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Abstract 
A poor delivery performance of machines and equipment creates problems throughout the 

supply chain for a construction project. If machines and equipment do not arrive in 

compliance with agreed upon time, it will cause downtime and delays at the construction site. 

The construction site will come to a standstill if not the right machines is at the right place, at 

the right time, in the right condition and in the right quantity. The purpose of the report is to 

identify which elements constitute the order process for rental of machines and equipment, as 

well as provide suggestions on how the elements can be improved to increase the reliability of 

deliveries to and from construction projects. With process mapping five elements of the order 

process have been identified, customer support, receiving of orders, processing of orders, 

deliveries and returns. To know the performance of the order fulfillment, measurements need 

to be introduced. Without metrics, it is difficult to know if machines and equipment arrive at 

the construction site correctly. Metrics also facilitate improvements in processes as it is 

possible to compare to previous measures to see if an improvement has been an improvement 

or just a change. If metrics on reliability from the Supply Chain Operations Reference Model 

is combined with practices and methods from Supply Chain Management the reliability of 

deliveries in the supply chain that supplies the construction industry with machines and 

equipment can be improved. 
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II 

Sammanfattning 
En undermålig leveransprestation av maskiner och utrustning skapar problem i hela 

försörjningskedjan för ett byggprojekt. Ifall maskiner och utrustning inte levereras efter 

överenskommen tid, bidrar det till stillestånd och förseningar av byggprojektet. Bygget 

stannar upp om inte rätt maskiner, finns på rätt plats, i rätt skick och i rätt kvantitet. Syftet 

med studien är att identifiera vilka moment som tillsammans utgör orderprocessen i 

uthyrningsbranschen och vad som påverkar tillförlitligheten av leveranser för uthyrning av 

maskiner och utrustning till byggbranschen. En processkartläggning har identifierat fem 

moment i orderprocessen, kundkontakt, ordermottagning, orderhantering, leverans och 

returer. För att veta hur väl orderprocessen presterar behöver mätetal införas. Utan mätetal är 

det svårt att veta ifall maskiner och utrustning levereras efter vad som överenskommits med 

kund. Mätetal underlättar även för förbättringar i processer då det går att jämföra mot tidigare 

mätetal för att se ifall en förbättring har blivit en förbättring eller enbart en förändring. En 

kombination av mätetal på tillförlitlighet från Supply Chain Operations Reference Model samt 

tillämpningar och metoder från Supply Chain Management kan förbättra tillförlitligheten av 

leveranser i en försörjningskedja som förser byggbranschen med maskiner och utrustning. 
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1 Introduktion 
Enligt Boverkets senaste prognos bedöms behovet av nya bostäder vara 710 000 stycken de 

närmaste tio åren och varav en större del, 440 000 stycken, bedöms behövas redan år 2020 

vilket innebär en genomsnittlig årstakt om 88 000 stycken bostäder de kommande fem åren 

(Boverket 2016). Under år 2016 påbörjades det nybyggnation av cirka 63 100 lägenheter. Det 

är en ökning med 34 procent jämfört med år 2015 då 47 209 lägenheter började byggas 

(Statistiska centralbyrån 2017). Det är en stor ökning men efterfrågan på lägenheter är 

fortfarande större än vad byggbranschen just nu levererar. Det ökade behovet av nya bostäder 

ställer krav på ökad produktivitet och effektivitet inom byggsektorn. Förseningar i 

byggprojekt är ett allvarligt problem och resulterar i att budget överskrids och kund drabbas 

(Kazaz, Ulubeyli & Tuncbilekli 2012).  

  

Förseningar i byggprojekt är ett allvarligt men inget nytt problem (Kazaz, Ulubeyli & 

Tuncbilekli 2012). Det finns flera faktorer som kan leda till förseningar i ett byggprojekt. De 

kan vara relaterade till väder, material, bemanning, utrustning eller finansiering. Vad händer 

när material inte finns på plats när det behövs i en kritisk fas av ett byggprojekt? Det kan 

resultera i att tidsplanen inte följs vilket leder till förseningar i byggprojektet (Al-Humaidi & 

Hadipriono Tan 2010). Av den totala kostnaden för ett byggprojekt kan materialkostnaden stå 

för 70 %. Fokus ligger därför ofta på att rationalisera materialstorlek, materialåtgång och att 

planera leveranser av material till byggprojekten (Sobotka & Czarnigowska 2005). 

 

Under 2000-talet har det blivit vanligare att hyra in maskiner och utrustning till 

byggprojekten. Maskiner till byggprojekt är ofta skrymmande och platskrävande på 

byggarbetsplatsen samt kräver en stor investering. Det finns ekonomiska fördelar för ett 

projekt att hyra in utrustning specifikt till de olika faserna i byggprocessen. Här kommer 

logistik in i bilden. Logistik är en viktig del i ett byggprojekt då rätt hantering av processer 

och information leder till att projekten har rätt maskin eller utrustning, på rätt plats, i rätt tid 

och i rätt kvantitet. Inom byggsektorn fokuseras det ofta på försörjningen av material och 

försörjningen av utrustning blir ofta bortglömd. Fullföljs inte leveranser av utrustning och 

maskiner enligt överenskommelse kan det orsaka förseningar i ett byggprojekt. Finns inte de 

maskiner och utrustning på plats, när de krävs i kritiska moment i byggprojektets olika faser, 

stannar byggnationen i byggprojektet upp och det kan leda till förseningar (Al-Humaidi & 

Hadipriono Tan 2010). För att öka produktivitet och effektivitet behöver försörjningskedjan 

kartläggas och designas så att alla steg i projektet, inte bara materialförsörjningen utan också 

försörjningen av utrustning och maskiner, synkroniseras och fokus läggs på kunden (Taki, 

Barzinpour & Teimoury 2016). 

1.1 Problemformulering 

Studien började med ett möte på Skanska Maskin AB i Linnarhult. Företaget är en leverantör 

av maskiner och utrustning till byggprojekt. Enligt Thunberg och Persson (2014) finns det 

mycket material inom vetenskaplig litteratur gällande mätetal för hur byggprojekt presterar 

men det saknas vetenskaplig litteratur gällande mätetal på hur leverantörer och 

underleverantörer presterar. Enligt Thunberg, Rudberg och Gustavsson (2017) uppstår många 

problem på plats i ett byggprojekt på grund av bristande planering. Om maskiner och 

utrustning ska kunna levereras till byggprojekten i rätt tid, i rätt antal, i rätt skick och med rätt 

dokumentation bör tillförlitligheten av leveranser i orderprocessen analyseras. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga vilka moment som skapar en orderprocess inom 

uthyrningsbranschen och vad som påverkar tillförlitligheten av leveranser gällande maskiner 

och utrustning till byggprojekt. Målsättningen är också att presentera förslag på hur de 

kartlagda momenten kan förbättras för att öka leveransprestation av maskiner och utrustning. 

  

Vilka moment finns i en orderprocess inom uthyrningsbranschen och hur påverkar de 

tillförlitlighet av leveranser gällande maskiner och utrustning? 

 

Hur kan leveransprestation i en orderprocess inom uthyrningsbranschen förbättras? 

1.3 Avgränsningar 

Fallstudien avgränsas till att följa informationsflödet i orderprocessen gällande uthyrning av 

maskiner och utrustning till byggbranschen. Analysen avgränsas till att enbart granska 

tillförlitligheten av leveranser och returer som är i enlighet med komplett fullbordan av order i 

Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) version 11.0. 
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2 Metod 
I metodavsnittet presenteras val av metoder och hur studien har genomförts. 

2.1 Ansats 

Enligt Dew (2007) är ansatserna att närma sig forskningsfrågan antingen deduktion, induktion 

eller abduktion. Med en deduktiv ansats menas att slutsatser dras utifrån vad teorin beskriver, 

i en induktiv ansats dras slutsatser med hjälp av titta på fenomen från verkligheten (Dew 

2007). Tanken med en abduktiv ansats är att konstruera teorier som grundas från dagliga 

aktiviteter. För att förstå hur något fungerar måste de kunskaper och färdigheter som aktörer 

använder sig av studeras (Ong 2012). Abduktion tillåter även att en hypotes testas i 

verkligheten utan att det finns teoretiska bevis på att den fungerar, vilket passar 

företagsvärlden där arbetsuppgifter ofta utförs på antaganden om framtiden (Dew 2007). En 

abduktiv ansats tillåter att fenomen från empirin jämförs med rådande kunskapsteori i det 

studerade området under en studies gång (Bryman & Bell 2015, s. 27). 

2.2 Litteraturstudie 

För att få en ökad förståelse om rådande teorier i det undersökta området har vetenskapliga 

artiklar, kurslitteratur och böcker studerats. Litteraturstudien har pågått fortlöpande under 

arbetets gång för att knyta an empirisk data från fallföretaget med rådande teorier (Bryman & 

Bell 2015, s. 27). För att finna vetenskapliga artiklar har sökmotorn Summon och Primo 

använts. För att säkerställa att artiklar som används i litteraturstudien är vetenskapliga och 

granskade har varje referens granskats på www.ulrichsweb.com.  

 

Använda sökord i litteraturstudien: Supply Chain Management, Logistics in the construction 

industry, Supply Chain Operations Reference Model, Construction Supply Chain 

Management, Five Why, Ishikawa-diagram. 

2.3 Fallstudie 

Fallstudie är användbar i vetenskapliga undersökningar (Ejvegård 2009, s. 35) och valdes för 

att skapa en avgränsad bild av hur orderprocessen i uthyrningsbranschen kan se ut i 

verkligheten (Ejvegård 2009, s. 35; Yin 2007, s. 22). Jonsson och Mattsson (2011, s. 417) 

anser att det är lämpligt att kartlägga hur ett företags affärsprocesser ser ut i dagsläget för att 

kunna förbättra och effektivisera dem. Enligt Biazzo (2002) är processkartläggning ett enkelt 

och kostnadseffektivt sätt att förbättra och designa om en process. Processkartläggning 

används för att skapa en modell av vilka moment som är inblandade i orderprocessen, vem 

som gör vad och visa hur information flödar från det att kundens behov uppstår till att det 

blivit tillfredsställt (Biazzo 2002). 

 

Vid kartläggning av fallföretagets orderprocess har en anpassad modell av ett 

funktionsflödesschema skapats (Jonsson & Mattsson 2011, s. 419-420). Observationer och 

intervjuer samlade kvalitativ data som behövdes för att svara på vilka moment som finns i 

företagets orderprocess, vem som utför vad, när och hur det utförs. 

2.4 Observationer 

Deltagande observation är att delta i ett skede eller process och återge en beskrivande bild av 

skedet eller processen (Evjegård 2009, s.76). Varje delmoment i fallföretagets orderprocess 

har observerats. Studiens syfte har förmedlats till observerad personal, studien har därmed 

enligt Bryman (2011) ingen dold agenda. Vid kvalitativa studier är det viktigt att skapa 

trovärdighet genom att återge en djup beskrivning av det observerade fenomenet (Bryman 
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2011). En djupare beskrivning har därför skapats genom uppföljande intervjuer med 

observerad personal från varje moment i orderprocessen. Enligt Ejvegård (2009, s.76) finns 

det flera nackdelar med deltagande observation och en av dem är att observanten kan bli 

subjektiv till det observerade skedet eller processen. Den subjektivitet som eventuellt har 

uppstått vid observationerna anses inte av författarna vara ett problem vid beskrivningen av 

orderprocessen. Beskrivning av momenten i orderprocessen blir, trots viss subjektivitet från 

författarnas sida, korrekt och noggrant presenterad i fallstudien. 

2.5 Intervjuer 

Bryman och Bell (2015, s. 210-211) tar upp att strukturerade och semistrukturerade intervjuer 

ofta används vid insamling av empirisk data.  Meningen med en strukturerad intervju är att få 

kvalitativ data som kan adderas och därmed får alla respondenter svara på exakt samma frågor 

(Bryman & Bell 2015, s. 211). Semistrukturerad intervju innefattar vanligtvis en intervju där 

intervjuaren har ett frågeschema med en uppsättning av frågor, som ska vara allmänt 

formulerade och där ordningsföljden kan variera (Bryman 2011). Vid en semistrukturerad 

intervju kan intervjuaren även ställa frågor utifrån vad respondenten har svarat på en annan 

fråga (Bryman & Bell 2015, s. 213-214). För att komma ihåg vad en respondent svarar vid 

intervjutillfället kan intervjun spelas in, anteckningar kan föras eller att intervjuaren direkt 

efter intervjun skriver ner vad respondenten svarat (Ejvegård 2009, s. 51-52). En nackdel med 

att spela in intervjuer är att det kan hämma den intervjuade personen, som kan uttrycka sig 

mer försiktigt i och med att det spelas in (Ejvegård 2009, s. 51-52). 

2.6 Tillvägagångssätt 

Till studien har en abduktiv ansats valts, för att det tillåter forskaren att röra sig mellan teori 

och empiri. Studien började med ett möte på företaget Skanska Maskin AB i Linnarhult. Vid 

mötet togs beslut om att se över företagets orderprocess och studera hur olika moment i 

orderprocessen påverkar tillförlitlighet av leveranser samt hur de förbättras. Efter mötet 

genomfördes litteraturstudier för att öka förståelsen om hur byggbranschen fungerar och för 

att finna metoder för hur en kartläggning genomförs samt finna teorier om hur tillförlitlighet 

av leveranser kan förbättras. För att kartlägga hur orderprocessen fungerar i empirin har en 

fallstudie genomförts på Skanska Maskin AB i Linnarhult. Insamling av kvalitativ data till 

fallstudien har genomförts med hjälp av observationer av de olika momenten i orderprocessen 

i fallföretaget. Uppföljande semistrukturerade intervjuer har därefter bedrivits med de 

personer som är inblandade i de olika momenten. Semistrukturerad intervju valdes då det 

passar bra som uppföljning till en deltagande observation då ytterligare frågor kan ställas 

utifrån vad respondenten svarar på frågorna från frågeschema. Meningen med intervjuerna var 

att kunna återskapa en beskrivande bild av hur orderprocessen ser ut i fallföretaget och vilka 

aktiviteter respondenterna genomför i varje moment av orderprocessen. Valet av respondenter 

föll därför på personer som bidrar till att viktiga aktiviteter i orderprocessen blir utförda. I 

studien har fem intervjuer genomförts. En intervju genomfördes med en områdessäljare, tre 

intervjuer genomfördes med tre olika uthyrare och en intervju genomfördes med en 

transportsamordnare. Intervjuerna spelades in för att inte störa respondenten och genomfördes 

med en respondent åt gången. Teman till frågeschema valdes utifrån de observerade 

momenten och kunskapsteori kopplade till aktiviteterna som genomförs i varje moment. 

Kvalitativ data som samlats in i fallstudien har tolkats och skrivits ned i avsnitt 4 Fallstudie. 

Under fallstudien gjordes även litteraturstudier i olika teorier om vad som kan påverka 

tillförlitligheten av leveranser och hur den kan förbättras. När fallstudien var klar gjordes en 

analys genom att jämföra insamlad kvalitativ data med teorier om vad som påverkar 

tillförlitlighet av leveranser från avsnitt 3 Teoretiskt ramverk. Teorier från avsnitt 3 Teoretiskt 

ramverk har sedan använts för att komma fram till hur fallföretaget kan förbättra sin 
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orderprocess med avseende på tillförlitlighet av leveranser och förslag till förbättringar 

presenteras i avsnitt 6 Resultat. 

2.7 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir detsamma om 

undersökningen görs om på nytt eller om det finns slumpmässiga eller tillfälliga premisser 

som påverkar (Bannigan & Watson 2009). För att skapa förutsättningar för att insamling av 

empirisk data ska kunna återskapas med samma resultat, vilket det enligt Bryman (2011) finns 

svårigheter med i kvalitativa studier, har intervjuerna bedrivits i en neutral miljö. 

Dokumentation över vilka tjänster respondenterna har och vilka frågor som ställdes är 

bifogade i bilagor (se bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3).   

2.8 Validitet 

Enligt Bryman (2011) är fallstudier avgränsade och begränsade. För att öka överförbarheten 

av studiens resultat har både observationer och intervjuer använts i fallstudien. En fylligare 

och djupare beskrivning av de olika momenten som ingår i orderprocessen har därmed skapats 

och det är viktigt vid kvalitativ forskning enligt Newton (2012). För att skapa en ökad 

trovärdighet kan respondentvalidering användas (Bryman 2011). Empirisk data från 

observationer och intervjuer stäms vid respondentvalidering av med respondenten som enligt 

Bryman (2011); Newton (2012) därmed kan bekräfta att informationen är korrekt. 

Dokumenterade observationer och intervjuer har stämts av med berörda personer i 

orderprocessen för att bekräfta att resultaten stämmer överens med den studerade 

verkligheten. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket beskrivs hur logistiken inom byggbranschen ser ut, vilka faser som 

finns i ett byggprojekt, hur en försörjningskedja hanteras utifrån Supply Chain Management 

(SCM), vad SCOR är och hur förbättringsverktygen fem varför samt fiskbensdiagram 

används. 

3.1 Supply Chain Management 

SCM är planering, implementering och kontrollering av processerna i en försörjningskedja. 

SCM täcker, från första leverantör till slutkund, alla förflyttningar av material, produkter i 

arbete och inventarier (Melo, Nickel & Saldanha-da-Gama 2009). Företag konkurrerar genom 

att ha en bra försörjningskedja. Samarbete, relationer och integration ökar prestationen av hela 

försörjningskedjan och gör dem mer konkurrenskraftiga än enskilda företag och SCM har 

blivit en viktig strategi för att åstadkomma det (Lambert, Cooper & Pagh 1998; Simon, Di 

Serio, Pires & Martins 2015). Ali (2014) hävdar att SCM inkluderar allt som direkt eller 

indirekt påverkar fullbordandet av kundens behov. 

3.1.1 Integration 

Traditionellt sett har informationsflödet följt det fysiska flödet i försörjningskedjan (Kaipa 

2009). För att kunna hantera hela försörjningskedjan och möjliggöra att handelsvaror 

produceras och distribueras i rätt kvantitet, till rätt plats, vid rätt tid måste rätt person förses 

med relevant information vid rätt tillfälle (Mukaddes, Rashed, Malek & Kaiser 2010). Bra 

kvalité på information är kritisk för ett effektivt beslutsfattande i försörjningskedjan och 

suboptimeringar inom försörjningskedjan skapar ofta en undermålig informationsdelning 

(Kaipa 2009). Zhang och Xu (2011) förspråkar att fokus läggs på en helt integrerad 

orderprocess som täcker alla processer för att fullborda en order på operativ nivå  

 

För att skapa ett förbättrat flöde inom försörjningskedjan kan företag först integrera sina egna 

processer och synkronisera sin produktion, företag kan då enklare integreras med kunder och 

leverantörer inom försörjningskedjan (Harrison, van Hoek & Skipworth, 2014, s. 311). 

Genom att integrera olika processer inriktas processerna mot samma mål och förutsättningar 

till en förbättrad försörjningskedja skapas (Power 2005). För att möjliggöra intern och extern 

integration krävs elektronisk integration. Order- och leveransinformation kan delas med hjälp 

electronic data interchange (EDI). Här har internet öppnat upp nya möjligheter gällande 

delningen av information och ger företagen en plattform för informationsdelning som inte 

kräver höga utveckling- och installationskostnader (Harrison, van Hoek & Skipworth, 2014, s. 

42-43). Teknik för att sprida och dela information kan hjälpa till och reducera komplexiteten i 

försörjningskedjan om den appliceras rätt (Power 2005). 

3.1.2 Hantering, planering och prognostisering av efterfrågan 

Hantering av efterfrågan är delvis att samla extern information från och om marknaden genom 

att prognostisera efterfrågan, lägga in order eller att utvärdera olika produktkrav (Jacobs, 

Berry, Whybark & Vollmann 2011, s. 32). Det gäller också att hantera den efterfrågan som 

uppstår internt i företaget och i andra företag inom organisationen (Harrison, van Hoek & 

Skipworth, 2014, s. 208). För att förstå omfattningen av vad som efterfrågas är det bra att 

etablera en process av prognoser som stödjer beslut inom inköp, produktion, distribution och 

försäljning (Haberleitner, Meyr & Taudes 2010). Uppkommer osäkerheter i efterfrågan bidrar 

det till en ineffektiv planering genom hela försörjningskedjan, därför behövs flexibla och 

robusta prognoser (Chen & Blue 2010). Prognoser och planering av efterfrågan har en stor 

påverkan på försörjningskedjans prestation (Lockamy III & McCormack 2004). Enligt Zhou, 
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Benton, Schilling och Milligan (2011) skapar en effektiv planering en effektiv 

leveransprocess. Prognostisering av efterfrågan, genomförs antingen med beräkning eller 

bedömning, skapar taktiskt och operativt beslutsunderlag (Jonsson & Mattsson 2011, s. 281-

287; Jacobs et al. 2011, s. 54). Bedömningar av framtida behov bygger på erfarenheter utifrån 

den som utför bedömningen och används ofta då en produkt introduceras eller avvecklas från 

marknaden (Jonsson & Mattsson 2011, s. 283). 

 

Prognoser via bedömning är kvalitativa och det finns enligt Olhager (2013, s. 103) flera 

metoder för denna typ av prognos: 

 

 Delphi-metoden 
 Expertutlåtanden 
 Marknadsundersökningar 
 Säljkårsuppskattning 
 Historisk anologi 

 

Enligt Olhager (2013, s. 104-105) klassas prognoser som genomförs med hjälp av beräkning 

som kvantitativa och han nämner följande beräkningsmetoder: 

 

 Glidande medelvärde 
 Exponentiell utjämning 
 Exponentiell utjämning med trend 
 Trendprojektion 
 Säsongsindex 
 Exponentiell utjämning med trend och säsong 

 

Vid val av prognosmetod är det viktigt att tyda de mönster som har uppstått i efterfrågan, 

slumpmässig variation, trender, cykel, nivå eller säsongsvariation (Jonsson & Mattsson 2011, 

s. 282; Olhager 2013, s. 105). Olhager (2013, s. 105-106) förklarar i fem steg hur 

framtagandet av ett prognossytem går till: 

 

Steg 1: Identifiering av efterfrågemodell 

Historisk efterfrågedata används för att tyda vilket mönster som efterfrågan av produkten 

följer i en tidsperiod och Olhager (2013, s. 108-110) delar upp dem i fem olika 

tidsseriekomponenter enligt följande: 

 

 Trend: Efterfrågan ökar eller minskar gradvis 
 Säsong: Ett årsvis återkommande mönster av efterfrågan. Kan bero på väder, helger, 

veckodagar eller årstid. 
 Cykel: Ett mönster som kan kopplas till konjukturcykler och återkommer efter några 

år. 
 Nivå: Efterfrågan är jämn och följer ingen trend, säsong eller cykel. 
 Slump: Efterfrågan kan inte förklaras och urskiljbara mönster saknas. 

 

Tidsseriekomponenterna används för att klassificera vilken typ av efterfrågemodell som 

produkten följer och Olhager (2013) benämner dem och förklarar vilka tidsseriekomponenter 

de innehåller enligt följande: 

 

 Konstant modell: Innehåller en konstant tidsoberoende nivåterm och en slumpterm. 
 Trendmodell: Innehåller inverkan av slump, en trendterm och en konstant nivåterm. 
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 Säsongsmodell: Innehåller en konstant term, en slumpterm och en säsongsterm. 
 Kombinerad trend- och säsongsmodell: Innehåller en slumpterm, en trendterm, en 

säsongsterm och en konstant term. 
 

Steg 2: Val av prognosmetod 

Tabell 1 - Kopplingen mellan val av prognosmetod utifrån klassificerad efterfrågemodell 

(Olhager 2013, s. 105). 

Efterfrågemodell                                        Prognosmetod 

Konstant modell Glidande medelvärde 

Exponentiell utjämning 

Trendmodell Exponentiell utjämning med trend 

Trendprojektion 

Säsongsmodell Säsongsindex 

Kombinerad trend- och säsongsmodell Exponentiell utjämning med trend och säsong 

 

Enligt Olhager (2013, s. 105) är det lämpligt att välja prognosmetod kopplat till följande 

efterfrågemodell som visas i Tabell 1. 

 

Steg 3: Bestäm parametervärden 

De olika prognosmetoderna har olika parametrar som måste bestämmas efter det att 

prognosmetod har blivit vald (Olhager 2013, s. 106). 

 

Steg 4: Fastställ startvärden 

När parametrar har valts måste variabeln för senast observerade efterfrågan fastslås (Olhager 

2013, s. 106). Denna variabel används som startvärde för prognosframtagningen. 

 

Steg 5: Löpande uppföljning 

Den faktiska efterfrågan ska jämföras med prognos för att upptäcka om det uppstått några 

systematiska förändringar i efterfrågedata. Om det skulle vara stora förändringar bör valet av 

prognosmetod ändras (Olhager 2013, s. 106). 

 

På operativ nivå är prognoserna på färdiga enskilda varor, prognoserna ska genomföras 

frekvent, prognosen sträcker sig från några dagar till en vecka och kostnaden för 

framtagningen av prognosen är låg (Jacobs et al. 2011, s. 54). Prognoser slår ofta fel vid 

jämförelse av aktuellt behov och utvärdering av prognosfel, kontroll av metodens precision, är 

viktigt (Jacobs et al. 2011, s. 53-87; Olhager 2013, s. 124).  
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Planering av en försörjningskedja kan ses som komplex (Puigjaner & Lainez 2008). Genom 

att förutspå exakt vad kunderna vill ha förbättras planeringen i försörjningskedjan (Chen & 

Blue 2010). Målet med att planera sin försörjningskedja är att producera och leverera varor så 

effektivt som möjligt mellan olika aktiviteter genom hela försörjningskedjan (Puigjaner & 

Lainez 2008). Planering av efterfrågan är också det som avgör hur effektiva processerna är i 

försörjningskedjan (Chen & Blue 2010). Planering är inte något som görs en gång utan den är 

en kontinuerlig process. Det som skiljer de effektivaste företag från de andra är de som har en 

kontinuerlig planeringsprocess för att förbättra sina mål (Puigjaner & Lainez 2008). Idealt ska 

produkter flyttas eller hanteras efter specifika kundkrav (Jüttner, Christopher & Baker 2007). 

För att efterfrågan ska hanteras bra är det slutkunden som ska styra flödet i försörjningskedjan 

(Hilletofth 2011).  

 

För att öka integrationen i försörjningskedjan behöver information frekvent utbytas mellan 

berörda parter. Enligt Sivadasen, Smart, Huatuco och Calinescu (2013) behöver leverantörer 

och kunder dela information om leveranser, prognoser och order (se figur 1). 

Figur 1 - Vilken typ av information som ska delas mellan leverantör och kund (Sivadasan et 

al. 2013). 

3.2 Logistiken i ett byggprojekt 

Logistik: Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i 

materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och 

returflöden av använd produkt, och som syftar till att tillfredsställa kunders och 

övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga 

kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser. 

                 

(Jonsson och Mattsson 2011, s. 20)  

 

Denna syn på logistik stämmer bra överens med hur försörjningskedjan ser ut inom 

byggbranschen generellt men skillnader förekommer gällande avtal, leveransnotifikationer 

och krav på transporter (Ekeskär & Rudberg 2016). Försörjningskedjan i byggbranschen är 

komplex och av temporär natur, med interaktion mellan flera aktörer i olika byggprojekt 

(Ekeskär & Rudberg 2016). Det samt oförmågan att hantera komplexiteten är en av 

huvudanledningar till varför byggbranschen generellt lider av låg produktivitet, stora 

slöserier, stigande produktionskostnader och förseningar (Xue, Li, Shen & Wang 2005). Var 

en byggarbetsplats geografiskt är positionerad och den ständigt omväxlande layouten ökar 

kraven på specialanpassad lossning, lagring och kontroll av inkommande material på 

byggarbetsplatsen (Ekeskär & Rudberg 2016). Ledtiden gällande leveranser är inte av största 

intresse enligt Thunberg och Persson (2014) utan det är av större värde att veta när en 

transport anländer och hur lång tid det tar att lossa den. Utveckling av teknik och kultur har 

lett till förändringar inom byggindustrin. Trots förändringarna kvarstår många problem och 
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utmaningar i byggindustrin varav de flesta problemen är inom försörjningskedjan (Xue et al. 

2005). Vanliga problem i byggprojekt är bristande information och kommunikation (Shi, 

Ding, Zuo & Zillante 2016). Det skapar osäkerheter och enligt Thunberg, Rudberg och 

Gustavsson (2017) krävs det goda relationer och att information delas, både internt och 

externt, för att kunna planera ett projekt och försörjningskedjan. Bristande kommunikation 

mellan leverantörer och projekt leder till att leverantörer till störst del släcker bränder för att 

möta projektets efterfrågan och det skapar onödiga transporter (Thunberg, Rudberg & 

Gustavsson 2017). 

 

Enligt Zhai, Zhong, Li och Huang (2016) är tillämpning av SCM en bra strategi för att 

förbättra och effektivisera prestationer inom byggbranschens försörjningskedjor. SCM inom 

byggbranschen kallas Construction Supply Chain Management (CSCM). CSCM är inte bara 

en kedja av byggnadsföretag som samverkar med varandra (Xue et al. 2005). Ett byggprojekt 

involverar flera olika typer av företag där försörjningskedjan i ett medelstort projekt kan bestå 

av hundratals företag (Cheng, Law, Bjornsson, Jones & Sriram 2010). Det skapar en mängd 

processer och CSCM kan ses som nätverket bland alla företag och organisationer där 

monetära flöden och information, material samt tjänster färdas mellan partnerskapen (Shi et 

al. 2016). Enligt Xue et al (2005) kan flöden inom CSCM illustreras enligt figur 2. 

 
Figur 2 - En vy av CSCM som visar på hur många som är inblandade i ett projekt och bidrar 

till dess komplexitet (Xue et al. 2005). 
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3.3 Faserna i ett byggprojekt 

Vanliga problem som uppkommer i byggprojekt är brist på information, osäkerheter och 

bristfällig kommunikation mellan leverantörer och byggprojekt (Thunberg, Rudberg & 

Gustavsson 2017). Byggprocessen är projektbaserad och det är flera parter inblandade. För att 

överleva på dagens marknad måste leverantörer kunna hantera det ökade trycket på 

flexibilitet, mångfald, tid och värde (Ali 2014). Behera, Mohanty och Prakash (2015) 

beskriver i sin studie fem olika faser (se figur 3) som visar vilka steg ett byggprojekt går 

igenom. 

 

 
Figur 3 - De fem faserna i ett byggprojekt (Behera, Mohanty & Prakash 2015). 

 

De som är inblandade i varje fas och vad deras ansvar är enligt Behera, Mohanty och Prakash 

(2015) följande: 

 

Fas 1, konceptfasen 

1. Identifiera genomförbarhet av behov, görs av slutanvändaren 

2. Finansiering och anbud, utförs av klienten. 

 

Fas 2, anskaffningsfasen 

1. Koncept och design, utförs av arkitekter och konsulter. 

2. Anskaffning, utförs av huvudentreprenören. 

 

Fas 3, produktionsfasen 

1. Tillverkning av delar och material, utförs av indirekta leverantörer. 

2. Prefabrikation av första grunderna (byggelement), utförs av direkta leverantörer och 

underleverantörer. 

 

Fas 4, installationsfasen 

1. Organisera på plats, utförs av huvudentreprenören. 

2. Drift, utförs av arkitekter och konsulter. 

 

 



 

- 13 - 

 

 

Fas 5, avvecklingsfasen 

1. Överlämning, utförs av klienten. 

2. Underhåll, utförs av slutanvändaren. 

 

De inblandade parterna i de olika faserna i ett byggprojekt skapar temporära organisationer 

som leder till temporära försörjningskedjor (Ekeskär & Rudberg 2016). Vidare tar Xue et al 

(2005); Behera, Mohanty och Prakash (2015) i figur 4 upp vilka problem som kan uppstå 

mellan organisationerna i ett byggprojekt.  

  

 
Figur 4 – Vanliga problem inom CSCM (Xue et al. 2005; Behera, Mohanty & Prakash 2015). 

 

Den komplexitet som figur 4 visar beror enligt Thunberg, Rudberg och Gustavsson (2017) på 

följande: 

 

 Kunden ändrar sina önskemål 
 Layouten på byggarbetsplatsen förändras 
 Osäkerheter i projektet 
 Brist på tid och resurser 
 Ineffektiv planering av arbete 
 De inblandade är inte insatta i projektet 
 Bristande kommunikation med kund 
 Uteslutning av underleverantörer 
 Otillräcklig informationsdelning 

 

Problem i byggprocessen skapar ofta förseningar (Rao, Shekar Jaiswal, Jain & Saxena 2016). 

Det leder även till högre kostnader och lägre produktivitet jämfört med andra branscher 

(Ekeskär & Rudberg 2016). 
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3.4 Supply Chain Operations Reference Model 

Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) är utvecklad av Supply Chain Council 

(SCC) och är ett verktyg för att beskriva, mäta och utvärdera konfiguration av 

försörjningskedjor och ger en bild av hur SCC ser på området SCM (Lockamy & McCormack 

2004; Helo & Szekely 2005). SCC är en organisation som inte är vinstdrivande och bildades 

år 1997 med medlemmar från 69 företag (Li, Su & Chen 2011). SCC har under åren växt och 

består idag av medlemmar, med tjänster i området logistik, från cirka 1000 företag (SCC 

2012). SCC har utvecklat metoder samt analys- och jämförelseverktyg för att hjälpa andra 

organisationer och företag att utveckla och förbättra sina processer inom försörjningskedjor 

(SCC 2012). 

 

SCOR-modellen är framtagen för att ge en beskrivande bild av alla aktiviteter som ett företag 

åtar sig för att uppfylla kundens behov. Modellen är uppbyggd runt sex stycken 

beslutsprocesser inom management Plan, Make, Source, Deliver, Enable och Return (Hwang, 

Lin & Lyu 2008). 

 
Figur 5 - visar hur SCOR är uppbyggd runt sex beslutsprocesser (SCC 2012). 

 

De sex beslutsområdena kan användas för att beskriva både enkla och komplexa 

försörjningskedjor och passar därmed flera typer av företag. Enligt Sangari, Hosnavi och 

Zahedi (2015) är SCOR den enda referensmodellen som följer flera olika typer av flöden, 

information, fysiska och monetära, samtidigt och inom alla typer av branscher. För att 

underlätta för leverantörer, produktionen och transporterna behövs en effektiv planering av 

försörjningskedjan. Tanken med planeringsprocessen är att balansera efterfrågan med vad 

som kan levereras (Zhou et al. 2011). SCOR är en referensmodell med standardiserade 

processer (Persson 2011). Meningen med modellen är att beskriva hur ett företags processer 

är designade och vilka processer som interagerar med vilka (SCC 2012). 

3.4.1 Prestation 

Prestation består av två element, attribut och mätetal (Saleh, Mubiena, Immawan & Hassan 

2016). Attributen är inte mätbara men de är uppbyggda av mätetal för att välja en strategisk 

riktning. Mätetalen mäter en försörjningskedjas förmåga att prestera utifrån de valda 

attributen (SCC 2012). 
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Enligt Saleh et al (2016); SCC (2012) finns det fem attribut som mäter prestationen i 

försörjningskedjan och de är följande: 

 Reliability (RL): Tillförlitlighet, förmågan att utföra förväntade arbetsuppgifter. 

Fokuserar på förutsägbarhet av vad en process levererar. Vanliga mätetal för attributet 

tillförlitlighet är rätt kvantitet, rätt kvalitet och rätt tid. 
 Responsiveness (RS): Flexibilitet, hur snabbt en arbetsuppgift utförs och hur lång tid 

det tar försörjningskedjan att förse en kund med produkter. Mätetal som används är 

relaterade till cykel- och ledtid. 
 Agility (AG): Smidighet, förmågan att snabbt kunna ställa om kapacitet och utbud för 

att tillmötesgå förändringar av behov på marknaden. Vanliga mätetal är flexibilitet och 

anpassningsbarhet. 
 Cost (CO): Kostnad, vad olika processer i försörjningskedjan kostar att upprätthålla. 

Inkluderat är lönekostnader, materialkostnader och transportkostnader. Ett vanligt 

använt mätetal är kostnad för sålda varor. 
 Asset Management Efficiency (AM): Hantering av tillgångar, förmågan att effektivt 

utnyttja tillgångar. Strategier i kapitalförvaltning, som rör försörjningskedjan, går ut på 

att minska inventarier och val av in- eller outsourcing. Mätetal som används är hur 

många dagar lagret räcker till att förse kund, kapitalutnyttjande, avkastning på fast 

kapital och cash to cash cykeltid. 
 

Tillförlitlighet, flexibilitet och smidighet är kundfokuserade. Kostnader och hantering av 

tillgångar fokuserar på ett företags interna verksamhet (Xue et al. 2011; Persson 2011). 

Mätetalen används för att mäta prestationen av en försörjningskedja eller process och är 

uppdelade i tre nivåer (SCC 2012). 

 

 Nivå 1 mäter prestationen för hela försörjningskedjan. Mätetalen är strategiska och 

används som Key Performance Indicators (KPI). Det går att jämföra KPI med andra 

företag inom branschen för att få ett realistiskt mål att sikta mot (Persson 2011). 
 Nivå 2 ger en diagnos på hur det står till med nivå 1 mätetal. Här identifieras 

grundorsaken till låg prestation av nivå 1. 
 Nivå 3 ger en diagnos på nivå 2. 

 

Vid analys av prestation går det att koppla mätetal från olika nivåer till olika processer. Det 

går därmed att hitta orsaken till problem och vilka processer som behöver förbättras för att 

öka resultatet på KPI (SCC 2012). SCC (2012) har flera förslag på bästa tillämpningar för att 

förbättra mätetal i identifierade problemområden. De föreslagna bästa tillämpningarna 

använder strategier och teorier samlade från SCM. 

 

Avsaknad av mätetal för att mäta prestation är ett av de vanligaste problemen när SCM ska 

förbättras (Persson 2011). Om prestationen inte mäts är det svårt att styra en organisation 

(Chee-Cheng, Tsu-Ming & Ching-Chow 2004). Lockamy och McCormack (2004) hävdar att 

mätning av hur leveranser presterar har en stor påverkan på prestationen av 

försörjningskedjan. Problemet inom byggbranschen är att försörjningskedjan är komplex och 

det är därmed svårt att mäta förbättringar (Thunberg, Rudberg & Gustavsson 2017). 
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3.4.2 Tillförlitlighet 

Komplett fullbordan av order är ett mätetal av nivå ett till attributet RL och mätetalen på de 

andra nivåerna är enligt Saleh et al (2016); SCC (2012) uppdelade på följande sätt i processen 

leverans (se figur 6). 

 
Figur 6 - Viktiga mätetal för komplett fullbordan av order (Saleh et al. 2016; SCC 2012). 

 

Benchmarking: En kontinuerlig och systematisk process för att jämföra ett 

företag eller organisations prestation mot prestationen av andra liknande 

företag eller organisationer.  

        (Kärnä & Junnonen 2016) 

 

För att veta hur bra ett mätetal är kan benchmarking mot andra företag i samma bransch göras 

för att få en uppfattning om hur bra leveransprestationen är (SCC 2012; Vallada, Ruiz & 

Framinan 2015). Ett standardmått kan då upprättas och målet är att prestera bättre än 

konkurrenter i branschen (Vallada, Ruiz & Framinan 2015).   

 

Mätetalet komplett fullbordan av order definieras enligt SCC (2012) som antalet levererade 

order som möter kundernas krav vad gäller rätt produkt, i rätt kvantitet, i rätt tid, på rätt plats, 

med rätt dokumentation och i rätt skick. Mätetalet är i procent av det totala antalet levererade 

order och vad som anses vara rätt enas kund och leverantör om. Rätt produkt måste levereras i 

rätt kvantitet, i rätt tid på rätt plats, med rätt dokument och i rätt skick för att ordern ska anses 

vara fullständig. Ifall något av dessa krav inte uppfylls är ordern inte fullständig (Thunberg & 

Persson 2014). Komplett fullbordan av order uppfylls i genomsnitt till 73,4% inom 

byggbranschen (Thunberg & Persson 2014). 
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Enligt SCC (2012) räknas mätetalen i figur 6 ut på följande vis: 

I formel (1), anses en order komplett ifall den levereras i rätt antal, till rätt plats, i rätt tid, i rätt 

skick och med rätt dokument. 

  

I formel (2), anses en order vara fullständigt levererad om rätt antal och rätt varor har 

levererats enligt order. Rätt leveransmängd avser antalet order som levereras med rätt antal 

enligt order, i procent. Rätt levererad produkt avser antalet order där alla varor som 

efterfrågats har levererats, i procent. Inga extra varor eller för lite varor ska ha levererats. 

 

 
I formel (3), en order har levererats vid rätt datum om den har levererats i rätt tid och på rätt 

plats. 

 

Rätt kund och datum avser de order som har levererats till rätt plats och i rätt tid i procent. 

 

 
I formel (4), anses en order ha levererats med rätt dokumentation om följesedel, faktura, 

eventuella materialintyg och övrig dokumentation som kvalitetsintyg är fullständiga, korrekta 

och tillgängliga när de behövs. % av dokument som stämmer överens med verkligheten avser 

de order som levereras med rätt dokument för varje order i procent.  

  

 
I formel (5), anses en order vara i perfekt skick om den överlämnas utan skador, möter 

kundens specifikationer, installeras felfritt och att den inte returneras för att bytas ut eller för 

reparation. % av order som levereras utan skador avser de order som levereras utan skador i 

procent. Det inkluderar varor som levereras utan skador och defekter, utan fel i installationen 

eller att en vara skickas tillbaka. 

 

För att spåra vad det är som orsakar att ett mätetal får låg procent behöver felaktigheter 

kopplas till en process eller aktivitet (SCC 2012). När en felaktighet har kopplats till en viss 

process eller aktivitet kan 5 varför (Olhager 2013, s. 457) eller fiskbensdiagram (Olhager 

2013, s. 470) användas. De bästa tillämpningarna för att förbättra komplett fullbordan av 

order är enligt SCC (2012) användning av SCM och hantering, planering och prognostisering 

av efterfrågan samt. 
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3.5 Fiskbensdiagram 

Fiskbensdiagram används för att finna grundorsaken till att felet uppstod (Olhager 2013, s. 

469; Dobrusskin 2016). Ett fiskbensdiagram benar upp en felaktighet eller ett problem i vad 

som är inblandat och hur det har uppkommit. Enligt Olhager (2013, s 470) brukar 6M 

användas för att dela upp möjliga orsaker till olika orsaksområden. 6M står för följande 

orsaksområden: 

 

 Material 
 Miljö 
 Människa 
 Mätning 
 Maskin 
 Metod 

 

När de möjliga orsakerna har blivit uppdelade i orsaksområden förenklar det ansatsen till 

grundorsaken av problemet (Olhager 2013, s. 470). Ett fiskbensdiagram är flexibelt och kan 

användas på problem med flera olika orsaker (Dobrusskin 2016).  

   

 
Figur 7 - visar en anpassad version av ett fiskbensdiagram (Olhager 2013, s. 469; 

Mariajayaprakash & Senthilvelan 2014). 

3.6 Fem varför 

Fem varför används för att finna grundorsaken av ett problem eller en felaktighet (Barsalou 

2017). Fem frågor som ska svara på varför ett problem eller felaktighet har uppstått ställs i 

följd (Olhager 2013, s. 457). De fyra första varför ska ringa in den närbelägna orsaken till 

varför en felaktighet uppstått och det femte varför ska ringa in den definitiva orsaken 

(Barsalou 2017). Meningen med att finna grundorsaken till att ett problem har uppstått är att 

kunna åtgärda det så att det inte uppstår igen (Olhager 2013, s. 457; Barsalou 2017).  
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4 Fallstudie 
I fallstudien presenteras empiriska data från fallföretaget. 

4.1 Fallföretaget 

Skanska Maskin AB grundades år 1990, har 400 stycken anställda och är ett dotterbolag till 

Skanska Sverige. Sverige är uppdelat i olika områden och varje kundcenter är tilldelade att i 

ett eller flera områden förse kunder inom byggbranschen med utrustning, maskiner och 

tjänster. Affärsupplägget är att kunden i första hand hyr utrustning, maskiner och tjänster, 

men fallföretaget säljer även varor om det skulle vara av intresse för kund. Det finns flera 

kundcenter inom Skanska Maskin och fallföretaget, Skanska Maskin i Linnarhult, är en av de 

tre huvudanläggningar som finns i Sverige (Skanska 2017). 

4.2 Logistiken ut till byggprojekt 

Skanska Maskin i Linnarhult ligger i Göteborg och förser kunder med maskiner och 

utrustning inom följande områden: 

 

 Alingsås 
 Bohuslän 
 Borås 
 Göteborg med omnejd 
 Halland 
 Trollhättan 

 

Kunderna som fallföretaget förser med maskiner, utrustning och tjänster är verksamma inom 

byggbranschen. Transporter till och från byggprojekten sköts till mesta del av 

tredjepartslogistiker (TPL). Avtal är skrivna med TPL och transporterna har transportrutter 

som går på fast inlagda dagar i veckan. Transporter planeras av en transportsamordnare som 

sköter kontakten med transportörer. Transportsamordnaren ser till att dagliga leveranser och 

returer görs i enlighet med kundens behov. Det är transportsamordnaren som planerar in vad 

som ska lastas och returneras, i mån av plats, på transportrutterna till och från byggprojekten. 

Om en kund avropar utrustning eller maskiner med önskad leverans på ett datum som inte 

passar med transportrutternas fasta dagar kan en extra leverans bokas. Oftast sker det när 

utrustning har gått sönder och behovet av ny utrustning är brådskande eller om det gäller 

specialutrustning eller skrymmande utrustning där det finns svårigheter att planera in lastning 

med de fasta transportruttsdagarna. Bokning av transporten utförs då av den områdessäljare 

eller uthyrare som har tagit emot ordern. Leveranser av mindre maskiner eller utrustning kan 

även göras av områdessäljare när de besöker olika byggprojekt i området. Plockning av order, 

lastning och fysisk hantering av returer sköts av orderplockare. Antalet orderplockare varierar 

på de olika avdelningarna och även uthyrare eller säljare kan ibland hjälpa till att plocka en 

order. 
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4.3 Orderprocessen 

Kundcentret i Linnarhult har sju stycken avdelningar bod, el, maskin, verkstad, lift, hiss och 

kran och ställning. Orderprocessen sträcker sig från det att kundens behov har uppstått till att 

det har blivit tillfredsställt och varan har blivit returnerad. I fallföretaget är följande tjänster, 

med tillhörande huvudsakliga arbetsuppgifter, inblandade i det operativa arbetet som krävs för 

att uppfylla kundens behov (se figur 8 och figur 9): 

 

Områdessäljare 

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 Kundkontakt 
 Startmöten 
 Ta emot order 
 Ta emot order gällande returer 
 Ta emot önskemål om förbättringar eller ny utrustning 
 Boka transporter 
 Boka leveranser av utrustning mellan kundcenter 

 

Uthyrare 

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 Kundkontakt 
 Ta emot order 
 Ta emot order gällande returer 
 Ta emot önskemål om förbättringar eller ny utrustning 
 Boka transporter 
 Boka leveranser av utrustning mellan kundcenter 

 

Transportsamordnare 

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 Kontakt med transportörer 
 Planera lastning och boka transporter 
 Ta emot order 
 Ta emot order gällande returer 
 Boka hämtning av returer 

 

Orderplockare 

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 Plockning av order 
 Lastning av order 
 Mottagning av returer 
 Kontroll av returer 
 Lägga in kontrollerad utrustning och maskiner i systemet 

 

Transport 

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 Leverans av order ut till kund 
 Hämtning av returer 
 Leverans av returer till fallföretaget 
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Figur 8 – Visar hur orderprocessen ser ut. 

 

I Figur 8 visas de olika operativa momenten i orderprocessen. En närmare beskrivning på hur 

kundkontakt skapas, en order tas emot och hanteras för att sedan levereras till kund är enligt 

följande: 

4.3.1 Kundkontakt 

I Figur 8 visas hur kundens behov behandlas inom kundcentret. Oftast kontaktas fallföretaget 

när projektet är i fas 4 (se figur 3). Kunden kontaktar områdessäljare och uthyrare och 

meddelar vilket behov de har. Vanligast är att vid första kundkontakt kontaktas 

områdessäljaren först och därefter hör kund av sig till uthyrarna för att lägga sina 

beställningar och få support. Vid större projekt bokas ett startmöte in med en områdessäljare. 

Startmötet bokas in för att fallföretaget ska få en bild av storleken på byggprojektet och hur de 

olika faserna är planerade. Under startmötet har områdessäljaren en standardiserad checklista 

som fylls i. 

 

Checklistan innehåller information gällande byggprojektet. Checklistan ska ge en bild av 

vilken typ av maskiner och utrustning som kommer behövas under byggprojektets gång. Alla 

punkter i checklistan diskuteras mellan områdessäljaren, arbetsledaren i projektet och övriga 
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mötesdeltagare. Först går de igenom vilken typ av byggprojekt det är, när det förväntas bli 

färdigt, hur stort det är och vilka kontaktpersonerna kommer att vara både ute på 

byggprojektet och på fallföretaget. Idag kopplas inte maskinbehovet med faserna i 

byggprojektet då byggprojekten själva är osäkra på om deras tidsplan är korrekt. 

 

Det finns svårigheter i att skapa kontakt och nå ut till alla kunder i det tilldelade distriktet. 

Nya byggprojekt dyker upp hela tiden och områdessäljarna hinner bara med ett visst antal per 

vecka. Det löses genom att göra ett schema för när besök hos kund ska genomföras. 

Områdessäljarna anser att det är viktigt att vara med tidigt i ett byggprojekt och skapa en 

kontakt med kunden. 

 

Checklistan som fylls i vid startmötet skickas till uthyrare och transportbokning. Det finns 

ingen plan på hur informationen från checklistan ska behandlas och tas med i det operativa 

arbetet. Checklistan fungerar idag inte som en prognos på framtida efterfrågan. Säljare och 

uthyrare saknar även en realtidsbild av i vilken fas byggprojekten befinner sig. För att få 

information om vilken fas byggprojekten befinner sig i måste säljare eller uthyrare antingen 

besöka byggprojekten eller ringa och fråga. 

4.3.2 Ordermottagning 

När byggprojekten är igång och behov uppstår görs avrop från kund ofta via mail, 

telefonsamtal eller sms till områdessäljarna eller uthyrarna. Idag har varken säljare eller 

uthyrare någon koll på vad som kan tänkas efterfrågas då de inte jobbar med prognoser. 

Istället blir det att man tar itu med efterfrågan när kunden lägger en order. Kunden har ofta 

ingen framförhållning om vilka maskiner eller typ av utrustning som efterfrågas i 

nästkommande fas och varorna som efterfrågas i den fas de befinner sig i har de ofta behov av 

direkt. 

 

Först och främst är det uthyrarna som tar emot avrop från kund. Vanligast är att kunden ringer 

till uthyrarna som sitter på fallföretagets kontor och tar emot order. Uthyrarna omvandlar 

kundens behov till en order i Inventory Rental Information System (IRIS) som lämnas ut i 

pappersform för vidare hantering till berörd avdelning. Ordern innehåller information om 

vilken maskin eller utrustning kunden efterfrågar, vilket antal av varje maskin eller utrustning 

som efterfrågas och när kunden har behov av maskinerna eller utrustningen på ordern. Varje 

maskintyp eller typ av utrustning får en specifik orderrad, där artikelnummer och antal 

specificeras. Om kundbehovet är omfattande och berör flera avdelningar bryter 

områdessäljaren eller uthyraren ner hela kundens behov och skapar enskilda order för varje 

avdelning.  

 

En order kan även tas emot muntligt när säljarna besöker byggprojekten. Säljaren kan då 

logga in i IRIS via Citrix och lägga in order om kunden har bråttom att få varan. När order av 

en viss artikel skapas kontrolleras först tillgängligheten. Tillgängligheten av varan för hela 

Skanska Maskin visas i IRIS. Finns inte varan på fallföretaget finns möjlighet att beställa från 

andra kundcenter inom Skanska Maskin. Beställs en vara innan klockan 12.00 kan de skickas 

via DHL och vara på fallföretaget dagen efter. När uthyrarna är upptagna i telefon ringer 

kunderna ofta in sina avrop till säljarna istället. Säljarna får då avsluta vad de håller på med 

och ta hand om vad kunden efterfrågar. Det kan skapa merarbete för alla berörda i 

orderprocessen då säljarna ofta är på resande fot och inte kan lägga in ordern med en gång. 
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4.3.3 Orderhantering 

De olika avdelningarna, bod, el, maskin, verkstad, hiss och kran, lift och ställning, har ansvar 

för olika typer av utrustning och maskiner. Varje avdelning har egna vinstmål och planerar 

själva sina order. Ordern tas emot på den avdelning som ansvarar för kundens aktuella behov. 

Ordern blir en plocksedel och innehåller bland annat information gällande kund, 

behovsdatum, artikelnummer, antal och lagerplats. Det finns avsedd personal, orderplockare, 

för att plocka order på varje avdelning, men mindre order kan även plockas av uthyrare eller 

säljare om det är bråttom. En plocksedel skickas även till transportsamordnaren för att 

samordning av utlastning och bokning av leveranser ska kunna göras. 

 

När ordern är plockad ställs varorna på ett anvisat område för utleveranser. Sedan skickas 

plocksedeln tillbaka till den som tagit ut den, säljare eller uthyrare. Säljare eller uthyrare 

kvitterar plocksedeln och bokför varorna på det projekt som har gett upphov till behovet. Nu 

skapas en följesedel som skickas tillbaka till transportsamordnaren eller till orderplockarna. 

Samtliga områdessäljare och uthyrare tycker att det är onödigt arbete att få tillbaka 

plocksedeln. De vill helst inte se plocksedeln igen utan tycker att orderplockaren själv ska 

kunna kvittera plocksedeln och skapa följesedeln. 

4.3.4 Leverans 

Färdigplockade order finns på anvisat område för utleveranser där varje avdelning har 

anvisade områden för utlastning. När transportörer eller kunder kommer för att hämta en 

order checkar de in på kundmottagningen eller på platsen för utlämning av varor. Där tar de 

följesedeln till den order de ska hämta och ordern som tillhör följesedeln lastas på 

transportörens eller kundens fordon. Problem som kan uppstå är ifall en order har delats upp 

till flera olika avdelningar. Då kan en avdelning ha prioriterat en annan order istället vilket 

medför att fallföretaget inte kan leverera en full order. I dagsläget mäter inte fallföretaget sin 

leveransprecision men de tror att det sköts hyfsat bra. 

 

En order som ska skickas till byggprojekten går antingen via en fast transportrutt eller bokade 

direktleveranser. Order som ska skickas med en fast transportrutt hanteras av 

transportsamordnaren, som bokar transport. Order som ska skickas med direktleveranser 

hanteras av den områdessäljare eller uthyrare som tagit emot ordern, som då både lägger in 

ordern och bokar transport. Transportören aviserar till kunden att de är på väg och anländer 

till angiven adress eller lossningsplats. Efter lossning får transportören en kvittens på att 

ordern är levererad och mottagen av kund. 
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4.3.5 Returer 

När kunden inte längre har behov av den hyrda varan ringer eller mailar de till områdessäljare 

eller uthyrare som skapar en följesedel för returnering av gods. Figur 9 visar hur ett returflöde 

skapas. 

 

 
Figur 9 – Visar hur en returorder skapas. 

 

När behovet av returer uppstår bildar den uthyrare eller områdessäljare som tar emot samtalet 

eller mailet en returorder. Avhämtning sker med fasta transportrutter av returbilar som åker 

och hämtar upp gods. Frågetecken om vad det är som ska returneras kan uppstå. Ofta när den 

fasta returbilen kommer till ett projekt för att hämta en retur är inte returerna framställda. Det 

kan resultera i att gods som kunden vill returnera inte blir returnerade och kunden får därmed 

betala för utrustning och maskiner som de inte använder. Det skapar extra arbete då det 

upptäcks att vissa maskiner som inte har returnerats av projekten har kostat dem pengar. Då 

måste fallföretaget och byggprojektet lägga tid på att gå igenom vad som har hänt och varför 

byggprojekten har blivit debiterade för en viss maskin. Oftast får byggprojektet en kredit 

vilket också skapar onödigt arbete och onödiga transaktioner. Att det alltid står maskiner på 

uthyrning till ett byggprojekt när projektet är avslutat är inte ovanligt. Då måste fallföretaget 

återigen gå igenom med byggprojektet varför maskiner fortfarande står ute på byggprojektet 

och inte är returnerade. Det är en lång process som ofta skapar tvister om maskiner eller 

utrustning är returnerat eller inte. 

 

Det finns dokument för hantering av returer på Skanskas intranät för projektservice. Där kan 

byggprojekt gå in och skriva ut en standardiserad returorder och fylla i hur många maskiner 

de hyr just nu och hur många de skulle vilja returnera. Det används väldigt sällan av 

byggprojekten då de anser att det är alldeles för tidskrävande. Kunder vill hellre fokusera på 

sin kärnverksamhet, vilket är bygg och anläggning, än att spendera tid på att hantera returer. 
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Helst vill kunden bara lasta på allt de vill bli av med på en returbil och överlåta hanteringen 

till fallföretaget. När returerna sköts på det sättet medför det merarbete för både fallföretaget 

och kund. Det medför att det finns svårigheter att kontrollera vad som faktiskt har returnerats. 

Den bristfälliga dokumentationen gör att det inte finns underlag, kvittens, på att maskiner eller 

utrustning har blivit returnerade från kund. De som hanterar den fysiska mottagningen av 

returer måste kolla varje enskild maskin eller utrustning som returnerats och i IRIS spåra 

vilket byggprojekt som gjort returen. Byggprojekt som har ett geografiskt långt avstånd till 

fallföretaget planerar sina returer. Det finns även de som använder sig av returordern från 

projektservice. Byggprojekt som ligger geografiskt nära fallföretaget är sämre på att planera 

sina returer. De räknar med att fallföretagets leverantörer snabbt ska kunna ta sig dit och 

hämta upp gods och ringer därmed bara in och meddelar att de har returer som de vill få 

hämtade. Är returbilen redan full med ej aviserade returer när den anländer till byggprojekten 

som är belägna långt ut på slingan uppstår problem. Kunderna som har aviserat sina returer 

och bokat in dem för avhämtning blir då inte av med sina returer för att det saknas plats på 

returbilen. Både kunder och de anställda i fallföretaget upplever att det största problemet i 

orderprocessen är hur returer hanteras. 
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5 Analys 
I analysen har empirisk data från fallstudien jämförts med kunskapsteori från det teoretiska 

ramverket. Fem moment, kundkontakt, ordermottagning, orderhantering, leverans och retur, 

utgör tillsammans orderprocessen i fallföretaget. Förslag på hur fallföretaget kan förbättra och 

effektivisera varje moment i orderprocessen har tagits fram genom att jämföra kunskapsteori 

från det teoretiska ramverket med observerade aktiviteter och moment i fallföretaget. 

5.1 Orderprocessen 

Tolkning av observationer på fallföretaget har resulterat i att kundkontakt, ordermottagning, 

orderhantering, leverans och returhantering har identifierats som momenten som utgör 

fallföretagets orderprocess (se figur 8 och figur 9). För att finna momenten och vem som utför 

arbetsuppgifterna i de olika momenten har en processkartläggning gjorts via observationer 

och uppföljande intervjuer (se avsnitt 4.3). Områdessäljare, uthyrare, transportsamordnare, 

orderplockare, transportörer och kunder är delaktiga i momenten som tillsammans utgör 

orderprocessen i fallföretaget. Deras åsikter och beskrivningar av hur orderprocessen ser ut 

och fungerar har varit grunden för identifiering av momenten.  

 

Hur aktiviteter bedrivs i fallföretaget har jämförts med teorin om komplett fullbordan av order 

i SCOR-modellen, teorier från SCM och hur logistiken i ett byggprojekt beskrivs i teorin. 

Fokus i teorin från SCOR ligger på mätetal som visar tillförlitligheten av leveranser och 

därigenom kvantitativt kunna identifiera problem i orderprocessen. 

 

Förslag på bästa tillämpningar för att förbättra prestationen av leveranser som presenteras i 

SCOR-modellen har lagt grunden till förslag på förbättringar (se avsnitt 3.4.2 Tillförlitlighet). 

I avsnitt 3.1 Supply Chain Management presenteras teorier och metoder som kan användas för 

att minska osäkerheter som orsakar bristande leveransprestation i en försörjningskedja. 

Kompletterande teorier om identifiering av problem och orsak, har tillförts förslagen till 

förbättringar, i form av fiskbensdiagram och fem varför (se avsnitt 3.5 Fem varför och 3.6 

Fiskbensdiagram). 

5.1.1 Kundkontakt 

Vid startmötet använder fallföretaget en checklista för att samla information om hur kunden 

har planerat byggprojektets olika faser. Observationer och intervjuer har visat att det inte finns 

någon fastställd plan på hur fallföretaget ska använda den insamlade informationen. I 

dagsläget skriver den områdessäljare, som varit med på startmötet, rent den insamlade 

informationen och skickar ut till uthyrare och transportsamordnare. Checklistan samlar extern 

information från marknaden och stämmer överens med hur Jacobs et al (2011, s. 32) hävdar 

att efterfrågan ska hanteras (se avsnitt 3.1.2). Informationen från checklistan, har utifrån 

tolkning av intervjuer och observationer med uthyrare och transportsamordnare (se avsnitt 4), 

tolkas vara bristfällig och inte vara tillräcklig som prognosunderlag för aktuellt behov. Det 

finns inte heller några rutiner för vad uthyrare och transportsamordnare ska göra med 

informationen från checklistan (se avsnitt 4). 

5.1.2 Ordermottagning 

Uthyrarna har bristande information om vad som ska hända härnäst i byggprojekten. 

Bristande prognostisering av efterfrågan skapar osäkerheter gällande vad som kunder 

efterfrågar (Chen & Blue 2010). Idag hanteras det genom att uthyrare eller områdessäljare 

ringer eller besöker byggprojekten för att få information om i vilken fas de är. Kunderna har 

ofta bristfällig framförhållning och det är ofta brådskande med maskiner eller utrustning som 
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ska ut till byggprojekten. Den bristfälliga framförhållningen medför att uthyrarna för det 

mesta släcker bränder istället för att kunna planera kundens framtida behov. Fallföretaget har 

som policy att först och främst ersätta brister av maskiner eller utrustning internt inom 

organisationen. Om kunden efterfrågar en maskin eller utrustning som ett kundcenter i ett 

område har brist på, ska maskinen eller utrustningen kunna skickas från ett kundcenter i ett 

annat område (se avsnitt 4.3.2). 

5.1.3 Orderhantering 

Om kundens behov sträcker sig mellan flera avdelningar bryts ordern ner till en ny order för 

varje berörd avdelning (avsnitt 4.3.3). När en order bryts ned och varje avdelning arbetar med 

dem separat kan det leda till att hela ordern inte uppfylls i sin helhet (se avsnitt 3.4.2). 

Avdelningarna har egna vinstmål och planerar därmed order utifrån den egna avdelningens 

verksamhet och inte utifrån fallföretaget som helhet (se avsnitt 4.3.3). Kommunikation och 

samarbete mellan avdelningarna finns i dagsläget men en order hanteras ändå separat när den 

har delats upp (se avsnitt 4.3.3).  

5.1.4 Leverans 

Observationer och intervjuer har visat att fallföretaget inte mäter tillförlitlighet av leveranser. 

Enligt Persson (2011) är avsaknad av mätetal ett vanligt förekommande problem. Inga 

kvantitativa mätningar om att leveranserna anländer till kunden i rätt skick, i rätt antal, i rätt 

tid eller med rätt dokumentation bedrivs i fallföretaget. I dagsläget löser de problem när de 

uppstår, men ingen dokumentation eller mätningar görs för att finna grundorsaken till vad 

som orsakat problemet (se avsnitt 4). Enligt Lockamy och McCormack (2004) kan mätning av 

leveransprestation påverka prestationen av hela försörjningskedjan.  

5.1.5 Returer 

Det finns idag IT-stöd, projektservice, för att kunden ska kunna boka och specificera exakt 

vad och när de vill skicka en specifik maskin eller utrustning i retur (se avsnitt 4.3.5). 

Användning av IT-stöd minskar komplexiteten i försörjningskedjan enligt Power (2005). 

Observationer och intervjuer har visat att byggprojekt som befinner sig i närområdet Göteborg 

(se avsnitt 4.2) ofta skickar med returer på returbilen utan att avisera dem i förväg (se avsnitt 

4.35). När kunden inte aviserar vad de ska skicka i retur försvårar det planeringen av returer 

för transportsamordnaren och medför merarbete vid den fysiska och digitala hanteringen av 

returer när de väl anlänt till fallföretaget (se avsnitt 4.3.5). Kunder vars geografiska position är 

belägen långt ut på transportrutterna drabbas om returer som inte har bokats står på slingbilen 

när den anländer till deras byggprojekt. Returerna blir då stående och kunden måste betala 

hyra för maskiner eller utrustning de inte längre har behov av (se avsnitt 4.3.5). 

 

Den elektroniska integrationen som Harrison, van Hoek och Skipworth (2014) hävdar ska 

möjliggöra den interna och externa integrationen finns i form av projektservice (se avsnitt 

4.3.5). Att kunderna inte använder projektservice och istället ringer in till uthyrare eller säljare 

och anger vad de vill skicka i returer har vid observation hos kund tolkats som att de inte har 

tid eller resurser till att hantera returer på ett korrekt sätt i projektservice (se avsnitt 4.3.5).  
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6 Resultat 
Här presenteras förslag till hur förbättringar av de fem momenten kan genomföras. 

6.1.1 Kundkontakt 

För att fallföretaget ska få en mer omfattande bild av kundens efterfrågan, och därmed öka sin 

förmåga att kunna hantera den, behöver de prognostisera vad kundens och marknadens 

efterfråga är. Prognoser som kan användas till operativt eller taktiskt beslutsunderlag kan 

genomföras antingen via beräkning eller via bedömning (Jonsson & Mattsson 2011, s. 281-

287; Jacobs et al. 2011, s. 54). Historisk efterfrågedata som krävs vid prognostisering via 

beräkning kan hämtas ur affärssystemet IRIS (se avsnitt 4). Enligt Ekeskär och Rudberg 

(2016) är byggbranschen av temporär natur och inget projekt är det andra likt. Det kan då bli 

problematiskt att göra prognoser på enbart historisk data från andra projekt. Prognoser bör 

därför göras med både beräkning och bedömning. Beräkningar av historisk data från tidigare 

projekt ger en fingervisning på vad som kan efterfrågas. Sedan kan fallföretaget göra en 

bedömning på hur rimliga beräkningarna är utifrån hur förutsättningarna ser ut på det nya 

projektet och de föregående projekten som de gjort beräkningar på. För att prognostisera med 

hjälp av beräkning föreslås att Olhagers fem steg används (se avsnitt 3.1.2).  

6.1.2 Ordermottagning 

Fallföretagets policy, att internt inom organisationen skicka maskiner och utrustning som ett 

kundcenter har brist på (se avsnitt 4.3.2), skapar interna osäkerheter. Att i ett tidigare skede 

planera och prognostisera efterfrågan kan minska denna osäkerhet (se avsnitt 3.1.2). Om 

checklistan används som underlag för prognostisering, och fungerar som underlag för aktuellt 

behov, kan fallföretaget planera försörjningskedjan på ett effektivare sätt och behovet att 

släcka bränder kan minska. Om checklistan ska fungera som underlag för aktuellt behov krävs 

vissa ändringar av strukturen i checklistans layout eller att projekt och fallföretaget ändrar 

arbetssätt om hur information delas. I den checklista som används idag finns det svårigheter 

att koppla det uppskattade behovet till de specifika faserna i byggprojektet (se avsnitt 4.3.1). 

Det hade underlättat prognostisering av maskiner utifrån i vilken fas projektet befinner sig i. 

Eftersom byggbranschen är av temporär och föränderlig natur ställer det också krav på att 

projektet och fallföretaget delar med sig av information (se avsnitt 3.2). 

 

När projekt lägger en ny order behöver de ge en kortsiktig prognos över efterfrågan framöver 

samt även ge en uppdaterad prognos över hur de ligger till i sin totala tidsplan. Det kan även 

områdessäljare eller uthyrare fråga om samtidigt som en kund lägger en order. Fallföretaget 

behöver ge information, tillbaka till kund, om hur ordern och pågående order kan uppfyllas 

(se figur 1). 

6.1.3 Orderhantering 

Om fallföretaget integrerar sina avdelningar och behandlar kundens behov som en order, 

istället för flera, skulle det kunna leda till en ökad prestation och att kundens behov 

tillfredsställs i större utsträckning. När hela kundens behov planeras och hanteras som en 

order över alla avdelningar kan det leda till ett ökat samarbete mellan avdelningar, då det 

krävs för att säkerställa att en order levereras i rätt tid, i rätt antal, i rätt skick och med rätt 

dokumentation. Om ordern inte delas upp underlättar det även för mätning av komplett 

fullbordan av order. 

 

Den interna integrationen och det ökade samarbetet kräver att information delas mellan 

avdelningarna i en större utsträckning än vad som sker i dagsläget. Det kan göras genom att 
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använda EDI när en order hanteras istället för i pappersform. Information kan då skickas 

snabbt mellan avdelningar och alla avdelningar kan gå in på en order som hanteras på flera 

avdelningar och se orderstatusen för varje avdelning. Det skulle ge en helhetsbild av statusen 

för hela ordern, minska rörelser med papper mellan avdelningar och skapa en integrerad 

orderprocess inom fallföretaget (se avsnitt 3.1.1). 

6.1.4 Leverans 

Om mätningar skulle genomföras i enlighet med vad som visas (se figur 6) kan fallföretaget 

förbättra tillförlitligheten av leveranser (se avsnitt 3.4.1). Det är svårt att veta vad ett bra mål 

för mätetal är inom byggbranschen (Thunberg & Persson 2014). Då försörjningskedjan inom 

byggbranschen är komplex och av temporär natur och mätetal används sällan (Thunberg et al. 

2017). Fallföretaget bör benchmarka mot konkurrenter för att få reda på hur tillförlitligheten 

av leveranser ser ut i deras försörjningskedjor. Då mätningar på leveransprestation sällan 

utförs inom byggbranschen kan det bli svårt att hitta ett företag att jämföra med. Enligt 

Thunberg och Persson (2014) är medelvärdet på komplett fullbordan av order från 

leverantörer inom byggbranschen 73,4% och det bör fallföretaget sätta som mål att uppnå.  

 

Hur mätning av tillförlitlighet av leveranser bedrivs beskrivs i avsnitt 3.4.2. Mätetal från nivå 

tre visar i vilken aktivitet, i processen leverans, som problemet som orsakar låg tillförlitlighet 

av leverans finns (SCC 2012). Med hjälp av fiskbensdiagram eller fem varför kan 

grundorsaken till det identifierade problemet i aktiviteten spåras (se avsnitt 3.5 och avsnitt 

3.6).  

6.1.5 Returer 

För att möjliggöra en effektiv returhantering måste samarbetet mellan byggprojekten och 

fallföretaget förbättras. Information gällande returer behöver uppdateras frekvent mellan 

fallföretaget och byggprojekt (Sivadasan et al. 2013). Fallföretaget bör också mäta 

leveranserna av returer i enlighet med SCOR-modellens tillförlitlighet av leveranser (se figur 

6). Det för att identifiera vart i returprocessen problem uppstår. Sedan kan fallföretaget och 

kund använda sig av fem varför eller fiskbensdiagram för att finna grundorsaken till 

problemet (se avsnitt 3.5 och avsnitt 3.6). 

 

Kunder bör också använda den returorder som finns i projektservice för att få ett kvitto på att 

de faktiskt har returnerat något. Här är det viktigt att fallföretaget ställer högre krav på att 

kunder ska använda den returorder som finns. Om fallföretaget förklarar för kunderna vad den 

bristande dokumentationen leder till, och att ansvaret över returer är gemensamt, kan det bli 

ett steg mot en effektivare returhantering (se avsnitt 3.1). 
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7 Diskussion 
I Sverige råder bostadsbrist och trycket på boendet är stort. Byggbranschen är komplex och 

har därmed problem med låg produktivitet, stora slöserier, stigande produktionskostnader och 

förseningar (Xue et al. 2005). Förseningar i byggprojekt blir ett problem eftersom det 

resulterar i att budget överskrids och att kunder drabbas (Kazaz, Ulubeyli & Tuncbilekli 

2012). 

 

Att ett projekt blir försenat kan bero på vädret, material, bemanning, utrustning eller 

finansiering. Fallföretaget spelar en viktig roll i försörjningskedjan till ett byggprojekt. För att 

ett byggprojekt ska hålla tidsplanen måste utrustning och maskiner finnas på 

byggarbetsplatsen i rätt tid, vara i rätt skick och på rätt plats. En förbättrad leveransprestation 

från ett uthyrningsföretag som förser maskiner och utrustning till byggarbetsplatserna bidrar 

till att byggprojekten blir mer effektiva och får en ökad produktivitet. Om maskiner och 

utrustning anländer till arbetsplatserna när de efterfrågas slipper byggprojekten onödiga 

stillestånd. En ökad produktivitet och effektivitet inom byggbranschen kan i sin tur leda till att 

fler bostäder kan byggas per år och att infrastrukturen i samhället förbättras. Förslag till 

förbättringar för att öka leveransprestation har presenterats i form av att prognostisera och 

hantera efterfrågan, öka samarbete, kommunikation och integration mellan leverantör och 

kund samt att införa mätetal för att identifiera var förbättringar i försörjningskedjan kan 

genomföras. 

 

Avsaknad av mätetal, bristande prognostisering och hantering av efterfrågan samt svårigheter 

med samarbete, kommunikation och integration mellan leverantörer och kunder är vanligt 

förekommande i hela byggbranschen. Införande av mätetal och mätningar av hur en 

orderprocess presterar är applicerbart även utanför uthyrningsbranschen. Med planering och 

hantering av efterfrågan minskar risken för onödiga transporter, vilket är positivt ur en 

miljösynvinkel. Identifiering och eliminering av problem med leveranserna i 

försörjningskedjan genom att använda mätetal från SCOR kan också resultera i en minskad 

påverkan på miljön. Att eliminera orsaker till att problem uppstår i orderprocessen bör även 

leda till minskade transportkostnader, ökad resurseffektivitet och en förbättrad arbetsmiljö. 

7.1 Resultat 

Om fallföretaget börjar arbeta med prognostisering och hantering av efterfrågan kan det leda 

till att osäkerheter som handlar om att inte veta vad kunden eller marknaden efterfrågar 

minskar (Xue et al 2005; Behera, Mohanty & Prakash 2015) och möjliggöra mer tillförlitliga 

leveranser (SCC 2012). Prognostisering är ett kostnadseffektivt sätt att hantera efterfrågan 

(Jacobs et al. 2011, s. 54) och möjliggör en förbättrad planering av försörjningskedjan (Chen 

& Blue 2010).  

 

En förbättrad planering av efterfrågan bör leda till en förbättrad planering av försörjningen 

mellan kundcenter inom organisationen. De leveranser mellan kundcenter som idag ofta sker 

med kort varsel kan då undvikas. En förbättrad planering av leveranserna skulle medföra 

samlastningar av varor istället för att skicka en och en som sker i dagsläget. Samlastning leder 

till en minskning av det totala antalet transporter, minskade transportkostnader och en mindre 

påfrestning på miljön. Att i mindre utsträckning behöva hyra in utrustning och maskiner från 

konkurrenter och frakta utrustning och maskiner mellan kundcenter inom organisationen 

minskar transportkostnader och ökar intäkter i fallföretaget. 
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I dagsläget kan inte checklistan från startmöten användas som prognosunderlag och 

återspeglar inte kundens aktuella behov. Planering av efterfrågan skulle underlätta att 

balansera efterfrågan med vad som kan levereras (Zhou et al. 2011). Frekventa uppdateringar 

om vilken fas projekten befinner sig i och vad det aktuella behovet är underlättar planering av 

efterfrågan (Sivadasan et al. 2013). 

 

Förändringen av checklistans layout och hur den används i det dagliga arbetet skulle 

möjliggöra att fallföretaget skulle kunna följa utvecklingen i varje byggprojekt och planera 

därefter. Om checklistan för varje byggprojekt uppdateras frekvent skapas en tydlig bild av 

vilken fas det befinner sig i och när nästa fas är förväntad att påbörjas. Då kan fallföretaget ha 

en bra framförhållning genom att planera byggprojektens efterfrågan istället för att bara 

invänta att kunden ska höra av sig och meddela vad som efterfrågas. Genom att vara mer 

delaktiga i vad kunderna efterfrågar bör orderprocessen bli mer effektiv och tillförlitlig. 

 

Om kundens behov berör flera avdelningar och bryts ned i separata order för varje avdelning 

uppstår problem att uppfylla hela kundens behov. När kundens behov delas upp blir det svårt 

för varje avdelning att följa kundens totala behov då varje avdelning fokuserar på sina egna 

vinstmål och planerar efter sina egna förutsättningar. Ett viktigt resultat är den totala vinsten 

för fallföretaget på sista raden och inte varje avdelnings enskilda vinstmål. Om kundens 

behov inte bryts ned till varje avdelning, utan avdelningarna får se hela kundens behov är det 

en början på att integrera orderprocessen inom fallföretaget. En helhetsbild av hela kundens 

behov skulle kunna bidra till att avdelningarna får ett ökat samarbete och drar åt samma håll 

med målsättningen att öka den totala vinsten och tillfredsställa kundens behov. 

 

Användning av mätetal, för att kontrollera hur tillförlitligheten av leveranser, är det viktigaste 

förslaget till förbättring. Om mätetal införs på fallföretaget skulle problem kunna identifieras 

med hjälp av kvantitativ data istället för kvalitativ data som använts i undersökningen. 

Kvantitativ data ger underlag till en mer tillförlitlig analys av hur leveranserna presterar. 

Mätningar av prestation ihop med fiskbensdiagram eller fem varför skulle hjälpa fallföretaget 

att identifiera vilken aktivitet som orsakar att maskiner och utrustning inte levereras i rätt tid, i 

rätt antal, i rätt skick och med rätt dokumentation. Görs en förändring av hur en aktivitet 

bedrivs kan mätetalen visa om det verkligen blir en förbättring och inte bara en förändring. 

Har förändringen blivit en förbättring kan den implementeras permanent. Vid analys av 

införda mätetal bör även slöserier och ineffektiva arbetsmoment kunna identifieras, som då 

också kan elimineras.    

 

Om mätetal införs kan de se hur tillförlitligt returerna levereras, var förbättringar behövs och 

hur förändringar av arbetssätt påverkar tillförlitligheten. Kunderna vill helst slippa att lägga 

någon tid på hantera returer, utan vill helst lägga över ansvaret på fallföretaget. Om 

samarbetet, mellan kund och fallföretag gällande returer, förbättras bör det leda till ett minskat 

efterarbete. Med en förbättrad dokumentation kommer även spårningen, av vad som 

returnerats eller inte, leda till mindre utredningsarbete när ett byggprojekt avslutas. Om 

kunderna börjar använda den returorder som finns att hämta i projektservice skulle både 

kunder och fallföretaget ha koll på vad som har returnerats. Det skulle ge ett kvitto på att en 

maskin eller utrustning har returnerats vilket skulle medföra mindre arbete vid projektavslut 

då dokumentation om returer skulle finnas. I längden bör det även bidra till ett minskat 

administrativt arbetet då både kund och fallföretag inte kommer behöva lägga lika mycket tid 

på att gå igenom vad de faktiska returerna har varit. Då kan både fallföretaget och kunder 

fokusera på sina kärnverksamheter. 
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7.2 Vidare undersökning 

Ett ensidigt fokus på att säkerställa tillförlitliga leveranser kan leda till att kapitalbindning i 

lager ökar och att transportkostnader ökar. Om prognoser används som beslutunderlag för 

vilka maskiner och utrustning fallföretaget ska lagerhålla är det viktigt att genomföra 

uppföljning av prognoserna och kolla prognosfelet. Stämmer prognoserna inte överens med 

aktuellt behov kan det leda till att maskiner och utrustning lagerförs i onödan vilket leder till 

ökad kapitalbindning i lager. När kapital binds i maskiner och utrustning som inte efterfrågas 

leder det också till att företagets kapital inte utnyttjas på ett effektivt sätt. Samtidigt kan fokus 

på att leverera maskiner och utrustning i rätt tid leda till transportkostnader ökar om extra 

leveranser planeras in för att möta kundens efterfrågan. 

 

Vidare studier i hur prestationen av leveranser påverkar interna behov i fallföretaget, 

kostnader och kapitalhantering, är av intresse. SCC (2012) förklarar hur mätningar av vad det 

kostar att upprätthålla alla processer i en försörjningskedja genomförs, CO, och hur mätningar 

av hur effektivt ett företag hanterar företagets tillgångar, kapitalhantering. Vad ett företag har 

i kostnader och hur de hanterar sitt kapital är viktiga punkter inom företagsekonomi. Att 

ensidigt fokusera på tillförlitliga leveranser kan leda till att transportkostnader ökar och 

företagets tillgångar hanteras på ett sätt som är ineffektiv. Därför är ytterligare studier och 

mätningar, i punkterna CO och kapitalhantering, kopplat till leveranstillförlitlighet av intresse. 

7.3 Kritik 

Den kvalitativa studien har vid analys identifierat moment i en orderprocess som påverkar 

tillförlitlighet av leveranser genom att jämföra med rådande teorier i SCM, logistik, 

byggprojektering och SCOR. När en beskrivning av hur något fungerar för stunden eller hur 

något ser ut i dagsläget är insamling av kvalitativ data en bra metod. Men för att få en 

överblick över hur något fungerar eller ser ut över tid är kvantitativ datainsamling en bättre 

metod. 

 

Om studien gjorts om idag hade valet av metod varit kvantitativ. Insamling och analys av 

kvantitativ data är enligt SCC (2012) en bra metod för att spåra och identifiera var problem 

uppstår. Det hade passat studien bättre att med en avgränsning ner på specifik processnivå 

samlat in kvantitativ data om hur processen presterar. En kvantitativ studie hade gett mer 

konkreta resultat om vilka moment i orderprocessen som behöver förbättras för att öka 

tillförlitlighet av leveranser. I en kvantitativ studie hade fokus kunnat läggas på att åtgärda ett 

identifierat problem, istället för att komma med teorier om hur det ska lösas. 
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8 Slutsats 
Syftet med studien är att kartlägga vilka moment som skapar en orderprocess inom 

uthyrningsbranschen och vad som påverkar tillförlitligheten av leveranser gällande maskiner 

och utrustning till byggprojekt. Målsättningen är också att presentera förslag på hur de 

kartlagda momenten kan förbättras för att öka leveransprestation av maskiner och utrustning. 

Genom observationer och uppföljande intervjuer i fallföretaget har de olika momenten som 

skapar en orderprocess i uthyrningsbranschen kartlagts. I fallföretaget är orderprocessen 

uppdelad i momenten kundkontakt, ordermottagning, orderhantering, leverans och retur. Alla 

moment som finns i orderprocessen påverkar tillförlitligheten av leveranser gällande maskiner 

och utrustning till byggprojekt. Att bedriva prognostisering, hantering och planering av 

efterfrågan har en tydlig påverkan på förmågan att kunna leverera utrustning och maskiner i 

rätt tid och i rätt antal. Medan mätningar på tillförlitlighet av leveranser från SCOR-modellen, 

ihop med verktygen fiskbensdiagram eller fem varför, både påverkar förmågan att leverera 

maskiner och utrustning i rätt tid och i rätt antal samt även med rätt dokumentation och i rätt 

skick.  

 

Utan mätetal är det svårt att veta om maskiner och utrustning anländer till kund i rätt tid, i rätt 

skick, i rätt antal och med rätt dokumentation. Utan mätningar är det också svårt att veta om 

en förändring av arbetssätt och aktiviteter påverkar tillförlitligheten, det går inte att veta ifall 

förändringen förbättrar eller försämrar prestationen. Mätetal är även till hjälp när problem i 

orderprocessen ska identifieras. När ett problem har identifierats kan fem varför eller 

fiskbensdiagram användas för att finna grundorsaken till problemet. Om grundorsaken till vad 

som orsakat en försämrad tillförlitlighet av leveranser rättas till kommer framtida mätningar 

visa om förändringen leder till en ökad tillförlitlighet av leveranser. Genom att använda 

prognostisering och därigenom tolka eller förutse kundens behov kan förmågan att leverera 

maskiner och utrustning i rätt antal och i rätt tid förbättras i och med att prognostiseringen 

ökar förmågan att hantera efterfrågan. Med rätt beslutsunderlag till vilka maskiner och 

utrustning som ska lagerföras hanteras kundens behov mer effektivt och minskar behovet att 

transportera maskiner och utrustning mellan kundcenter. Den ökade förmågan att hantera 

efterfrågan påverkar förmågan att planera kundens behov som därigenom förbättrar 

tillförlitligheten av leveranser.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Frågeschema till Områdessäljare 

 Kan du beskriva hur du upplever att orderprocessen ser ut idag? 

 Vilka är de största utmaningarna i ditt dagliga arbete? 

 Vad händer med informationen från startmötet? 

 Vad händer med informationen som skrivits ner i checklistan? 

 Vad tycker du om punkterna i checklistan och dess upplägg? 

 Vad skulle du vilja förbättra i checklistan? 

 Kan du beskriva orderprocessen? 

 Hur bildas en order?  

 Hur arbetar ni med tillgänglighet? Dvs tillgänglighet till kund. Kolla lagersaldo etc. 

 Hur ser möjligheterna ut för att se vad som ska komma tillbaka? Dvs returer. 

 Hur bildas en returorder? 

 Jobbar ni med prognoser? Ifall ja: utveckla. Ifall nej: Skulle det vara möjligt? 

 När kunden tar upp önskemål om förbättringar rörande utrustning och maskiner, hur 

går du tillväga efter att du mottagit denna information? 

 

Bilaga 2 - Frågeschema till transportsamordnare 

 Vad har du för arbetsuppgifter i ditt dagliga arbete? 

 Hur stöder IT-systemen ditt dagliga arbete? 

 Hur bedrivs inventering idag? 

 Hur tycker du att det fungerar med transporterna idag? Utleveranser och returer 

 Hur spåras utrustningen? 

 Hur tycker du samarbetet med transportörerna fungerar? 

 Hur ser det ut med lastning? 

 När det gäller transporter, hur ser samarbetet ut mellan avdelningarna? 

 Hur upplever du att leveranssäkerheten ser ut idag? Rätt tid, rätt antal, rätt skick, rätt 

dokumentation? 

 Hur skulle dokumentation gällande returer kunnat förbättras? 

 Använder inte alla kunder projektservice för att boka returer? 

 Hur ser den interna dokumentationen ut? 

 

Bilaga 3 - Frågeschema till uthyrare 

 Kan du beskriva hur orderprocessen ser ut idag? 

 Vad har du för arbetsuppgifter i ditt dagliga arbete? 

 Hur väl stödjer IT-system ditt dagliga arbete? 

 Hur anser du att orderprocessen fungerar idag? 

 Hur arbetar ni med informationen från checklistan? 

 Hur ser du på arbetet med planering och prognoser? 

 Hur ser du på samarbetet mellan avdelningarna? 

 Hur ser du på samarbetet mellan kunder/projekt och Skanska Maskin? 

 Hur upplever du att leveranssäkerheten ser ut idag? Rätt tid, rätt antal, rätt skick, rätt 

dokumentation? 

 Vad har du för tankar kring hanteringen av returer? 
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