

analyserats utifrån den initiala litteraturstudiens teorimodell och aktiviteterna i 

materialflödet. Köksleveransen valdes med avseende på att det är en vanligt förekommande 

leverans vid både ny- och ombyggnation. Den innehåller även en viss komplexitet, dels i 

tillverkningen men även i materialhanteringen.  

I studien identifierades slöserier i material- och informationsflödet. Dessa berör främst 

materialhanteringen på arbetsplatsen, samt intern- och externkommunikation i projektet. 

Utredningen visar att förbättringar i entreprenörens framtida inköp kan åstadkommas genom:  

• Att säkerställa en gemensam målbild och syfte med arbetet för att reducera antalet 

missförstånd som sprids i organisationen och därefter vidare i försörjningskedjan. 

• Involvera leverantörer och yrkesarbetare tidigt i planeringen. 

• I planeringen av leveransen lägga vikt på att förstå leveransvillkoren och vilken 

flexibilitet som finns från leverantörens sida. 

• I samband med leveransplaneringen ha en klar bild hur materialet paketeras och 

inspektera intransportvägen för att identifiera och förebygga hinder. 

• Planera varje beställning så att inte material ligger i onödan på arbetsplatsen då det är 

kostsamt att flytta runt det.  

• Informera involverade underentreprenörer (UE) vid förändringar i planeringen då det 

kan resultera i krockar.  

Nyckelord: Supply chain management, construction supply chain management, 

kommunikation, flödesteori, informationsflöde, materialflöde, flödeseffektivitet, 

försörjningskedjan, bygglogistik.   
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Abstract 
The construction industry is characterised by project based organisations and temporary 

supply chains. The fragmentation in this industry is tangible, placing significant 

communication pressure on supply chain members. Traditionally, companies have worked 

independently without ties to other members of the supply chain, but experience has shown 

increasing benefits of cooperation beyond company borders. This change of focus is due to 

the growing influence of customers, making it essential for suppliers to react to fluctuating 

changes in trends and produce quality products at low prices. Supply chain management 

methodshave because of this gained influence since they handle the flow of material, 

information and financial flow from manufacturing to end customer in order to stay 

competitive. 

The development of digitalisation is creating a need for qualitative data on which to base new 

research regarding how emerging technologies can be implemented to enhance the different 

flows in the supply chain. In order to measure changes made in the supply chain, the current 

state of mapping of a kitchens material and information flow can work as a reference and 

point out problems that could be solved with such technologies.  

This investigation is based on interviews and observations from the factory of the supplier to 

the assembly site for a kitchen delivery in an NCC project. Collected data has been analysed 

through the lens of theories found in the literature review and the material handling process. 

The kitchen delivery was selected because it’s a common delivery to new construction and 

renovation projects in the construction industry. Also there is a certain complexity regarding 

the manufacturing- and the material handling process.  

The study identified waste in the material and information flows. These concerns apply to 

material handling on the construction site and both internal and external communication 

within the project. The aforementioned findings led to the following improvement suggestions 

for future purchases of the contractor:  

• Ensure that everyone involved in the project has the same view on the purpose and 

goal for the conducted work. This can reduce the number of potential 

misunderstandings passing on in the project and later the supply chain.  

• Suppliers and workers should have connection to the purchasing processes during the 

early stages of planning. 

• Confirm understanding of the terms of delivery and the flexibility of the suppliers. 

• Perform inspection of the intended transport methods of materials ahead of delivery 

to solve problems related to internal transportation in advance.  

• Plan the purchase in detail to make sure it fits the production phase. 

• Inform involved subcontractors in the project of changes in planning to avoid 

collision or unnecessary wastes.  

Key words: Supply chain management, construction supply chain management, 

kommunikation, flödesteori, informationsflöde, materialflöde, flödeseffektivitet, 

försörjningskedjan, bygglogistik 
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Begreppsförklaring 
 

SC –Supply chain, försörjningskedjan refererar till ett nätverk av aktiviteter involverande 

design, tillverkning och transporter. Det involverar även användningen av produkter eller 

tjänster som transporterar och lagrar materialet i försörjningskedjan från utvinning av 

råmaterial till färdig produkt.  

SCM – Supply chain management, styrning och ledning av kund och leverantörsrelationer i 

flöden uppströms och nedströms för att leverera framstående kundvärde till en lägre kostnad 

sett till hela försörjningskedjan. Arbetet involverar hanteringen av material-, information- och 

finansiella flöden mellan medlemmarna i försörjningskedjan.  

cSCM – Construction supply chain management, SCM karakterisering för byggbranschens 

försörjningskedjor.  

SCI – Supply chain integration, målsättningen är tätare integration och samarbete mellan 

försörjningskedjans aktörer. Samarbetet innebär att delgivning av företagets information och 

goda relationer till medlemmarna i försörjningskedjan. 

SCO – Supply chain orientation, ett företags förmåga att identifiera systematiska och 

strategiska tillämpningarna av taktiska aktiviteter samt processer för att hantera de olika 

flödena i försörjningskedjan 

Lean - Managementfilosofi som bygger på flödesteori. Arbetet handlar om att eliminera 

slöserier och skapa maximalt värde för produkten på så kort tid som möjligt.  

MyLoc – I projektet används applikationen för bokning av intransporter av leveranser, 

kranbokning och inbärning av material till arbetsplatsen.   

JIT – Just In Time, flödet av exempelvis material, information och operationer. Målsättningen 

är ett jämnt flöde utan avbrott då det leder till hög produktivitet, ingen lagerhållning och 

färdigställande på utsatt tid.  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
I takt med att produktionskostnaderna ökar, produktiviteten minskar så har även 

komplexiteten ökat i projekten, vilket leder till en tuff konkurrenssituation inom 

byggbranschen. En rapport från Vinnova (2007) beskriver att byggbranschen har fört över 

kostnaderna på kunderna istället för att utvecklas och bli effektivare. Orsaken till att 

utvecklingen inte gått framåt anses vara att byggprocessen är utspridd på många aktörer, där 

ingen varit ansvarig för den övergripande utvecklingen (ibid.). Osäkerheten i efterfrågan på 

marknaden och den ökade komplexiteten har legat till grund för att entreprenörerna i större 

utsträckning använder underentreprenörer för att sprida sina risker. Detta i sin tur har lett till 

den fragmenteringen vi ser på marknaden (Olofsson & Segerstedt, 2010).  

Begreppet supply chain management (SCM) har presenterats som en lösning på dessa 

problem (Ekeskär & Rudberg, 2016). SCM bidrar med att se hela försörjningskedjans 

aktiviteter och kopplingar bortom de organisatoriska gränserna. Arbetet handlar om 

samarbete och tillit för att alla medlemmar i försörjningskedjan ska kunna arbeta tillsammans 

och ta del av varandras information. Grundtanken är att hela kedjans prestation skapar större 

skillnad tillsammans än summan av individuella prestationer (Christopher, 2011). I 

förlängningen ska det leda till att med mindre kostnader skapa mer lönsamhet för alla 

deltagare i försörjningskedjan (ibid.). Utvecklingen går från att företag tävlar mot företag till 

att försörjningskedjorna tävlar sinsemellan för att skapa bästa kundvärdet till den lägsta 

kostnaden för kunden eller beställaren (Cox, 1999).   

Att informationen är synlig och tillgänglig gynnar alla de involverade aktörerna i 

försörjningskedjan enligt Monczka, Handfield, Giunipero, & Patterson, (2009). Aktörerna i 

nätverket måste göra sin information om prognoser, planering och scheman tillgänglig och 

dessutom förbättra leveranserna mellan aktörerna i kedjan. När detta möjliggörs kommer 

fördelarna av ökad produktivitet och kostnadsbesparingar. Samtidigt som fördelarna lockar 

finns det även risker med att integrera försörjningskedjorna (Lee & Billington, 1992). 

Företagen kan läcka hemligheter till konkurrenter på marknaden eller ha olika syn på 

målsättningen med samarbetet vilket kan leda till konflikter och ineffektivitet i 

försörjningskedjan. Att följa en order där materialtransporten från leverantören till 

arbetsplatsen är synlig innebär i teorin fördelar inom produktionsplanering, tidsbesparingar 

och lagerhantering. Detta genom att information finns tillgänglig i realtid av materialets plats 

och tillstånd (Caridi, Moretton, Perego, & Tumino, 2013). Avvikelser kan då förebyggas i tid 

med planering för att inte störa produktionen (ibid.).  

Kvalitativa forskningsstudier skapar inte bara nytta för att utreda den givna frågeställningen, 

utan kan även användas av andra forskare inom deras forskningsområden (DeHoratius & 

Rabinovic, 2011). Litteraturen i studiens område är främst fokuserad på antingen den 

övergripande SCM eller cSCM. Kvalitativa modeller från fältundersökningar och fokus på 

informationsflödet för hantering och styrning av riskerna i försörjningskedjan är bristfälliga 

(Musa & Tang, 2011). De menar att fokus på kvalitativa artiklar är relativt liten och därför finns 

det inte mycket data att analysera och basera beslut på inom branschen.  Den här studien ska 
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därför bidra med kvalitativ data för hur arbetet fungerar i praktiken utifrån ett specifikt 

projekts förutsättningar. NCC Building utreder i utvecklingsprojektet Uppkopplad byggplats 

hur ny teknik kan effektivisera försörjningskedjan från inköp till inbyggnadsplats. Projektet är 

i linje med det identifierade forskningsgapet och av intresse för båda parterna.  

För att studera ämnet utfördes en nulägeskartläggning av material- och informationsflödet för 

ett köks försörjningskedja. Hur ser informationsflödet ut i kedjan? Hur sker 

kommunikationen? Vart finns det luckor och brister i processen? Vad kostar onödiga 

moment? Hur flyttas materialet fysiskt? Vad kan förbättras för att uppnå en mer sömlös 

försörjningskedja? NCC kan sedan använda kartläggningen för att hitta tekniska lösningar och 

arbetssätt som på effektivare sätt kan hantera försörjningskedjans material- och 

informationsflöden.  

1.2. Syfte och målsättning 
Syftet med utredningen är att utföra en nulägeskartläggning av material- och 

informationsflödet vid en köksbeställning från planering till inbyggnadsplats. Målsättningen 

är att identifiera slöserier i material- och informationshanteringen. Till följd av en överblick av 

processen bakom inköpet finns förhoppningen att aktörerna i försörjningskedjan ska få en 

bättre förståelse för varandras organisationer och processer, vilket i framtiden ska utveckla 

deras samarbeten. Detta i förlängningen kan leda till effektivare material- och 

informationsflöden. Studien kan även användas i utvecklingsprojektet för att vidare utreda 

om ny teknik kan medverka till att eliminera slöserier identifierade i studien.  

1.3. Forskningsfrågor 
I utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja ställdes följande 

forskningsfrågor för att utreda nuläget.  

1. Hur fungerar materialflödet? 

2. Hur fungerar informationsflödet?  

3. På vilket sätt samverkar informations och materialflödet?  

4. Hur påverkas kostnaderna i kökets försörjningskedja av material- och informationsflödet? 

Utifrån resultatet av forskningsfråga 1 och 2 ska samverkan mellan de två flödena utredas i 3. 

Slutligen utreds kostnaderna i forskningsfråga 4 med hjälp av resterande resultat.  

1.4. Avgränsningar 
Avgränsningar dras för att hantera material- och informationsflödet mellan aktörerna 

delaktiga i inköpet av ett kök från leverantören Marbodal. Kostnaderna utreds endast utifrån 

materialhanteringen på arbetsplatsen. Projektet är beläget i Stockholm och omfattar kontor 

och bostäder. Processen som undersöks avgränsar sig till förloppet från orderplanering till 

inbyggnadsplats i lägenheten. Ingen hänsyn tas till material- eller informationsflöde som sker 

utanför NCC:s, transportören och leverantörens organisationer. Personerna som intervjuats 

har en direkt eller övergripande koppling till köksleveransen. UE:n som hanterade den interna 

materialtransporten intervjuades inte då det hade varit svårt att säkerställa datakvaliteten på 

grund av språkbarriärer. Projektet innehåller totalt 34 kök och ett av dessa beställs i förväg till 

en provlägenhet för att testa installationer, kvalitet och fungera som referens för resterande 

lägenheter. Köket till den lägenheten studeras i det här examensarbetet.  



3 
 

2. Metod 

2.1. Övergripande genomförande 
Projektet är genomfört i stegen presenterade i Figur 2.1.  

 

Planering 

För att strukturera studien utformades ett styrdokument i form av en projektplan där syfte 

och mål definierades. Planen granskades sedan av examinator och handledare för att 

säkerställa en gemensam målsättning för arbetet. Ett startmöte hölls sedan med handledaren 

från NCC:s organisation där information om frågeställningen i studien diskuterades.  

Litteraturstudie 

En bred genomgång av relevant litteratur rörande frågeställningen genomfördes för att få en 

uppfattning om befintliga teorier inom området. Materialet inhämtades från databasen 

Google Scholar. I artiklarna identifierades relevanta källor som i sin tur granskades för att hitta 

grundkällorna artiklarna vilar på.  

Datainsamling 

Frågeställningen delades ner i moment som ansågs viktiga för att skapa en bra 

nulägeskartläggning och svara på frågeställningen.  

• Intervju 

o Platsledningen på NCC 

o Marbodals personal 

o Transportören 

o Transportledaren 

• Observationer 

o Fabriksrundvandring 

o Byggarbetsplatsen, NCC 

o Marbodal, fabriksrundvandring hos leverantören 

o Utvärderingsmöte köksleveransen 

Figur 2.1 Stegen för genomförandet av projektet. Momenten är iterativa och data från 
litteraturstudien har kompletterats utifrån datainsamlingen.  
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Den initiala utgångspunkten i studien var att köket till lägenheten framställdes i visningssyfte. 

I slutet av studien framgick det senare att syftet var för produktionen att testa installationer 

och arbetsmoment. Skillnaden mellan dessa är hur arbetet med produktionen bedrivs. En 

visningslägenhet har en skarp deadline då hyresgäster ska få möjlighet till en förhandsvisning. 

Provlägenheter däremot är till för produktionen och det är de själva som sätter en deadline. 

Det påverkade således hur arbetet bedrivs och hur informationsflödet startade. Ytterligare 

frågor ställdes därför för att skapa en bättre uppfattning om informationsflödet för inköpet. 

Frågorna redovisas i bilagor med rubriken Fördjupade intervjufrågor. 

Analys 

En teorigrund formades utifrån litteraturstudien presenterad i Teorisummeringen. Med den 

som utgångspunkt analyseras resultatet av datainsamlingen. Teorin kan ses som en lins utifrån 

hur data analyseras. Stämmer resultatet överens med förväntade resultat? Finns det 

avvikelser? Vad är anledningen till det? Teorin definierade aktiviteterna i försörjningskedjan 

för köket och utvärderades utifrån hur de fungerade i verkligheten. Avvikelser och likheter 

identifierades och studerades därefter för att dra slutsatser.  

Slutsatser och rekommendation 

Utifrån analysen dras slutsatser som vidare leder till rekommendationer. I detta kapitel vägdes 

avvikelserna från teorin ihop och konsekvenserna av det identifierades.  

Diskussion  

Diskussionen tar upp resultat från analysen, metodval, avgränsningar och validitet. Metodens 

inverkan på studien och alternativa tillvägagångsätt belyses för att skapa en uppfattning om 

hur metodvalet påverkat resultatet av utredningen. Avgränsningarnas inverkan diskuteras 

samt validiteten och förslag på framtida studier. Forskningsbidraget är projektspecifik 

kvalitativ data för ett köks försörjningskedja.  

Avslutande moment 

Studiens upptäckter presenterades kortfattat under en presentation på LTU och de viktiga 

resultaten belystes. Därefter utifrån kritik av opponent och åhörare kompletterades 

examensarbetet.   
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2.2. Forskningssyfte 
Utredningen syftar till att skapa en bättre förståelse över hur informations- och materialflödet 

fungerar i ett köks försörjningskedja. Den här studien är förklarande då den söker att förstå 

sambandet mellan saker som händer och dess följder (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 

Tidigare forskning inom området påvisar att tillräcklig information finns tillgänglig om 

aktiviteterna i försörjningskedjan men forskningsgapet ligger i bristen av kvalitativ data för 

försörjningskedjorna (Musa & Tang, 2011). Det bakomliggande syftet med 

samhällsvetenskaplig forskning kan generellt anta tre typer, utforskande, undersökande eller 

förklarande (Saunders m.fl., 2009). Utforskande studier syftar till att skapa förståelse och 

utforska specifika problem där tillgången på information om ämnet är låg. Undersökande 

studier går ut på att hitta trender och mönster med hjälp av nyckelfaktorer extraherad ur 

insamlad data (Saunders m.fl., 2009). Forskningssyftet passar således inte in på utforskande 

och undersökande studier enligt definitionen av Saunders m.fl. (2009).   

2.3. Forskningsansats 
Relationen mellan teori och begrepp kan beskrivas genom tre olika tillvägagångsätt, induktion, 

abduktion och deduktion (Yin, 2011). Induktiva tillvägagångssätt handlar om att utifrån data 

skapa begrepp inom områden där begränsad information finns tillgänglig. Data-analysen 

används sedan för att utforma teorier om den verkliga situationen (ibid.). Då målsättningen är 

att utreda arbetet i försörjningskedjan har en induktiv ansats valts. Begränsad information 

finns inom studiens område, dock inte tillräckligt för att det ska vara en utforskande studie. 

Yin (2011) berättar att lyckade induktiva studier utvinner resultaten från undersökningen och 

därefter formar teorier och kategorier utifrån dessa. Deduktiva tillvägagångsätt är motsatsen 

till induktiva då det istället handlar om att arbeta fram en teori och hypotes som därefter 

testas med en utformad forskningsstrategi. Abduktion är i stora drag lika induktiva 

tillvägagångsätt, då forskaren sätter sig in i kontexten som undersöks för att få en djupare 

förståelse av området som utreds. Det kan exempelvis vara språk, tankar och andra perspektiv 

från involverade personer. Utifrån förståelsen försöker forskaren att hitta logiska förklaringar 

till upptäckterna (Bryman, 2012).  

I induktiva studier är det avgörande att gå in med ett öppet sinne för att minimera styrning av 

studien utifrån egna anseenden enligt Yin (2011). Utifrån förutfattade meningar kan annars 

studien påverkas av viss selektivitet vid beskrivning av händelser och dess innebörd för studien 

(Yin, 2011). Examensarbetaren har tidigare under praktik varit delaktig i ett projekt där en 

visningslägenhet framställdes. Inom civilingenjörsutbildningen Väg- och vattenbyggnad har 

även kurser inom industriellt byggande, logistik och inköp, byggnadsmaterial och bygg och 

anläggningsproduktion genomförts. Dessa skulle möjligtvis kunna påverka studiens 

utformning och öppenhet. Utöver detta finns ingen annan tydlig erfarenhet kopplad till 

studien som skulle kunna förorsaka en mindre öppen inställning.  

2.4. Forskningsstrategi 
Bryman (2012) presenterar två forskningsstrategier, kvantitativa och kvalitativa studier. 

Frågeställningen innebär att skapa en nulägeskartläggning utifrån material- och 

informationsflödet i en köksbeställning. Studien genomförs med en kvalitativ 

forskningsstrategi. En kvantitativ forskningsstrategi utgår från sambandet mellan forskning 
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och teori där vikten ligger i att testa teorier (Saunders m.fl., 2009). Kvalitativa studier innebär 

att se världen som den fungerar och utifrån olika metoder samla in data för att beskriva 

samband och generera nya koncept eller teorier (Yin, 2011). Saunders m.fl. (2009) beskriver 

att forskning där informationen inte representeras av nummer eller kan kvantifieras är 

kvalitativ forskning. I slutändan beror den lämpliga forskningsstrategin på frågeställningen 

(Bryman, 2012).  

2.5. Datainsamling 
Datainsamling för en kvalitativ studie kan samlas in genom bland annat intervjuer, 

observationer och materialinsamling (Yin, 2011). I denna studie har data insamlats genom 

observationer och intervjuer med syftet att svara på frågeställningen. Endast primärdata har 

insamlats i nulägeskartläggningen. Saunders m.fl. (2009) definierar två typer av data, primär 

och sekundär data. Primär data samlas in specifikt i forskningens syfte. Sekundär data insamlas 

från tidningar, publicerade sammanfattningar och internet eller via empiri från tidigare 

projekt exempelvis som inte samlats i det här specifika forskningssyftet (Saunders m.fl., 2009).  

2.5.1. Intervjuer 

Saunders m.fl. (2009) definierar tre typer av intervjuer, strukturerade-, semi-strukturerade- 

och ostrukturerade intervjuer. Intervjuerna i den här studien har varit av semi-strukturerad 

karaktär och utifrån samtalens gång har frågor lagts till eller tagits bort beroende på om de 

varit relevanta för att svara på forskningsfrågan eller inte utifrån hur Saunders m.fl. (2009) 

beskriver tillvägagångsättet. Det ger studien en flexibel karaktär och då examensarbetarens 

kunskap är begränsad inom området underlättar följdfrågor förståelsen för ämnet. Det kan 

vidare leda till att intervjun tar en annan vändning än förväntat och leder till nya upptäckter 

som annars inte hade blivit uppmärksammade inom ämnesområdet enligt Saunders m.fl. 

(2009).  

I kvantitativa forskningsstrategier är strukturerade intervjuer vanliga. De kan användas för att 

identifiera trender och skapa generella data för att testa en forskningshypotes. 

Intervjufrågorna måste läsas upp precis som de är utformade och vikt ska läggas på samma 

uttal och tonläge för att inte ge signaler om vilka svar som skulle stödja forskningshypotesen 

(Saunders m.fl., 2009). Ostrukturerade intervjuer följer inget frågeformulär utan utgår från att 

intervjupersonen får tala fritt om åsikter och dess syn på händelser relevanta till 

ämnesområdet (Saunders m.fl., 2009). Det intressanta är att ta reda på hur processen fungerar 

snarare än att se på hur de involverade parterna upplever den (Bryman, 2012). Utifrån detta 

resonemang anses en semi-strukturerad intervju vara bättre lämpad än en ostrukturerad för 

att uppnå studiens målsättning.  

En grundläggande förståelse för hur det teoretiskt fungerar i material- och informationsflödet 

har etablerats utifrån litteraturstudien. Utifrån den förståelsen formulerades frågor om hur 

processen fungerar i projektet. Dokumenteringen av intervjuerna skrevs från anteckningar 

och via inspelning. Att spela in intervjuer kan påverka personers beteende enligt Saunders m.fl 

(2009) men kan vara värdefullt för att inte missa viktig information och i efterhand säkerställa 

kvaliteten i studien. Det transkriberade materialet fås på förfrågan från de inspelade 

intervjuerna.  
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2.5.2. Observationer 

Saunders m.fl. (2009)  definierar observationer som: ”systematisk observation, inspelning, 

beskrivning och utredning av observerades beteenden”. Selektivitet i observationerna måste 

göras eftersom det inte går att vara överallt samtidigt, så det handlar om att välja var och när 

(Yin, 2011). Studiens fokus har varit att följa materialet från tillverkning till inbyggnadsplats. 

Observationer har därför utförts i fabriken och från lossningsplatsen till inbyggnadsplatsen. 

Oväntade händelser kan uppstå och för att skapa trovärdighet i hur processen verkligen gått 

till har dessa observationstillfällen valts.  

Saunders m.fl. (2009) definierar två typer av observationer, strukturerade och deltagande. I 

denna studie har rollen som deltagande observatör antagits. Deltagande skedde i 

aktiviteterna som, observatör med känd identitet. Intressant information insamlades på bästa 

sätt genom den typen av observation då fokus var att samla information från deltagarna och 

processen. Saunders m.fl. (2009) definierar fyra sätt att vara en deltagande observatör: 

fullständigt deltagande, fullständig observatör, deltagande observatör och observatör som 

deltagare. 

Strukturerade observationer används vanligtvis i kvantitativa studier och syftar till att 

bestämma frekvensen av handlingar. Deltagande observationer är kvalitativa och ämnade att 

skapa en förståelse av vad som händer i olika sociala sammanhang, hur människor agerar och 

varför de agerar på det sättet.  

2.6. Litteraturstudie 
En litteraturstudie är ett sätt att granska tidigare forskning inom ämnet och forskaren kan på 

så sätt skapa sig en uppfattning om ämnesområdet relaterat till studiens frågeställning 

(Bryman, 2012). Litteraturstudien startade med att söka relevanta artiklar kopplade till 

forskningsfrågan. Därefter granskades dessa för att hitta grundkällorna, de bakomliggande 

teorierna samt dess författare. Arbetet stöttades av handledaren och examinatorn som 

skickade förslag på artiklar inom området för studien. Huvudteorierna identifierades tidigt 

som Supply chain management (SCM), Construction supply chain management, (cSCM), 

teorier om kommunikation, samt flödesteori och effektivitet. Då frågeställningen har att göra 

med hur olika typer av flöden fungerar i en försörjningskedja över de organisatoriska 

gränserna passade dessa teorier in på området för undersökning. En tydligare redogörelse 

presenteras i Teorisummeringen för varför litteraturen lämpar sig för studien. 

Litteraturen har insamlats från böcker, Google Scholar databasen, konferensbidrag, litteratur 

sammanfattningar och vetenskapliga artiklar. I databasen Google scholar användes följande 

söktermer: Supply chain management, Construction supply chain management, Supply chain 

integration, Supply chain orientation, flow, information flow, communication construction, 

material flow, Lean och flow theory. Aktiviteterna i försörjningskedjan har definierats utifrån 

litteraturen illustrerat i Figur 3.6. 
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2.7. Fallföretaget och projektet 
NCC building är ett av de fyra affärsområden inom NCC:s verksamhet. Företaget finns på den 

Svenska, Norska, Danska och Finska marknaden. Den största omsättningen kommer från 

Building som motsvarar 43% av den totala omsättningen där 62% kommer från den svenska 

marknaden.   

Strategin NCC har är att vara heltäckande och inneha hela försörjningskedjan, projektering, 

produktion och även underhåll. NCC ägs helt av dess aktieägare, där Nordstjernan är den 

största ägaren på 16,3% och näst största AMF Försäkring & Fonder på 12,9 %.  

Projektet är beläget i centrala Stockholm, vilket leder till stora utmaningar med 

logistikplanering, samordning och produktionsplanering. Beställare i projektet har uppsatta 

krav på produktionen i form av en sexveckorsplanering, leveranserna till projektet måste 

bokas 72 timmar före intransport. Organisationen i projektet är illustrerad i Figur 2.2. 

 

 

  

Figur 2.2 Projektorganisationen 
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2.8. Urval 

2.8.1. Intervjuer och observationer  

I dessa observationer av köket har enbart primärdata samlats in genom observation och 

fotografering. Observationer utfördes i tillverkningsskedet, på lossningsplatsen och i samband 

med transporten till den tillfälliga lagerplatsen. Observationerna dokumenterades med 

mobilkamera, där tidsstämpeln användes för att återskapade tidsintervallet mellan de olika 

aktiviteterna i materialflödet. Minnesanteckningar har även dokumenterats på datorn efter 

observationerna. Informationsutbytet antecknades på datorn för att inte mista viktig 

information från möten. De intervjuade personerna identifierades utifrån organisationsträdet 

enligt Tabell 2.1. Dokumentationen utfördes skriftlig vid intervjutillfällen utifrån frågorna i 

Bilagor och inspelning.  

Tabell 2.1 Information om intervjuerna och aktiviteterna  i studien. I = Intervju, O = Observation 

Datum Typ Person / Aktivitet Företag Syfte 

7 Nov 
2018 

O Projektrundvandring NCC Skapa en översiktlig bild av 
projektet 

17 Dec  I Logistikansvarig NCC Logistikansvariges roll och insikter 

17 Dec  I Inköpare NCC Utreda inköpsprocessen 

3 Jan 2019 I Försäljningschef Marbodal Skapa en uppfattning om flödet och 
observera det. 

3 Jan  O Fabriksrundvandring Marbodal Fysiskt följa flödet & skapa 
trovärdighet 

22 jan  I Terminalchef DSV Förstå samordningen av 
transporterna 

25 Jan I Transportör Tälje 
Transport 

Transportörens bild av processen 

4 Jan -  O Dagliga observationer av köket för att följa flyttar och andra händelse  

30 Jan O Utvärderingsmöte om köksleveransen på initiativ av Inköpare #1 

5 Feb I Projekteringsledaren, Inköpare #1, Arbetsledare#1, Logistikansvarig 

 

Försäljningschef, Marbodal  

Rollen innefattar ansvaret för kundrelationer, huvudansvar av försäljning och uppföljning av 

leveranser.  

Transportledare, Tälje transport  

Transportledaren delgav information om hur transporten har fungerat. Transportledarens roll 

är att samordna chaufförens leveranser och planera rutten för effektiv leverans av godset. 

Arbetsledare #1, NCC 

Arbetsledarens roll i projektet är att leda det dagliga arbetet och planera för kommande 

momenten i produktionen. Till sin hjälp finns en biträdande arbetsledare att delegera 

uppgifter till men hen bär fortfarande huvudansvaret.   
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Arbetsledare #2, Underentreprenör 

Arbetsledare #2 är underentreprenörens ansvarige förman för det dagliga arbetet i projektet. 

Personen fungerar även som en kommunikationsväg mellan yrkesarbetarna och platsledning.  

Inköpare #1, NCC 

Inköpare #1 var med sedan starten av projektet och bar ansvaret över den stora 

köksbeställningen innan Inköpare #2 tog över arbetet.  Inköpare #1 återgick till rollen med 

inköpsansvaret i samband med att Inköpare #2 bytte tjänst.    

Inköpare #2, NCC  

Inköparens uppgift var att förse produktionen med material och arbetskraft i projektet. 

Arbetet innebär leverantörskontakt och samordning med arbetsledarna för att få material 

levererat på rätt sätt till produktionen. Inköpare #2 tog över arbetet efter Inköpare #1 och har 

haft ansvar över beställningen av köket studien utreder.  

Logistik, NCC 

Anställd på projektet med logistikansvar. Arbetsuppgifterna innebär bokningar av 

leverantörers intransporter till byggarbetsplatsen och kranar. Utöver det ansvaret sköter 

logistikansvarige den ”tillfälliga fabriken” vilket motsvarar el, värme och vattenförsörjning på 

arbetsplatsen . Dessa arbetsuppgifter innebär även ansvar för exempelvis att hissar fungerar, 

byggställning och det är ett krav från beställaren genom att trafik 

Projekteringsledare, NCC 

Styr arbetet med projekteringen utifrån beställarens önskemål. Arbetet involverar styrning 

och ledning av projektörerna, samt stöd för produktionen i frågor om utförande och 

utformning.  

2.9. Analysmetod 
Den teoretiska modellen identifierades utifrån teorin i litteraturstudien och illustreras i Figur 

3.6. Aktiviteterna i modellen användes för att skapa en struktur i resultatet och analysen. 

Arbetets disposition blev på så sätt mer överskådlig utifrån insamlad data.  

Studien utgick från att först studera materialflödet och senare analysera informationsflödet 

utifrån den teoretiska modellen. Samverkan mellan material- och informationsflödet kunde 

på så sätt enklare utredas i försörjningskedjan. 

2.10. Tillförlitlighet, validitet och replikerbarhet  
Bryman (2012) nämner tre kriterier för att utvärdera en kvalitativ studie: trovärdighet, 

validitet och möjlighet att återskapa studien med samma resultat. Trovärdigheten i studien 

handlar om hur konsistent resultatet av studien är. En fråga som ofta ställs för att utreda 

trovärdigheten är motsvarar hur sannolikt det är att samma resultat presenteras igen om 

studien utförs på nytt (Bryman, 2012). Validiteten avgör om slutsatserna verkligen kan dras 

utifrån studiens resultat och metodik. I vissa fall kan studiers resultat omprövas om resultatet 

inte är i linje med tidigare forskning (Bryman, 2012).  
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Datainsamlingen består av semistrukturerade intervjuer som kan vara svåra att replikera då 

de utgått från materialet redovisat i bilagor men sedan styrts vidare av uppföljningsfrågor. Om 

studien skulle utföras på nytt är det med högsta sannolikhet att samma svar inte skulle fås och 

därför kanske inte samma resultat heller. Personerna och projektet har dolts för att 

personerna skulle känna sig bekväm att svara fritt. För att säkerställa studiens kvalitet har 

materialflödet följts på plats och dokumenterats genom bilder för att öka trovärdigheten och 

validiteten. Avslutningsvis hölls en presentation för fallprojektet där det finns utrymme att 

korrigera missförstånd mellan examensarbetaren och de intervjuade personerna, vilket 

kommer bidra till studiens validitet.   

  



12 
 

3. Teori 

3.1. Flödesteori 
I byggprojekt kan aktiviteterna som krävs för att gå från projektstart till färdig produkt ses ur 

ett flödesperspektiv (Koskela, 2000). Lessing m.fl. (2015) definierar att ett flöde är alla 

aktiviteter som för en produkt närmare dess färdigställande. Aktiviteterna i kedjan kan 

antingen vara värdeskapande eller inte och flödet kan inkludera material- och 

informationsflöde (ibid.).  Kalsaas (2013) karakteriserar flödet på samma sätt och beskriver 

vidare att värdeskapande aktiviteter för produkten närmare sitt färdigställande i form av 

direkt arbete och värdeskapande planering. De icke värdeskapande aktiviteterna består av 

omarbete och väntetider (Kalsaas, 2013). Enligt Frank George Woollard är ett jämnt flöde, ett 

optimalt flöde (Seymour & Emiliani, 2011).  

Konceptet flödesteori i produktion handlar enligt Koskela (2000) om att ta bort de icke 

värdeskapande aktiviteterna eller minimera dem i största möjliga utsträckning. Den 

traditionellt sett vanligaste produktionsteorin är funktionsorienterat flöde enligt Figur 3.1.  

I den här typen av flöde optimeras varje funktion individuellt, oberoende av de andra. En 

funktion kan vara ett steg i en tillverkningskedja eller en undersökningsmetod för att avgöra 

ett sjukdomstillstånd exempelvis (Modig & Åhlström, 2018).  

På senare tid har denna produktionsteori bytts ut mot ett processorienterat flöde (Koskela, 

2000). Samma typ av processorienterade flöde illustrerar Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

(2013) i Figur 3.2. Det processorienterade flödet fokuserar på att optimera hela flödet av dessa 

funktioner (Oskarsson m.fl, 2013). Supply chain management baseras till stor del på 

Figur 3.1 Funktionsorienterat flöde (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). 

Figur 3.2 Processorienterat flöde (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). 
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flödesteori enligt Vrijhoef & Lauri (2000). SCM hanterar flöden av material, information och 

pengar enligt Christopher (2011).  

3.2. Effektivitet 
Effektivitet avser att beskriva organisationers förmåga att utifrån dess resurser förmedla 

tjänster och produkter (Lessing, Stehn, Lidelöw, & Engström, 2015). Produktivitet och kvalitet 

är nyckelfaktorer i en effektiv verksamhet (ibid.).  

Modig & Åhlström (2018) belyser två typer av effektivitet, resurseffektivitet och 

flödeseffektivitet. Enheten som förädlas benämns ”flödesenhet”. Enheten kan vara 

exempelvis material, information eller människor som vanligtvis genomgår en process av 

värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter till dess färdigställande. Skillnaden mellan 

resurseffektivitet och flödeseffektivitet är om fokus är på flödesenheten eller resurserna.  

Resurseffektivitet handlar om att utnyttja resurserna som tillför värde till flödesenheten på 

ett effektivt sätt (Modig & Åhlström, 2018). Den här typen av effektivitet är lönsamt ur ett 

verksamhetsperspektiv, då företagets resurser används i stor utsträckning. De negativa 

effekterna av detta synsätt riktas mot kunderna som till följd av detta får längre väntetider 

eftersom fokus inte ligger på att färdigställa kundens produkter, utan istället utnyttja 

befintliga resurser (ibid.).  

Flödeseffektivitet däremot handlar om att effektivisera processen som tillför värde för den 

producerade enheten eller tjänsten, flödesenheten. För att skapa flödeseffektivitet måste 

därför aktiviteter som inte skapar värde för flödesenheten i processen tas bort (Modig & 

Åhlström, 2018). Systemgränser är viktiga att definiera genom att de bestämmer 

genomloppstiden. Den används vidare för att definiera flödeseffektiviteten. Vidare definierar 

författarna flödeseffektiviteten som ”summan av värdeskapande aktiviteter i relation till 

genomloppstiden”- Modig & Åhlström (2018).   

 

Ohno (1988) definierar sju typer av slöseri:   

• Onödig produktion/överproduktion 

• Onödiga fel, omarbete eller dubbelarbete  

• Onödig transport av material och produkter 

• Onödigt arbete/överarbete 

• Onödig lagerhållning 

• Onödig väntan 

• Onödig förflyttning av arbetskraft 

Produktionen ska idealt ske med pull-effekten, tillverkning efter beställning, vilket medverkar 

till att minimera slöserierna. De fyra första slöserierna avgör hur väl materialhanteringen 

fungerar. Vidare poängterar de vikten att definiera behovet, eftersom det bestämmer vilka 

aktiviteter som är värdeskapande för processen (ibid.).  

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 [%] =
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑚𝑖𝑛]

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 [𝑚𝑖𝑛]
 (3.2.1) 
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3.3. Supply Chain Managment 
Benämningen Supply Chain, (SC) eller försörjningskedjan refererar till ett nätverk av aktiviteter 

involverande inköp, tillverkning och transporter. Företagen förlitar sig på en eller flera 

försörjningskedjor för att verka och utvecklas inom deras marknadsområde (Hugos, 2018). 

Supply chain management handlar vidare om strategi och styrning av försörjningskedjan 

(ibid.). I boken Logistics & supply chain management (Christopher, 2011) definieras supply 

chain management enligt:  

”Styrning och ledning av kund och leverantörsrelationer uppströms och nedströms för att 

leverera framstående kundvärde till en lägre kostnad sett till hela försörjningskedjan”  

Christopher (2011) definierar att skillnaden mellan SCM och logistik är att den senare nämnda 

handlar om att optimera och styra aktiviteter inom ramen för företagets flöde. SCM följer 

samma premisser men ser inte bara till företagets organisation utan hela försörjningskedjan.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 beskriver material-, informations- och finansiella flödet i försörjningskedjan. 

Informationen flödar nedströms och uppströms i organisationen för att tillgodose involverade 

aktörer med nödvändig information som krävs för att tillgodose kundens behov. 

Materialflödet verkar nedströms och tar med sig alla komponenter slutprodukten kräver. Det 

finansiella flödet finansierar aktiviteterna och materialet uppströms i försörjningskedjan 

(Christopher, 2011).  

Mentzer m.fl. (2001) beskriver i en litteraturstudie att SCM handlar om att hantera och lösa 

problem i försörjningskedjan. För att möjliggöra det behöver de involverade företagen en 

Supply Chain Orientation (SCO) som möjliggör dem att se hela kedjan holistiskt och identifiera 

problem som sedan kan lösas med SCM. Mentzer m.fl. (2001) definierar SCO som:  

Figur 3.3 Informations-, finansiella- och materialflödet i försörjningskedjan 
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“Ett företags förmåga att identifiera systematiska och strategiska tillämpningar av taktiska 

aktiviteter samt processer för att hantera de olika flödena i försörjningskedjan”  

– Mentzer m.fl. (2001). 

Vidare kräver SCO inte bara förståelse för företagets egna flöden utan även de olika flödena 

mellan medlemmarna i försörjningskedjan. Författarna yrkar på att ett företag först måste 

besitta en SCO för att sedan möjliggöra implementeringar av SCM (Mentzer m.fl., 2001).  

Företag som tidigare agerat utifrån egna intressen har börjat inse fördelarna som finns med 

att samarbeta över företagsgränserna (Christopher, 2011). Stevens (1989) beskriver 

utvecklingen av SCI enligt Figur 3.4, där varje aktör i kedjan arbetade helt oberoende av 

varandra i de tidiga stadierna. Det är viktigt att tydliggöra att det inte handlar om vertikal 

integration där alla aktörer arbetar inom samma organisation. Snarare att företagen ingående 

i försörjningskedjan arbetar med deras kärnkompetenser och andra arbeten outsourcas 

(Stevens, 1989). Företag skapar konkurrensfördelar då de differentierar sig mot andra aktörer 

i sättet de arbetar på (Porter & Millar, 1985). Ett sätt att göra det är att skapa goda samarbeten 

och konstellationer som gör det svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden (Stevens, 

1989). Enligt Stevens (1989) ska samarbetet mellan aktörerna starta tidigt och alla aktörer ska 

vara aktivt inblandade i processen. Vidare förklarar han att fokus främst är på flödet av 

material och information, där långvariga relationer och god uppfattning finns om hur alla 

medlemmar i försörjningskedjan arbetar.  

Organisationers SCI-nivå kan avläsas i stegen nedanför enligt Stevens (1989): 

Figur 3.4 Stegen i SCI enligt Stevens (1989) pyramiderna av boxar motsvarar lagerplatser. 
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Steg 1: Företag i försörjningskedjan styrs och agerar nästan helt separat i olika avdelningar. 

Karakteristiska drag för dessa typer av försörjningskedjor är: 

• Varulager finns på olika ställen i företaget utan tydlig struktur på grund av dålig 

kommunikation mellan parterna. 

• Styrning, planering, inköp och tillverkning sker separat utifrån avdelningens system. 

• Arbetet går från kris till kris, kort planeringshorisont och kortsiktiga lösningar på 

problem.  

Steg 2: Företagen har identifierat behovet av samordning i viss utsträckning. 

• Istället för att förbättra hur företaget arbetar så läggs fokus på att skära ner kostnader.  

• Planeringen har förbättrats och lagren har minskat. Materialet förflyttar sig effektivare 

i kedjan.  

• Systemet för att hantera kundservicen är inte helt komplett och resurserna sätts där 

den största krisen är.  

Steg 3: Företaget har lyckats med integrering av materialförsörjning, produktion och 

distribution. Det finns nu möjlighet att effektivt följa material från början till slut i 

försörjningskedjan.  

• Planeringen har gått från kortsiktig till medellångsiktig. 

• Fokuset på att rätt saker görs rätt snarare än att bara göra rätt saker är implementerat. 

• Användningen av informationssystem för att effektivt överföra information mellan 

deltagare i försörjningskedjan.  

• Arbetet handlar om att förstå vad kunden vill ha istället för att sälja in företagets 

produkter. 

Steg 4: Företagen samarbetar helt och hållet över företagsgränserna. Kundorienteringen är i 

fokus och den produktorienterade andan har försvunnit. Inställningen som finns bland 

medlemmarna är att samarbeta för att uppnå bästa möjliga lösning snarare än att endast 

arbeta för egen vinning.  

Stevens (1989) var den första att definiera stegen i organisationers SCI, Christopher (2011) och 

Oskarsson m.fl. (2013) baserar deras modeller på Stevens arbete. Visualiseringarna är något 

förändrade men principen densamma än idag.  

Christopher (2011) beskriver att kunderna har fått allt mer inflytande på marknaden och 

konkurrensen blivit svårare. För att hantera förändringar i efterfrågan och vara 

konkurrenskraftig beskriver han vidare fyra principer för att hantera försörjningskedjan. Dessa 

principer är reaktionsförmåga, pålitlighet, resiliens och relationer mellan och i företagen.  

Reaktionsförmågan handlar om hur snabbt leverantören kan möta kundens behov. Ledtiden 

är en viktig parameter men även flexibilitet och kundanpassade lösningar. Christopher (2011) 

berättar att det är viktigt att skapa ett agilt klimat där arbetet sker utifrån behov snarare än 

prognos. Den här typen av arbetsklimat kräver nära kontakt med kunden för att snabbt 

uppfatta förändringar i efterfrågan. Pålitligheten ser till leverantörens förmåga att leverera 

den efterfrågade produkten utifrån överenskommelse (Christopher, 2011). Låg pålitlighet kan 
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vidare resultera i att företag skapar säkerhetslager. Resiliens är att vara motståndskraftig när 

störningar uppstår. Det kan röra exempelvis bristande leverantörsrelationer, arbetskraft eller 

kundrelationer. Dessa skulle i värsta fall kunna sätta hela försörjningskedjan ur spel om 

aktören inte kan hantera dessa förändringar(ibid.). Relationerna fungerar optimalt om alla 

parterna lyckas hitta lönsamma samarbeten mellan alla deltagande parter. Det handlar om 

lojalitet, respekt och likvärdiga värderingar (Christopher, 2011).  

Företag som bygger in möjligheten till flexibilitet har möjlighet att följa med och anpassa sig 

snabbt efter utvecklingen och även förändrade marknadstrender, vilket skapar goda 

konkurrensfördelar. Christopher (2011) beskriver faktorer som skapar strukturell flexibilitet 

som transparens och informations delning som en av de viktiga punkterna för att följa med i 

utvecklingen. Cox (1999) har en liknande syn på utvecklingen och vad som framtida 

konkurrensfördelar kommer vara. Han tror att framtidens företag inte kommer konkurrera i 

samma utsträckning som i dagsläget mellan företag. Konkurrensen kommer råda mellan 

försörjningskedjorna. Christopher (2016) beskriver att under de senaste decennierna har olika 

produktionstrender passerat. Vertikal integration var ett tag den önskade företagsstrukturen 

då hela försörjningskedjan kan bevakas tillgodose företagets specifika villkor. Senare har 

företags organisationer övergått mer mot horisontella organisationsstrukturer med fokus på 

dess kärnkompetenser. Övergången beror enligt Christopher (2016) på att företagen skapar 

bättre konkurrensfördelar genom att fokusera på de aktiveter företaget gör bäst istället för 

att vara genomsnittlig på alla aktiviteter. Trots fördelarna med samarbete mellan 

medlemmarna i försörjningskedjan försöker företag fortfarande idag att skapa 

kostnadsfördelar genom att förskjuta kostnaderna vidare på andra i försörjningskedjan 

(Christopher, 2016).   
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3.4. Construction Supply Chain Management 
Construction supply chain management (cSCM) är inte ett nytt påfund utan det grundar sig på 

SCM men med ett nytt sätt att se på den komplexa naturen av försörjningskedjorna till 

byggarbetsplatserna (Behera, Mohantya, & Prakash, 2015). I publikationen “Understanding 

Construction Supply Chain Management” beskriver författarna Behera m.fl. (2015) de största 

problemen i byggnadsprojekt: 

• Information och datakrav är inte uppfyllda, samt oetisk upphandling mellan parterna 

och andra förändringar rörande beställarkrav.  

• Materielleveranserna stämmer inte överens med produktionsplanen, felaktiga och 

defekta produkter, långa lager tider, dålig packning och stora försändelser. 

• Ofullständig data, ofullständigt eller felande arbete av underentreprenör utifrån 

utformning, kontrakt och planering. Informationsbehovet ouppfyllt, ouppklarade 

kvalitetsbrister, försenad överlämning på grund av sent färdigställande, oetisk 

upphandling mellan parterna och andra förändringar. 

Den i regel vanligast förekommande modellen för att sammansätta försörjningskedjan är 

genom ”low bid wins”, lägsta pris får kontraktet enligt Behera m.fl. (2015). Den här typen av 

tillfällig projektorganisation ger inte utrymme till bra informationsflöde mellan aktörerna och 

inte heller erfarenhetsöverföring till framtida projekt enligt författarna. De anser vidare att 

den här typen av arbetsklimat med en svag lärandeorganisation inte kommer fungera längre 

då den inte skapar förutsättningar till utveckling utan endast leder till billiga produkter med 

låg kvalitet för att ta få kontrakten.   

Byggbranschen är kantad av problem och slöserier av olika typer enligt Vrijhoef & Lauri (2000). 

Vidare beskriver de att det i många fall beror på andra faser i produktionen än där det 

uppmärksammas. Problemen och slöserierna beror till mestadels på dålig och kortsiktig 

planering (ibid.). Vrijhoef & Lauri (2000) karakteriserar värdekedjan inom byggbranschen 

utifrån dess projektbaserade arbetsform med tillfälliga försörjningskedjor, temporära 

samarbeten och uniciteten i projekten. Liten upprepning återfinns i utförandet förutom 

uppförandet av den temporära fabriken och med undantag från specifika projekt. Detta till 

skillnad från tillverkningsindustrin som präglas av kontinuerliga processer och långa 

leverantörsrelationer som bidrar till en lärandeorganisation (ibid.).  

Utifrån en kartläggning definierar Thunberg, Rudberg, & Gustavsson (2017) problem på 

byggarbetsplatsen. Dessa analyseras och kategoriseras därefter utifrån ett SCM perspektiv. 

Resultatet påvisar att det finns problem inom materialflödet, intern kommunikation, extern 

kommunikation samt komplexitet kopplade till arbetsplatsen. Vidare beskrivs problemen med 

materialflödet grunda sig i leveransprecision och lagerhållning (ibid.). Brister inom den interna 

kommunikationen beror exempelvis på dålig planering, attityd, informationsöverföring och 

bristande förståelse för produktionsprocessen. Den externa kommunikationen har till stor del 

att göra med den föränderliga projektorganisationen (ibid.). Det vill säga informations- och 

erfarenhetsöverföring från projekt till projekt, brist på tillit, koordination mellan aktörer i 

projektet och planering. Komplexiteten kopplad till arbetsplatsen är förändringar i kundens 

önskemål, lokala variationer, bristen på standardiserade processer och brist på tid och 

resurser exempelvis (Thunberg m.fl., 2017).  
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Olofsson & Segerstedt (2010) beskriver marknaden som fragmenterad. Det till följd av 

svängningarna i efterfrågan och den allt större komplexiteten i projekten. För att förebygga 

detta använder entreprenörerna i allt större utsträckning underentreprenörer och 

hyrmaskiner. På så sätt skapas det fler jobb för fler aktörer och en fragmenterad bransch. 

3.5. Kommunikation 
Byggbranschen karakteriseras av dess projektbaserade arbetssätt, unicitet i projekten och 

tillfälliga organisationer beskriver Vrijhoef & Lauri (2000). Informationshanteringen har varit 

dålig och enligt Söderqvist (2001) uppgår upprepade brister i produktionen till 10-30% av 

omsättningen i projekten. Problemen beror på outvecklade informationsstrukturer inom 

dessa organisationer. Strukturerna har inte fått chansen att växa fram och utvecklas för att 

möta industrins behov (Dainty, Moore, & Murray, 2006).  

”Den primära drivkraften bakom att implementera en lärande organisation är behovet av att 

behålla sin konkurrenskraft i den nya informationsåldern genom att bidra med 

informationsbaserade lösningar som bättre möter kundens behov”.   

- Chinowsky m.fl. (2007) 

Om utrymme ges så tror författarna att dessa kan leda till bättre effektivitet i de tillfälliga 

projektorganisationerna. Industriellt byggande är ett exempel på vad Dainty m.fl. (2006) 

beskriver då det handlar om att se på helheten i projekten och effektivisera de återkommande 

aktiviteterna. Produktutvecklingen separeras från projekten och lärdomar noteras för att 

skapa en bättre produkt i nästa projekt. Processen upprepas och utvärderas därefter i varje 

projekt för att göra den lite bättre varje gång (Lessing m.fl., 2015).  

I varje organisation finns det två typer av kommunikation, formell- och 

informellkommunikation enligt Dainty m.fl. (2006). Den formella kommunikationen är 

planerad av organisationen för att skapa ett bra informationsflöde på arbetsplatsen. Den 

informella kommunikationen på arbetsplatsen sker av den enkla anledningen att arbetarna 

vill kommunicera med varandra enligt en studie av Wofford m.fl. (1977). Den informella 

kommunikationen i temporära projektorganisationer är vital för att behålla effektiviteten i ett 

föränderligt arbetsklimat beskriver de vidare.  

Utifrån en undersökning av olika medier för kommunikation med telefon, fax, mail och fysiskt 

möte så är den sistnämnda den allra effektivast (Gorse, Emmitt, & Lowis, 1999). Detta 

eftersom vi uttrycker så många olika signaler genom kroppsspråk och tonläge exempelvis som 

inte går att kommunicera genom andra medier (ibid.). Skype och facetime har på senare tid 

gjort intåg med teknik för att möjliggöra visuella samtal. Den här typen av kommunikation 

skapar en närmare kontakt med personen i andra änden av linjen som gör det möjligt att 

uppfatta humör, reaktioner och kroppsspråk bättre än endast genom röstsamtal (Stapel, 

Knauss, Schneider, & Zazworka, 2011). Trots att avancerade tekniska system finns tillgängligt 

finns det inget som kan ersätta personliga möten för att effektivt kommunicera viktig 

information (ibid.).  

Det finns många barriärer till effektiv kommunikation enligt Dainty m.fl. (2006). En av dem har 

att göra med personers olika referensramar då budskap inte går fram på grund av att det 
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Figur 3.5 Inköpsprocessen enligt Monczka m.fl. (2009)   

feltolkas. Andra har att göra med felaktiga antaganden, kulturella skillnader eller konflikter 

med egen tro berättar författarna vidare. För att överkomma dessa barriärer och skapa en 

effektiv kommunikationskultur är det viktigt att dessa uppmärksammas och att aktivt träna på 

att kommunicera effektivt och likaså lyssna (Dainty m.fl., 2006).  

3.6. Materialförsörjning 

3.6.1. Inköpsprocessen 

Oskarsson m.fl. (2013) definierar materialförsörjning som ”hemtagningen av material i syfte 

att försörja produktionen med de insatsvaror (råvaror, komponenter mm) som behövs”. Vidare 

handlar fokus om att göra det med produktionens behov i åtanke samtidigt som kostnaderna 

hålls nere i största möjliga utsträckning. Inköpsfunktionen har därför en viktig roll i företagets  

logistikhantering(ibid.). Enligt Monczka m.fl. (2009) kan inköpsprocessen brytas ner i 

delprocesser enligt Figur 3.5. 

  

 

 

 

En inköpares roll handlar i helhet om att införskaffa material och tjänster för att hålla ett 

kvalitativt och jämnt flöde till organisationens interna kunder Monczka m.fl. (2009). 

Författarna definierar vidare viktiga punkter att följa för att vara effektiv i arbetet: 

• Köpa produkter och tjänster till rätt pris 

• Köpa dessa från rätt källa 

• Köpa dessa enligt rätt specifikationer för att möta användarens behov 

• Köpa rätt mängd 

• Arrangera leveranserna i rätt tid 

• Arrangera leveranserna till rätt intern kund 

Oskarsson m.fl. (2013) yrkar även på vikten av att välja rätt leverantör då den har stor 

påverkan på kvalitet, tillförlitlighet, transportkostnad och transporttid. Sena leveranser kan 

innebära ändringar i planeringen och extra utgifter i form av expressleveranser. Behera m.fl. 

(2015) beskriver att typiska problem i produktionen beror på sena leveranser som vidare 

resulterar i förändringar i tidsplaneringen. Oskarsson m.fl. (2013) menar att tiden som läggs 

på att spåra ett material ger en indikation på hur dess leveransprecision är.  Det sista steget i 

inköpsprocessen utreder leverantörens prestation (Oskarsson m.fl., 2013) Samarbetet utreds 

då utifrån hur bra leveranserna fungerat till projektet utifrån leveransprecisionen, skador i 

samband med leverans och hur väl inköpet uppnådde förväntningarna. Andra aspekter som 

utreds har att göra med leveransservicen, exempelvis hur tillgänglig leverantören är för att 

svara på frågor angående leveransen eller reklamationer. Även flexibilitet i produktionen och 

bemötande är viktiga aspekter.   
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3.7. Teorisummering  
Utifrån litteraturstudien har teorier insamlats från Supply Chain Management, Construction 

Supply Chain Management, Flödesteori, materialförsörjningskedjan och kommunikation. 

Dessa har format denna teoretiska modell enligt Figur 3.6.  

Boxarna representerar aktiviteter i försörjningskedjan. Inom varje aktivitet utreds därefter 

informations- och materialflödet i försörjningskedjan. Materialflödet spåras från 

fabrikstillverkningen till monteringsplats och informationsflödet från planering och 

orderläggning till samma ställe enligt Figur 3.6. Supply chain management hanterar och styr 

hela försörjningskedjan (Christopher, 2011). Construction supply chain management hanterar 

försörjningskedjor till byggarbetsplatsen.  

 

Figur 3.6 Teoretisk modell i studien utifrån litteraturstudien med avgränsningarna.    

Avgränsningarna i studien representeras av den blå ramen då den syftar till att utföra en 

nulägeskartläggning av material- och informationskartläggning för en beställning till NCC:s 

projekt. Inom ramen för studien har teori för inköpsprocessen behandlats enligt Figur 3.5. 

Flödet beskrivs som alla värdeskapande aktiviteter i processen för färdigställandet av en 

produkt. Det verkar genom hela försörjningskedjan från råvaruutvinning till färdig produkt 

(Lessing m.fl., 2015). Metoder för att uppnå flödeseffektivitet kommer således användas i 

studiens analys. Kommunikationen och informationshanteringen finns genom hela processen 

och är en viktig del i flödet.   
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4. Resultat 
I resultatet presenteras information från datainsamlingen. Materialflödet presenteras först 

från tillverkning till inbyggnadsplats. Därefter följer informationsflödet för att skapa en 

koppling till vart materialet befinner sig i försörjningskedjan. Figur 4.1 illustrerar de båda 

flödena beskrivna i resultatet. Den placeras i inledningen för att ge läsaren en förhandsvisning 

av stegen som sedan beskrivs i större detalj senare i kapitlet. En större och tydligare bild av 

flödeskartan återfinns i Bilaga 2 men Figur 4.1 kan ses som en förhandsgranskning.  

Köksbeställningen är avsedd för lägenhet 904 eller provlägenheten som den benämns i texten.   

4.1. Materialflödet 

Materialflödet startar i fabriken vid tillverkningen och transporterades sedan till Södertälje 

över natten och till sist till byggarbetsplatsen. Aktiviteterna är sammanfattade för en överblick 

i Tabell 4.1.  

Tabell 4.1 Kökets materialflöde. Transporten från lägenhet 903 till 904 är uppdelad i 2 etapper.  

Plats Aktivitet Start aktivitet  

Tillverkare Tillverkning 30 Nov  

Tidaholm-Södertälje Transport 3 Jan 19:00 

Lager Södertälje Lagring 3 Jan 23:00 

Södertälje-Stockholm Transport 4 Jan 07:00 

Lossningsplats Mottagning 4 Jan 09:25 

Lossningsplats - Lgh 905  Interntransport 4 Jan 09:45 

Lager lgh 905  Lagring 4 Jan 10:39 

Lager lgh 905- Lgh 903  Interntransport 9 Jan 10:00 

Lager 903 Lagring 9 Jan 10:30 

Lgh 903 - Visnings lgh 904 (Etapp 1) Interntransport 15 Jan 8:00 

Visnings lgh 904 Montering 15 Jan 8:30 

Lgh 903 - Visnings lgh 904 (Etapp 2) Interntransport - 

Figur 4.1 Flödeskarta över material- och informationsflödet 
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4.1.1. Tillverkning 

Marbodals fabrik är belägen i Tidaholm, Västergötland. Produktionen består av två olika 

processer eller flöden med dessa ingående aktiviteter:  

Produktion av köksskåp:  Produktion av luckor och lådfronter: 

1. Råmaterial  1. Råmaterial 
2. Sågning av sidor, topp, botten 2. Sågning 
3. Fräsning  3. Fräsning av ingående delar och profiler 
4. Limning av kantlist  4. Montering av lucka 
5. Borrning  5. Ytbehandling 
6. Limning av plugg  6. Borrning för gångjärn 
7. Montering  7. Montering 
8. Emballering  8. Emballering 
9. Paketering och utlastning 9. Paketering och utlastning  

När materialet avropas går den inkomna ordern från säljaren över till fabriken och då startar 

produkttillverkningen. Processen startar med att råmaterialet levereras från lagret till 

sågningen. Det finns olika flöden beroende på vilken produkt som ska tillverkas. 

Monteringslina ett och två behandlar standardiserade skåp, så som bänkskåp och väggskåp. 

Den tredje monteringslinan hanterar specialskåp som sätts samman manuellt. Köket till 

provlägenheten gick endast på lina 1 och 2. Materialen flödar jämnt i tillverkningsprocessen 

och det är leveransdatumet som styr vart i processen materialet befinner sig. Materialet 

transporteras mellan operationerna med transportband enligt Figur 4.4 eller manuellt med 

truckar.   

Figur 4.4 Köket till projektet, där transportören hämtar 
upp godset (Den långa och korta pallen tydligast  i bild 

Figur 4.4 Transportband mot emballeringen Figur 4.4 Fraktetikett 
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Materialflödena sammanstrålas i slutet av tillverkningskedjan i en buffertzon. Alla ingående 

produkter i transporten kontrolleras, packas och emballeras därefter inför uttransporten. 

Transportören anländer sedan till lastbryggan där materialet väntar enligt Figur 4.4. 

Transportören hittar sitt gods utifrån fraktetiketten på paketet i Figur 4.4. Den totala 

genomloppstiden för köket var fem veckor från att avropet kom in till Marbodal till att 

materialet levererats till arbetsplatsen.  

4.1.2. Leveransen 

Transporter sker kontinuerligt från fabriken då volymen producerade produkter är stor och de 

inte har några lagerplatser. Vid 19:00 varje kväll anländer lastbilar till fabriken i Tidaholm för 

att leverera Marbodals gods till andra delar av landet. Köket transporterades från fabriken 

med en ”slingbil”, vilket innebär en lastbil med en förutbestämd rutt, där transportören 

kontinuerligt fraktar gods. Transportören plockade upp de två pallarna på lastbryggan och 

transporterade dem till hamnområdet i Södertälje på transportörens premisser. Köket 

stannade i lastbilen över natten på deras parkering. Dagen därpå plockade en annan chaufför 

upp lastbilen och transporterade godset den sista sträckan till byggarbetsplatsen. Fem olika 

leveransadresser lossade gods inom Stockholmsområdet innan den till sist anlände till 

projektet. Lastbilarna som fraktade godset tillhör en lokal transportör, verksam i 

Södertäljeområdet. När godset levererats till byggarbetsplatsen vänder de tillbaka mot 

Tidaholm för nästa transport. Transporter mellan fabriken och Stockholm sker dagligen.   

4.1.3. Mottagning och ankomstkontroll 

Tre stycken yrkesarbetare från en av UE, underentreprenörerna i projektet var på plats för att 

ta emot köket. Det lastades ur transportlastbilen på två pallyftare, en för långa pallar och en 

för korta. Utrymmet på lastbryggan var begränsat och rörelsemånen var liten för att svänga 

med den långa pallyften vid avlastningen men godset lossades utan större problem enligt Figur 

4.6. Köket lastades ner och kontrollerades visuellt för att bedöma om skador uppkommit från 

transporten eller vid tillverkningen. Inga skador upptäcktes så chauffören fick en elektronisk 

signatur och lämnade följesedeln. Lossningsplatsen har endast plats för lossning av en lastbil 

utan släp på den här lossningsplatsen enligt Figur 4.5.  

  

Figur 4.6 Lossningen Figur 4.5 Lossningsplatsen  
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4.1.4. Interntransport och tillfälliga lager 

Den lilla pallen med högskåpen transporterades genom hissen upp till plan nio och lastades 

av på ställningsplanet. Byggställningen vid ingången var konstruerad på ett sätt som gjorde 

det omöjligt att köra in genom fasadöppningen. Så istället lastades de två skåpen av och bars 

in för hand till lägenhet 905. Anledningen till att de inte kunde köras direkt till 

inbyggnadsplatsen var ett schakt som gör passagen för smal att passera med pallyftaren. 

Materialet måste därför bäras in därifrån enligt Figur 4.10. Arbete med innerväggarna 

kvarstod i lägenhet 904, så köket kunde inte transporteras direkt till inbyggnadsplatsen utan 

placerades i lägenhet 905 som är lägenheten bredvid. Yrkesarbetarna gick därefter ner till 

lossningsplatsen för att transportera den stora pallen med resterande köksmaterialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.8 Högskåpen transporteras först upp i hissen 

Figur 4.11 Placering i lägenhet 905 

 

Figur 4.7 Avlastning från pall 
då ställningen blockerade 
intransporten genom fasaden 

Figur 4.10 Inbärning från ställningen 
till lägenheten 905 

Figur 4.9 Kontroll av platsen för 
tillfällig lagring  
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Den stora pallen var för stor för att transporteras in i hissen överhuvudtaget så den packades 

om vid lossningsytan. En rullvagn användes för att lasta av de skåp som annars skulle krocka 

med ingången till hissen. När några skåp lastats på vagnen transporterades den upp med 

hissen, genom fasadpasagen och till sist bar de den sista sträckan in till lägenheten förbi 

schaktet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetarna åkte sedan ner och lastade återigen några skåp på vagnen och transporterade upp 

dessa. Den här gången lämnades vagnen och de åkte ner och tog med sig den stora pallen som 

nu reducerat i höjd för att kunna komma in i hissen och genom fasadpassagen utan problem. 

Skåpen på rullvagnen och den stora pallen bars sedan in för hand.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4.12 Omlastning till rullvagn och intransport Figur 4.13 Parkering av vagnen och inbärning sista 
sträckan i lägenhet 905 

Figur 4.15 Sista omlastningen till rullvagnen 

 

Figur 4.15 Reduceringen i höjd gjorde nu att den stora 
pallen kunde transporteras in i hissen  
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Misstycke uppmärksammades från elektrikerna eftersom de inte påbörjat sitt arbete i 

lägenhet 905 som nu användes som temporär lagerplats för köket i väntan på färdigställande 

av lägenhet 904. Detta rapporterades muntligt till NCC:s arbetsledare som tre dagar senare 

beordrade en flytt av materialet till lägenhet 903. Två UE flyttade då hela köket för hand till 

lägenhet 905. Processen tog 30 minuter. När alla förberedande arbeten förutom innertaket 

var utfört flyttades en stor del av köket över till provlägenheten. Hela arbetet kunde inte 

slutföras eftersom innertaket inte var färdigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

När innertaket är färdigt kommer resterande material av köket flyttas över till provlägenheten 

för montering. Till dess förvaras resterande delar i lägenhet 905. 

 

Figur 4.17 Hela köket på plats i lägenhet 905 Figur 4.16 Ompaketering och intransport i 
lägenheten  

Figur 4.19 Köket i lägenhet 903 efter flytten Figur 4.19 Överflytt från lägenhet 903 till 904.( En del av köket) 

Figur 4.21 Den del av köket som kunde monteras är på plats, 
resten förvarades  i lägenhet  905. 

Figur 4.21 Montering av köket i lägenhet 904 
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4.2. Informationsflödet  
Diskussioner i platsledningen uppstod initialt om det skulle vara bra att utföra en provlägenhet 

(definition följer längre ner på sidan). Platschefen tog sedan beslut om detta och 

kommunicerade vidare informationen till inköparen, arbetsledaren, logistikansvarig och de i 

sin tur till yrkesarbetarna och de andra aktörerna i försörjningskedjan enligt Figur 4.22. De 

identifierade som var medveten om att syftet var att framställa en provlägenhet var 

platschefen, projekteringsledaren och installationssamordnaren. Inköpare #2, arbetsledare #1 

och logistikansvarig har haft uppfattningen om att det handlar om att framställa en 

visningslägenhet och inte en provlägenhet. Skillnaden mellan en visningslägenhet och en 

provlägenhet är enligt NCC:s platsledning:  

Visningslägenhet = Lägenhet som framställs i tidigt skede i syfte att potentiella hyresgäster 

ska få en känsla för hur det skulle kunna vara att bo i lägenheten.  

Provlägenhet = Lägenhet framställs i tidigt skede för att identifiera fel i utförandet och även 

testa installationer, vilket leder till bättre kvalitet och utförande för resterande lägenheter.  

Inköpare #2 beskrev beställningsförloppet enligt: 

”Inköpet var planerat längre fram innan kravet kom på att en lägenhet skulle färdigställas 

tidigare för visning. En så kallad visningslägenhet. Det blev stressigt helt plötsligt, fokus nu har 

varit på att säkerställa att Marbodal kan leverera i tid. Dialogen innan kravet ställdes gällde 

för alla kök och var planerad för någon gång i Mars.”  

Resultatet är att provlägenheten har drivits som en visningslägenhet mot en skarp deadline. 

Arbetsledare #1 uttryckte efter att det kom fram att det inte var någon visningslägenhet: 

”Visnings eller provlägenhet man tappar förtroende om det ska vara klart allting, och sen 

kommer någon och säger två veckor innan att den inte alls behöver vara klart.” 

Figur 4.22 visar hur beslutet om provlägenheten kommunicerats i organisationen och vidare i 

försörjningskedjan. Den röda länken i hierarkin visar var misskommunikation har uppstått.  

Värt att förtydliga är att även examensarbetaren haft uppfattningen om att det handlat om 

en visningslägenhet och inte en provlägenhet. För att få en förståelse för handlingar och 

tankar beskrivs resterande del av resultatet från uppfattningen hos inköpare #2, arbetsledare 

#1 och logistikarbetare och resterande medlemmar i försörjningskedjan. De ansåg att köket 

var ämnat för en visningslägenhet eller inte uppfattade att det är någon skillnad.   
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4.2.1. Inköp 

I fallet med köket till provlägenheten berättar Inköpare #2 på följdfrågan om det var 

förutbestämt specifikt vilken köksleverantör som skulle användas i projektet: 

”Vanligtvis går en stor förfrågan ut till olika köksleverantörer inom ramen för vad som är 

föreskrivet i bygghandlingarna. I det här fallet med köket var det specificerat exakt vilken 

leverantör köken ska vara från och då tas bara kontakt med denna leverantör”. 

Ingen anbudsförfrågan skickades ut till andra leverantörer än Marbodal. Inköpare #2 

berättade att han har fått tagit över arbetet efter inköpare #1 som varit med i projektet från 

starten men fått andra uppdrag.  

Det framgick efter intervju med inköpare #1 att det till en början varit en annan köksleverantör 

föreskrivet: 

”Jag har varit med och tagit fram förslagen på köken för ett år sedan. Vi hade föreskrivit en 

annan typ av kök. Köket var för dyrt så vi ändrade projekteringen till att gå efter 

Marodalsstandard så vi tog fram några exempelkök för att sätta nivån på köken sen har 

arkitekten arbetat med det utifrån Marbodals kataloger.” 

Beslutet grundade sig i en satsning på besparing hos beställaren. Det är inköpare #2 som har 

tagit hand om köksbeställningen till provlägenheten.   

Inköpsprocessen startade med informell planering av leveransen mellan inköpare #2 och 

arbetsledare #1. Planeringen handlade om när det skulle levereras och om det fanns speciella 

krav från produktionen. Inköpsprocessen vid inköpets tidiga fas illustreras i Figur 4.23. 

Inköpare #2 beskrev planeringsprocessen enligt: 

Figur 4.22 Kommunikationsvägen vid beslutet om provlägenheten 
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”Jag pratar främst med arbetsledaren. Nu när det är ett kök kan man ta det till arbetsplatsen 

direkt, det är annorlunda när det handlar om flera kök och mer planering.” 

Marbodal började skissa på köken långt innan förfrågan skickades ut av inköpare #2 för 

provlägenheten. Mailkontakten mellan Marbodal och NCC innehöll ritningar, speciella 

önskemål och andra krav som köket skulle uppfylla. När parterna var överens återkom 

Marbodal med ett offertförslag. Processen att besluta om vilket kök som skulle beställas var 

kort då Marbodal redan hade färdiga förslag då de varit i kontakt med Inköpare #1 tidigare i 

samband med den stora köksbeställningen. Inköpare #2 hade få invändningar på offerten då 

föreskrifterna var kopplade till Marbodals förslag i samband med projekteringen. 

Beställningen bekräftades via mail från NCC och en kontroll av det tidiga leveransdatumet via 

telefon.  

När beställningen lagts är det logistikansvariges ansvar att lägga in beställningen i Myloc. I 

systemet bokas en tidsram för intransporten med start och sluttid för transporten och även 

en beskrivning av godset. Vid intransporten ser då grindvakterna att leveransen är registrerad 

genom en applikation från Myloc i telefon och kan då släppa in leveransen genom grindarna.  

Detaljeringsnivån på märkningen av godset ligger på lägenhetsnivå så när paketet anländer 

kan det avläsas direkt vart godset ska transporteras på arbetsplatsen om inte planeringen 

förändras. Logistikansvarige berättar vidare att det i samband med bokningen även går att 

boka kran och inbärning. Genom att projektet är centralt beläget och andra aktörer bygger i 

närområdet måste det ske samordning mellan kranarna genom kollisionsrisken.  

Figur 4.23 Aktiviteterna i denna inköpsprocess utifrån den teoretiska inköpsprocessen i  Figur 3.5. Processen har varit 
iterativ men beskrivs på ett bra sätt av principskissen i figuren.  

Figur 4.24 Informationsutbytet mellan NCC och Marbodal, de svarta aktiviteterna behandlas i ett 
senare skede. 
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Det är arbetsledaren i projektet som bestämmer när avropet ska ske utifrån hur det ser ut i 

produktionen. Detta meddelas informellt till inköparen på platskontoret då hela 

projektorganisationen deltar i projektet. Utöver kontakten som skett mellan ansvarig 

arbetsledare, logistikansvarig och inköparen kommuniceras informationen ut till resterande 

del av projektmedlemmar genom olika typer av möten. Köksbeställningen har diskuterats på 

tre olika mötestillfällen enligt Arbetsledare #1, men han minns inte vad som bestämts. Dessa 

är listade i Tabell 4.2 men mötesprotokoll har inte återfunnits innehålla köksbeställningen, 

därför går det inte att definiera vad som diskuterats.  

Tabell 4.2 Tabell över mötesstrukturen i projektet 

 

I fasplaneringen är utgångspunkten att betrakta en fas separat  i syfte att detaljplanera denna, 

skapa förståelse för olika aktörers aktiviteter och nå samsyn kring hur produktionen skall 

bedrivas under den aktuella tidsperioden. En viktig aspekt är att ta tillvara på deltagarnas 

kunskaper och ge utrymme för själv-bestämmande inom givna ramar.  

På veckomötet sprids viktig information, avstämning av produktionstidplanen, samt planering 

och samordning av kommande veckors aktiviteter. Planeringen på veckomötet kan utformas 

på flera olika sätt beroende på projektets beskaffenhet och storlek. Avstämning kan ske 

genom att vi stämmer av och justerar direkt mot en tidigare fasplanering.  

Pulsmöte hålls varje dag. Detta tillämpas vanligen i större projekt i syfte att avlasta 

veckomötet och för att säkerställa delaktighet och engagemang kring planeringen ända ut till 

den enskilde yrkesarbetaren. Det leds vanligen av den arbetsledare som ansvarar för det 

aktuella arbetsområdet.  

I fallet med provlägenheten har ingen detaljerad planering skett i förväg utöver att det 

transporteras på pallyftare från lossningsplatsen till lägenheten genom att det endast handlar 

om ett kök totalt. För beställningen av resterande kök kommer planeringen vara mer utförlig 

beskriver arbetsledare #1. Det eftersom det krävs mer planering för att få rätt kök till rätt 

lägenhet om det ankommer fler kök på samma gång.  

Mötestyp Frekvens Ansvarig Deltagande Plats 

Fasplanering Inför varje fas Blockchef

/AL 

Projektledare, ledande montörer från 

UE. NCCs Arbetsledare, Lagbas, 

Skyddsombud 

”Visuella rummet” 

Veckomöte 1 gång i veckan Platschef 

(Blockche

f) 

Arbetsledare, Lagbas, skyddsombud, 

ledande montör UE. 
”Visuella rummet” 

Pulsmöte Varje morgon Arbetsled

are 

Yrkesarbetare och UE i respektive 

arbetsområde. 
Aktuellt arbetsområde 
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Informationsinnehållet i beställningen läggs upp av inköparen på inköpsportalen när 

orderbekräftelsen kommit in enligt Figur 4.25. Den innehåller all information om ordern som 

köksleverantören gått med på i det bifogade materialet, förutom email-korrespondensen och 

samtalet för att stämma av. Inköpsportalen finns tillgänglig internt för NCC:s organisation på 

projektet för att hela platsorganisationen lätt kan ta del av informationen rörande köket och 

vad som ingår i köpet. Inget avtal har lagts in i den här köksbeställningen utan den kommer in 

när resterande kök är orderlagda.  

4.2.2. Leverantör 

När den första förfrågan inkom till Marbodal skissades köket upp utifrån de givna 

specifikationerna från ritningar och andra krav som gällde för köksbeställningen. När en 

överenskommelse träffats senare med NCC om köksutformningen, orderlägger Marbodal 

köket i deras materialhanteringssystem. Systemet går in och delar ner ritningen från 

skissprogrammet i artikelnummer Figur 4.26.  

Figur 4.26 Ingående material i artikelnumret 

Figur 4.25 Inköpsportalen 
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Det skickas sedan över till fabriken och då skapas en tillverkningsorder. Systemet bryter ner 

ordern i ännu djupare detalj i form av ingående material och operationer som krävs för att 

framställa produkten. Operationerna listas enligt Figur 4.27. 

 

Ett sändningsnummer skapas också som bestämmer vilka produkter som ska skickas samtidigt 

och när tillverkningen ska starta. Olika produkter med samma sändningsnummer rör sig i olika 

flöden men sammanstrålar i slutet för den planerade transporten. Vid större leveranser delas 

ofta leveranserna upp i delleveranser för att passa in bättre i produktionsplaneringen på 

byggarbetsplatsen.  

Marbodal använder sig av tre olika system, ett ritningssystem där köksritningen framställts, 

ett orderhanteringssystem och ett leveranssystem. Det sistnämnda programmet 

sammanställer statistik från leveransen och där finns följesedeln tillgänglig när godset 

bekräftats lämna lastkajen. DSV, transportföretaget som organiserar Marbodals uttransporter 

bokar sina leveranser utifrån detta system. I fabriken flödar informationen från start till slut 

utan planerade avbrott. Den transporteras i olika led beroende på vilken köks del som 

tillverkas och när den ska skickas. Interna transporter registreras med streckkodläsare från 

plats till plats för att alltid ha kontroll på vart materialet befinner sig i kedjan. För att undvika 

fel kan bara materialet registreras på rätt plats, annars larmas operatören. Produkterna 

packas med precis rätt material och monterings komponenter för att minska spill. I slutet av 

kedjan finns en buffertzon där materialen ingående i samma sändningsnummer samlas upp 

från de olika materialflödena. Köket till fallprojektet identifierades enligt Figur 4.28 på 

utlastningszonen. Ledtiden är vanligtvis 4-6 veckor i fabriken och beror på om produkter 

måste köpas in hos leverantören eller inte. Bänkskivor är ett exempel på produkter som inte 

är lagerförda och de måste därför köpas in från andra tillverkare.  

Figur 4.27 Operationer som krävs för att framställa produkten 



34 
 

Transporterna samordnas av DSV och målet är alltid att köra med fulla bilar så om inte godset 

kommer från Marbodal så kommer det från någon annan. Om problem skulle uppstå i 

produktionen kan Marbodal stoppa produktionen av köket om det meddelas tre veckor innan 

utleverans och de kan tillhandahålla lagringsmöjligheter om det meddelas fem dagar innan 

utleverans.  

4.2.3. Leverans 

Ett mail med bekräftelse om leveransen ankom till projektet dagen innan utleverans. 

Intransporten bokades då i Myloc Construction av arbetsledare #1. Transporten från 

Marbodals fabrik bokades först i Marbodals transportsystem och information skickades sedan 

till DSV:s IT-system som därefter mailade transportledaren på åkeriet genom deras IT-system 

illustrerat i Figur 4.29. I mailet specificerades plats för upphämtning,  tid för leverans och vart 

materialet ska transporteras. En följesedel skickas med chauffören med information om 

leveransen i samband med lastningen. Köksleveransen plockades upp ungefär 19:00 den 3e 

januari från fabriken och transporterades till en parkering i Södertälje. Den 4e januari 07:00 

transporterades sedan materialet sista sträckan till projektet av en annan chaufför. 

Information gick ut via mail till arbetsplatsen en dag innan via mail som bekräftelse på att 

leveransen kommer imorgon vid 08:00-12:00. Inleveransen bokades i Myloc för att bli insläppt 

av grindvakterna. Arbetsledare #1 meddelar vidare till Arbetsledare #2 för UE att transporten 

anländer dagen efter och mellan vilka tider.    

Figur 4.28 Märkningen av godset på Marbodals utlastningszon 
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4.2.4. Mottagning och interntransport 

På leveransdagen gick ett sms ut från chauffören en timme före ankomst till Arbetsledare #1. 

Informationen vidarebefordrades sedan till mottagande UE muntligt på morgonens pulsmöte. 

När leveransen anlände stämde grindvakterna av leveransadressen med chauffören och 

kontrollerade Mylocappen för att se att informationen överensstämde innan grindarna 

öppnades för intransport. Informationsflödet i samband med mottagningen beskrivs generellt 

i Figur 4.30 mellan Marbodal och NCC. 

Efter inspektion av godset skrev Arbetsledare #2 en leveransbekräftelse i chaufförens telefon 

som bekräftar att godset är levererat i gott skick. Chauffören lämnade sedan följesedeln för 

leveransen. Materialet transporteras därefter till lägenhet 905 enligt en tidigare 

överenskommelse eftersom lägenhet 904 inte var färdigställd. Lägenhet 904 ligger precis mitt 

emellan lägenhet 903 och 905. Följesedeln lämnades sedan till Arbetsledare #1 och det 

tillkännagavs att köket är på plats i lägenhet 905. Klagomål från elektrikern uppkom muntligt 

i samband med intransporten.  Det resulterade i att Arbetsledare #1 pratade med 

Arbetsledare #2 och materialet flyttades sedan till lägenhet 903 istället.  

Figur 4.29 Informationsflödet i samband med transporten 
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4.2.5. Utvärdering av köksleveransen 

På initiativ av Inköpare #1 gjordes en uppföljning på köksleveransen för att utreda 

förbättringar inför den stora köksleveransen. Mötet inleddes med att kontrollera oklarheter i 

handlingar och utformning på ritningarna. Det avslutades med en visuell inspektion av de 

färdigmonterade delarna i lägenhet 904. Lärdomar inför kommande leverans var förändringar 

i paketeringshöjden, ändrade kopplingar för elinstallationerna och några ändringar i 

utformningen av köket. Även förtydliganden över hur intransportprocessen fungerar med 

bokningen i Myloc och säkerhetskrav på skyddsutrustning för personer som vistas på 

arbetsplatsen. En leveransplan kommer dessutom skickas till Marbodal där det är specificerat 

hur många kök som ska levereras varje dag inför den stora köksleveransen.  

4.3. Kostnad materialhantering 
Utifrån Tabell 4.1 sammanställdes tiderna för att beräkna kostnaderna för 

materialhanteringen i Tabell 4.3. Etapp 1 motsvarar halva kökets transport från lägenhet 903 

till lägenhet 904.  

Tabell 4.3 Materialflödets aktiviteter och tider 

 

Plats Aktivitet Varaktighet Personer Källa 
information 

Lossningsplats – Lgh 905 
Mottagning 
Interntransport 

74 min 3 pers Observation 

Lgh 905 – Lgh 903 Interntransport 30 min 2 pers Intervju 

Lgh 903 – Visnings-lgh 904 (Etapp 1) Interntransport 30 min 1 pers Observation 

Lgh 903 – Visnings-lgh 904 (Etapp 2) Interntransport 30 min 1 pers Uppskattning 

Figur 4.30 Informationsflödet vid mottagningen, de svarta aktiviteterna behandlades tidigare 
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Tiderna är beräknade utifrån en arbetare. Då NCC inte vill delge kostnaderna för köket eller 

till vilket pris UE upphandlas är dessa dolda och en procentuell del av kökets inköpspris 

redovisas istället.   

I ett optimalt materialflöde transporteras materialet från lossningsplatsen och direkt in till 

inbyggnadsplatsen i lägenhet 904 enligt ekvation 4.3.1Det kan likställas med att transportera 

materialet direkt till lägenhet 905 som var fallet i projektet. Den transporten i beräkningen 

klassas därför som värdeskapande tid då den är likvärdig med att transporten direkt flyttats 

till slutdestinationen:  

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑: 74 × 3 = 222  (4.3.1) 
  

Slöseriet beräknas utifrån resterande interntransporter då de inte varit nödvändiga om 

planeringen varit korrekt. Tiden för slöseriet uppgår till 120 min enligt ekvation 4.3.2:  

 

𝑆𝑙ö𝑠𝑒𝑟𝑖: (30 × 2 ) + 30 + 30 = 120  (4.3.2) 
 

Den totala tiden för materialhanteringen beräknas i ekvation (4.3.3) till 342 min, motsvarande 

ungefär 6 tim: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑 = (4.3.1) + (4.3.2) = 222 + 120 = 342 (4.3.3) 
 

Utifrån en kostnadsberäkning med utgångspunkt för avtalet mellan UE:n och NCC, samt den 

totala tiden för intransporten motsvarar kostnaden enligt ekvation 4.3.4  6% av 

totalkostnaden för köket  

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
342 × 𝑇𝑖𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑈𝐸

𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑘ö𝑘𝑒𝑡
= 6 % 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 

(4.3.4) 

 

Den procentuella kostnaden för slöseri av inköpspriset uppgår enligt ekvation 4.3.5 till 2%:  

 

Priset för lagring om det aviserats till Marbodal fem dagar innan utleverans hade utifrån 

ekvation 4.3.6 varit:  

 

Beräkningen utförs på den effektiva tiden och tar därför inte hänsyn till förberedelser inför 

lossningen och förflyttning av arbetskraften. Tiden som förloras på att avbryta arbetsmoment 

upprepade gånger och slöseriet i samband med ompaketeringen finns det inte tillräckliga data 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑠𝑙ö𝑠𝑒𝑟𝑖 =
120 × 𝑇𝑖𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑈𝐸

𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑘ö𝑘𝑒𝑡
= 2 % 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 

(4.3.5) 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔 1 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 =
𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑘ö𝑘𝑒𝑡
= 5 % 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 

(4.3.6) 
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för att bestämma. Att montera ett kök tar ungefär 12 timmar när allt är på plats enligt 

Arbetsledare #1:  

”Helst vill man ha köket in i rätt lägenhet för montage direkt” 

Om köket stått på lager innan utleverans hade beställningen kostat ungefär enligt ekvation 

4.3.7: 

 

  

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 7 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 =
𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 × 7

𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑘ö𝑘𝑒𝑡
= 34 % 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 

(4.3.7) 
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5. Analys  
5.1. Materialflödet   

Analys av materialflödet visas i Figur 5.1, där röda aktiviteter visar slöserier enligt definitionen 

av Ohno (1988).  

5.1.1. Tillverkning 

Materialflödet startar i fabriken och avslutas vid inbyggnadsplatsen i projektet. Flödet 

innefattar alla aktiviteter, värdeskapande och icke värdeskapande (Lessing m.fl., 2015). 

Värdeskapande aktiviteter i fabriken motsvarar sågning, fräsning, montering, ytbehandling, 

borrning, emballering, packning och även transport mellan stationerna enligt Modig & 

Åhlström (2018). Icke värdeskapande aktiviteter i fabriken är utifrån definitionen av Ohno 

(1988) väntetider och onödiga fel. Tillverkningen sker utifrån när utleveransen är bokad och 

deras fokus är på flödesenheten snarare än maskinernas utnyttjandegrad. Fabriken upprepar 

dessa värdeskapande processer för varje produktframställning och de använder sig av samma 

leverantörer, detta för att utreda och förbättra tillverkningsprocessen. Fabriken fungerar 

således till synes optimerat med en lärande organisation och upprepade processer, vilket är 

vanligt inom tillverkningsindustrin (Thunberg m.fl., 2017).   

5.1.2. Leverans 

Materielleveransen stämde inte överens med produktionstidplanen som Behera m.fl (2015) 

beskriver är ett av de största problemen i byggbranschen. Köksbeställningen levererades utan 

avvikelser till arbetsplatsen och utifrån NCC:s kravställning. Problem som uppmärksammades 

var kopplade till leveransplaneringen och den okontrollerade kravställningen. Kökets 

leveransdatum var bestämt till vecka ett och sju veckor efter leverans var fortfarande inte allt 

material på plats i rätt lägenhet.  Det tyder på att det finns en osäkerhet i NCC:s planering då 

leveransen var i tid. Vrijhoef & Lauri (2000) beskriver att slöserier oftast uppmärksammas i 

andra faser av produktionen än där de uppkommer. Det stämmer överens med 

köksbeställningen då produktionsplaneringen inte var synkroniserad med leveransdatumet 

och andra slöserier uppkom till följd av detta. I materialtransporten ompaketerades materialet 

inte och lämnar inte bilen förens det anländer till arbetsplatsen, vilket tyder på att inget 

onödigt arbete utförs under transporten förutom att transporten stannar i Södertälje över 

natten (Ohno, 1988). Utifrån tidsaspekten är nattlagringen inget problem då 

byggarbetsplatsen får materialet levererat på utsatt tid och tidsvinningen är inte signifikant 

sett till den tid materialet befinner sig på arbetsplatsen. Lastbilarna som kör mellan Marbodals 

Figur 5.1 Materialflödeskartläggning 
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fabrik i Tidaholm och till Stockholmsområdet kör ständigt fullastade och transporterna 

samordnas för att vara så effektiva som möjligt för deras verksamhet. Transporten fungerar 

således på ett resurseffektivt sätt där fokus är att utnyttja resursen i största möjliga 

utsträckning utifrån beskrivningen av Modig & Åhlström (2018).  

5.1.3. Interntransport och tillfälliga lager 

Monczcka m.fl. (2009) beskriver att materialinköp enligt rätt specifikationer bidrar till bättre 

effektivitet i arbetet. Problemen som uppstod berör de interna transporterna från 

lossningsplatsen fram till inbyggnadsplatsen. Konsekvenserna av att produkten inte köptes 

utifrån rätt specifikationer skapade onödigt arbete och onödig transport av materialet (Ohno, 

1988). Detta i form av ompaketering och fler transporter. När materialet transporterats in i 

lägenhet 905 framkom det att elektrikern inte slutfört arbetet i den lägenheten, vilket ledde 

till en ytterligare oplanerad flytt till lägenhet 903. Det i sin tur skapade ytterligare onödigt 

arbete, onödig transport och dessutom onödig förflyttning av arbetskraft (Ohno, 1988). 

Anledningen till att materialet först lagrades i lägenhet 905 var att arbetet inte var färdigt i 

lägenhet 904.  

Flytten till lägenhet 903 berodde på dålig kommunikation. Utifrån Dainty m.fl. (2006) beror 

missar i kommunikationen antingen på personers olika referensram, eller antaganden i det 

här fallet. Arbetsledaren berättade att det meddelats formellt på ett pulsmöte samma morgon 

att leveransen av köket skulle anlända under dagen. Elektrikern deltog på pulsmötet och antog 

då att köket skulle placeras i lägenhet 904 eftersom det är där det ska monteras. Han uttryckte 

också att det inte var några problem att leveransen ankom så länge den inte ställdes i vägen 

för deras arbete. Den formella mötesstrukturen är således planerad för att hantera den här 

typen av problem och motsätter påståendet om att organisationers informationsstrukturer 

inte är mogna nog att möta industrins behov som Dainty m.fl. (2006) beskriver. Problemet var 

att informationen inte togs tillvara på trots rätt struktur. Planeringen bakom att använda 

lägenhet 905 som lager grundar sig i kortsiktig planering, vilket är karakteristiskt inom 

byggbranschen enligt Vrijhoef & Lauri (2000).  

Thunberg m.fl. (2017) definierar att problem på byggarbetsplatsen utifrån ett SCM perspektiv 

handlar om intern- och externkommunikation samt komplexitet i projekten. Beskrivningen 

stämmer överens med problemen med misskommunikation, interna transporter och de 

tillfälliga lagerplatserna. Den interna kommunikationen berör missförståndet i organisationen 

om vart materialet skulle lagras. Problem med den externa kommunikationen har att göra 

med den föränderliga projektorganisationen där det varit många inköpare i projektet och det 

har resulterat i otydlighet och överflödig kommunikation med leverantören samt att 

information gått förlorad i inköpsprocessen.  
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5.2. Informationsflödet 
Informationsflödets aktiviteter kopplas till materialflödets och slöserier definieras med 

rödmarkering illustrerat i Figur 5.2. 

5.2.1. Planering och avrop 

Orderhanteringsprocessens aktiviteter enligt Monczka m.fl. (2009) inleds med planering av 

beställningen, därefter specificeras kraven för köket. De efterföljande aktiviteterna förutom 

utvärderingen var inte relevanta eftersom NCC redan har Marbodal som hovleverantör och 

betalningen ligger utanför studiens avgränsningar, vilket illustreras i Figur 5.3. I fallet med det 

här köket inleddes identifikationen av behovet med informella diskussioner om att bygga en 

provlägenhet. Beslutet togs sedan av platschefen att det skulle byggas en provlägenhet. I 

nästa steg uppfattades inte syftet med lägenheten av logistikansvarig, Inköpare#2 och 

Arbetsledare #1 som förstod att det handlade om framställningen av en visningslägenhet. 

Dainty m.fl. (2006) berättar att det är viktigt att uppmärksamma barriärerna som finns för 

effektiv kommunikation, allra helst i en så föränderlig miljö som byggbranschen. Antaganden 

är en av dessa barriärer där en viss uppfattning fås om informationen men den verifieras inte. 

Det kan leda till den här typen av missförstånd. Antaganden gjorde att Inköpare #2, 

Arbetsledare #1 och Logistikansvarig missförstod syftet med lägenheten. Den här typen av 

misskommunikation beskriver Thunberg m.fl. (2017) är vanligt förekommande inom 

byggbranschen. Utifrån anteckningarna i intervjun med Inköpare #2 fås uppfattningen att 

syftet med att bygga visningslägenheten varit ett sent krav från beställaren. Enligt Thunberg 

m.fl. (2017) kan komplexitet i projekt bero på förändrade krav från beställaren. Det verkar 

därför sannolikt att informationen om att en lägenhet skulle färdigställas tidigare än 

resterande lägenheter uppfattats som ett sent krav från beställaren.  

 

 

 

Figur 5.3 Inköpsprocessen i för köksbeställningen 

Figur 5.2 Informationsflödeskartläggning 
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5.2.2. Leverantör 

Marbodals fabriksproduktion har en tydlig struktur på hur informationen kommuniceras i 

organisationen och genom att fabriken drivs av standardiserade processer samt i stor 

utsträckning upprepning i utförandet finns bra förutsättningar till en lärande organisation 

(Vrijhoef & Koskela, 2000). Kommunikationen inom Marbodal sker främst genom deras IT-

system för att informationen som kommuniceras alltid ska nå rätt mottagare och genom att 

tillverkningen till stor del är automatiserad. Marbodals skissprogram är integrerat med 

ordehanteringssystemet för att effektivt skicka över beställningen när en överenskommelse 

träffats med beställaren. Materialet förflyttas manuellt av truckar och varje transport 

registreras med streckkod för att säkerställa att materialet flödar i rätt takt genom fabriken 

och att minimera fel. När avvikelser registreras och ett material placeras fel exempelvis larmas 

operatören och kan korrigera det direkt, på så sätt minimeras slöserier i produktionen (Ohno, 

1988).  

5.2.3. Mottagning och intransport 

En dag innan mottagningen skickades en bekräftelse från Marbodal att köksleveransen var på 

väg och även en timme innan intransport. Oskarsson m.fl. (2013) beskriver att 

leveranspålitligheten hos leverantören avgör hur mycket tid som läggs på att spåra 

materielleveranserna. Det stämmer överens med kökets leveranspålitlighet då ingen tid har 

lagts på att spåra materialet. Aviseringar till platsorganisationen mottogs i förväg också, vilket 

skapar en trygghet i leveransprecisionen.  

5.2.4. Utvärdering av köksleveransen 

Christopher (2011) beskriver att framtidens försörjningskedjor måste vara responsiva för att 

vara konkurrenskraftig. Enligt Oskarsson m.fl. (2013) finns olika sätt att mäta leverantörens 

prestation. De definierar bedömningarna som objektiva och subjektiva. De objektiva 

bedömningarna i köksbeställningen har att göra med materialets skick vid ankomst och det 

bedöms vid kvalitetskontrollen i samband med lossningen. Den andra är subjektiv och har att 

göra med serviceparametrarna tillgänglighet, responsivitet, flexibilitet och kund bemötande 

(Christopher, 2011). Utvärderingen är det sista steget i kökets inköpsprocess enligt Figur 5.3. 

Marbodal visar goda tecken på alla parametrar då materialet anlände i gott skick enligt 

specifikationerna, utifrån den objektiva bedömningen. I ett subjektivt perspektiv har de 

genom uppföljningen och de presenterade möjligheterna till flexibilitet givit goda 

förutsättningar för kunden. I beställningsfasen levererades köket fem veckor från avropet. Det 

är ett bra betyg med tanke på att det tar fyra till sex veckor att tillverka beroende på kökets 

typ och de vill ha beställningen åtta veckor i förväg i juletid. Vid arbetet med provlägenheter 

läggs större fokus på planeringen av genomförandet. Tanken är att det är samma personer 

som ska utföra arbetsmomenten och identifiera fel som sedan kan åtgärdas för att arbetet 

med de resterande 34 lägenheterna ska gå smidigare. På grund av misstolkningen har litet 

fokus placerats på erfarenhetsåterföringen av lägenheten och extra personal har tagits in för 

att färdigställa den för visningen. Informationen om det optimala arbetsflödet och fel i 

samband med leveransen noterades därför inte på ett effektivt sätt. Vilket kan göra att 

problem och fel kan återupprepas i de kommande leveranserna. 
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5.3. Kostnadseffektivitet i materialhanteringen på arbetsplatsen 
Arbetet med att flytta köket från lossningsytan till lägenhet 905 anses jämställt med att köket 

hade flyttats till inbyggnadsplats direkt och är därmed värdeskapande. Allt arbete därefter 

anses som slöseri som hade kunnat elimineras utifrån definitionen av Ohno (1988). Den 

procentuella kostnaden för slöseriet baserat på kökets inköpspris beräknades till två procent. 

Kostnaderna för materialflödet på arbetsplatsen uppgår till sex procent utifrån ekvation 4.3.4. 

Det innehåller både värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter enligt hur Lessing m.fl. 

(2015) definierar flöde. Om NCC istället valt att lagra materialet på ett mellanlager istället för 

på arbetsplatsen inför färdigställandethade det kostat 34% av inköpspriset utifrån ekvation 

4.3.7. På så sätt hade slöserierna undvikits men samtidigt hade en stor del av 

investeringskostnaden på köket gått åt till lagring, vilket anses vara ett dyrt pris för en icke 

värdeskapande aktivitet.   

5.4. Försörjningskedjan i dess helhet  
Behera m.fl. (2015) beskriver att byggindustrin borde ta lärdom av tillverkningsindustrin med 

deras standardiserade processer och lärande organisationer. Det är tydligt att Marbodal 

optimerat sin produktion från början till slut i kökets försörjningskedja. Det motsvarar en del 

i hela försörjningskedjan av att leverera en färdig lägenhet i projektet. Byggarbetsplatsen som 

är sist i kedjan har inte lyckats effektivisera sin produktion på samma sätt vilket resulterar i att 

den fungerar som lagerplats på grund av osäkerhet i planeringen. Traditionellt har 

medlemmar i försörjningskedjorna optimerat sin egen del i produktionen oberoende systemet 

som helhet, vilket resulterat i sämre resultat sett till kedjan som helhet (Christopher, 2011).  

Marbodal och NCC har en SCO enligt definition av Mentzer m.fl. (2001) i form av ett 

centralavtal som säkrar en långsiktig relation parterna emellan. NCC får lägre materialkostnad, 

kortare leveranstider och bokad kapacitet. I utbyte vänder sig NCC till Marbodal i största 

möjliga utsträckning vid inköp av kök och andra produkter de tillhandahåller. Aktiviteterna 

som utförs inom avtalet har vidare att göra med hanteringen av relationerna mellan parterna 

vilket är ett tecken på SCM enligt definitionen av Christopher (2011) som handlar om hur 

relationen mellan leverantörerna i försörjningskedjan hanteras för att leverera framstående 

kundvärde till en lägre kostnad. Utifrån köksbeställningen är det inköparen på NCC, säljaren 

och försäljningschefen på Marbodal som driver arbetet med SCM i praktiken då de håller i 

kontakten vid inköp, leverans och den gemensamma utvärderingen efter köpet.  

Leverantörsrelationerna är av stor vikt inom arbetet med SCM och Christopher (2011) belyser 

vikten av en integrerad försörjningskedja (SCI). Stevens (1989) illustrerar och beskriver steg 

för att uppnå integration i försörjningskedjan i Figur 3.4, där planering och 

informationsdelning över företagsgränsen har en vital roll för att integrera försörjningskedjan. 

Arbetet med att färdigställa lägenheten inför köksleveransen lyckades inte och därför 

flyttades materialet runt på byggarbetsplatsen. Ett sätt att hantera den sena beställningen 

hade möjligtvis varit att informationen gått från NCC till Marbodal tidigt om att beställningen 

måste pausas. Möjligheten att göra det var ny för produktionen som istället löste problemet 

genom att tillfälligt lagra materialet i en annan lägenhet. Det skapade en ny kris då arbetet 

inte hade färdigställts i den tillfälliga lagerplatsen. Den här typen av kortsiktig planering 

beskriver Stevens (1989) tyder på låg nivå av SCI där arbetet går från kris till kris och kantas av 



44 
 

kortsiktig planering. Arbetet med utvärderingen av inköpet tyder på hög nivå av SCI där 

företagen enligt Stevens (1989) samarbetar över företagsgränserna i en god kundorienterad 

relation. Kommunikationen av information mellan parterna borde främst ske genom 

informationssystem för att säkerställa att rätt form av information når rätt användare i rätt 

format (Stevens, 1989).  

Christopher (2011) beskriver att det finns fyra principer i arbetet med att hantera 

försörjningskedjan. Dessa motsvarar pålitlighet, resiliens, relationer och reaktionsförmåga. 

Pålitligheten att Marbodal kunde leverera köket i tid utifrån specifikationerna i beställningen. 

Resiliensen i deras verksamhet är stark då de har en stabil organisation och en god relation till 

NCC utifrån deras roll som hovleverantör. Reaktionsförmågan hos leverantören argumenteras 

stark då det finns inbyggd flexibilitet i deras tillverkning och även möjlighet till mellanlagring. 

Marbodals leveransvillkor möjliggör en förändring i leveransdatum om det meddelas tre 

veckor innan utleverans av NCC. Det ger platsledningen en chans att senarelägga leveransen 

om  det upptäcks att förarbetet inte är slutfört för inleverans. Då det är många leveranser för 

projektorganisationen att hålla koll på skulle det möjligtvis hjälpa från leverantörens sida att 

ställa frågan om leveransdatumet fortfarande är passande i produktionstakten. På så sätt kan 

parterna samarbeta för att skapa ett bättre materialflöde.  Lagermöjligheterna Marbodal 

erbjuder genom deras transportleverantör är för dyr för att den ska vara försvarbar för den 

långa lagringen som hade krävts i det här fallet. Om leveransplaneringen anses genomförbar 

tre veckor innan och brister en vecka före utleverans är det bättre utifrån ett 

kostnadsperspektiv att ta in materialet på byggarbetsplatsen och lagra det på plats. Om 

materialet levereras till arbetsplatsen för lagring så måste lagerplatsen noga betänkas för att 

inte skapa onödiga förflyttningar. 
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 
Frågeställningen i studien var att utföra en studie på hur material- och informationsflödet ser 

ut för en köksbeställning. Frågeformuläret i intervjuerna är därför utformade att besvara 

detta. Det är viktigt att påpeka att examensarbetarens och även andra personer i 

platsledningen haft uppfattningen om att köket skulle användas i en visningslägenhet och inte 

en provlägenhet som fallet var. Det skapade en felaktig bild om informationsflödet som ledde 

fram till köksbeställningen. I efterhand har flödet reviderats i rapporten för att skapa en 

tydligare bild av hur informationen spridits i organisationen och senare vidare i 

försörjningskedjan. Revideringen utgick från ytterligare intervjufrågor redovisade i kapitlet 

Fördjupade intervjufrågor. Examensarbetaren granskade det vetenskapliga förhållningsättet 

för att se om frågorna varit ledande och på så sätt påverkat intervjupersonernas svar. 

Bedömningen är att det inte varit så utifrån anteckningar, email-korrespondens samt 

ytterligare frågor till dessa personer i studien. Det framkom att dessa personer haft samma 

uppfattning som examensarbetaren och att det rörde sig om kommunikationsmissar.  

Examensarbetaren har viss erfarenhet sedan tidigare i form av praktik i byggproduktionen och 

tidigare genomförda kurser med speciellt fokus på logistik och inköp har givit insikter i lean 

och inköpsprocessen. Det anses vara en styrka då det har underlättat förståelsen av den 

insamlade teorin. Negativt med avseende på att moment i samband med köksleveransen kan 

ha försummats på grund av omedvetna antaganden. Det finns ändå möjlighet att det har 

påverkat studien både positivt och negativt.  

Uppfattningen om syftet med lägenheten kan ha påverkats negativt då praktiken involverade 

nybyggnation av flerbostadshus med en visningslägenhet utifrån krav från beställaren. Det i 

sin tur kan ha lett till slutsatsen om att samma förhållande gällde även i det här projektet. 

Positivt i bemärkelsen att termer och arbetsmetoder snabbt uppfattades och även 

identifieringen av nyckelpersoner med koppling till beställningen.  

Identifierade personer med direkt eller relevant koppling har intervjuats i projektet och 

observationer har utförts i materialflödet från fabriken till inbyggnadsplatsen. Inom arbetets 

tidsram var det inte möjligt att följa allt material till inbyggnadsplatsen och därför har 

platsledningens observationer samlats in för den sista delen i materialflödet. 

Intervjupersonerna och projektet har anonymiserats för att skapa trygghet och bättre 

förutsättningar för ärliga svar. Annars finns risken att personerna i fråga förfinar bilden av 

deras arbete då organisationen skulle misstycka.   

Lärdomar från studien är vikten av ett öppet sinne under studiens gång och förhålla sig 

opartiskt under genomförandet av studien. Om examensarbetaren inventerat och identifierat 

sina förutbestämda tankemässiga konstruktioner hade misskommunikationen möjligtvis 

upptäckts tidigare. Rapporten har skickats ut till personerna som deltog i studien för respons, 

vilket stärker rapportens trovärdighet. Om studien utförts på nytt skulle mer fokus ligga på att 

inventera förutfattade meningar och det vetenskapliga förhållningssättet. Under arbetets 

gång fick examensarbetaren aktivt tänka på att inte leda in intervjupersonerna på spår som 

bekräftade personens egen uppfattning.  
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7. Slutsatser och rekommendation  

7.1. Slutsatser 
Slutsatserna presenteras utifrån deras respektive forskningsfråga: 

1. Hur fungerar materialflödet? 

Materialflödet fungerar effektivt i fabriken och även under leveransen till projektet. Det är 

först när materialet anländer till byggarbetsplatsen problem i materialhanteringen 

uppmärksammas. Flödet saktas ner av ompaketeringen inför intransporten och av de extra 

transporterna för att flytta materialet till rätt våningsplan. Materialflödet stoppas sedan i 

samband med de temporära lagerplatserna och omflyttningar innan materialet slutligen 

anlände till inbyggnadsplatsen. Materialflödets totala tid är 12 veckor från tillverkning till 

inbyggnadsplats, varav det tog fem veckor från tillverkning till att materialet anlände på 

byggarbetsplatsen. Köket har varit sju veckor på byggarbetsplatsen utan att allt material 

flyttats till rätt plats för montering. Förutsatt att lägenheten varit färdig vid inleverans av köket 

hade den totala tiden för materialflödet varit fem veckor istället för mer än sju. Slutsatsen är 

att materialflödet fungerar bra tills materialet anländer till arbetsplatsen.  

2. Hur fungerar informationsflödet?  

Informationsflödet i planeringsskedet för köksbeställningen mellan Marbodal och NCC har 

inte fungerat optimalt med anledning av att många inköpare har varit involverade. 

Information har gått förlorad mellan dem och kommunikationen har inte varit tydlig gentemot 

Marbodal. Förändringar i utformningen är vanlig från beställarens sida men i det här fallet har 

det handlat om kommunikation i etapper och brist på återkoppling om vad som händer i 

processen. Det finns digitala stöd i form av inköpsportalen men sättet att arbeta med 

dokumenteringen där är inte tillräckligt omfattande för att det ska vara till nytta. Då det krävs 

att all information läggs in, inte bara avtalet. Om mailkontakt och mötesanteckningar samt 

andra bestämmelser borde behoven kunna täckas.  

Vid beslutet att framställa en provlägenhet var inte informationen tydlig om syftet med att 

bygga lägenheten och därför har antaganden lett till sanningar. Den formella 

kommunikationen är utformad för att hantera den här typen av problem men 

kommunikationsbarriärerna i form av antaganden och personers olika referensram på 

byggarbetsplatsen verkade stå i vägen i den här frågan. Utvärderingen av leveransen mellan 

NCC och Marbodal ledde till goda insikter i de fel som uppkommit i samband med 

köksbeställningen som kan förbättras inför kommande beställningar.  

Informationsflödet har inte fungerat bra mellan Marbodal och NCC i den inledande dialogen 

med avseende på provlägenheten. Utvärderingen efter beställningsförloppet är ett tecken på 

att fel utreds och lärdom tas i organisationen, vilket kommer leda till bättre kommunikation i 

framtida beställningar.   
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3. På vilket sätt samverkar informations och materialflödet? 

Beslutet att framställa en provlägenhet initierade inköpsprocessen av köket och ledde till att 

kontakt togs med Marbodal i samband med beställningen. Uppfattningen var att det fanns  en 

deadline för färdigställandet av lägenheten och därför var leveransdatumet viktigt för NCC. 

Materialflödet startade när en överenskommelse träffats om kökets utformning och 

materialet avropats. Informationen specificerad i överenskommelsen leder till en 

produktutformning i fabriken som sedan transporteras till projektet. Då ingen ytterligare 

information kommunicerades till Marbodal anlände materialet utifrån specifikationerna till 

arbetsplatsen. Beställningen av köket innehöll okontrollerade höjdmått som gjorde att 

materialet behövde packas om. På grund av att produktionens målsättning att färdigställa 

lägenheten inför leveransen var för snäv stannade materialflödet upp i temporära lager. 

Bristande internkommunikation i samband med pulsmöten bidrog därefter till en extra 

omflyttning av materialet.  

Sammanfattningsvis illustreras sambanden i Figur 7.1: 

 

4. Hur påverkas kostnaderna i kökets försörjningskedja av material- och 

informationsflödet? 

Kostnaderna bestäms utifrån beslut i informationsflödet. Om NCC meddelat Marbodal tre 

veckor innan utleveransen hade beställningen kunna senareläggas utan kostnad vilket skulle 

vara det bästa alternativet. Om NCC istället betalat för lagring under den tiden som krävdes 

för att färdigställa lägenheten hade priset för dessa sju veckor varit 34% av materialkostnaden. 

Vilket resulterar i att om produktionen i det här fallet insett att materialet planerats fel så 

skulle det bästa alternativet vara att lagra materialet på arbetsplatsen även om det innebär 

mer arbete med att flytta runt materialet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1 Sambandet mellan informations- och materialflödet 
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7.2. Rekommendationer 

• Säkerställa en gemensam målbild och syfte med arbetet för att undvika att 

missförstånd i organisationen sprids vidare i försörjningskedjan. 

• Involvera leverantörer och yrkesarbetare tidigt i planeringen.  

• I planeringen av leveransen lägga vikt på att förstå leveransvillkoren och vilken 

flexibilitet som finns från leverantörens sida.  

• I samband med leveransplaneringen ha en klar bild hur paketeringen kommer se ut 

och inspektera intransportvägen för att identifiera och förebygga hinder.  

• Planera varje beställning för att undvika att material lagras på arbetsplatsen för att 

undvika onödiga förflyttningar.  

• Informera involverade UE vid förändringar i planeringen då det kan resultera i onödiga 

slöserier.  

 

7.3. Förslag på fortsatta studier 
Förslagen på fortsatta studier grundar sig i idéer utifrån utförd studie och referenser i arbetet. 

Rudberg & Ekeskär (2016) anser att det finns intresse för vidare studier om hur SCO 

transportören, leverantören, clienten och entreprenören är. Det till viss del i den här studien 

men det skulle vara intressant att undersöka deras strategier och förbättringsåtgärder för 

detta djupare.  

Olofsson & Segerstedt (2010) berättar att det finns för lite forskning om okontinuerliga 

leverantör- och kundförhållanden i vilket projektbaserade industrier verkar inom. En stor del 

av litteraturen tillgänglig utgår från tillvekningsindustrins kontinuerliga relationer och 

processer (Olofsson & Segerstedt, 2010). Vilket inte alltid är applicerbart direkt på 

byggindustrins projektbaserade verksamhet. Därför skulle det vara intressant att undersöka 

flera typer av diskontinuerliga temporära försörjningskedjor för att se likheter och brister 

liknande den här för att påvisa trender och validera resultaten.  

En studie där en liknande materialtransport spåras visuellt från fabrik till inbyggnadsplats 

skulle vara intressant att följa då problem i försörjningskedjan kan förutses enligt Caridi m.fl. 

(2013) och proaktivt förebyggas genom förändringar i produktionsplaneringen. Det skulle 

kunna skalas upp för en större köksleverans för att säkerställa och effektivare spåra hur 

mycket tid och arbete som läggs på leveransen och utvärdera effekterna i jämförelse med den 

här studien  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuer 

Intervjufrågor Inköpare #2, NCC 

 

Intervjufrågor – Inköpare #2 

 Allmänt 

 Beskriv din roll och vilka uppgifter du har i projektet 

 Materialflödet 

 - 

 Informationsflödet 

 Beskriv beställningsförloppet för köket till visningslägenheten 

 Vilka personer är involverade? 

 Hur arbetar ni med leveransplaneringen? 

 Vilken information innehåller beställningen? 

 Hur kommuniceras informationen om beställningen? 

 Vem tar fram specifikationerna för köket?  

 Vilken information utbyts mellan er på NCC och andra aktörer från beställning till att 
materialet levererats till arbetsplatsen?  

 Hur skulle informationsflödet i beställningen kunna förbättras? 

 

Intervjufrågor Logistikansvarig, NCC 

 

Intervjufrågor – Logistikansvarig 

 Allmänt 

 Beskriv din roll och vilka uppgifter du har i projektet 

 Materialflödet 

 - 

 Informationsflödet 

 Beskriv beställningsförloppet för köket 

 Vilken roll har du i beställningen? 

 Vilka personer är involverade? 

 Hur arbetar ni med leveransplaneringen? 

 Vilken information utbyts mellan er på NCC och andra aktörer från beställning till att 
materialet levererats till arbetsplatsen?  

 Hur kommuniceras informationen om beställningen? 

 Hur skulle informationsflödet i beställningen kunna förbättras? 
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Intervjufrågor leverantör, Marbodal 

 

Intervjufrågor – Försäljningschef, Marbodal 

 Allmänt 

 Beskriv din roll och vilka uppgifter du haft kopplade till köksbeställningen 

 Materialflödet 

 Beskriv processen från att ni fick beställningen från NCC till uttransport 

 Informationsflödet 

 Beskriv beställningsförloppet för köket 

 Vilken roll har du i beställningen? 

 Vilka personer är involverade? 

 Vilken information vill ni ha vid en beställning 

 Hur arbetar ni med leveransplaneringen? 

 Vilken information utbyts mellan er på Marbodal och andra aktörer från beställning 
till att materialet levererats till arbetsplatsen?  

 Hur kommuniceras informationen om beställningen? 

 Hur lång tid före leveransdatum behöver ni beställningen? 

 Ändras ofta leveransplanen?, vilka effekter får det? 

 Hur skulle informationsflödet i beställningen kunna förbättras? 

 Skulle det gynna er att få bättre större insikt i andra delar av försörjningskedjan? 

 

Intervjufrågor Transportsamordnare, DSV Transport 

 

Intervjufrågor – Terminalchef, Stockholm 

 Allmänt 

 Beskriv din roll och vilka uppgifter du haft kopplade till köksbeställningen 

 Materialflödet 

 Beskriv processen vid transporten från Marbodal i Tidaholm till projektet? 

 Informationsflödet 

 Vilken information utbyts mellan er på DSV Transport och andra aktörer från 
beställning till att materialet levererats till arbetsplatsen? 

 Vilken roll har du i beställningen? 

 Vilka personer är involverade? 

 Hur hanteras avvikelser? 

 Hur kommuniceras informationen om beställningen? 

 Hur skulle informationsflödet i beställningen kunna förbättras? 

 Skulle det gynna er att få bättre större insikt i andra delar av försörjningskedjan? 
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Intervjufrågor åkeri, Tälje Transport 

 

Intervjufrågor – Transportledare 

 Allmänt 

 Beskriv din roll och vilka uppgifter du haft kopplade till köksbeställningen 

 Materialflödet 

 Beskriv processen vid transporten från Marbodal i Tidaholm till projektet? 

 Informationsflödet 

 Vilken information utbyts mellan er på Tälje Transport och andra aktörer från 
beställning till att materialet levererats till arbetsplatsen? 

 Vilken roll har du i beställningen? 

 Vilka personer är involverade? 

 Hur hanteras avvikelser? 

 Hur kommuniceras informationen om beställningen? 

 Hur lång tid före leveransdatum behöver ni beställningen av körningen? 

 Ändras ofta leveransplanen? Vilka effekter får det? 

 Hur skulle informationsflödet i beställningen kunna förbättras? 

 Skulle det gynna er att få bättre större insikt i andra delar av försörjningskedjan? 

 

Intervjufrågor Arbetsledare #1, NCC 

 

Intervjufrågor – Inköpare #2 

 Allmänt 

 Beskriv din roll och vilka uppgifter du har i projektet 

 Materialflödet 

 Har det varit problem med leveranser till projektet? 

 Informationsflödet 

 Beskriv beställningsförloppet för köket till provlägenheten 

 Hur planereras beställningen? 

 Vilka personer är involverade? 

 Hur planerades mottagningen och intransporten? 

 Hur kommuniceras informationen om beställningen vidare i projektet? 

 Finns det verksamhetsdokument som stödjer planeringen? 

 Hur har kommunikationsmissen påverkat ditt arbete 

 Vilken information utbyts mellan er på NCC och andra aktörer från beställning till att 
materialet levererats till arbetsplatsen?  

 Hur skulle informationsflödet i beställningen kunna förbättras? 

 Skulle det var till fördel att veta vart materialet befinner sig innan den anländer på 
arbetsplatsen? 
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Intervjufrågor Inköpare #1, NCC 

 

Intervjufrågor – Inköpare #2 

 Allmänt 

 Beskriv din roll och vilka uppgifter du har i projektet 

 Materialflödet 

 - 

 Informationsflödet 

 Beskriv beställningsförloppet för köket till visningslägenheten 

 Vilka personer är involverade? 

 Hur arbetar ni med leveransplaneringen? 

 Vilken information innehåller beställningen? 

 Hur kommuniceras informationen om beställningen? 

 Vem tar fram specifikationerna för köket?  

 Vilken information utbyts mellan er på NCC och andra aktörer från beställning till att 
materialet levererats till arbetsplatsen?  

 Hur skulle informationsflödet i beställningen kunna förbättras? 

Fördjupade intervjufrågor 

Intervju fördjupningsfrågor projekteringsledare, NCC 

 

Intervjufrågor –Projekteringsledare 

 Vad ledde till beslutet att bygga lägenhet 904 tidigare än resterande lägenheter? 

 Beskriv hur du ser på syftet med lägenhet 904? Och hur definierar du den? 

 Vilka var involverade? 

 

Intervju fördjupningsfrågor logistikansvarig, NCC 

 

Intervjufrågor –Logistikansvarig 

 Vad ledde till beslutet att bygga lägenhet 904 tidigare än resterande lägenheter? 

 Beskriv hur du ser på syftet med lägenhet 904? Och hur definierar du den? 

 Vilka var involverade? 

 

Intervju fördjupningsfrågor installationssamordnare, NCC  

 

Intervjufrågor –Installationssamordnare 

 Vad ledde till beslutet att bygga lägenhet 904 tidigare än resterande lägenheter? 

 Beskriv hur du ser på syftet med lägenhet 904? Och hur definierar du den? 

 Vilka var involverade? 
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Intervju fördjupningsfrågor arbetsledare, NCC  

 

Intervjufrågor –Arbetsledare #1 

 Vad ledde till beslutet att bygga lägenhet 904 tidigare än resterande lägenheter? 

 Beskriv hur du ser på syftet med lägenhet 904? Och hur definierar du den? 

 Vilka var involverade? 
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Bilaga 2 
 

 

 

 


