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Sammanfattning
Byggbranschen är en viktig näringsgren med stor direkt och indirekt påverkan på
tillväxten och problem inom byggsektorn riskerar därför att fortplanta sig som
negativa effekter på samhällsekonomin. Sedan länge brottas byggsektorn med en
mycket svag produktivitetsutveckling. En direkt delorsak till detta är att en stor
andel av arbetstiden på en byggarbetsplats läggs på annat än direkt värdeskapande
arbete, såsom att vänta på eller att leta efter material. Detta beror i sin tur delvis på
att leveransprecisionen är låg och logistiken är eftersatt inom byggbranschen.
Därmed ligger det inom räckhåll att förbättra produktiviteten med bättre rutiner
kring materialförsörjning och logistik.
Denna studie har fokuserat på hur resursutnyttjandet i byggbranschen skulle kunna
öka med hjälp av strukturerade arbetssätt inom bygglogistik och anlitande av
tredjepartslogistiker. Specifikt har studien analyserat det logistikupplägg med en
tredjepartslogistiker som använts vid den omfattande ombyggnation av
Universitetssjukhuset i Linköping (US), som benämns Framtidens US (FUS).
FUS omfattar ny- och ombyggnation i direkt anslutning till pågående
sjukvårdsverksamhet och akuta vårdflöden får inte hindras. För att störa vården
minimalt anlitades tredjepartslogistikern Bygglogistik för att samordna alla
materialtransporter. Den föreliggande studien samlar upp de lärdomar som drogs
av logistikupplägget under projektets första etapp (FUS1), analyserar hur dessa
lärdomar omsattes under planeringen inför den andra etappen (FUS2) samt
studerar följsamhet till de uppsatta logistikriktlinjerna och attityder till upplägget i
såväl FUS1 som FUS2.
Resultaten visar att logistikupplägget bidragit med stora värden i och med att inga
akuta ambulanstransporter hindrats, mer tid har kunnat läggas på direkt byggande
och projekten har fått bättre ekonomi. Men resultaten visar också att
implementeringen inte varit smärtfri och att somliga fortfarande är skeptiska till
värdet av upplägget. Dessutom finns en diskrepans mellan den operativa
logistiktjänst byggherren upplever sig ha fått levererad och den mer utvecklande
kunskapstjänst som byggherren trodde sig ha upphandlat.
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A stra t
The construction industry is an important sector with significant direct and
indirect impact on growth. The construction industry is associated with low
productivity and efficiency, which risks affecting society as a whole by dampening
growth. Low productivity is partially caused by a large part of available work time
being spent on non-value adding activities, such as waiting. In turn, a cause for this
inefficient use of time is that logistics has not been a priority and that delivery
precision is very low. Thus improvements in efficiency could be made by
improving material handling and logistics routines.
This study has focused on how the use of resources within the construction
industry could be improved by the implementation of supply chain management
and the use of third party logistics services. Specifically the study has analyzed the
third party logistics solution that has been implemented at the currently ongoing
construction projects at the University Hospital in Linköping, Sweden.
The hospital has been fully operational during the entire construction process and
of utmost importance is that ambulances are not delayed by construction activities.
In order to cause minimal disturbances to the hospital operations, a third party
logistics provider was hired to handle all incoming material transports. This study
collects the experiences of the third party logistics solution drawn from the first
phase of the project, analyses how these experiences where used within planning of
the second phase and studies the adherence to the logistics policies and the
attitudes towards the logistics services in both the first and second phase.
The results show that the logistics solution has added significant values to the
project. No ambulances have been disturbed, the value adding time in production
has increased and project economy has been improved. But results also show that
implementation has not been easy and some contractors remain skeptical towards
the logistics solution. Furthermore there is a discrepancy between the operational
logistics service that has been delivered by the provider and the strategically
developing service that the client thought that they procured.
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Förord
Detta examensarbete motsvarar 16 hp och är det avslutande momentet i min resa
mot att få titulera mig Högskoleingenjör i Byggnadsteknik. Arbetet behandlar
bygglogistik i allmänhet och implementeringen av tredjepartslogistik inom ny- och
ombyggnadsprojektet Framtidens US i synnerhet. Arbetet tillställs Region
Östergötland i rollen som byggherre och uppmuntrar till att fortsätta på den
inslagna vägen med att belysa och arbeta med samordnings- och
produktivitetsfrågor.
Jag vill tacka Stefan Fredriksson vid Region Östergötland som bidragit till att få
studien till stånd. Stort tack också till Peter Nilsson, projektchef FUS och Urban
Klanghammar, byggledare FUS samt Nicitha Ihrström och Sandra Karlsson hos
Bygglogistik för era fina orienteringar av FUS-projektet och logistikupplägget; tack
för er tid och ert tålamod. Tack även till alla som ställt upp i mina intervjuer och till
er som hjälpt mig med korrektur och allmänt glada tillrop.
Sist och mest vill jag tacka min handledare, Martin Rudberg vid Linköpings
Universitet; tack för det stora förtroende du visat mig.

Linköping, 21 november 2017

Hanna Österman
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Läsanvisning
Detta examensarbete omfattar inklusive bilagor nära 90 sidor. Eftersom min
förhoppning är att arbetet ska bli läst och komma till nytta, gärna i sin helhet men
annars styckevis, vill jag bidra med hjälp att navigera mellan de akademiska
skrivningarna.
Arbetet inleds med en inledning som innehåller förhållandevis kortfattad
bakgrund till studien samt syfte, frågeställningar och avgränsningar. Framför allt
frågeställningarna kan vara nyttiga för flertalet läsare att ha med sig i fortsatt
läsning.
Organisationsbeskrivningen beskriver FUS-projektet och det
bygglogistikupplägg som använts.
På organisationsbeskrivningen följer ett kapitel om genomförande. Detta är av
akademisk natur och innehåller information om de valda metoderna och
problematiserar kring dessa.
Det mest omfattande kapitlet i rapporten är referensramen. Här sammanfattas
de teorier som ligger till bakgrund för arbetet. Här kan man läsa om de utmaningar
byggbranschen står inför vad gäller historiskt hög efterfrågan. Jag beskriver också
hur effektiviteten och produktiviteten i branschen ser ut; det finns bra fakta och
intressanta exempel på hur dåligt tiden och resurserna nyttjas i branschen, med
speciellt fokus på materialhanteringens utmaningar. Kapitlet går vidare till att
beskriva hur logistik i allmänhet och bygglogistik/tredjepartslogistik i synnerhet kan
hjälpa till att förbättra resursnyttjandet i branschen.
Empirin beskriver de resultat jag fått ur de intervjuer, arkivstudier,
litteraturstudier och dataanalys som gjorts inom studien. Intervjuerna finns
sammanfattade i tabellform och skrivningarna är mycket kortfattade och
kondenserade. Längre sammandrag av de genomförda intervjuerna återfinns i
Bilaga 2. Dessa sammandrag är trevlig läsning och ger en mer fyllig bild av
intervjuernas innehåll.
Empirin följs av analysen där resultaten från de olika empiridelarna binds
samman med teori ur referensramen för att skapa svar på studiens frågeställningar.
Studien avslutas med slutsatser som innehåller rekommendationer till
Region Östergötland samt en diskussion som problematiserar bland annat
kring hur studien hade kunnat göras bättre.

Trevlig läsning,
Hanna Österman
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Nån kom in på bygget och yrsla omkring och till sist så ropa nån snickare så här att
’fan, Ubbe det va en speditör här och letade efter rör okar yss’. Så sprang man ut
på gården och där stod speditören och sa ’fan, där är du!’. Då sa man ’Jaha, vad har
du med dig då?’ och så öppnade han luckan bak på bilen och så såg man att det låg
ett jättepaket därinne. ’Jaha, hur har du tä kt lyfta ut det där då?’ Ja vi måste ha en
truck eller en teleporter. Så fick man ringa efter en teleporter och så tog det en
timme innan teleportern kom och man fick börja med att lyfta om på flaket för att
lasta ur. Sen då, när materialet var urlastat så gick man och letade efter en vagn
eller nåt som man lastade över det här på och sen åkte man bort till bygghissen och
då höll snickarn på att köra gips i bygghissen, så fick man stå och vänta tjugo
minuter på att hissen skulle bli ledig...
Urban Klanghammar, Byggledare extraordinaire
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1. I led i g
1.1 Bakgru d
1.1.1 Framtidens Universitetssjukhus (FUS)
På Universitetssjukhuset i Linköping (US) pågår sedan 2011 omfattande omoch tillbyggnadsarbeten som planeras vara färdigställda 2020.
Byggnadsprojektet har en total budget om 3,85 miljarder SEK i 2011
penningvärde och benämns Framtidens Universitetssjukhus (FUS). Projektet
har etappindelats i FUS1 som utgör nybyggnad av huskroppar som ligger an till
det befintliga huvudblocket, FUS2 som omfattar ombyggnation och
renoveringar av befintliga sjukhusytor samt FUS3 som omfattar uppförande av
ett nytt psykiatrihus kallat Tinnerbäckshuset.
FUS-projektet omfattar alltså byggnation i direkt anslutning till pågående
sjukvårdsverksamhet; under hela byggtiden ska den dagliga vårdproduktionen
kunna fungera och akuta vårdflöden kunna ske både till och inom sjukhuset. På
grund av de höga krav det ställer att bedriva byggverksamhet vägg i vägg med
vårdverksamhet har projektet planerats med hög grad av kontroll och
samordning. En del i detta, som är i fokus för den föreliggande studien, är de
höga krav som ställts på samordning av materialtransporter. Transporter av
material till eller från sjukhusområdet eller inom sjukhuset kan inte tillåtas
påverka sjukvårdens flöden; framför allt får inga ambulanser eller andra akuta
transporter hindras eller fördröjas.
Mot bakgrund av detta valde beställaren att anlita tredjepartslogistikern
Bygglogistik (BL) för att samordna och handha alla materialtransporter vid
FUS1 och senare även vid FUS2. Tredjepartslogistikern samordnar alla
materialtransporter och är den enda aktör som har rätt att ta in och forsla
material genom sjukhusets ytor. Materialtransporter sker utom ordinarie
byggarbetstid (efter 17:00) och logistikupplägget omgärdas av riktlinjer som alla
aktörer, såväl entreprenörer som leverantörer, ska följa. Förhoppningen har
varit att anlitandet av en tredjepartslogistiker även skulle minska kostnader och
förkorta byggtiden genom att bättre materialförsörjningsrutiner skulle avlasta
yrkesarbetarna i byggproduktionen.
Anlitandet av tredjepartslogistiker har, tillsammans med ett allmänt ökat
intresse för logistik- och samordningsfrågor, under de senare decennierna blivit
allt vanligare inom byggbranschen. Framför allt för att samordna
materialförsörjningen och skapa samordningsvinster i stora och komplexa
projekt. Då byggsektorn brottas med en mycket svag produktivitetsutveckling
parallellt med en enorm efterfrågeökning är ämnet bygglogistik också ett viktigt
forskningsfält. Vid Linköpings Universitet (LiU) finns sedan 2009 en
forskargrupp som specifikt studerar olika aspekter av bygglogistik. Som en del
av denna forskargrupp studerade doktoranden Andreas Ekeskär fram till 2016
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logistikupplägget vid FUS, med specifikt fokus på byggherrens roll i beställandet
och utformandet av logistikupplägg.
1.1.2 Problembeskrivning
Vid tiden för det föreliggande examensarbetet var FUS1 i sin absoluta slutfas
samtidigt som FUS2 närmade sig halvtid. Vid tidpunkten fanns ingen
systematisk sammanställning av de slutsatser som dragits genom forskningen
och av projektledningen rörande upplägget med tredjepartslogistiker i FUS1.
Dessutom saknades helhetsbild över hur dessa erfarenheter omsattes till
förändringar i logistikriktlinjer vid övergången från FUS1 till FUS2 samt vilken
effekt förändringar i riktlinjerna gett på nyttjandet av logistikupplägget.

1.2 Syfte
Syftet med den föreliggande studien är att kartlägga de lärdomar som dragits av
hur bygglogistiken fungerade under FUS1 samt hur och på vilket sätt beställaren
tog hänsyn till dessa erfarenheter i upphandling och avtalsskrivning inför FUS2.
Dessutom ska studien analysera hur efterlevnaden till regler och policys
gällande logistiken har sett ut och utvecklats mellan de olika etapperna.

1.3 Frågeställ i g
Studien strävar efter att besvara följande frågeställningar.
1. Vilka lärdomar rörande logistikupplägget drogs av forskningen respektive
projektledningen i FUS1?
2. Hur användes erfarenheterna från FUS1 för att förädla logistikupplägget i
FUS2?
3. Hur har följsamheten till logistikriktlinjerna och attityderna till
logistikupplägget utvecklats under och mellan FUS1 och FUS2?

1.4 Avgrä s i g
Studien har ett tydligt byggherreperspektiv och fokuserar på byggherrens roll
när det kommer till att upphandla tredjepartslogistik och utforma ett
bygglogistikupplägg samt gränssnittet mellan beställaren och
tredjepartslogistikern. Således behandlas inte entreprenörernas
logistiksamordning och/eller hur entreprenörerna utvecklat sin egen logistik.
Studien omfattar inte heller hur Bygglogistik utvecklat sina interna
arbetsmetoder inom eller mellan projekten. Den statistik som analyseras
begränsas till parametrar som finns tillgängliga inom både FUS1 och FUS2;
övriga parametrar som tillkommit till FUS2 kommer att omnämnas.
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2. Orga isatio s eskriv i g
2.1 Fra tide s U iversitetssjukhus
På US bedrivs både grundläggande och högspecialiserad sjukvård. Stora delar av
det som utgör sjukhusets nuvarande huvudblock byggdes på 1960-talet och är
såväl byggtekniskt som vårdtekniskt föråldrade. Våren 2010 tog Regionstyrelsen
(då Landstingsstyrelsen) beslut om en fastighetsutvecklingsplan för US. Detta
ledde fram till ett beslut om ny generalplan för omfattande till- och ombyggnad
vid US som antogs 2011; hela projektet kom att benämnas Framtidens
Universitetssjukhus (FUS). FUS-projektet är etappindelat i tre etapper, som i
sin tur är indelade i många delprojekt. Den första etappen, FUS1 (projekttid
2010-2017) utgörs av omfattande tillbyggnad vid huvudblocket. FUS2 (20152020) omfattar ombyggnation och renovering av det befintliga huvudblocket
som möjliggörs av att verksamheter med hemvist i de äldre delarna flyttar till
nya lokaler uppförda i FUS1. Slutligen uppförs också inom ramen för FUS3
(2016-2020) ett nybyggt hus för psykiatri och habilitering.
Vid utformningen av FUS har ett antal styrande principer varit vägledande:
Patientsäkerhet – Alla patientrum som byggs vid såväl ny- som
ombyggnation blir enkelrum för att öka integriteten och minska risken för
smittspridning. Enkelrum ökar också möjligheten för professionen att utföra
mer av vården i patientens omedelbara närhet, delge mer information vid
rondering samt involvera anhöriga i vården.
Effektivare flöden – Slutna vårdavdelningar med inneliggande patienter
avskärmas från aktiva flöden för att ge en lugnare vårdmiljö. Samtidigt
samlokaliseras kliniker med stora flöden mellan verksamheterna med varandra.
Intensivvårdsavdelningar lokaliseras nära akutmottagningen och nära
operationsavdelningen.
Flexibelt – FUS byggs med en hög grad av generalitet för att möjliggöra
enklare förändringar av klinik och vårdmiljöer i takt med att sjukvården
förändras.
Hållbarhet – FUS konstrueras med målsättningen att de nya byggnaderna inte
ska använda mer energi än 50 kWh per kvadratmeter och år.
Samlad helhetslösning – Ett samlat grepp om hela sjukhusets utformning
och funktion gör att inga verksamheter eller patientgrupper förfördelas.

2.2 E trepre adförhålla de i FUS
Entreprenad- och avtalsförhållandena skiljer sig avsevärt mellan FUS1 och
FUS2. Även riktlinjer och policys rörande bygglogistiken har förändrats mellan
projekten. Första etappen, FUS1 genomfördes som ett stort nybyggnadsprojekt
där huskroppar som ansluter till det befintliga huvudblocket har byggts på både
väster och öster sida. I FUS1 upphandlades en generalentreprenör med ansvar
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för samordning, etablering, platsledning och provisorier. Generalentreprenören
uppförde den prefabricerade betongstommen och samordnade entreprenaderna
för tätt hus. Stomkompletteringsentreprenaderna upphandlades som enskilda
projekt. De första projekten upphandlades på öppna marknaden men senare
konstruerades ramavtalsgrupper (se nedan) för resterande inre projekt.
FUS2 är ett ombyggnadsprojekt där lokaler i det gamla huvudblocket och övriga
intilliggande fastigheter byggs om i den takt de verksamheter som upptagit
lokalerna flyttar in i nybyggda lokaler. Alla byggnadsarbeten i FUS2 utförs av
fyra ramavtalsgrupper. Upphandling av FUS2 som en sammanhållen
generalentreprenad förkastatades tidigt. Beställaren resonerade att man genom
ett flerstegsförfarande kunde möjliggöra för mindre, lokala aktörer att medverka
i anbudsprocessen och på så sätt gynna det lokala näringslivet samtidigt som
man hittade mer hängivna kontraktsparter med kortare beslutsvägar. En
ytterligare drivkraft var att anlita företag med en stabil bas av egna
yrkesarbetare; att renovera vägg i vägg med pågående sjukvård kräver en hög
grad av lyhördhet av entreprenörerna vilket underlättas om arbetarna känner
bygget och känner ansvar för projektet. Man valde därför att upphandla
entreprenörerna på ramavtal genom att ta in anbud som poängsattes på såväl
pris som andra, mjukare parametrar såsom hur man planerade att samordna
sig, organisera sig och samarbeta med den pågående vården.
Tre byggentreprenörer ramavtalades. Till dessa knöts sedan varsin entreprenör
för el, vvs och ventilation som också genomgått poängsättningsförfarandet för
att bilda de slutliga ramavtalsgrupperna som sedan fungerar som fasta
laguppställningar. Byggentreprenörerna har samordningsansvar i sin grupp.
Hela FUS2 är sedan uppdelat i mindre projekt som ofta motsvarar exempelvis
en klinik eller en mottagning. Ett sådant projekt upphandlas inom kretsen av
ramavtalsgrupper på anbudskonkurrens.

2.3 Bygglogistik i FUS
FUS-projektet omfattar ny- och ombyggnation i direkt anslutning till pågående
sjukvårdsverksamhet. Vid US bedrivs såväl akutsjukvård som planerad
högspecialiserad vård vilket innebär att akuta vårdflöden sker både till och inom
sjukhuset. För att störa vården minimalt har projektet planerats med hög grad
av kontroll och samordning; en del i detta är de höga krav som ställts på
samordning av materialtransporter. Det senare ledde till att
tredjepartslogistikern Bygglogistik (BL) anlitades för att samordna och handha
alla materialtransporter i FUS1. Samtliga entreprenörer som arbetade i
projektet skulle boka sina transporter via BL. Förhoppningen var att anlitandet
av en tredjepartslogistiker även skulle minska kostnader och förkorta byggtiden.
Inför FUS2 fick Bygglogistik förnyat förtroende med nytt avtal.
Entreprenörerna ansvarar för att själva beställa sitt material men får inte själva
ta in materialet eller ta emot leveranser utan ska boka sina leveranser via
tredjepartslogistikern. I korthet fungerar rutinen enlig följande:
18

Entreprenören beställer sitt material och bokar sedan en slottid via BL:s
leveransplanerare genom att rapportera in önskad leveranstid, antal och storlek
på gods samt typ av gods och hur detta levereras (Europa-pall/lång pall/bunt
etc.). Leveransplaneraren analyserar godsvolym, nödvändiga lossningsresurser,
optimerar beläggningen och bokar leveransen i BL:s onlinesystem LogNet. Då
leveransplanereraren godkänt leveransens tilldelade slottid sänds ett mail
automatiskt från LogNet till den beställande entreprenören med anvisningar om
leveranstid etc. Denna information ansvarar sedan entreprenören för att delge
sin leverantör.
Alla materialleveranser bokas till och anlöper under kvällstid. Under
mottagningskvällar arbetar en arbetsledare samt en logistikpatrull av variabel
storlek med mottagandet av leveranserna och intransport av godset. I FUS2
ansvarar Bygglogistik även för returhanteringen, i linje med att de är den enda
aktör som äger rätt att förflytta material genom sjukhuset. I FUS2 ankommer
alla materialtransporter till lastkajen vid Universitetssjukhuset godsmottagning.
I FUS1 anlöpte alla materialtransporter till en checkpoint i sjukhusområdets
utkant. Huvuddelen av materialtransporterna anlöpte även i FUS1 kvällstid men
vissa transporter togs dock emot som direkttransporter på dagarna under FUS1.
Målsättningen har, under såväl FUS1 som FUS2, varit att alla bokningar av
leveranser ska ha fem dagars framförhållning för att tillåta leveransplaneraren
tid att optimera flöde och beläggning. Tidshorisonten utgör även ett incitament
att uppmuntra entreprenörerna att planera sitt material. Efterlevnaden till
logistikpolicys följs upp i veckovisa logistikrapporter som innehåller statistik om
framförhållning vid bokning, tidpassning på leverans och utveckling över tid.
Då transporten anlöper godsmottagningen gör arbetsledaren för
logistikpatrullen en ankomstkontroll av att det är rätt antal pallar, med rätt gods
(enligt märkning) samt kontrollerar att godset inte är synligt skadat. Efter
kontrollen signerar arbetsledaren att godset är levererat och lastbilen tillåts åka
vidare. Arbetsledaren noterar även vilken tid bilen anlöpte. Anloppstiden
tillsammans med andra noteringar i ankomstrapporten blir senare underlag för
logistikrapporterna. Godset transporteras sedan in av logistikpatrullen till den
inbyggnads- eller lagringsplats entreprenören valt. Bygglogistik hanterar inte
godset vidare, men kan i undantagsfall dela upp pallar ifall godset är väldigt
noggrant uppdelat och märkt. Entreprenören betalar Bygglogistik för
intransporten enligt förutbestämd tariff. Inga intransporter får ske på dagtid då
det skulle störa sjukhusets ordinarie flöden. Under arbetsdagen som föregår
leveranskvällen ronderar leveransplaneraren hos de entreprenörer som väntar
leverans under kvällen för att tillse att intagsvägar är fria och upplagsplatser
finns förberedda.
Inom FUS2 samordnar BL även returhanteringen. Därför ingår även översyn av
fyllnadsgrad på returkärl och behov av nya/fler kärl i leveransplanerarens
dagliga ronderingsrutin.
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2.4 Forsk i g på ygglogistike i FUS
Region Östergötland är bidragsgivare till forskningen rörande bygglogistik vid
LiU och har specifikt intresse i det forskningsspår som rör byggherrerollen och
beställarperspektivet på bygglogistik. Fram till 2016 verkade Andreas Ekeskär
som doktorand inom forskningsspåret och hade FUS som fokusobjekt i sina
studier. Forskningen resulterade i en licenciatavhandling som beskriver den
forskning som utförts på tredjepartslogistikupplägget på FUS (Ekeskär, 2016).
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3. Ge o föra de
Studien baseras på en kombination av metoderna litteraturstudie, dataanalys
samt intervjuer. Studiens syfte har brutits ner till tre frågeställningar. För att
besvara frågeställningarna har olika kombinationer av metoder använts. En
översiktlig nedbrytning av arbetsgången kan ses i figur 1. Litteraturstudie har
använts för att sammanställa forskning gjord på FUS1 och har använts för att
delvis besvara frågeställning 1. Studier av särskilt intressanta projektdokument
har också använts för att besvara frågeställning 2. Dataanalys har använts för att
besvara frågeställning 3. Intervjuer av olika nyckelpersoner har använts för att
besvara alla tre frågeställningarna.

Figur 1. Genomförandet av studien nedbrutet från syfte, via frågeställningar och uppgifter till
aktiviteter.

3.1 Metodval
Den föreliggande studien är en fallstudie som i sin tur utgörs av litteraturstudie,
dataanalys och intervjuer. Den föreliggande fallstudien är övervägande
kvalitativ med tonvikt på erfarenheter, erfarenhetsåterföring och attityder till
bygglogistikupplägget, men har även kvantitativa inslag i form av analys av
tillgänglig operativ logistikdata. Fallstudien har ett tydligt utforskande syfte och
strävar efter nå djup förståelse för en företeelse, men har inget krav på sig att
ställa generaliserbara slutsatser. Fallstudien är flexibel till sin struktur och
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justeringar i frågeställningar och arbetssätt kan göras under arbetets gång (Höst
et al., 2006). En fördel med fallstudien som metod är att den på djupet studerar
vad som sker under verkliga förhållanden, vilket gör metoden lämplig för
föreliggande studie (Wallén, 1996). Den föreliggande fallstudien har
huvudsaklig tonvikt på intervjumomentet och urvalet av intervjupersoner har
gjorts för att få en så heltäckande kvalitativ bild som möjligt.

3.2 Litteratur as
Litteraturen som ligger till grund för studiens teoretiska referensram har sin bas
i områdena byggprocessen, projektstyrning inom byggområdet samt logistik.
Dessa har återfunnits via bibliotekets söktjänster. Vidare kompletteras dessa
med forskningslitteratur inom främst områdena bygglogistik och megaprojects.
Sökprocessen för att återfinna denna data kan sammanfattas enligt följande:




Genomgång av tidigare forskningspublikationer från forskargruppen LiU
Bygglogistik i allmänhet och tidigare doktoranden Andreas Ekeskär i
synnerhet, för att finna primärkällor av intresse.
Genomgång av forskningspublikationer och reviews på tips av
handledaren för extraktion av intressanta primärkällor.

Litteraturen som studerats för att besvara frågeställning 1 är
forskningspublikationer som berör FUS. Forskningen har bedrivits vid
Linköpings Universitet samt vid Chalmers tekniska högskola.

3.3 Dataa alys
Tillgänglig operativ logistikdata har tillgängliggjorts av tredjepartslogistikern.
Datan omfattar framförhållning i leveransbokning samt punktlighet vid leverans
för FUS1 (v 3 2012 – v 19 2015) och FUS2 (v 10 2015 – v 38 2017). Datan
omfattar ca 20 000 leveranser i FUS1 och ca 1 700 leveranser i FUS2 och är
uppdelad veckovis. För riktlinjen framförhållning vid bokning som gör gällande
att leveranser ska bokas minst fem dagar i förväg är datan indelad i fyra
följsamhetskategorier: bokad minst fem dagar i förväg, bokad 1-5 dagar i förväg,
bokad mindre än en dag i förväg samt obokad leverans. För riktlinjen
punktlighet vid leverans är datan indelad i sex följsamhetskategorier: anlöp +/15 min, +/-16-30 min, +/-31-60 min, +/- 1-4 h samt >4 h från bokad tid.
Datan har analyserats genom att andelen leveranser som uppfyllt det högst
ställda kravet inom vardera riktlinjen; bokad minst fem dagar i förväg samt
anlöp +/- 15 min från den bokade tiden, sammanställts. Även andelen
leveranser som placerat sig i de båda lägsta måluppfyllelsekategorierna (obokad
samt utebliven leverans) har beräknats. Medelvärden för hela FUS1, den hittills
avklarade delen av FUS2 samt olika perioder inom projekten har också
beräknats.
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3.4 I tervjuer
De intervjuer som ingår i studien har genomförts enligt ett halvstrukturerat
upplägg. I valet mellan strukturerade, halvstrukturerade eller öppna intervjuer
lämpar sig halvstrukturerade intervjuer väl för just fallstudier då metodiken
tillåter ändringar i ansats och riktning under arbetets gång (Höst et al., 2006).
Två standardformulär med frågeställningar har använts; ett vid intervjuer av
medarbetare inom projekt- och byggledning i projektet, respektive ett vid
intervjuer av medarbetare hos tredjepartslogistikern. Frågeformulären har
använts som stöd men inte följts strikt. Med det senare avses att
intervjuobjekten inte styrts att hålla sig specifikt till given fråga i de fall de
spontant kommit att tala om andra relevanta ting. Dessutom har alla frågor inte
tillställts alla intervjuobjekt då objekten haft olika roller och medverkat i olika
faser av projektet. Följdfrågor som ansetts relevanta men inte stått i formuläret
har ställts.
3.4.1 Intervjuformulären
Intervjuformulären (Bilaga 1) innehåller frågor rörande planering och
upprättande av bygglogistikupplägget, erfarenheter från FUS1,
erfarenhetsåterföring och tillämpande av erfarenheter inför FUS2 samt
följsamhet och attityder i både FUS1 och FUS2.
Frågorna är kronologiskt ordnade med början i FUS1 för att via planeringen
inför FUS2 avsluta med frågor om FUS2. Medarbetare hos
tredjepartslogistikern har ett separat formulär.
3.4.2 Intervjuobjekt
Intervjuobjekten har valts i samråd med projektchefen som har god inblick i
hela FUS. Intervjuer har genomförts med projektchefen själv, biträdande
projektchefen, två byggledare ur projektledningsorganisationen samt tre
medarbetare (nuvarande och tidigare) hos tredjepartslogistikern. Projektchefen
och den biträdande projektchefen har båda varit med under hela FUS-projektet
och har därmed god insikt i all planering och alla strategiska överväganden.
Byggledarna har insikt i förhållandena i byggproduktionen och kännedom om
entreprenörernas förhållningssätt till logistikupplägget. Även de båda
byggledarna har varit med under hela FUS-projektet. De tre representanterna
från tredjepartslogistikern har funnits aktiva i olika roller under olika delar av
projektet och har mellan sig god insyn i hela projektet utifrån logistikerns
perspektiv.
3.4.3 Genomförande av intervjuer
Intervjuerna bokades för 45 eller 90 minuter beroende på hur många av
frågeställningarna intervjuobjektet bedömdes ha insikt kring. Intervjuerna
inleddes med att frågorna ställdes i den ordning de fanns i formuläret, men
avsteg tilläts senare under intervjun för att skapa ett flyt i intervjun och för att
inte störa objektets berättande. Intervjuerna spelades in för att underlätta
23

efterbearbetningen. Efter genomförd intervju gjordes en tolkande
sammanställning av intervjusvaren som tillsändes intervjuobjektet för eventuell
revidering.
3.4.4 Analys av intervjuerna
Analysen av intervjusvaren har gjorts i enlighet med ”Att genomföra en
kvalitativ databearbetning” (Lantz, 2013). Metoden inleds med datainsamling
och datareduktion vilket följs av sökande av mönster i datan. Sedan bildas
dimensioner som avspeglar innehållet i datan och till sist görs en kritisk
granskning av de dragna slutsatserna.
Efter genomförda intervjuer och sammanställning av intervjusvaren
analyserades svaren för mönster och avvikelser. Efter detta kopplades svaren
och mönstren till sin respektive frågeställning för att skapa underlag för
slutsatser. I detta skede kombinerades även intervjumönstren med de andra
dataunderlagen (dataanalys, litteratur och studier av projektdokument). Till slut
granskades de dragna slutsatserna kritiskt.

3.5 Metodkritik
3.5.1 Validitet
Validitet innebär att det som mäts är det som ska mätas (Höst et al., 2006). Vid
intervjuer är en validitetsrisk att intervjuaren feltolkar eller omtolkar
intervjuobjektets svar. Intervjuerna har spelats in och den sammanfattning av
intervjuinnehållet som författaren sammanställt har tillsänts respondenterna
för påsyn. Detta stärker validiteten då respondenterna givits tillfälle att
korrigera eventuella feltolkningar. En andra validitetsrisk är att frågeformuläret
innehållit frågor om entreprenörernas attityder till bygglogistikupplägget. Dessa
frågor har tillställts även objekt som inte verkar som entreprenörer i
produktionen vilket ger en andrahandsbild av attityderna. Avvägningen har
gjorts att de intervjuade byggledarna har en god helhetsbild av nämnda
attityder. Alternativet, att intervjua ett tillräckligt stort urval av entreprenörer
för att uppnå en representativ helhet, ansågs utgöra en för stor arbetsvolym för
den föreliggande studien.
För den data som tillgängliggjorts från tredjepartslogistikern anses validiteten
vara god. Datan omfattar framförhållning i leveransbokning och punktlighet för
de ankommande leveranserna. Datan sammanställs av tredjepartslogistikern ur
noteringar som görs av leveransplaneraren (framförhållning) eller
leveransmottagaren (punktlighet). Dataunderlaget är stort och omfattar drygt
20 000 datapunkter inom FUS1. Skillnaden i datavolym mellan FUS1 och 2 är
dock stor, då endast ca 1700 datapunkter finns i FUS2. Detta kräver att speciell
hänsyn tas till dessa skillnader i datamängd då jämförelser görs mellan FUS1
och 2.
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3.5.2 Reliabilitet
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, syftar till studiens precision och upprepbarhet;
en studie med hög reliabilitet ska kunna upprepas av en annan person med
samma resultat (Höst et al., 2006). En stor del av empirin i studien bygger på
intervjuer med ett fåtal nyckelaktörer inom ett mycket stort projekt, vilket ökar
risken för att av slump överrepresentera ett synsätt. Reliabiliteten stärks dock av
att intervjuerna är omfattande och att alla intervjuobjekt verkat inom, och blivit
tillfrågade om, samma projekt.
Reliabiliteten i logistikdatan anses god då datan sammanställts enligt tydligt
avgränsade kategorier/kriterier, på standardformulär eller enligt standardrutin.

25

4. Refere sra
Referensramen sammanfattar de teorier som bedömts viktiga för att ge
bakgrund till den genomförda studien och de aktuella analyserna. Teorierna är
också tänkta att ge läsaren inblick i och förståelse för byggbranschen och dess
produktivitetsutmaningar samt logistik med särskilt fokus på bygglogistik.

4.1 Bygg ark ade
Byggbranschen är en viktig näringsgren som i Sverige uppskattas bidra till ca 10
% av BNP. Byggbranschen sysselsätter drygt 300 000 personer i Sverige och den
totala sysselsättningen i samhällsbyggnadssektorn omfattar drygt 500 000
personer, vilket motsvarar 12 % av alla förvärvsarbetande (Sveriges
Byggindustrier, 2015). Byggsektorns påverkan på tillväxten är därför stor i
direkta mått. Men även den indirekta påverkan är stor genom att investeringar i
byggnation och infrastruktur påverkar samhället i flera led. Investeringar i väg
och järnväg ger bättre möjlighet till transport och arbetspendling, nybyggnation
av bostadshus ger fler bostäder och högre boendestandard. Nya kontors- och
industrifastigheter ger fler arbetsplatser och nya vårdbyggnader ger, som i den
föreliggande studien, förutsättningar för mer högkvalitativ och modern
sjukvård. Problem i byggbranschen riskerar därför att fortplanta sig och ha stor
direkt och indirekt påverkan på tillväxten (Huang et al., 2009).
År 2015 prognosticerade Boverket att 595 000 nya bostäder skulle behöva
byggas i Sverige fram till 2025 (Boverket, 2015). Enligt prognosen skulle
byggtakten behöva uppgå till drygt 71 000 nya bostäder årligen fram till 2020.
Sedan 2015 har sedan Boverket, mot bakgrund av nya befolkningsprognoser och
utebliven byggökningstakt, tvingats revidera målet två gånger. Den senaste
prognosen anger behovet till 600 000 nya bostäder innan 2025, varav 320 000
anses behövas redan till 2020. Det senare motsvarade en byggtakt om 80 000
bostäder/år (Boverket, 2017). Befolkningsökningen och det stora antalet nya
bostäder ställer också krav på annat byggande i form av infrastruktur och
offentlig service; skolor, barnomsorg och sjukvård behöver också dimensioneras
efter en ökande befolkning.
Den nu prognosticerade byggtakten har svensk byggproduktion inte varit i
närheten av sedan miljonprogramsåren (figur 2). Som jämförelse färdigställdes
under 1969 och 1970 ca 109 000 bostäder per år. År 2016 färdigställdes 42 000
bostäder vilket är en ökning motsvarande ca 8 000 bostäder eller 24% jämfört
med föregående år (Statistiska Centralbyrån, 2017). Man kan därmed
konstatera att svenskt bostadsbyggande, trots en ökad produktion, håller långt
ifrån den takt som krävs för att mätta behovet av nya bostäder.
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Figur 2. Antal färdigställda bostäder i Sverige, åren 1940-2016. Streckad linje indikerar
Boverkets målnivå om 80 000 bostäder/år vilken gäller till 2020 (Boverket, 2017; Statistiska
Centralbyrån, 2017).

Sverige står också inför stora nyinvesteringar i infrastruktur. Ostlänken som
omfattar ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping har
successiv byggstart från 2017 och beräknas färdig till 2033 (Trafikverket,
2017b). Trafikverket utreder också ny bansträckning mellan Stockholm och
Göteborg (Trafikverket, 2017a). Nyanläggning av dessa järnvägar kommer att
påfresta arbetskraften inom anläggningssektorn men också leda till omfattande
nyinvesteringar inom byggsektorn då det ska byggas nya tågstationer och flyttas
resecentra.
Trots att bostadsbyggandet är långt ifrån de nivåer som krävs och att de
planerade stora järnvägsprojekten endast är i startgroparna finns tecken på att
byggmarknaden är överhettad och att kapacitetstaket är nått. Flera offentliga
aktörer har tvingats dra tillbaka upphandlingar på grund av anbudsnivåer som
kraftigt överstigit budget (Anbud 24, 2016; Östgötacorrespondenten, 2016).
Inom Region Östergötland tvingades Regionstyrelsen 2016 att öka
investeringsramen för den nya rättspsykiatriska kliniken i Vadstena med 37 %
på grund av få inkomna anbud och höga prisnivåer (Region Östergötland, 2016).
Byggbranschen har också en etablerad kompetensbrist. Av tillfrågade
arbetsgivare inom byggbranschen anger 67 % att de kan öka
produktionsvolymen maximalt 5 % utan att anställa medan 42 % anger att de
inte har någon marginal att producera mer utan bemanningstillskott. Dessutom
rapporterar 40 % att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under 2016
(Arbetsförmedlingen, 2016).
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4.1.1 Effektivitet och produktivitet i byggbranschen
Mot bakgrund av byggsektorns stora direkta och indirekta påverkan på
tillväxten och de höga krav som nu ställs på produktionen uppstår frågan: hur
står det till med effektivitet och produktivitet i byggbranschen?
Som gren av den svenska industrin underpresterar byggbranschen när det
kommer till produktivitetsutveckling. I en jämförelse över åren 1994-2013 hade
tillverkningsindustrin en genomsnittlig årlig produktivitetsökning omkring 5 %
medan byggsektorn hade en obefintlig eller till och med svagt negativ
utveckling; de senaste decennierna har ingen produktivitetsutveckling skett i
svensk byggverksamhet (Svenskt Näringsliv, 2015). Den svaga
produktivitetsökningen är inte ett isolerat svenskt problem utan en
internationellt gällande bild (Abdel-Wahab & Vogl, 2011). De dystra siffrorna
gällande produktiviteten bekräftas av Josephson (2013) som konstaterar att det
finns produktivitetsförluster i alla byggprocessens delar. Även Josephson &
Chao (2014) har analyserat effektiviteten och konstaterar brister i
resursutnyttjandet, både gällande maskiner och arbetskraft.
Samtidigt ökar kostnaderna för byggandet. Statistiska centralbyrån beräknar
årligen byggnadsprisindex; med 1992 års kostnadsnivå som jämförelsenivå
indexberäknas de samlade kostnaderna för byggaktiviteter,
projekteringsakvititeter, byggherrekostnader, markarbeten och
anslutningsavgifter. Fram till 2016 ökade byggnadsprisindex för gruppbyggda
småhus med ca 140% och flerbostadshus med ca 175%. Under samma period
ökade konsumentprisindex med ca 40%. För bostadskonsumenten betyder det
att prisbilden på nybyggda bostäder har ökat flerfalt mer än andra
konsumentvaror, inklusive sällanköpsvaror (Statistiska Centralbyrån, 2016).
Varför är då produktiviteten så dålig? Mer direkta studier av resursnyttjandet
kan ge uppslag och insikt. Bland annat finns tidsstudier av förhållanden på
svenska byggarbetsplatser som visar att mindre än 20 % av yrkesarbetarnas
totala arbetstid på en byggarbetsplats är direkt värdeskapande. Vidare läggs ca
26 % av arbetstiden på materialhantering och ca 23 % på att vänta medan ca 10
% utgörs av, för produktionsändamål, helt outnyttjad tid (Strandberg &
Josephson, 2005). I jämförelse med tillverkningsindustrin använder också
byggsektorn lite av den tillgängliga produktionstiden; de flesta moderna
produktionsanläggningar inom tillverkningsindustrin är i drift dygnet runt,
veckans alla dagar medan en typisk byggnation enbart pågår dagtid på vardagar.
Detta gör att enbart ca 24 % av den tillgängliga tiden används för produktion. I
anläggningsbranschen använder man däremot ofta helg- och kvällstid, då
trafikbelastningar är lägre och störningarna blir mindre, till produktion. Även
maskinerna på byggarbetsplatsen har låg nyttjandegrad. Josephson &
Saukkoriipi (2005) visade att ingen fysisk resurs har mer än 50 %
beläggningsgrad.
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4.1.2 Materialförsörjning
Att 26 % av arbetstiden på en byggarbetsplats används till materialhantering
och 23 % läggs på väntan betyder att stora produktivitetsvinster finns i att
förbättra materialförsörjnings-, samordnings- och planeringsrutinerna i
byggbranschen.
Inom materialförsörjning och logistik mäts ofta leveransprecision, perfekt
leverans eller perfect order fulfillment, vilket definieras som att rätt vara
levererats i rätt kvantitet och med rätt kvalitet, till rätt plats, med rätt
dokumentation och i oskadat skick. Thunberg & Persson (2014) presenterar
siffror från Supply Chain Council som anger att leveransprecisionen i medeltal
för alla branscher är 73,4 % och inom svensk tillverkningsindustri är det inte
ovanligt att nå >95 % perfekta leveranser. I byggbranschen å andra sidan är
nivån på leveransprecision en helt annan. Bengtsson & Gustad (2008)
studerade leveranser av tre olika produktkategorier till ett byggprojekt i
Linköping och fann leveransprecisionsnivåer som varierade mellan 0 % och 57
%, där produktkategorin kök inte hade några perfekta leveranser. Även andra
studier visar på liknande låga nivåer på leveransprecision där ingen delstudie
uppmätt mer än 40 % perfekta leveranser (Gyllin & Thunberg, 2010; Lohm
Isberg & Olsson, 2013; Thunberg & Persson, 2014).
Att material inte levereras vid den tid i den mängd eller i den kvalitet som
planerats för, orsakar problem på byggarbetsplatsen. Försenat eller skadat
material leder till fördröjningar och ställtid i väntan. För tidiga leveranser leder
till att material blir stående onödigt länge på byggplatsen. Utöver
kapitalbindningskostnader kan detta leda till mer spill på grund av skador på
materialet samt svinn och stölder. Detta leder i sin tur till att materialet inte
finns på plats i rätt kvantitet vid inbyggnadstillfället även om det levererades
med god framförhållning. Leveransernas låga tidsprecision leder till att lossning
av materialet blir svårt att planera. I en studie av Ying et al. (2014) framgår att
41 % av leveranserna sker ad hoc vilket skapar oplanerade avbrott i
produktionen då arbetsledaren tvingas samordna improviserade
lossningsresurser. Den typen av lossningar blir ofta ytterst provisoriska; avlyft
sker med suboptimala metoder och maskiner, och materialet ställs upp på
provisoriska lagringsplatser. Dessa provisoriska lagringsförhållanden adderar
risk för skador på materialet men skapar också stora merkostnader i form av
dubbelarbete då materialet flyttas flera gånger istället för att ställas upp i direkt
närhet till inbyggnadsplatsen vid leverans (Fearne & Fowler, 2006). Gyllin &
Thunberg (2010) visade att enbart förflyttningar av material som levererats för
tidigt stod för en indirekt kostnad om ca 50 000 SEK över en period om 20
arbetsdagar.
En faktor som bidrar till att skapa merarbete och därmed merkostnad kring
materialförsörjningen är det faktum att byggbranschens inköpsprocesser
traditionellt fokuserar på låg inköpskostnad istället för totalkostnad vilket
riskerar att fördyra projekten (Vrijhoef & Koskela, 2000). Enligt teorin om
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totalkostnad bör, utöver inköpspris, även kostnader för kapitalbindning,
förvaring, transporter, hantering, administration m.m. räknas in i kostnaden för
ett materialslag för att få en rättvisande bild av materialets totala påverkan på
projektets budget (Oskarsson et al., 2013). Ett material som köpts in till ett lågt
inköpspris kan ändå åstadkomma fördyring av projektet om det till exempel
innebär att materialet måste lagras länge, om leveransprecisionen är sämre eller
om leveranserna är lastade på ett sätt som innebär merarbete på byggplatsen.
Även Frödell (2014) konstaterar att olika arbetssätt och fokus mellan
inköpsorganisationer och produktionsorganisationer hos byggföretagen riskerar
att orsaka onödiga kostnader och suboptimala materialförsörjningsrutiner.
4.1.3 Megaprojects
Stora projekt kräver större resurser för samordning och planering; fler aktörer
är inblandade, budgetomfången är större och tidsramarna är oftast längre.
Speciellt stora bygg- och anläggningsprojekt går inom managementforskningen
under benämningen megaprojects. Definitionerna är flera och skiljer sig något
åt men kan sammanfattas i att megaprojects är stora och komplexa projekt som
påverkar många människor och har många intressenter (Flyvbjerg, 2014;
European Cooperation in Science and Technology, 2011). Tumregeln enligt
Flyvbjerg (2014) är att megaprojects omsluter mer än 1 miljard USD medan
European Cooperation in Science and Technology (2011) anger riktlinjen 0,5
miljarder EUR. Vid annamande av den senare definitionen ligger FUS (3,85
miljarder SEK + indexuppräkning sedan 2011) inom , eller åtminstone i
gränslandet av, definitionen av megaproject. Tyvärr är megaprojects historiskt
starkt kopplade till stora fördyringar och förseningar. Ofta överskrids såväl tidssom kostnadsram med 50 % eller mer (Flyvbjerg et al., 2013).
Samordning och planering av megaprojects är till sin natur svårt, komplext och
känsligt. Tidshorisonterna är långa vilket gör projekten svåra att överblicka.
Detta gör även att projektledningens nyckelaktörer ofta byts ut under projektens
livstid vilket försvagar ledningen av projekten. Megaprojects har också många
intressenter och aktörer; konsulter från många bolag och många olika
entreprenörer/underentreprenörer men också flera led av beslutsfattare i form
av styrelser och politiker etc. Konstruktioner och tekniska lösningar är också
ofta väldigt specifika, vilket adderar både kostnad och komplexitet (Flyvbjerg,
2014).
Alla de utmaningar rörande materialförsörjning, tids- och resursutnyttjande och
effektivitet som målats upp ovan finns givetvis även i ett megaproject. Men här
med den inbyggda risken att en aktörs problem riskerar att fortplanta sig som
hinder för andras arbete. I ett projekt med så många diversa intressenter och
aktörer ökar vikten av att byggherren tar ansvar för att skapa samordning och
god planering.
Vem är då byggherre i ett megaproject? En stor del av allt som faller inom
definitionen av megaproject är offentliga projekt; infrastruktur, anläggningar
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och stora lokalprojekt som sjukhus. Med andra ord har projekten en byggherre
ur det offentliga och allt som oftast en byggherre som sällan ställs inför denna
typ av projekt. Detta innebär att kompetensen att bygga i stor skala ofta saknas
och byggherren tvingas lita till den projektledning man upphandlar för
uppdraget; projektledning som inte heller alltid har vana av att planera och
genomdriva så stora projekt.
De enskilda aktörerna och entreprenörerna har naturligtvis alla ansvar för att
rationalisera sina egna insatser även i ett megaproject men ansvaret för att
skapa en helhetssamordning faller tillbaka på beställaren/byggherren eller
dennes utsedda projektledare/projektchef.

4.2 Supply Chai Ma age e t o h Logistik
4.2.1 Supply Chain Management
I en produktionsprocess omvandlas en råvara till en produkt av högre värde som
kan skänka nytta till en konsument. I en effektiv produktionsprocess görs detta
till en så låg totalkostnad att det pris konsumenten är beredd att betala för
produkten överstiger självkostnaden, gärna med marginal. För att göra sina
processer effektiva bör producenterna därför sträva efter att försörja sin
produktion med råmaterial på ett kostnadseffektivt sätt. Ofta sker förädling i
flera steg och flera aktörer är inblandade vilket skapar en försörjningskedja,
eller Supply Chain på engelska.
Byggprojekt försörjs med material via grossister, arbetskraft via
underentreprenörer och bemanningsföretag samt utrustning via återförsäljare
och/eller uthyrare. Dessa resurser omvandlas och förädlas genom arbetsinsatser
från konsulter och entreprenörer och i slutänden levereras projektet till
slutkunden (Cox & Ireland, 2002). Försörjningskedjorna inom byggsektorn är
komplexa och kompliceras ytterligare av det faktum att byggprojekt är
temporära och unika; därmed blir även projektets försörjningskedjor temporära
och unika. Detta gör att relationer och tillit som byggts upp inom en
försörjningskedja under ett projekt ofta går förlorade vid projektets avslutande
(Bygballe et al., 2010) .
Försörjningskedjorna är alltså viktiga för att nå effektivitet och lönsamhet i sin
verksamhet och därför kräver försörjningskedjornas organisation, uppbyggnad
och hantering särskilt fokus. I brist på svensk terminologi används termen
Supply Chain Management (SCM) vilket definieras av Council of Supply Chain
Management Proffesionals (2013) som:
“upply Chai Ma age e t e co passes the pla i g a d a age e t of all activities
involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics management
activities. Importantly, it also includes coordination and collaboration with channel
partners, which can be suppliers, intermediaries, third-party service providers, and
customers. In essence, supply chain management integrates supply and demand
management within and across companies. Supply Chain Management is an integrating
function with primary responsibility for linking major business functions and business
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processes within and across companies into a cohesive and high-performing business
model. It includes all of the logistics management activities noted above, as well as
manufacturing operations, and it drives coordination of processes and activities with and
across arketi g, sales, product desig , fi a ce, a d i for atio tech ology.

SCM omfattar alltså planering och förvaltning av aktiviteter i försörjningskedjan
men inte bara ur ett materialförsörjnings- och logistikperspektiv utan även ur
ett relationsperspektiv då även relationer med olika intressenter ingår. Målet är
att integrera tillgångs- och efterfrågansperspektiven på ett effektivt sätt för att
skapa värde, minska kostnader och öka vinsten.
4.2.2 Logistik
The process of planning, implementing, and controlling procedures for the efficient and
effective transportation and storage of goods including services, and related information
from the point of origin to the point of consumption for the purpose of conforming to
customer requirements. This definition includes inbound, outbound, internal, and
external movements.

Så lyder definitionen av logistik enligt Council of Supply Chain Management
Proffesionals (2013). Logistik inbegriper alltså planering, genomförande och
kontroll av effektiva transporter av gods och relaterad information från en
ursprungsplats till den plats där godset ska omsättas till nytta för slutkunden
och omfattar både inkommande, utgående, interna och externa transporter.
Logistik är ett samlingsnamn för de aktiviteter som krävs för att gods ska
komma till rätt plats vid rätt tidpunkt och syftar till att öka lönsamheten genom
att reducera kostnader och kapitalbindning samt öka intäkter (Jonsson &
Mattsson, 2011). Logistik är med andra ord en operativ och aktivitetsbaserad
term som beskriver förflyttningar, transporter och den planering som krävs för
att de ska bli effektiva.
Oskarsson et al. (2013) beskriver att logistikens mål är att alla kunder ska få de
produkter de vill ha till rätt plats och i rätt tid men till en så låg kostnad som
möjligt. Utmaningen blir att balansera kundens önskemål om leverans med den
kostnad det medför att tillmötesgå önskemålen; att ha korta ledtider, snabba
leveranser och god lagertillgänglighet medför kostnader och kunden måste då
vara beredd att betala ett högre pris för att behålla lönsamhet.
4.2.3 Supply Chain Management och logistik
Det finns flera olika synsätt på hur logistik och SCM förhåller sig till varandra
(Ekeskär, 2016; Thunberg, 2013). Den föreliggande studien kommer att utgå
ifrån det som Larson & Halldorsson (2004) kallar det unionistiska perspektivet
där logistik är en del av SCM (figur 3). Denna definition stöds även av Council of
Supply Chain Management Proffesionals (2013) som tydligt beskriver logistics
management som en del av SCM. Ovanstående definition av SCM delar också
synsättet, då den beskriver hur SCM även omfattar relationer mellan aktörerna i
försörjningskedjan, medan definitionen av logistik fokuserar på aktiviteter
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rörande materialflödena inom försörjningskedjan. Sammanfattat är alltså SCM
ett strategiskt och processorienterat begrepp som inkluderar logistik, som i sin
tur är ett operativt och aktivitetsfokuserat begrepp.

Figur 3. Förhållandet mellan logistik och SCM enligt det unionistiska perspektivet (Larson &
Halldorsson, 2004).

4.2.4 Leveransservice och totalkostnad
Inköp av en produkt omfattar mer än betalning och leverans av en vara; en
produkt är både en vara och en tjänst där varan är det fysiska materialet medan
tjänsten är leveransservice. Leveransservice kan vara exempelvis kort
leveranstid, god lagertillgänglighet, detaljerad och kundanpassad information,
hög leveranssäkerhet och kundanpassat leveranssätt inklusive kollistorlek
(Oskarsson et al., 2013).
Leveransservice kostar naturligtvis pengar och/eller andra resurser men kan
också spara resurser för kunden. Målet med leveransservice ur ett SCMperspektiv är att få så hög leveransservice som möjligt till en så låg kostnad som
möjligt då detta kan sänka totalkostnaden för produkten. Då totalkostnaden för
produkten tar hänsyn till både synliga kostnader, såsom pris och vidhäftade
avgifter, och dolda kostnader, såsom vänte- och ställtid, manuell hantering,
maskinkostnader, administration etc., är det viktigt att alla kostnader verkligen
synliggörs vid jämförelser mellan produkter. Görs detta på ett strukturerat sätt
kan det visa sig att det är värt att betala mer för en vara med god leveransservice
då det kan medföra en lägre totalkostnad. Jämförelser mellan omkostnader och
pris för inköpta byggmaterial visar att det finns ett omvänt proportionellt
förhållande mellan de två; ju lägre inköpspris desto högre omkostnader och
lägst inköpspris ger högst totalkostnad (Vrijhoef & Koskela, 2000). Detta visar
på vikten av att studera totalkostnaden för produkten och att god
leveransservice kan tillåtas att kosta pengar.
4.2.5 Just in time
Just in time (JIT) är en produktionsfilosofi med rötterna hos Toyota i Japan,
som syftar till att genom planering reducera tids- och materialspill samt
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kostnader till ett minimum samt att kontinuerligt arbeta för att öka
produktiviteten (APICS, 2012). JIT karakteriseras av att minska nivåerna på
lagerhållet material till ett minimum för att minska kostnaderna. Detta
åstadkoms genom noggrann produktionsplanering med vidhängande
leveransplanering för att få materialet på plats just när det behövs. Detta kräver
i sin tur hög leveransprecision och leveranssäkerhet för att inte skapa ställtid i
produktionen.
Att implementera JIT i byggbranschen är en stor utmaning givet att
leveransprecisionen är så låg i sektorn (se 4.1.2). Det faktum att byggprojekt är
temporära produktionsanläggningar anlagda för att producera en många gånger
unik slutprodukt adderar ytterligare komplexitet i planeringsförutsättningarna;
en stark kontrast mot den massproduktion av bilar eller mobiltelefoner som
man vanligtvis förknippar med JIT. Att arbeta mer enligt JIT-filosofi i
byggsektorn skulle dock drastiskt kunna minska de problem man i branschen
har med stora lager på byggplatserna, vilka i sin tur orsakar
kapitalbindningskostnader, spill och svinn etc.

4.3 SCM i ygg ra s he o h ygglogistik
4.3.1 SCM i byggbranschen
Mot bakgrund av att byggbranschen blivit mer medveten om den låga
resursnyttjandenivån har aktörer inom sektorn fått upp ögonen för logistik och
SCM. Flera av de största svenska byggföretagen har tagit initiativ till att
förbättra materialförsörjningsrutinerna inom den egna verksamheten. Ett
exempel är hur Skanska arbetar i sitt koncept ”Samlastad Leverans”, där
Skanska anlitat logistikern DHL för att samordna och samlasta leveranser så att
antalet anlöp till byggplatserna reduceras och för att bättre kunna tidsstyra
leveranserna för att få materialet just in time (Skanska Logistik, 2012). Skanska
har också som uttalat mål att fokusera på totalkostnad framför pris i sina inköp;
i detta vägs även materialhantering på byggplatsen in (Skanska, 2017). NCC
arbetar sedan början av 2017 skarpt med sitt digitala planeringsverktyg
”Lossningskalendern”. I Lossningkalendern kan entreprenörer och leverantörer
i ett projekt på ett överskådligt sätt se planerade leveranser, på skärmar inom
etableringen samt i sina datorer och smarta telefoner. Arbetsledare och
platschef ansvarar för att uppdatera informationen om vad som ska levereras
när, till vilken lossningszon godset väntas samt vilka lossningsresurser som
bokats (Strand Nyhlin, 2017). PEAB har lyckosamt samordnat sin logistik i flera
ROT-projekt. I ROT-projekt kompliceras logistiken ytterligare av att material
inte bara ska in, utan stora mängder rivningsmaterial ska också ut. Genom att
bland annat sampacka skräddarsydda leveranser för varje enskild lägenhet och
beställa klockslagsleveranser uppskattar PEAB att de 2013 reducerade
produktionstiden med 25 % vid renoveringen av kvarteret Regementet i
Västerås (PEAB, 2014).
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Ett mycket viktigt arbete inom forskningen på bygglogistik gjordes av Vrijhoef &
Koskela (2000), som var de första att på ett uttalat sätt resonera kring SCM
inom byggsektorn. Författarna utgår ifrån tre karakteristika för byggandets
försörjningskedjor; 1) försörjningskedjorna är konvergenta då allt material
transporteras till den produktionsplats där slutprodukten sedan också blir kvar,
2) försörjningskedjorna är temporära på grund av byggprojektens tidsbestämda
natur och relationerna blir därför ofta instabila samt 3) på grund av att varje
projekt är mer eller mindre unikt blir möjligheterna att dra nytta av repetitiva
moment liten. Utifrån dessa karakteristika introducerar artikeln fyra roller som
SCM kan spela runt byggandet och dess försörjningskedja.
Första rollen identifierar gränssnittet mellan försörjningskedjan och
byggproduktionen (se figur 4). Rollen fokuserar på att själva övergången av
material och arbetskraft mellan försörjningskedjan och byggplatsen ska orsaka
minimal störning; detta åstadkoms genom att bygga stabila relationer med
tydliga roller och riktlinjer. En viktig målsättning är att leveranserna ska vara
pålitliga för att exempelvis minska kostnader på grund av ställtid eller oväntade
leveranser som måste lossas ad hoc.

Figur 4: Första rollen inom SCM i byggsektorn; tydliggör och effektivisera gränssnittet. Källa:
(Ekeskär, 2016) modifierad ifrån (Vrijhoef & Koskela, 2000)

Den andra rollen fokuserar på själva försörjningskedjan (se figur 5). Här är
målet att reducera kostnader relaterade till logistik, ledtider och lagernivåer.
Detta kan exempelvis åstadkommas genom att anta totalkostnadsperspektiv vid
leverantörsval och upphandling, samordna inköp och logistik mellan flera
projekt eller använda sig av samlastade leveranser.
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Figur 5: Andra rollen inom SCM i byggsektorn; effektivisera försörjningskedjan. Källa: (Ekeskär,
2016) modifierad ifrån (Vrijhoef & Koskela, 2000)

Det Vrijhoef & Koskela (2000) inte fokuserade på i sina fyra roller var den
interna logistiken på byggplatsen, något som Ekeskär & Rudberg (2016)
korrigerade genom införandet av en ny roll som fokuserar på just byggplatsens
logistik och tar vid efter att materialet levererats (se figur 6). Författarna
beskriver vidare att genomtänkt byggplatslogistik är en förutsättning för att
försörjningskedjan ska kunna interagera med byggproduktionen på ett effektivt
sätt. Den nya rollen kan exemplifieras med att skapa tydligare struktur för
materiallagring på byggplatsen, se till att byggplatsen är lätt att navigera även
för tillfällige besökaren/medarbetaren/entreprenören, tillse att transportvägar
och lossningsplatser alltid är framkomliga och tillgängliga samt utse ansvariga
för materialhantering och logistik på byggplatsen. I fortsättningen kommer den
nya rollen att benämnas som den tredje rollen och den ursprungliga tredje
rollen (flytta aktiviteter från bygget till försörjningskedjan, se nedan) och fjärde
rollen (integrera bygget och försörjningskedjan, se nedan) kommer att
benämnas som fjärde respektive femte rollen.

Figur 6: Tredje rollen inom SCM i byggsektorn; effektivisera byggplatsens logistik. Källa:
(Ekeskär, 2016).

Den fjärde rollen fokuserar på möjligheten att flytta aktiviteter från
produktionsplatsen till tidigare led i försörjningskedjan (se figur 7). Målet är att
reducera kostnader och bygga snabbare genom att utnyttja industrialiserade
processer för tillverkning och genom att undvika de många gånger suboptimala
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produktionsförutsättningar som väder och vind orsakar på byggplatsen. Detta
kan åstadkommas genom prefabricering och förmontering av byggnadsdelar
men också genom att leverantören utför sorterings- och sekvenseringsaktiviteter
som traditionellt skulle ha utförts på byggplatsen. Initiativ som faller inom den
fjärde rollen kan komma från både byggorganisationen och från leverantörerna.

Figur 7: Fjärde rollen inom SCM i byggsektorn; flytta aktiviteter från byggplatsen till
försörjningskedjan. Källa: (Ekeskär, 2016) modifierad ifrån (Vrijhoef & Koskela, 2000)

Den femte rollen fokuserar på integrering av byggprojektet med
försörjningskedjan för att skapa ett mer sömlöst system (se figur 8). Detta
kräver ett helhetsgrepp och gör produktionen till en förlängning av
försörjningskedjan. Detta skulle exempelvis kunna åstadkommas genom högre
grad av implementering av BIM och elektroniska standarder för byggmaterial. I
en framtid skulle det kunna gå till så att ett material modelleras under
projekteringsskedet vilket gör att inköpsorganisationen automatiskt får
information ur modellen om vilka material som behövs, i vilka mängder och när.
Informationen överförs sedan till försörjningskedjan som tillser att materialet
levereras i rätt kvalitet, i rätt tid samt märkt och sorterat på ett sådant sätt att
det kan gå direkt till inbyggnad.

Figur 8: Femte rollen inom SCM i byggsektorn; integrera byggplatsen med försörjningskedjan.
Källa: (Ekeskär, 2016) modifierad ifrån (Vrijhoef & Koskela, 2000)
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4.3.2 Tredjepartslogistik i byggbranschen
Då byggprojekt ofta har komplexa entreprenadförhållanden med många aktörer
involverade har det också uppstått en nisch för externa aktörer som kan hjälpa
till med kunnande kring och utförande av samordnad bygglogistik –
tredjepartslogistiker. En tredjepartslogistiker är en utomstående kontraktspart
som avtalas att samordna logistikaktiviteterna runt ett projekt, till exempel
material- och utrustningsleveranser och returhantering. Tredjepartslogistik
(TPL) är med andra ord en typ av outsourcing där logistikaktiviteter och
samordning bryts ut i en egen entreprenad med syftet att frigöra tid och resurser
för kärnverksamheten inom den egna organisationen (Oskarsson et al., 2013).
Därmed särskiljer sig TPL från traditionellt logistikutförande i och med att
tredjepartslogistikern har en helhetssyn och en samordnande roll istället för
enbart det operativa ansvaret för att transportera eller förvara gods (Berglund et
al., 1999).
Grunden i tredjepartslogistikerns erbjudande är samordning och utförande av
transporter samt i vissa fall lager och/eller terminalverksamhet. TPL-aktörer
erbjuder också ofta tilläggstjänster som är tänkta att förmera leveransservicen.
Sådana tilläggstjänster kan vara omlastning, ompackning och uppdelning av
materialkollin, sekvensering och kittning, kvalitets- och mottagningskontroll,
märkning och emballering samt informationshantering, leveransbokning och
orderhantering. Vissa aktörer erbjuder också möjlighet att köpa tilläggstjänster
inom förmontering och dylikt. Inom komplexa projekt upphandlas
tredjepartslogistikern ofta direkt av byggherren och nyttjande av
logistikupplägget görs till en förutsättning för alla entreprenörer inom projektet.
Här har byggherren en viktig roll i att utforma krav och riktlinjer för hur
bygglogistiken ska fungera och hur tredjepartslogistikern ska arbeta.
Tredjepartslogistiker använder sig av olika upplägg och har olika erbjudanden.
Flera traditionella logistikbolag med grund i transport och spedition har utökat
sin verksamhet mot TPL och har på senare tid skapat paketlösningar även för
byggbranschen. Andra aktörer är nischade helt mot byggbranschen och erbjuder
specialkompetens inom området. Dessa kan i sin tur ha olika arbetssätt och
arbeta antingen med mottagnings- och lagringsterminal eller helt JIT-baserat
utan fysisk terminal. Rudberg (2016) kategoriserar dessa olika typer av TPLupplägg utifrån två parametrar: förekomst/tillgång till egna fysiska resurser
såsom terminalbyggnader, fordon etc. samt huruvida TPL-tjänsten skapar en
skräddarsydd lösning för den enskilda kunden eller om upplägget är
standardiserat (se figur 9).

38

Figur 9. TPL-upplägg kategoriserade enligt fysisk/ickefysisk struktur samt
dedicerad/standardiserad lösning. Källa: Rudberg (2016)

Den första typen av TPL-lösning är den standardiserade lösningen med fysisk
struktur som vi återfinner i nedre vänstra hörnet i figur 9. Denna exemplifieras
tydligast med en traditionell logistiker som valt att utforma ett erbjudande mot
kunder i byggbranschen med stöd i befintliga terminaler och fordon, men som
inte har dedicerade resurser för sina byggkunder. Flera stora speditionsbolag
har utformat upplägg liknande Skanskas samarbete med DHL (Skanska
Logistik, 2012). Utifrån de fem rollerna i SCM inom byggsektorn som nämns
ovan så har den här typen av TPL möjlighet att bidra till den första rollen med
att skapa en pålitlig leveransstruktur vilket minskar produktionsstörningarna
samt till den andra rollen genom att exempelvis samlasta leveranser och skapa
möjlighet att hålla buffertlager som inte tar upp utrymme på byggplatsen men
som kan avropas med kort varsel. Upplägget kan också bidra till den fjärde
rollen genom att sorterings- och sekvenseringsaktiviteter kan utföras av
logistikern och på så sätt spara tid på byggplatsen.
Den andra typen av TPL-lösning finner vi i övre vänstra hörnet av figur 9; ett
upplägg med skräddarsytt upplägg och egna fysiska resurser. Denna typ finner
vi ofta hos tredjepartslogistiker som inriktat sig specifikt på byggbranschen. Ett
exempel på detta är Servistiks upplägg med Bygglogistikcentrum (BLC) som de
bland annat använt i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Upplägget bygger på
en fysisk terminal uppförd specifikt för uppdraget där leveranser tas emot,
material lagras och gods packas om för att på ett samordnat sätt levereras av
logistikern ut till produktionsplatserna inom kundens projekt (Servistik, 2017).
Denna typ av upplägg kan liksom ovanstående bidra till den första och den
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andra rollen inom bygg-SCM. Då resurserna är dedicerade och projekten
bemannade av medarbetare med specialkompetens inom just byggandets
logistik kan TPL-typen även bidra till den tredje rollen genom att skapa
strukturer och kravställa arbetssätt som förbättrar logistiken även på
byggplatsen. Även denna typ kan arbeta med fjärde rollen genom att erbjuda
sekvensering, sortering och förmontage etc. Tack vare sitt kunnande inom både
logistik och bygg har denna typ av TPL-utförare även teoretisk möjlighet att
arbeta ytterligare med projektets försörjningskedja och med SCM inom
projektet (andra rollen); antingen genom att själv ta på sig det uppdraget eller
genom att förmedla kunskap inom SCM till de entreprenörer som ingår i
projektet.
Den tredje typen av bygg-TPL har kunddedicerad struktur men inga egna
fysiska resurser i form av terminal eller egna fordon. Den lösning som studeras i
föreliggande fallstudie tillhör denna kategori och utgör därför ett passande
exempel. Tredjepartslogistikern utformar tillsammans med kunden ett
skräddarsytt upplägg för kundens projekt. Den här typen av TPL har valt bort
momenten med omlastning vid terminal för att istället arbeta med leveranser
enligt JIT-koncept. Tredjepartslogistikern har egna medarbetare inom projektet
som operativt arbetar med logistiken men har alltså varken egna fordon eller
någon egen lagringsstruktur utan transporterar materialet direkt till
inbyggnadsplats. TPL-typen arbetar med första rollen genom att göra
leveranserna pålitligt klockstyrda och med andra rollen genom att kravställa
och/eller underlätta för projekten att reducera sina lagernivåer. Liksom den
tidigare typen (dedicerad med terminal) så finns möjlighet att påverka
projektens interna logistik (tredje rollen) och detta kravställs ofta av
tredjepartslogistikerna i form av uppmärkta lagringsplatser, framkomliga
intagsvägar etc. TPL-typen kan också arbeta med fjärde rollen genom att
erbjuda sortering, uppackning, sekvensering etc. vid inbärning. Även denna typ
av TPL har större möjlighet att påverka försörjningskedjan uppströms om
bygget genom att antingen själv arbeta med leverantörerna eller genom att
uppdra detta till de beställande entreprenörerna.
Den fjärde typen av TPL inom byggsektorn är den typ som arbetar
standardiserat och utan fysiska resurser. Typen kan exemplifieras med ITsystem för förvaltning av försörjningskedjan eller bemanningsverksamhet.
Denna typ kan gynna första och andra rollen genom att exempelvis göra
leveransstrukturen tydligare och säkrare eller kapa ledtider och bättre
monitorera lagernivåer, men typen kräver eget kunnande inom projektet för att
få ut större fördelar i form av SCM.
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5. E piri
5.1 I tervjuer
De genomförda intervjuerna sammanfattas nedan, med intervjuinnehållet
uppdelat efter relevans för studiens tre frågeställningar. I Bilaga 2 återfinns
omfattande intervjusammanställningar uppdelade per intervjuobjekt. Den
intresserade läsaren uppmanas att läsa även dessa då de ger en betydligt mer
fullödig bild av de olika respondenternas syn på bygglogistikupplägget i FUS, de
erfarenheter som dragits samt de utmaningar som byggbranschen fortfarande
står inför.
I kapitlen 5.1.1-5.1.3 återfinns de olika respondenternas svar i tabellform
sorterat på tema/frågeområden. Svaren kompletteras med vilken
respondent/vilka respondenter som uttryckt ett visst svar. Detta för att ge en
tydlig bild av vilka svar som är samstämmiga respektive skiljer sig åt. I tabell 1
listas respondenterna.

Tabell 1. Studiens respondenter listade med befattning inom projektet samt den bokstavskod
som används i intervjutabellerna nedan.

A

Projektchef, FUS

B

Biträdande projektchef, FUS

C

Byggledare, FUS

D

Byggledare, FUS

E

Medarbetare BL, under inledningen av FUS1

F

Medarbetare BL, FUS1 och FUS2

G

Medarbetare BL, FUS1 och FUS2

5.1.1 Frågeställning 1
I tabellerna 2-4 sammanfattas de intervjudelar som är relevanta för
frågeställning 1: Vilka lärdomar rörande logistikupplägget drogs av forskningen
respektive projektledningen i FUS1?
Tabell 2 sammanfattar intervjusvar som rör vilket motiv respondenterna uppger
för att implementera ett TPL-upplägg inom FUS-projektet, hur TPLleverantören valdes och vilka motiv som låg bakom valet samt vilka
förväntningar respondenterna hade på TPL-upplägget. Fem av sju
intervjupersoner uppger att motivet till att använda en tredjepartslogistiker i
FUS-projektet var att vården och blåljustrafiken inte fick störas. Projektchefen
och den biträdande projektchefen anger också att en förhoppning om ökad
produktivitet fanns som bakomliggande motiv. Som motiv till val av TPL41

lösning fanns samstämmighet om att den JIT-lösning som BL levererar valdes
framför en terminalbaserad lösning för att spara in på de kostnader omlastning
vid terminal skulle ha medfört. Att välja en JIT-lösning var dock ett medvetet
risktagande då kulturen i branschen är att ha materialet på plats i god tid.
Förväntningarna på vad tredjepartslogistikern skulle leverera var att de skulle
utarbeta arbetssätt för och hantera det operativa arbetet med transporterna och
materialhanteringen; om detta fanns stor samstämmighet. Projektchefen och
den biträdande projektchefen uppgav även att förväntansbilden inkluderade att
BL skulle arbeta med att utveckla entreprenörerna logistiskt.
Tabell 2. Respondenternas svar relaterade till frågeställning 1 (Tabell 1 av 3)

Motiv till TPL

Motiv till val av TPLlösning

Förväntan på TPLupplägget

Passade väl in i projektets
samverkansmodell.
(A)

JIT valdes då omlastning
vid terminal adderar
kostnader
(A, B)

BL skulle utarbeta
arbetssätt och hantera
transporterna operativt
(A, B, C, D)

JIT ett risktagande då
vanan är att ha materialet
på plats i god tid.
(B, D)

BL skulle bedriva ett
utvecklingsarbete
gentemot
entreprenörerna.
(A, B)

Förhoppning om att öka
produktiviteten.
(A, B)
Minimerade risken för
störning av vården i
allmänhet och blåljustrafiken
i synnerhet.
(A, C, D, E, F)
Minskar störningarna på
byggverksamheten och
nyttjar resurser som hissar
etc. bättre.
(F)
Byggherren har en viktig roll.
Framför allt vid olika typer
av samverkansprojekt.
(A)

BL skulle ansvara för att
beställningar och
leveranser blev mer
projektanpassade.
(A)
BL skulle förse
projektledningen med
skrivningar till AFdelarna.
(B)

Tabell 3 sammanfattar intervjusvar som rör upplevelsen av TPL-lösningens
utfall och vad respondenterna upplevde att Bygglogistik levererade,
Bygglogistiks position inom projektorganisationen samt kravställning på
bygglogistiken. Flera av respondenterna anger på något sätt att resursnyttjandet
inom projektet blivit bättre och flera är samstämmiga i att antalet yrkesarbetare
reducerades i förhållande till prognos. Den samlade bilden är att
projektorganisationen är mycket nöjd med utfallet av lösningen. Förväntningen
om att BL skulle arbeta med att utveckla entreprenörerna uppfylldes dock inte.
Vad gäller BL:s position i projektorganisationen så finns en klar diskrepans i
åsikter mellan projektledningen och BL:s medarbetare, där de senare
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samstämmigt anger att det hade varit en fördel att ha varit avtalade direkt av
byggherren/projektledningen medan projektledningens bild är att ett sådant
förhållande inte hade medfört automatiska fördelar. Rörande kravställning är
den samlade bilden av intervjusvaren att kravställning angående logistik är ett
område som behöver utvecklas ytterligare.
Tabell 3. Respondenternas svar relaterade till frågeställning 1 (Tabell 2 av 3)

Leverans/utfall

TPL-leverantörens
position i organisationen

Kravställning på
bygglogistiken

Resurserna användes under
en större del av dygnet.
(A)

BLs arbete försvårades av
att generalentreprenören
som var deras formella
beställare var negativ till
upplägget.
(A, E, F)

Striktare kravställning
kunde ha gett mer av de
värden som inte
levererades.
(A)

Antalet bygghissar
reducerades.
(A)
Antalet yrkesarbetare var
färre än
prognosticerat/produktions
takten var högre.
(A, B, C)
BL arbetade inte så
utvecklande som förväntat.
(A, B)
Välplanerade projekt har
bättre ekonomiska resultat.
(B, D)
Farhåga om att den ökade
andelen värdeskapande
arbetstid skapar
arbetsmiljörisker genom att
öka andelen monotont
arbete.
(C)
Väldigt få missar och
felleveranser givet det stora
antalet leveranser.
(C, D)
Tydlig korrelation mellan
laganda inom
ramavtalsgruppen, god
planering och god logistik.
(G)
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I ett samverkansprojekt är
det en fördel om logistikern
avtalas av den samordnande
entreprenören, men det
kräver att relationen
fungerar väl.
(A)
Projektledningen hade
kunnat avtala BL själva,
men det hade kunnat göra
relationen mellan BL och
GE ännu svårare.
(B)
Ingen tydlig fördel att
byggherren avtalar
logistikern. (B)
Fördel om byggherren själv
hade avtalat BL.
(E, F, G)
BL har komplex roll i att
både sköta transporter och
utveckla/utbilda; viktigt att
projektledningens stöd
finns bakom.
(B)

Lärdom för framtiden att
kravställa
entreprenörernas villighet
att utvecklas och
samarbeta kring logistik.
(B)
Kravställning om
minskade upplag kunde ha
varit tydligare i ett tidigare
skede.
(C )
Tydligare incitament och
sanktionsmöjlighet vid
regelbrott hade kunnat
vara bra vid regelbrott.
(C, G)

Tabell 4 sammanfattar intervjusvar som rör entreprenörernas logistiska
mognad samt erfarenheter av den checkpointlösning som användes i FUS1.
Gällande logistisk mognad är samstämmigheten stor kring att framgång och
ökad logistisk mognad inte enkom kan nås genom att ställa striktare krav utan
att man behöver ha förståelse för att de stora förändringarna i arbetssätt kräver
stora anpassningar och att detta kan ta tid. Det råder också samstämmighet
kring att insikt kring nyttan av TPL-upplägget är en mognadsprocess som
underlättas av att entreprenörerna själva får egna positiva erfarenheter av
upplägget.
Tabell 4. Respondenternas svar relaterade till frågeställning 1 (Tabell 3 av 3)

Entreprenörernas logistiska mognad

Erfarenheter av
checkpoint

Striktare kravställning och sanktionsmöjlighet vid
regelbrott måste balanseras mot att branschen inte är redo
för stora förändringar i arbetssätt.
(A, C, F)

Positivt med
checkpoint vid hinder
på byggområdet. Då
kunde leveranser hållas
vid checkpoint.
(E)

Att inse nyttan med upplägget är en mognadsprocess där
egna positiva erfarenheter behövs.
(A, C, F, G)
Mognaden är högre i FUS2 då de flesta entreprenörer
fanns med redan i FUS1 och har vant sig vid upplägget.
(C)
Mognadsfråga att lära sig lita på att leveranserna kommer
och att man klarar sig på mindre upplag.
(D)
Lång process att få entreprenörerna att se värdet i att
kravställa annorlunda mot leverantörerna; här finns mer
att hämta.
(D)
Motstånd bland entreprenörerna mot att lära av varandra.
(D, E)
Mindre entreprenörer ofta mer öppna och villiga att testa
nya arbetssätt än de stora.
(F)
För att nå högre logistisk mognad med hjälp av upplägget
krävs en positiv grundinställning och att anamma hela
konceptet, annars uteblir de goda effekterna och poängen
uteblir.
(F)
FUS är ett stort projekt som gjort Östergötland mer redo
för bygglogistik och SCM.
(A, B)
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Mycket lyckosamt att
ha en tydlig destination
för alla inkommande
bilar. Checkpoint
används nu i flera
projekt.
(F)

5.1.2 Frågeställning 2
I tabell 5 sammanfattas de intervjudelar som är relevanta för frågeställning 2:
Hur användes erfarenheterna från FUS1 för att förädla logistikupplägget i
FUS2? Tabellen sammanfattar intervjusvar som rör erfarenhetsåterföring efter
FUS1, förändringar i TPL-upplägget mellan FUS1 och FUS2 samt eventuella
förändringar i förväntansbilden inför FUS2. Erfarenhetsåterföringarna visade
att meningarna om bygglogistiken bland entreprenörerna var delade efter FUS1,
men det framkom också att de positiva erfarenheterna var av större tyngd än de
negativa åsikterna. Förändringar som skedde mellan FUS1 och FUS2 inkluderar
att målsättning om att materialupplagen endast ska omfatta material för fem
arbetsdagar formaliserades, att veckovisa logistikrapporter infördes och att BL
gavs ansvar för att handha även returtransporterna.
Tabell 5. Respondenternas svar relaterade till frågeställning 2

Erfarenhetsåterföring

Förändringar i TPL-upplägget Förändringar i
mellan FUS1 och FUS2
förväntansbilden
inför FUS2

Delade meningar om
TPL-upplägget bland
entreprenörerna;
bygglogistiken fick både
ris och ros.
(A, B)

Införande av regelbunden
avtalsuppföljning där logistik tas
upp.
(A)

De positiva
erfarenheterna hade mer
tyngd än de negativa. De
senare handlade oftare
om småsaker och
missförstånd.
(C)

Målsättningen om att
materialupplagen ska gå åt inom
fem arbetsdagar formaliserades.
(A, B, C, D, F)
Införande av veckovisa
rapporter med logistikstatistik.
(A, B, G)
BL gavs uppdraget att handha
de omfattande
returtransporterna i FUS2.
(C, D)
Startsträckan kändes kort och
upplägget kändes inte lika
genomarbetat som inför FUS1.
(D)
Möjligheterna till sanktioner vid
regelbrott är tydligare i FUS2
(G)
Den byggentreprenör som är
avtalspart till BL i FUS2 är
mycket mer intresserad av
frågorna än GE i FUS1.
(G)
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Förväntningarna har
mattats något;
branschen är inte redo
för stora förändringar,
men det är värt att
gräva där man står för
att nå förändring över
tid.
(A)
Många entreprenörer
är samma i FUS2 som i
FUS1 vilket ökade
förväntan om
följsamhet och
utveckling i
logistikfrågor.
(B)

5.1.3 Frågeställning 3
Nedan (tabell 6) sammanfattas de intervjudelar som är relevanta för
frågeställning 3: Hur har följsamheten till logistikriktlinjerna och attityderna till
logistikupplägget utvecklats under och mellan FUS1 och FUS2? Tabellen
sammanfattar negativa och positiva attityder till TPL-upplägget samt
intervjusvar som anknyter till följsamhet till logistikriktlinjerna. Intervjusvar
som framförs av flera av intervjupersonerna inkluderar att attityderna till TPLupplägget har förbättrats över tid men att vissa entreprenörer hade, eller
fortfarande har, svårt att inse värdena med upplägget. Vad gäller följsamhet så
råder samstämmighet kring att följsamhet till riktlinjerna inte är ett egenvärde
och att viss flexibilitet behöver tillåtas. Dessutom uppger flera av de intervjuade
att det finns en mycket tydlig koppling mellan följsamhet och goda ekonomiska
resultat.
Tabell 6. Respondenternas svar relaterade till frågeställning 3

Positiva attityder

Negativa attityder

Följsamhet

Attityderna bland yrkesarbetarna
har förbättrats över tid. Mycket tack
vare att de sett att byggena är
renare, mer framkomliga och
välplanerade, vilket ger ökat flyt i
arbetet.
(A, C, D, G)

Vissa entreprenörer
hade/har svårt att se
nyttan med upplägget.
(A, B, F, G)

Följsamheten
varierade
beroende på
personlighet hos
logistikerns
medarbetare på
plats.
(A)

Entreprenörer med positiv grundsyn
fick ut fler fördelar av upplägget.
(A)
Yrkesarbetarna mycket nöjda med
upplägget.
(C)
Viktigt att entreprenörens
uppdragsansvarige eller motsv. är
positiv till upplägget för att
förmedla.
(E)
Viktigt att lagbasen är positiv till
upplägget för att förmedla till
yrkesarbetarna.
(G)
BL arbetar medvetet med positivt
bemötande och personlig kontakt.
(F, G)
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GE var mycket skeptisk till
upplägget.
(A, B, D, G)
Mycket av kritiken
orsakades av
missförstånd,
felbeställningar etc.
(C, D)
I FUS1 förekom kritik mot
att upplagen var för stora
och i vägen.
(C)
Negativa attityder bland
speditörerna pga.
leveranser på kvällstid och
tidsstyrda leveranser.
(C, D)
Frustration över att mer
tid än vanligt gick åt till att
planera material och
arbete.
(G)

Viktigt att
följsamhet inte
blir ett
överordnat mål;
ibland behövs
avsteg för att
produktionstakte
n ska hållas uppe.
(A, B, F, G)
Mycket tydlig
koppling mellan
god planering,
god logistik och
goda ekonomiska
resultat.
(A, B, D)

5.2 Arkivstudier
Arkivstudierna omfattar avtalsgrundande skrivningar om bygglogistikupplägget
som använts vid upphandling av entreprenörer samt dokumentation från
erfarenhetsåterföring med entreprenörsgrupper från FUS1.
5.2.1 Bygglogistik i avtalen
Skrivningar om förutsättningarna för bygglogistik och samordning återfinns i
förfrågningsunderlagens administrativa föreskrifter (AF). För FUS1 fanns AFskrivningar med i upphandlingar av alla entreprenader utom upphandlingen av
generalentreprenören, stomentreprenören samt hissentreprenören.
I AF-delarna för FUS1-entreprenader kravställs att entreprenörernas
logistikansvariga skulle delta i veckovisa APD-möten för att planera och
samordna transporter. Dessutom beskrivs att logistikentreprenören skulle
använda bygghissarna för materialtransport efter arbetstid, med början kl. 16
och att tillgången till hissarna därför var ytterst begränsad för persontransport
efter ordinarie arbetstid. Huvuddelen av de AF-skrivningar som beskriver
riktlinjerna för logistikupplägget återfinns under rubrikerna Transporter
(AFJ.11) och Hantlangning vid transport som tillhandahålles mot ersättning
(AFJ.122). Här beskrivs att alla materialtransporter skulle samordnas med BL,
bokas i LogNet med fem dagars framförhållning och tidsstyras 06:00-22:00
samt att inbyggnadsmaterial endast fick bokas för intransport efter kl. 16:00.
Mindre leveranser kunde tillåtas lossas vid checkpoint på dagtid. Vid checkpoint
kunde även mindre materialupplag i container anordnas. Skrivningarna anger
också krav för de fordon som levererade, hur materialet skulle vara packat i
fordonen samt hur materialet skulle vara emballerat och skyddat på lastbäraren.
Tornkran och bygghissar fick ej användas för materialtransport 06:00-16:00.
För leveranser som planerades med mindre än 24 h framförhållning ålades
entreprenören 1000 SEK straffavgift. Vidare beskrivs hur intransporttjänsten
var organiserad, vilka krav som ställdes på materialleveranser som skulle tas in,
vilka tariffer som gällde för intransporterna samt vilket ansvar som BL
respektive entreprenören hade för ankomstkontroll och reklamationer.
Dessutom ålades entreprenörerna att teckna avtal med BL rörande
intransporttjänsterna.
För FUS2-entreprenader är de logistikrelaterade skrivningarna i AF-delarna
mindre omfattande. I FUS2 kravställer AF-delarna att samtliga entreprenörer
(inom gruppen) ska utse en logistikansvarig och att de logistikansvariga ska
bilda en grupp som samordnar och planerar projektets alla transporter. Vidare
ska alla leveranser tidsstyras, ske till sjukhusets godsmottagning efter 17:00 och
planeras minst 5 dagar före leverans. Dessutom ska alla transporter, inklusive
returhantering samordnas med logistikentreprenören. Skrivningarna dikterar
vidare maximala mått för levererat gods samt för anlöpande bilar. Då ytorna i
FUS2-projekten är begränsade anvisar AF-skrivningarna också allt
materialupplag till tillgängliga projektytor.
47

I såväl FUS1 som FUS2 tydliggör AF-delarna att logistikentreprenören ansvarar
för samordning av alla transporter till, från och internt inom
universitetssjukhuset samt att logistikern ska hantera alla interna transporter
från godsmottagningen till arbetsställe mot ersättning av entreprenören.
5.2.2 Erfarenhetsåterföring
Dokumentation från erfarenhetsåterföring genomförd med två
entreprenadgrupper har studerats. Närvarande var minst två representanter
från varje entreprenör i entreprenörsgruppen (byggentreprenör, elentreprenör,
VVS-entreprenör samt ventilationsentreprenör) samt projektledare och
byggledare. Alla som arbetat i projekten (entreprenörernas representanter) fick
sätta post it-lappar med negativa respektive positiva erfarenheter från FUS1projekten. Vid båda erfarenhetsåterföringarna togs bygglogistik upp som både
positiv och negativ erfarenhet. Dokumentationen beskriver inte vad dessa
erfarenheter bestod i.
Vid en av de två erfarenhetsåterföringarna togs returhantering upp som en oro
inför FUS2. Upplevelsen var att ytor för returkärl saknades i FUS1 och att denna
problematik skulle bli större i FUS2. Entreprenörerna ansåg att
returhanteringen i FUS2 borde hanteras av någon med helhetsansvar.

5.3 Litteraturstudie
Litteraturstudien omfattar de två forskningsartiklar av Andreas Ekeskär som
finns i dennes licentiatavhandling. Nedan finns sammanfattat vad de bägge
publikationerna drog för slutsatser rörande bygglogistiken under FUS1.
5.3.1 Ekeskär & Rudberg (2016)
Ekeskär & Rudberg (2016) är en fallstudie på FUS1 som beskriver
logistikupplägget och dess utfall utifrån byggherrens och entreprenörernas
perspektiv. Studien fann att både byggherren och de sjukvårdande
verksamheterna var mycket nöjda med TPL-upplägget samt att entreprenörerna
kunde fokusera på sin kärnverksamhet. Dock fann författarna att attityderna till
tredjepartslogistiken i vissa fall var negativa, framför allt under inledningen av
projektet. Studien fann också att TPL-upplägget lyckats i sin målsättning att
undvika störningar av blåljustrafiken till sjukhuset; endast en incident där en
ambulans hindrades rapporterades under FUS1. Författarna fann att TPLlösningen skapade ett tydligt gränssnitt mellan bygget och försörjningskedjan
och att upplägget således uppfyller första rollen inom bygg-SCM enligt Vrijhoef
& Koskela (2000). Enligt Ekeskär & Rudberg (2016) så upplevde
entreprenörerna under FUS1 att budget och tidplan blev svårare att möta på
grund av den ökade planeringsgrad som TPL-upplägget påbjöd. Författarna drar
slutsatsen att tredjepartslogistikern hade haft en starkare position gentemot
entreprenörerna om de avtalats direkt av byggherren samt att
generalentreprenörens negativa inställning till TPL-upplägget orsakade
problem.
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TPL-upplägget ökade nyttjandegraden på utrustning så som kranar, hissar och
ställningar samtidigt som antalet hissar reducerades av att materialet inte
forslades under dagtid. Entreprenörerna rapporterade att de kunnat minska sin
bemanning i projekten tack vare TPL-upplägget. Eftersom logistiktjänsterna
fakturerades entreprenörerna blev de en synlig kostnad. I vissa fall ledde detta
till att man kringgick systemet då man trodde att detta skulle spara pengar. Vid
konfrontation hade dock entreprenörerna dålig insikt i hur deras dolda
kostnadsstruktur för materialhantering såg ut.
TPL-lösningen i FUS är en JIT-lösning utan terminal. Detta reducerar
kostnader tack vare reducerad kapitalbindning på grund av mindre lagerhållet
material. Somliga entreprenörer med långväga materialinköp i stora volymer
såg dock detta som en nackdel och ordnade egna materialdepåer för att kunna
göra snabbare avrop. Totalkostnadseffekten av detta har inte analyserats, liksom
det inte har analyserats vilken kostnadseffekt det hade givit om byggherren
istället upphandlat en terminallösning.
Samtliga entreprenörer uppgav att de hade kunnat öka sin värdeskapande tid i
projekten på grund av mindre materialhantering. Arbetsmiljön ansågs bättre
tack vare TPL-upplägget; arbetsplatserna var mer städade och framkomliga och
stressen minskade av att inte behöva avbrytas för materialhantering. Studien
identifierade också att reduktionen av materialhantering potentiellt ökar
inslaget av monotont kroppsarbete för yrkesarbetarna.
Leveransernas punktlighet var i genomsnitt ca 70 % i FUS1 men enbart ca 50 %
av leveranserna bokades med fem dagars framförhållning. Nästan en tredjedel
av leveranserna som ankom var helt obokade vilket gav tredjepartslogistikern en
svår arbetsmiljö.
5.3.2 Ekeskär & Rudberg (2015)
Ekeskär & Rudberg (2015) analyserade FUS1 utifrån leverantörs- och
speditörsperspektiv. Studien analyserade attityder till TPL-upplägget vid FUS1
hos fyra tillverkare, två grossister, två bygghandlare och en speditör.
Tillverkarna var positiva eller neutrala till nyttjandet av en tredjepartslogistiker
men hade åsikter om upplägget och riktlinjerna. Alla tillverkarna påtalade att
projektet borde ha haft en terminal, samtliga tillverkare utom en ordnade också
egna terminallösningar för projektet. Tillverkarna var missnöjda med att
leverera kvällstid och ansåg att leveransbokningsförfarandet var onödigt
komplicerat då information skulle gå från tillverkaren till entreprenören till
tredjepartslogistikern och sen tillbaka igen. Samtliga tillverkare anser att
logistikfrågor behöver få mer tyngd i byggbranschen och tror att tydligare
ramverk kring logistikfrågor kommer att bli vanligare.
Grossisterna var positiva, speciellt till de dedicerade resurserna för lossning
vilket gör att de kände sig trygga i att materialet togs om hand på rätt sätt vilket
är ovanligt i branschen. Grossisterna tog också själva kontakt med
tredjepartslogistikern i projektets inledningsskede för att diskutera
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samarbetsformer. Grossisterna angav att kvällsleveranser skapade extra
kostnader som fördes vidare till de beställande entreprenörerna. Vidare
påkallade TPL-upplägget noggrann planering av alla vilket gjorde
framförhållningen vid orderläggning bättre vilket i sin tur underlättade för
grossisterna.
Bygghandlarna tyckte att TPL-upplägget var väldefinierat och enkelt att förstå.
De tyckte dock att riktlinjerna som stipulerade fem dagars framförhållning var
för rigida och att vissa riktlinjer var kontraproduktiva ur ett helhetsperspektiv.
Kvällsleveranser var nytt även för bygghandlarna och skapade även här
kostnader, men de ansåg samtidigt att antalet leveranser var färre än till
jämförbara byggen och att materielmängderna var bättre planerade.
Speditören var positiv till TPL-upplägget men hade föredragit en
terminallösning med terminal längre ifrån produktionsplatsen. Detta då
speditören ansåg att alla uppströms aktörer i försörjningskedjan ändå måste
lagerhålla i egna terminaler. Speditören uppskattade tredjepartslogistikerns
dedicerade lossningsresurser och de tydliga packningsriktlinjerna. Dock såg
speditören en nackdel i att bokningarna skedde mellan entreprenörerna och
leverantörerna då detta gjorde att möjligheter att konsolidera och samlasta
leveranser förbisågs. Enligt speditören gjorde detta att antalet leveranser ökade.
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5.4 Dataa alys
5.4.1 FUS1
Antalet leveranser till FUS1 uppgick till 20 241 st. Antalet leveranser per vecka
hade en ökande trend fram till sommaren 2014 då antalet kulminerade på 275
leveranser en enskild vecka. Efter detta avtog åter antalet leveranser i takt med
att stomkompletteringsprojekten blev färdiga.
Figur 10 visar den andel av leveranserna i FUS1 som bokades fem dagar eller
mer i förväg; alltså enligt logistikriktlinjen om framförhållning. Varje datapunkt
motsvarar medelvärdet för en veckas leveranser. Mellan första kvartalet 2012
och andra kvartalet 2013 finns en ökande trend i framförhållningen. Denna följs
sedan av ett tydligt tapp inför tredje kvartalet 2013 för att sedan återigen öka. I
medelvärde för FUS1-projektet bokades 28 % av leveranserna fem dagar eller
mer i förväg. Andelen leveranser som bokades minst fem dagar i förväg uppgick
projektets första år till 13 % och projektets sista år till 47 %.
Under FUS1 var 35 % av leveranserna obokade; 109 av de 174 veckorna var
antalet obokade leveranser fler än antalet som bokades med den stipulerade
framförhållningen om fem dagar. Detta förbättrades dock under projektets sista
år då endast 6 veckor hade fler obokade leveranser än leveranser som höll
framförhållningen.

Figur 10. Andel leveranser per vecka som bokats fem dagar i förväg under FUS1. Data fr o m v.3
2012 t o m v.19 2015. Streckad linje anger medelvärdet för FUS1.
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Figur 11 visar andelen leveranser i veckomedeltal under FUS1 som ankom +/- 15
min från den bokade slottiden. Här kan uttydas en svagt negativ trend då många
av projektets leveranser hade god punktlighet i projektets inledningsskede men
andelen senare minskade. I medeltal kom 49 % av FUS1-leveranserna inom 15
min från den bokade slottiden. Under projektets första år ankom 60 % av
leveranserna inom 15 min från bokad slottid medan andelen för sista året hade
sjunkit till 44 %.
I medeltal för FUS1 uteblev 8% av leveranserna. Även andelen uteblivna
leveranser förändrades från projektets första till sista år; från 4 % under första
året ökade andelen uteblivna leveranser till 13 % under det sista året.

Figur 11.. Andel leveranser per vecka som anlöpte inom +/- 15 min från den bokade tiden
under FUS1. Data fr o m v.3 2012 t o m v.19 2015. Streckad linje anger medelvärdet för FUS1.
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5.4.2 FUS2
Antalet leveranser till FUS2 uppgick under den period som data finns
tillgängligt för (v.10 2015 – v38 2017) till 1 735 st. Antalet leveranser per vecka
är betydligt lägre i FUS2 än i FUS1. Antalet ökade under projektets inledning i
takt med att fler delprojekt startade men har sedan legat relativt stabilt mellan
15 och 25 leveranser per vecka.
Figur 12 visar den andel av leveranserna i FUS2 som bokades fem dagar eller
mer i förväg; alltså enligt logistikriktlinjen om framförhållning. Varje datapunkt
motsvarar medelvärdet för en veckas leveranser. Det finns ingen tydlig
förändringstrend i framförhållningen, men eventuellt kan en förbättring skönjas
under den senare hälften av de tillgängliga veckorna då färre veckor uppvisade
låg framförhållningsandel. I medelvärde för den tillgängliga delen av FUS2projektet bokades 71 % av leveranserna fem dagar eller mer i förväg. Andelen
leveranser som bokades minst fem dagar i förväg uppgick projektets sista år till
81 %, vilket är en ökning jämfört med projektets medelvärde och en större
ökning jämfört med projektets första år då medelvärdet var 64%. Under den
tillgängliga FUS2-perioden var endast 1 % av leveranserna obokade.

Figur 12. Andel leveranser per vecka som bokats fem dagar i förväg under FUS2. Data fr. o m
v.10 2015 t o m v.38 2017. Streckad linje anger medelvärdet för FUS2.

Figur 13 visar andelen leveranser i veckomedeltal under FUS2 som ankom +/15 min från den bokade slottiden. Punktligheten är varierande under den
tillgängliga tiden, men tydliga trender eller tendenser saknas.
Medelpunktligheten är 80% för de veckor som omfattas och är därmed högre än
i FUS1. Under projektets första år ankom 77 % av leveranserna inom 15 min från
bokad slottid medan andelen för sista tillgängliga året hade ökat till 88 %. Figur
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13 visualiserar hur detta framför allt beror på att antalet veckor med låg
punktlighet minskat.
I medeltal för den tillgängliga FUS2-perioden uteblev 3% av leveranserna.
Andelen uteblivna leveranser har inte förändrats från projektets första till sista
tillgängliga år; i medeltal uteblev 3 % av leveranserna båda åren.

Figur 13. Andel leveranser per vecka som anlöpte inom +/- 15 min från den bokade tiden under
FUS2. Data fr o m v.10 2015 t o m v.38 2017. Streckad linje anger medelvärdet för FUS1.
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6. A alys
6.1 Frågeställ i g
Inför FUS valde Region Östergötland att anlita en tredjepartslogistiker för att
vården skulle störas minimalt av transporter till byggplatsen; specifikt uttalades
att blåljustrafiken till sjukhuset inte fick hindras. I de genomförda intervjuerna
finns stor samsyn om detta motiv, men de två intervjuade projektledarna
påtalar att även bättre resursnyttjande och ökad produktivitet fanns som motiv.
Det finns med andra ord flera motiv till anlitandet av BL i FUS-projektet, men
det är tydligt att minimal störning av akuta ambulanstransporter använts som
det huvudsakliga argumentet då detta framhålls av både byggledare och BL:s
medarbetare. Empirin visar att samtliga motiv uppfyllts; intervjuer och
litteratur visar både att ambulanstrafiken inte störts av transporter och att
resursnyttjandet och produktiviteten förbättrats. Vid val av TPL upplägg kan
olika motiv motivera olika lösningar och det är viktigt att byggherren ställer sig
frågan vad som ska uppnås. Vill man ha ett billigare och snabbare bygge, störa
tredje man minimalt, göra miljövinster etc.? Olika sätt att samordna
bygglogistiken kan uppfylla flera motiv men beroende på vilket det överordnade
motivet är kan uppläggen behöva skifta.
Baserat på den strukturering av TPL-upplägg som gjorts av Rudberg (2016) och
som förklarats i kapitel 4.3.2 är den TPL-lösning som BL erbjuder och som
valdes till FUS av typ 3; logistikern har kunddedicerad struktur men inga egna
fysiska resurser. Enligt intervjuerna övervägdes i mycket tidiga skeden även en
leverantör av en typ 2-lösning med kunddedicerad struktur och egna fysiska
resurser i form av en terminal. Denna lösning förkastades enligt intervjusvar på
grund av de extra kostnader omlastning vid terminal skulle ha medfört. Ur ett
totalkostnadsperspektiv är det dock oklart hur dessa kostnader skulle ha sett ut
samt vilka kostnader för terminaler och omlastning som ändå uppstod i
försörjningskedjan och därmed påfördes projektet. Enligt Ekeskär & Rudberg
(2015) påtalade intervjuade tillverkare och speditörer att projektet borde ha haft
en terminal och flera aktörer angav att de fick hyra egna terminaler och
lagerytor för att kunna möta de logistikriktlinjer som satts upp. Kostnaderna för
dessa ökar materialens totalkostnader, men är svåra att överblicka.
Intervjuerna och litteraturstudien ger den samstämmiga bilden att
projektledningen i stort är mycket nöjda med utfallet av bygglogistikupplägget.
BL har lyckats samordna logistiken på ett sådant sätt att störningarna på vården
hållits på minimal nivå, antalet yrkesarbetare har kunnat hållas nere och
byggplatsens resurser i form av hissar, kranar etc. har nyttjats bättre. Det finns
också en stark korrelation mellan välplanerade projekt, god logistik och goda
ekonomiska resultat.
Resursnyttjandet i byggbranschen är lågt både vad gäller personal och maskiner
(Josephson, 2013; Josephson & Saukkoriipi, 2005; Strandberg & Josephson,
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2005). Dessutom är produktivitetsutvecklingen mycket dålig i denna för
samhället mycket viktiga sektor, vilket riskerar att orsaka stora direkta och
indirekta effekter på tillväxten (Abdel-Wahab & Vogl, 2011; Huang et al., 2009;
Svenskt Näringsliv, 2015). Detta sammantaget med det faktum att
byggbranschen har en extremt hög efterfrågan belyser det stora behovet av att
öka produktiviteten genom att öka mängden värdeskapande tid (Boverket,
2017). Eftersom byggbranschen också har en uttalad brist på arbetskraft blir
utmaningen desto större men underlättas av sådan uppgiftsväxling som
tredjepartslogistik är exempel på; arbetsuppgifter som tidigare utfördes av
entreprenörernas yrkesarbetare utförs istället av logistikerns medarbetare
(Arbetsförmedlingen, 2016). I FUS-projektet har denna uppgiftsväxling varit
lyckosam. Entreprenörerna rapporterar, både enligt de gjorda intervjuerna och
enligt Ekeskär & Rudberg (2016) att de kunnat fokusera bättre på sin
kärnverksamhet och att de kunnat minska sin bemanning i projektet jämfört
med prognos.
BL:s arbetssätt med att ta emot leveranser utanför ordinarie arbetstid syftar till
att minska störningarna på byggproduktionen på grund av leveranser samt till
att öka nyttjandegraden på hissar och maskiner. Ett traditionellt dagtidsbygge
är i drift 24 % av den tillgängliga tiden och ingen fysisk resurs används mer än
50 % av tiden (Josephson & Saukkoriipi, 2005). I den föreliggande studien visar
dock såväl intervjuer som litteraturstudie att resurserna kunde användas till
högre grad i FUS-projektet och även att antalet inhyrda bygghissar kunde
reduceras tack vare att personal- och materialflöden separerades. Tillverkare,
grossister och bygghandlare angav dock i intervjuer enligt Ekeskär & Rudberg
(2015) att kvällsleveranser medförde extra kostnader. Återigen krävs att ett
totalkostnadsperspektiv antas för att kunna utvärdera huruvida totalkostnaden
minskat.
Enligt vad som framkommit i intervjuerna hade projektledningen förväntat sig
att BL skulle arbeta mer utvecklande och förändringsstödjande gentemot
entreprenörerna än vad upplevelsen av utfallet blev; upplevelsen av det
operativa utfallet är god men det mer strategiska perspektivet lämnar mer att
önska. Detta kan belysas med stöd av de fem rollerna inom bygg-SCM som
formulerats av Vrijhoef & Koskela (2000) och Ekeskär & Rudberg (2016). Första
rollen (tydliggör och effektivisera gränssnittet mellan bygget och
försörjningskedjan, se figur 4) har uppfyllts genom att BL samordnar och tar
emot transporterna. Logistikupplägget har arbetat även inom tredje rollen
(effektivisera byggplatsens logistik, se figur 6) genom att ställa krav på
minskade materialupplag inom projektytorna, att intagsvägar ska vara fria etc.,
men också genom att flytta materialflödena från ordinarie byggtid.
Förväntansbilden från projektledningen var att BL även skulle arbeta för att
uppfylla ytterligare två av rollerna: effektivisera försörjningskedjan (andra
rollen) och flytta aktiviteter från byggplatsen till försörjningskedjan (fjärde
rollen). Eftersom BL har haft en central position genom hela projektet fanns
potential att arbeta mer utvecklande och därmed uppfylla även dessa roller.
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Detta hade exempelvis kunnat göras genom att hjälpa entreprenörerna att
kravställa bättre mot sina leverantörer (andra rollen) eller erbjuda sortering och
sekvensering (fjärde rollen).
Att öka kravställningen och arbeta mer utvecklande måste dock balanseras mot
vittnesmålen om att branschen inte är redo för stora förändringar i arbetssätt
och att det bästa är om entreprenörerna får mogna in i arbetssättet över tid och
med hjälp av egna positiva erfarenheter. Det senare framkommer i flera av
intervjuerna. En annan uppfattning som delas av flera intervjuobjekt är att
endast entreprenörer som är positiva till upplägget och nyttjar det till fullo får
del av de positiva effekterna av TPL-upplägget och i och med det ser fördelarna
tydligare. De skeptiska entreprenörerna som anstränger sig för att undvika
upplägget kommer därför inte heller till insikt med hjälp av egna goda
erfarenheter. Därmed kan ökad kravställning vara den enda vägen att få vissa
entreprenörer att ta sig an de nya arbetssätten.
Formellt var BL i FUS1 avtalspart till generalentreprenören, vilket försvårade
BL:s arbete då generalentreprenören var mycket skeptisk till upplägget.
Intervjuerna visar att meningarna om tredjepartslogistikerns optimala position i
projektet är delade. Samtliga representanter för BL anser att
tredjepartslogistikern bör avtalas direkt av byggherren medan projektledningen
inte ser någon självskriven fördel med detta. Projektchefen anser att det är en
fördel om tredjepartslogistikern avtalas av den samordnande entreprenören i ett
samverkansprojekt, men att det är vitalt att relationen fungerar väl.

6.2 Frågeställ i g
Erfarenhetsåterföringen efter FUS1 visar att meningarna om
bygglogistikupplägget var delade bland entreprenörerna. Dokumentationen från
erfarenhetsåterföringen är fåordig och visar inte vari de positiva respektive
negativa åsikterna om upplägget består. Enligt intervjuerna var åsikterna i de
uppsamlade entreprenörsgrupperna övervägande positiva; de positiva
omdömena berörde huvuddragen i upplägget medan de negativa åsikterna
huvudsakligen bestod i missförstånd och frågor av mindre vikt. Då det enbart är
två av ramavtalsgruppernas erfarenhetsåterföringar som kunnat studeras och
ingen återföring gjorts med generalentreprenören är det svårt att analysera
erfarenhetsåterföringarna på ett säkert sätt. Det är oklart hur erfarenheterna
omsattes för att förändra riktlinjerna inför FUS2, men då underlaget är skralt
utgör det bristfälligt underlag att bygga förändringar på.
Inför FUS2 formaliserades riktlinjen att materialupplagen i projekten endast
ska omfatta material för fem arbetsdagar. Detta framgår av intervjuerna men
saknar stöd i de administrativa föreskrifter som använts. Bilden av huruvida
riktlinjen om femdagarsupplag var aktuell även i FUS1 skiljer sig något åt.
Projektledningen upplevde att riktlinjen fanns även i FUS1 och låg på BL:s
ansvar medan BL menar att man inte hade mandat att följa upp frågan i FUS1. I
FUS2 följs upplagsmängderna upp med mätningar som sammanställs till
57

statistikunderlag som har bidragit till en positiv tävlingsanda entreprenörerna
emellan. Arbetet med att minska materialupplagen uppfyller främst tredje
rollen inom bygg-SCM genom att förbättra framkomligheten och minska antalet
onödiga flyttar. Krav på minskade upplag har potential att skapa värde även
inom andra rollen (effektivisera försörjningskedjan) genom att det skapar
incitament för entreprenörerna att börja arbeta med sina leverantörer för att
möjliggöra fler, mindre och mer flexibla leveranser.
Inför FUS2 valde projektledningen även att överföra ansvaret för
returhanteringen på BL. FUS2 är ett ROT-projekt och i och med det behöver
stora volymer rivningsmaterial tas ut. FUS2 är också ett mer uppdelat projekt
än FUS1, då de vårdytor som renoveras inom ramen för FUS2 finns utspridda i
hela huvudblocket. Intagsvägarna förändras i takt med att renoveringsprojekten
flyttar runt i huvudblocket och passerar ofta aktiva vårdenheter vilket gjorde att
projektledningen föredrog att samma enda part som tar in material också ska
vara den enda som forslar ut material. BL:s samordningsansvar för
returhanteringen finns upptaget i de administrativa föreskrifterna. Då
samordningen av returhanteringen ingått i BL:s dagliga uppföljnings- och
ronderingsrutin har inlyftande av returhantering under BL:s ansvar också
bidragit till att uppfylla tredje rollen (effektivisera byggplatsens logistik).

6.3 Frågeställ i g
6.3.1 Attityder till logistikupplägget
FUS-projektet var bland de allra första i Östergötland att ta ett strukturerat
grepp kring bygglogistik genom att anlita en tredjepartslogistiker. FUS är
dessutom ett, med östgötska och svenska mått mätt stort projekt, vilket betyder
att många entreprenörer kommer i kontakt med upplägget och arbetssättet
under lång tid. Attityderna till bygglogistikupplägget har under resans gång
skiljt sig åt mellan olika entreprenörer; vissa är positiva, andra är skeptiska och
många var inledningsvis skeptiska men har insett värdena i de nya arbetssätten
under gång. Bilden av attityderna till upplägget skiljer sig något mellan de
intervjuade. De intervjuade byggledarna anger i högre grad entreprenörernas
attityder som positiva än projektchefen/bitr. projektchefen och BL:s
medarbetare. Byggledarna står i närmare kontakt med entreprenörerna än
projektchefen/bitr. projektchefen, men även BL:s medarbetare möter frekvent
entreprenörerna. Vari diskrepansen grundar sig går inte att utläsa ur det
tillgängliga materialet; möjligen skiljer sig den bild entreprenörerna förmedlar
till byggledarna respektive BL åt. I huvudsak är bilden att de positiva attityderna
sedan en tid tillbaka överstiger de negativa attityderna men att det till en början
var en hel del gnäll, ifrågasättande och skepticism till värdet av upplägget. Enligt
intervjusvar så har det varit vanligt att yrkesarbetarna har påtalat den direkta
och synliga kostnad som inbärningstjänsten medför. Detta stöds också av
Ekeskär & Rudberg (2016) som också konstaterar att entreprenörer försökte
kringgå systemet i tron att det skulle spara pengar men att entreprenörerna
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hade dålig insikt de dolda kostnader som uppstår då de egna yrkesarbetarna
hanterar materialet.
Enligt intervjuerna är det tydligt att de entreprenörer som varit öppna för att
förändra sina arbetssätt i enlighet med upplägget också har fått ut större
fördelar; de projekt som haft nog god framförhållning och planering för att
kunna möta riktlinjen om fem dagars framförhållning vid leveransbokning har
också haft bättre flyt i sin produktion, fått mindre material över och fått bättre
ekonomiska resultat. Detta skapar en form av feed forward-mekanism i
attityderna till bygglogsitiken; i projekt som nyttjar upplägget och därmed får ut
de större värdena blir yrkesarbetarna positiva då de kan använda arbetstiden till
kärnuppgiften. Detta leder i sin tur till ökad arbetsglädje hos yrkesarbetarna då
byggandet blir mer störningsfritt. Även företagsledningarna blir nöjda då de
ekonomiska resultaten förbättras och bemanningen kan minskas.
Frågan som uppstår är vad som initierar denna feed forward-mekanism.
Intervjusvar visar bilden av att nyttan av bygglogistikupplägget har sitt ursprung
i god planering; det är god planering som gör att man kan möta
logistikriktlinjerna om framförhållning och upplagsstorlek. Därmed ligger
nyckeln till att få värde ur upplägget i att den platschef eller arbetsledare som
ansvarar för återkommande produktions- och materialplanering kan planera
noggrant nog för att ha god framförhållning. Enligt intervjuerna är det tydligt
att entreprenörernas förmåga till sådan framförhållning och planering skiftar
mycket och enligt Ekeskär & Rudberg (2016) ansåg entreprenörerna under
FUS1 att budget och tidplan blev svårare att möta på grund av den ökade
planeringsgraden. Utökad planering är ett första steg mot SCM för
entreprenörerna, både inom projektet men även senare i andra entreprenader.
Den kravställning som varit aktuell i FUS har gjort att entreprenörerna har
behövt arbeta med tredje rollen inom bygg-SCM (effektivisera byggplatsen)
genom att effektivisera sina egna projekt vad gäller upplagsplatser, intagsvägar
etc. Det skärpta kravet på upplagsstorlekar i FUS2 har skapat ytterligare
incitament för entreprenörerna att arbeta med den andra rollen (effektivisera
försörjningskedjan); för att kunna minska sina upplag har de behövt ändra sina
sätt att beställa. Arbetet med andra rollen är dock i sin linda och intervjusvar ger
också vid handen att stora ytterligare värden finns att finna i att
entreprenörerna börjar arbeta mer strukturerat och offensivt med sina
leverantörer. I detta arbete är det av yttersta vikt att de antar ett
totalkostnadsperspektiv och skapar insikt om de dolda kostnader som rör den
egna materialhanteringen. Relaterat till detta har flera av intervjupersonerna
betonat värdet av goda och konkreta exempel i det fortsatta arbetet med att
sprida och utveckla arbetssätten.
Enligt byggledarna och BL har entreprenörerna lärt sig att uppskatta att inte
hantera materialet själva. Enligt Ekeskär & Rudberg (2015) uppskattas detta
även av de intervjuade grossisterna och speditörerna då de känner sig trygga i
att materialet blir omhändertaget med lämpliga resurser. Då nära hälften av
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leveranserna inom branschen sker ad hoc sker också nära hälften av
lossningarna på ett oplanerat och många gånger suboptimalt sätt (Ying et al.,
2014). Sannolikt har detta inom ramen för FUS-projektet inneburit minskat
spill på grund av materialskador i samband med lossningar och förflyttningar.
Intervjusvar som avgivits inom ramen för denna studie är samstämmiga med
Ekeskär & Rudberg (2015) om att det under FUS-projektet förekommit negativa
attityder gentemot logistikupplägget från leverantörer. Dessa var främst
kopplade till att leveranserna skedde/sker kvällstid vilket är nytt för de flesta.
Enligt Ekeskär & Rudberg (2015) uppgav också flera av de tillfrågade inom
försörjningskedjan att de tyckte att bokningssystemet som nyttjas inom
logistikupplägget är onödigt krångligt med många inblandade och många
mellanled. Relaterat till detta finns också den synpunkt från en speditör som gav
vid handen att leveranser sannolikt hade kunnat samordnas på ett bättre sätt
om bokningssystemet hade varit mer transparent. Här finns sannolikt stor
potential att rationalisera med hjälp av olika digitala verktyg och genom att
kortsluta beställningsgången på olika sätt.
6.3.2 Följsamhet till riktlinjerna
Riktlinjen om fem dagars framförhållning vid leveransbokning syftar till att
skapa en längre planeringshorisont än vad som är brukligt i branschen. Flera av
intervjuobjekten tar spontant och oberoende av varandra upp att utvecklingen
har gått mot att beställa allt senare, något som grossister och handlare också
skapat utrymme för. Genom att ha mer framförhållning i leveransbokningarna
och därmed även i produktionsplaneringen har man åstadkommit en förändring
i det arbetssättet. Detta har enligt intervjusvar medfört att produktionen har fått
ett ökat flyt, vilket uppskattats av yrkesarbetarna, samt fått bättre ekonomiska
resultat då materialplaneringen blivit mer träffsäker. Dessutom har riktlinjen
gjort att eventuella misstag som gjorts i projekteringsfasen upptäckts tidigare;
istället för att läsa ritningarna om vad man ska göra imorgon läser man
ritningar om vad man ska göra nästa vecka. Detta ger större utrymme att ta upp
och räta ut frågetecken. I de fall då frågetecknen krävt omprojektering har den
längre planeringshorisonten gett ökat utrymme för att ställa om planeringen till
något annat värdeskapande och på så sätt har dyr ställtid undvikits. Enligt
Ekeskär & Rudberg (2015) välkomnas den längre planeringshorisonten även av
grossisterna som såg möjlighet att förbättra sin service och bygghandlarna som
ansåg att upplägget ledde till mindre spill/färre leveranser.
Följsamhet till framförhållningsriktlinjen har, enligt flera intervjuobjekt, varit
underordnad upprätthållen produktionstakt. Riktlinjen har varit en
målsättning, men i de fall produktionen krävt sent bokade eller akuta leveranser
har detta i möjligaste mån tillåtits. Den gemensamma synen mellan
projektledning och BL:s medarbetare är att riktlinjerna varit bra som rättesnöre
och att sent bokade leveranser som skett av slentrian eller gammal vana ska
arbetas bort för att skapa just den flexibilitet som behövs för att ta emot sena
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bokningar som sker på grund av förändrade förutsättningar eller ändrad
planering.
Ur dataanalysen kan utläsas att framförhållningen under FUS1 förbättrades
över loppet av den totala projekttiden; från 13 % leveranser som bokades fem
dagar eller mer i förväg under det första året till 47 % under det sista året. Även i
andelen obokade leveranser skedde en förbättring under projekttiden. Under
FUS2 har 71 % av det totala antalet leveranser inom den tillgängliga perioden
bokats med fem dagars framförhållning eller mer och medelvärdet för det
senaste året i projektet är 81 %. I FUS2 har hittills endast 1 % av leveranserna
varit obokade. Således kan konstateras en stor förbättring jämfört med FUS1;
både gällande andelen bokningar som uppfyller framförhållningsriktlinjen och
andelen obokade leveranser. Andelen leveranser som ankom inom 15 min från
den bokade leveranstiden var i FUS1 49 %, men hade en sjunkande trend då
andelen minskade från 60 % projektets första år till 44 % under projektets sista
år. Även andelen uteblivna leveranser ökade över loppet av FUS1. Även gällande
punktligheten är resultaten bättre i FUS2 än i FUS1. I FUS2 ankom 80 % av
leveranserna inom 15 min från den bokade tiden och hade en ökande trend från
77 % under första året till 88 % under det sista tillgängliga året. I medeltal
uteblev 3 % av FUS2-leveranserna under den tillgängliga tiden, vilket kan
jämföras med 8 % i hela FUS1 och 13 % under det sista FUS1-året. På det hela
taget är alltså följsamheten betydligt bättre under FUS2 än i FUS1. Detta kan
förhållandevis enkelt förklaras med att produktionsvolymerna är mindre per
tidsenhet, leveranserna färre och många av de entreprenörer som var med
under FUS1 också finns med i FUS2. Under FUS1 skedde en försämring vad
gäller punktlighet som inte lika enkelt låter sig förklaras. Möjligen finns en
delförklaring i att de delprojekt som ingår i FUS2 är av mer upprepande natur
än FUS1 och att detta ger leverantörer möjlighet att utvecklas inom projektet.

6.4 Byggherre s roll o h utve kli ge för ygglogistik
Meningarna om huruvida byggherren eller den samordnande entreprenören bör
vara tredjepartslogistikern avtalspart gå isär. Tredjepartslogistikerns
medarbetare anser alla att de hade haft fördelar av att avtalas direkt av
byggherren medan projekt- och byggledarna inte ser någon sådan självklar
fördel. Däremot är det givet utifrån den samlade empirin att byggherren har ett
stort ansvar för att ta initiativ och ställa krav kring logistik och samordning på
det sätt som skett inom FUS-projektet; entreprenörerna är inte redo att ta
samordningsinitiativ av den typen själva. En utmaning i det är att många
byggherrar inte är särskilt involverade i eller intresserade av byggprocessen utan
ser sin huvudsakliga roll som förvaltare. Dessa byggherrar blir utlämnade till att
de projektledningskonsulter de upphandlar och avtalar tar initiativ i frågorna.
Som konstaterats i kapitel 4.1.3 så gränsar FUS-projektet till att falla inom
definitionen för megaproject. Dessa extra stora bygg- och infrastrukturprojekt
är ofta behäftade med stora förseningar och fördyringar. Så är dock inte fallet
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när det kommer till FUS-projektet som än så länge producerats enligt tidplan
och inom budget. En nyckelfaktor i detta kan vara att stora delar av
projektledningen, inklusive projektchefen, varit intakta sedan projektets början
vilket är ovanligt vid projekt av den storleken. En annan faktor kan vara att
byggherren, Region Östergötland har varit nära involverad i projektet under
gång.
FUS är ett, med såväl östgötska som svenska mått mätt, stort projekt som enligt
flera av de intervjuade nyckelpersonerna har gjort mycket för att göra
byggbranschen i Östergötland mer redo för bygglogistik och ett större fokus på
effektiviserade processer och försörjningskedjor. Det är viktigt att förstå och
komma ihåg att försörjningskedjor existerar oavsett om man strategiskt och
strukturerat arbetar med dem (Mentzer et al., 2001). Logistik är en del av SCM
och det bygglogistikupplägget vid FUS bidragit med har i stor grad varit av
operativ logistiknatur; samordnat leveransmottagning och forslat material till
inbyggnadsplats. Men man har också tagit små steg, eller fått de beställande
entreprenörerna att ta små steg, mot mer SCM-relaterade aktiviter; man har
kravställt och därmed skapat bättre framförhållning i materialförsörjningen
samt skapat incitament för mindre materialupplag och mer av JIT-planering.
Fortsättningsvis finns stora möjligheter att skruva upp kravnivån ytterligare och
med hjälp av de goda exempel som finns tillgängliga skapa intresse och
incitament för ytterligare steg inom byggplatslogistik, rationalisering av
materialförsörjning och effektivisering av försörjningskedjorna.
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7. Slutsats
7.1 Slutsats utifrå frågeställ i gar a
1.

Vilka lärdomar rörande logistikupplägget drogs av forskningen respektive
projektledningen i FUS1?
FUS-projektet är ett av de första projekten i Östergötland att ta ett
strukturerat grepp kring bygglogistikfrågorna med hjälp av en
tredjepartslogistiker. På grund av sin storlek har FUS-projektet varit banoch normbrytande inom området i Östergötland. Implementeringen av
logistikupplägget har inte varit smärtfri då många av entreprenörerna,
åtminstone initialt, hade skeptiska och negativa attityder till värdet av
upplägget men under gång har de allra flesta insett hur upplägget kan vara
till hjälp för att tillgängliggöra mer tid för entreprenörernas kärnuppgifter.
Projektledningen är på det stora taget mycket nöjda med upplägget men
hade väntat sig en mer utvecklande tjänst av tredjepartslogistikern än de
senare upplevde sig få levererad. Lärdomarna av detta är två: 1) Tjänsten
bör kravställas tydligare och 2) förväntningarna på entreprenörernas
anpassningstakt bör skruvas ner något; insikt och utveckling vad gäller
resursnyttjande och produktivitet innebär en omfattande förändringsresa
vad gäller arbetssätt och det kan vara bättre att skynda långsamt för att inte
skapa antipati.
Den tillgängliga forskningslitteraturen är samstämmig med den
föreliggande, nytillkomna empirin vad gäller FUS1. Såväl byggherren som
entreprenörerna var nöjda med upplägget och ansåg att det frigjorde tid för
värdeskapande aktiviteter. Entreprenörerna tyckte dock att upplägget
gjorde tidsplaner och budgetar svårare att möta. Dessutom ansåg flera
aktörer i leverantörsleden att logistikriktlinjerna skapade behov av
provisoriska terminallösningar vilket adderade kostnader på
leverantörssidan. Totalkostnadseffekten av detta på projektet är okänd.

2. Hur användes erfarenheterna från FUS1 för att förädla logistikupplägget i
FUS2?
Inför FUS2 skärptes kravet om att materialupplagen inom projekten endast
ska omfatta inbyggnadsmaterial för de närmaste fem arbetsdagarna; något
som också följs upp med statistik. Tredjepartslogistikern fick också ansvar
för att handha returtransporterna. Just returhanteringen framkom som en
oro inför FUS2 i de erfarenhetsåterföringar som gjordes med
entreprenörsgrupperna efter FUS1. Returhanteringens ökade omfattning i
FUS2 framkom som en oro vid erfarenhetsåterföring med
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entreprenörsgrupperna efter FUS1; FUS2 är ett ROT-projekt med stora
rivningsvolymer och entreprenörerna ansåg det vitalt att ha en part som
samordnar returhanteringen. Det är utifrån det tillgängliga underlaget
oklart huruvida detta var anledningen till att tredjepartslogistikern gavs
ansvar för returhanteringen eller om så hade skett oaktat entreprenörernas
återkoppling. Den föreliggande studien har inte heller kunnat utröna om
fler förändringar gjordes mot bakgrund av erfarenheter från FUS1.
3. Hur har följsamheten till logistikriktlinjerna och attityderna till
logistikupplägget utvecklats under och mellan FUS1 och FUS2?
Följsamheten till logistikriktlinjerna är betydligt bättre i FUS2 än i FUS1,
både gällande framförhållning vid bokning och punktlighet vid leverans.
Under FUS1-perioden skedde försämringar avseende både framförhållning
och punktlighet. Dessa är svåra att förklara närmare utifrån det tillgängliga
underlaget. Projekt- och byggledning samt tredjepartslogistikern är överens
om att man funnit en bra balans mellan följsamhet till riktlinjerna och
flexibilitet; näst efter minimal störning av sjukvården är upprätthållen
produktionstakt i byggnationen det överordnade målet och detta kräver
ibland avsteg från logistikriktlinjerna. Nyckeln till att skapa möjlighet att
tillåta dylika avsteg, för att göra sena bokningar och ta emot akutleveranser,
ligger i att arbeta bort det slentrianmässiga beteendet att beställa sitt
material sent.
Attityderna till upplägget har förbättrats under projektets gång. I
inledningen av FUS1 var många entreprenörer, inklusive
generalentreprenören skeptiska till upplägget vilket försvårade för
tredjepartslogistikern. Under projektets löptid har dock attityderna
förbättrats, mycket tack vare att entreprenörerna själva insett de ökade
värdena för den egna verksamheten; tid har frigjorts till direkt byggande,
produktionen har fått ett bättre flyt, projektytorna är renare, bemanningen
kan hållas jämnare och lägre och projekten får bättre ekonomiska resultat
än förväntat.

7.2 Reko

e datio er till Regio Östergötla d

I inledningen av FUS-projektet då idén om att ta hjälp av en
tredjepartslogistiker föddes, fanns idén om att anlita en tredjepartslogistiker av
typ 2 (se kapitel 4.3.2); en logistiker med dedicerad terminal för omlastning av
allt material (Rudberg, 2016). Detta alternativ förkastades med förklaringen att
omlastning och terminal skulle addera kostnader. Totalkostnadseffekten av ett
sådant alternativ är dock okänd och flera av projektets leverantörer har
upprättat projektspecifika terminallösningar vilket adderat kostnader som
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sannolikt påförts projektet. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderas
Region Östergötland
Att

framgent anta ett totalkostnadsperspektiv vid analys av olika logistikoch materialförsörjningsalternativ vid upphandling av byggprojekt.

Erfarenhetsåterföringarna som gjordes med entreprenörerna och
entreprenörsgrupperna efter FUS1 saknar enhetligt upplägg och är bristfälligt
dokumenterade. Då FUS-projektet har en unik ställning som det första större
projekt inom länet som använt sig av ett strukturerat bygglogistikupplägg med
tredjepartslogistiker borde erfarenheterna av detta följts upp på ett tydligare
sätt. I och med att Region Östergötland bidrar till forskningen inom bygglogistik
vid LiU och redan har ett nära samarbete med LiU inom andra områden skulle
med fördel även fler studenter kunnat användas för att tydligare utvärdera de
olika aspekterna av bygglogistikupplägget inom FUS. För FUS2 kvarstår denna
möjlighet. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderas Region Östergötland
Att

ta fram tydligare riktlinjer för hur erfarenhetsåterföring ska genomföras
och dokumenteras samt hur framkomna erfarenheter ska omhändertas.
Region Östergötland uppmuntras också att fortsätta nyttja den resurs
som examensarbetande studenter utgör.

Projektledningen, som sannolikt hade en förhållandevis klar bild av den
produktivitetsutmaning byggbranschen står inför, hade förhoppningar och
förväntan om att den bygglogistiktjänst som upphandlades och avtalades skulle
ha mer karaktär av kunskapsförmedling och processutveckling vid sidan av den
rent operativa logistikhanteringen. Denna förväntan infriades inte. Sannolikt
finns en gräns för vilka krav som kan ställas och man bör komma ihåg att
entreprenörerna inom projektet aldrig hade varit med om liknande arbetssätt
och sannolikt inte var lika bekanta med hur produktivitetsutmaningarna skulle
kunna mötas som projektledningen. Inför FUS2 angav projektchefen att han
skruvat ner sin förväntansbild då han insett att branschen behöver tid att mogna
men att han inte gett upp utan att det sannolikt är mycket värt att tålmodigt
fortsätta att gräva där man står. Region Östergötland har ett stort ansvar som
byggherre och har i och med sina stora projektvolymer stora möjligheter att leda
vägen för ökad produktivitet och införandet av medvetet SCM-arbete inom
byggbranschen i Östergötland. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderas
Region Östergötland
Att
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fortsätta att ställa höga krav på samordning och med hjälp av
strukturerade bygglogistikupplägg utveckla byggbranschen mot en högre
medvetenhet om resursnyttjande, materialförsörjning och SCM.

7.3 Fortsatta studier
Sverige och Östergötland står inför många omfattande byggprojekt, varav flera
stora projekt med offentlig byggherre och/eller kravställare; Linköpings
kommun står inför att bygga ny simhall, i Norrköping ska området i inre
hamnen utvecklas, i såväl Norrköping som Linköping ska nya tågstationer
sannolikt anläggas som konsekvens av Ostlänken, Region Östergötland bygger
för närvarande om och till på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och bygger också
nytt hälsocenter i Finspång. Intresset för bygglogistik och SCM inom
byggbranschen ökar i ljuset av att fler och fler får upp ögonen för sektorns låga
effektivitet och produktivitetsutveckling. I den föreliggande studien har ett
bygglogistikupplägg med en tredjepartslogistiker studerats; ett upplägg som
bidragit till stora värden och gjort mycket nytta inom FUS-projektet. Studiens
resultat visar dock på att valet av logistiklösning är bristfälligt underbyggt och
att olika lösningsmodeller inte studerats ur ett totalkostnadsperspektiv. Olika
projekt har olika förutsättningar och sannolikt påverkar de olika
förutsättningarna vilken logistiklösning som bör föredras i varje enskilt fall.
Valet bör också utgå ifrån vilket huvudsyfte byggherren/kravställaren har med
att önska ett strukturerat bygglogistikupplägg. För att underlätta dessa val bör
framtida studier fokusera på vilka faktorer som är avgörande för att välja ett
eller ett annat logistikupplägg.
Intervjusvar ur den föreliggande studien gör gällande att delprojekt som nyttjat
bygglogistikupplägget på ett genomtänkt sätt också fått bättre ekonomiska
resultat. Dessutom anger entreprenörerna att de kunnat minska sin bemanning
i projekten tack vare logistikupplägget och intervjusvar ger vid handen att
yrkesarbetarna inom projektet uppskattar det ökade flyt man fått i
produktionen tack vare minskad materialhantering. Dessa vinster i såväl
projektekonomi som arbetsmiljö bör studeras ytterligare för att skapa underlag
för fortsatt utvecklingsarbete. Dessutom finns stort utrymme och behov av att
kvantifiera det tillskott i värdeskapande tid och arbete som
bygglogistikupplägget bidragit till.
Under FUS1 framträder ett svårförklarligt mönster vad gäller följsamheten till
logistikriktlinjerna; punktligheten minskar och framförhållningen visar ett
betydande följsamhetstapp mitt i projektperioden. Detta måste anses vara en
både märklig och oönskad utveckling och skälen till detta skulle behöva belysas.
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8. Diskussio
8.1 Validitet
Studiens empiri bygger på intervjuer, arkivstudier, litteraturstudier och
dataanalys. Risken med intervjuer är att intervjuaren gör feltolkningar av
respondentens svar. Samtliga respondenter har i efterhand fått läsa den
sammanfattning som gjorts av deras svar och inkomma med rättelser om
nödvändigt. I fallet med semistrukturerade intervjuer är en ytterligare risk att
intervjuaren leder respondenten; antingen på grund av egen övertygelse eller på
grund av en initial åsiktsriktning eller känsloyttring från respondenten. En
ursprunglig farhåga var att frågor rörande entreprenörernas attityder inte skulle
komma att tillställas entreprenörerna själva och att bilden av entreprenörernas
attityder skulle bygga enbart på andrahandsuppgifter från byggledare,
projektledare och tredjepartslogistikerns medarbetare. Samtliga respondenter
ger dock en samstämmig bild av de attityder som förekommit vilket gör att
validiteten i uppgifterna kan anses som god.

8.2 Relia ilititet
Intervjumomentets reliabilitet påverkas av att endast ett fåtal aktörer
intervjuats. Vad gäller projekt- och byggledning har dock majoriteten av
personer på de givna nivåerna intervjuats vilket stärker reliabiliteten, speciellt
då deras svar i många fall är samstämmiga och mycket sällan motsäger
varandra. Reliabiliteten i intervjudelen försvagas något av att intervjuerna inte
transkriberats utan först tolkats i sammandrag (se bilaga 2) och sedan
sammanställts i avkortad form i de tabeller som finns i kapitel 5.1. Detta skapar
utrymme för personlig tolkning av sammanställaren, men då slutsatser främst
dragits ur svar som avgivits av flera intervjuobjekt kan är denna risk av ringa
vikt.
Förutsatt att den data som tredjepartslogistikern har försett studien med är en
rättvisande bild av logistikdatan vid FUS1 och FUS2 så måste reliabiliteten i
dataanalysen anses vara god då datan inte omformats utan studerats
förhållandevis ytligt i sin ursprungsform med enkel analysmetodik.

8.3 Förslag på för ättri gar
Då en stor del av det föreliggande arbetet berört attityder vid vad som måste
anses vara en omfattande förändring i arbetssätt så kunde studien med fördel ha
kompletterats med teori kring förändringspsykologi. Detta för att tydligare sätta
de känslor och attityder som förekommit till logistikupplägget i ett teoretiskt
sammanhang samt ge möjlighet att skapa rekommendationer kring hur man
bäst arbetar med de frågeställningarna i framtiden.
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Den genomförda dataanalysen hade kunnat göras mer omfattande och med
fördel kunnat kombineras med information om projektfaser. Detta hade utgjort
underlag för att möjligen dra slutsatser kring hur olika typer av projektfaser
(stomresning, grundarbeten, stomkomplettering etc.) har påverkat följsamheten
till logistikriktlinjerna; både på beställar- och leverantörssidan. Detta hade även
möjligen kunnat kasta ljus över den oförklarade minskningen i följsamhet som
skedde i FUS1.
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10. Bilaga : I tervjufor ulär
Introduktion
Berätta lite om dig själv
Vilken är din och ditt företags roll i FUS?
FUS1
I vilket skede kom du/ni in i FUS1?
På vilket sätt var du inblandad i
planerandet av logistikupplägget?
Vilka var dina förväntningar på
logistikupplägget?
Vilken var din bild av BLs roll?
Har du tidigare erfarenheter av att använda
en tredjepartslogistiker eller andra
strukturerade logistikupplägg?
Hur upplever du att det fungerade med BL i
FUS1
Fungerade det likvärdigt under hela FUS1?
Vilka var orsakerna till bra/dålig funktion?
Vilka var fördelarna med att BL-upplägget?
Vilka var nackdelarna med upplägget?
Märktes någon skillnad i produktionstakt
under FUS1 gentemot
prognos/förväntning?
Märktes någon skillnad i ordningen på
bygget? (städning, mindre leta grejer etc.)
Hur kommer det sig?
Deltog du i APD-möten
Hur fungerade de?
Vad hade ni velat ha/göra annorlunda om
ni fick starta om?
Hur var attityderna i produktionen i början
av projektet?
Har de förändrats under gång?
Förekom smuggling?
Om ja på smuggling: hur kom ni till bukt med
det?
Fanns skillnader mellan entreprenörer vad
gäller det logistiska tänkandet (ordning,
planering, framförhållning, attityder etc.)?
Hur har ni samlat upp det ni lärde er?
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Inför FUS2
I vilket skede kom du/ni in i FUS2?
På vilket sätt va du inblandad i planerandet
av logistikupplägget?
På vilket sätt användes erfarenheter från
FUS1?
Var ni nöjda med BL?
Fördes diskussioner om att byta logistiker?
På vilket sätt var du inblandad i
planerandet av logistikupplägget inför
FUS2?
På vilket sätt ändrades logistikupplägget från
FUS1 till FUS2?
Varför?
Vilka är de största skillnaderna i
logistikupplägg mellan FUS1/2?
Hur har din förväntansbild på logistiken
ändrats från FUS1 till FUS2?
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FUS2
I vilket skede kom du/ni in i FUS1?
Vilka var dina förväntningar på
logistikupplägget?
Vilken är din bild av BLs roll?
Har du tidigare erfarenheter av att använda
en tredjepartslogistiker eller andra
strukturerade logistikupplägg?
Hur upplever du att det fungerade med BL i
FUS2
Har det fungerat likvärdigt under hela FUS2?
Vilka är orsakerna till bra/dålig funktion?
Vilka är fördelarna med att BL-upplägget?
Vilka är nackdelarna med upplägget?
Märks någon skillnad i produktionstakt
under FUS2 gentemot
prognos/förväntning?
Märks någon skillnad i ordningen på
bygget? (städning, mindre leta grejer etc.)
Hur kommer det sig?
Deltar du eller någon från ditt företag i
APD-möten (gäller entreprenörer)
Hur fungerar de?
Vad hade ni velat ha/göra annorlunda om
ni fick starta om?
Hur var attityderna i produktionen i början
av projektet?
Har de förändrats under gång?
Förekommer smuggling?
Om ja på smuggling: hur motarbetar ni det?
Finns skillnader mellan entreprenörer vad
gäller det logistiska tänkandet (ordning,
planering, framförhållning, attityder etc.)?
Vilka erfarenheter gällande
logistikupplägget tar du med dig till
framtida projekt?
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Bygglogistik
I vilka skeden har du varit aktiv i FUS?
Vilka roller har du haft?
Hur upplever du att logistiken i FUS1
fungerade?
Vad hade du velat ha/göra annorlunda om
du fick designa om upplägget från början?
Hur hade du velat förändra upplägget mellan
FUS1 och FUS2?
Hur har ni samlat upp era erfarenheter från
FUS1?
Hur matade ni från BL in era erfarenheter
från FUS1 till beställaren inför FUS2?
Vad gör ni annorlunda i FUS2 jämfört med
FUS1?
På vems initiativ?
Berätta om APD-mötena?
Hur var/är närvaron?
Vad används APD-mötena till?
Hur rapporterar ni till beställaren?
Hur var/är attityden till logistikupplägget
och er från BL ute på bygget?
Har den förändrats under tiden?
Varför har den förändrats?
Har något ni gjort bidragit till förändringen?
Hur jobbar ni från BL med att utveckla
entreprenörena logistiskt?
Har entreprenörernas sätt att arbeta
förändrats över tid?
Vad gäller ordningen på bygget?
Vad gäller framförhållning?
Vad gäller planering och sätt att beställa?
(inte beställa för mycket mtrl etc.)
Vilka skillnader kan ni se mellan olika
entreprenörer?
Finns det någon särskild roll/befattning som
är avgörande för entreprenörens sätt att
arbeta och bemöta er?
Lär sig entreprenörerna av varandra?
Hjälper ni entreprenörerna att lära sig av
varandra?
Hur utvärderar ni projekt?
Görs utvärdering med beställaren?
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11. Bilaga : I tervjusa

a ställ i gar

Intervjuerna sammanställs sorterat på frågeställning följt av respondent.
Intervjusammanställningarna är sammandrag av vad respondenterna sagt
under intervjuerna och deklarativa skrivningar ska läsas ur respondentens
perspektiv.

11.1 Frågeställ i g
Nedan sammanfattas de intervjudelar som är relevanta för frågeställning 1:
Vilka lärdomar rörande logistikupplägget drogs av forskningen respektive
projektledningen i FUS1?
11.1.1 Intervjuperson A
Projektet planerades utifrån en stark samverkanstanke; sjukhuset skulle byggas
av lag som tog gemensamt ansvar för att leverera slutprodukten i tid. Idén om
att anlita en tredjepartslogistiker kom från en numera pensionerad medarbetare
och passade väl in i tanken om samverkan. Dessutom bidrog upplägget med att
minimera risken för störning av blåljustrafiken vilket var ett viktigt argument.
Projektledningen hade också insikt om att upplägget skulle kunna vara bra även
ur ett produktivitetsperspektiv. JIT-lösningen valdes framför en terminallösning
för att spara in omlastningskostnaden.
Förväntningen på tredjepartslogistikern var att de skulle utarbeta ett arbetssätt
med bokningssystem och informationshantering samt hantera intransport av
material till inbyggnadsplats. Förväntansbilden omfattade även att
tredjepartslogistikern skulle driva ett utvecklingsarbete gentemot
entreprenörerna. Upplevelsen är att tredjepartslogistikern sålde in en mer
pedagogiskt utvecklande tjänst än de sedan levererat. Förväntan var också att
tredjepartslogistikern skulle ta ansvar för att få entreprenörerna att beställa och
leverantörerna att leverera på ett mer projektanpassat sätt. Det senare infriades
inte.
Tredjepartslogistikerns ansvar var något otydligt men framför allt hämmades
deras arbete i FUS1 av att generalentreprenören var motsträvig; de insåg inte
alls behovet eller nyttan av att anpassa sig efter tredjepartslogistikerns upplägg.
Detta gjorde tredjepartslogistikerns roll svår då generalentreprenören var deras
formella beställare.
Den samlade bedömningen är ändå att bygglogistikupplägget bidrog med
mycket gott under FUS1; resurserna användes under en större del av dygnet,
antalet bygghissar kunde reduceras och antalet yrkesarbetare var betydligt färre
än prognosticerat tack vare bättre planering. Även under FUS2 rapporterar
entreprenörsgrupperna om att bemanningen kan hållas på en jämnare nivå än
med traditionell planering.
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FUS1-projektet var tydligt indelat i stomresnings-/tätt hus-projekt respektive
inre projekt. I den första fasen var arbetena mer utspridda och
generalentreprenören hade en större roll. Bedömningen är att logistikupplägget
under denna fas hade svårare att slå igenom. Under stomkompletteringsfasen
kom entreprenörsgrupperna in och jobbade tätare ihop vilket gynnade
följsamheten till logistikupplägget.
Tredjepartslogistikerns hade viss personalomsättning och deras arbetssätt var
under FUS1 mycket beroende av personligheten hos medarbetarna; trots samma
riktlinjer var följsamheten mycket olika på grund av olika logistikmedarbetares
olika arbetssätt.
Då generalentreprenören och tredjepartslogistikern inte kom överens hade det
eventuellt underlättat om tredjepartslogistikern avtalats direkt av
projektledningen/byggherren. Om relationen fungerar, såtillvida att
entreprenören är positivt inställd till tredjepartslogistikerns bidrag, så är det
däremot lämpligt att tredjepartslogistikern avtalas av den samordnande
entreprenören. Detta stärker också möjligheterna till entreprenörsdriven
samverkan. I det fall då byggaktiviteterna startar långt innan man upphandlat
byggentreprenör kan det vara en fördel att byggherren också avtalar direkt med
tredjepartslogistikern.
I efterhand hade det varit önskvärt att ha kravställt på ett annat och tydligare
sätt för att uppnå fler av de mervärden som inte levererats. Dock är det svårt att
se hur detta i detalj hade kunnat se ut och kravställandet måste balanseras mot
att branschen inte är redo för de stora förändringarna i arbetssätt. Ett tydligt
krav som framåt kan åstadkomma mervärden är implementering av branschens
gemensamma elektroniska standard (BEAst) för märkning, packning och
sekvensering av gods.
Projektledningen hade som målsättning att finnas representerade på
tredjepartslogistikerns APD-möten med entreprenörerna för att fånga upp de
problem som fanns. Detta hade gått i linje med samverkanstanken och gett
möjlighet att skapa bättre förståelse för upplägget. Sådan närvaro hanns dock
inte med i tillräckligt stor utsträckning.

11.1.2 Intervjuperson B
Det blev tydligt tidigt i projektet att logistiken behövde samordnas och den
initiala tanken var att upphandla en terminallösning med en avskild terminal dit
leveranser skulle ske på dagtid och varifrån slingbilar skulle leverera samlastade
leveranser till inbyggnadsplats. En bit in i planeringsfasen presenterades dock
JIT-upplägget som en betydligt billigare och enklare lösning som inte krävde
dedicerad terminal eller omlastning. Dock innebar JIT en risk då aktörerna var
ovana vid arbetssättet och risken var att uteblivna leveranser skulle försena
byggnationen; med en terminallösning kan man ha mer framförhållning vid
leverans. Det beslutades ändå att gå vidare med JIT-lösningen. Bärande delar i
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valet var att tredjepartslogistikern var både nischad på byggbranschen och
presenterade ett upplägg som var enkelt att ta till sig och därmed förmedla till
entreprenörerna. Tredjepartslogistikern presenterade konkreta krav och tydliga
mallar för arbetssätten.
Logistiksamordningen föll under generalentreprenörens uppdrag men
projektledningen valde, då generalentreprenören inte visade något intresse för
arbetsplatslogistiken, att själva välja tredjepartslogistiker och utforma
logistikupplägget tillsammans med logistikern. Generalentreprenören fick sedan
i uppdrag att avtala med logistikern. Detta hade kunnat göras annorlunda
genom att projektledningen avtalade med tredjepartslogistikern, men möjligen
hade den redan negativt inställda generalentreprenören blivit ännu mer negativ
till logistikupplägget då. Respondenten ser ingen tydlig fördel med ett upplägg
där projektledningen avtalat direkt med tredjepartslogistikern. Snarare kan en
viktig lärdom för framtiden vara att ställa tydligare krav på entreprenörens
villighet att utvecklas, i samarbete med tredjepartslogistikern.
Förväntansbilden på tredjepartslogistikern var att de skulle sköta den operativa
logistiken med bokningar, samordning och intransport. Tredjepartslogistikern
skulle även förse projektledningen med skrivningar att använda i AF-delarna för
de olika entreprenader som skulle upphandlas för att avtalen skulle bli tydliga
vad gällde förutsättningar och krav gällande logistiksamordning. Förväntningen
var också att tredjepartslogistikern skulle utbilda och utveckla entreprenörerna
till logistisk mognad. Det senare infriades inte riktigt vilket delvis kan bero på
att avtalsparten (generalentreprenören) var idoga motståndare till
logistikupplägget.
Rollen som tredjepartslogistikern har är komplex då det operativa arbetet ska
kombineras med att bryta mark och skapa acceptans för det nya arbetssättet. I
detta är det viktigt att projektledningen står bakom tredjepartslogistikern och
stöttar. Tredjepartslogistikerns personalomsättning under projekttiden har inte
skapat problem och deras informationsöverföring mellan medarbetare har
fungerat väl så att deras arbetssätt alltid har kunnat upprätthållas.
I FUS1 blev det tydligt att rutinerade och strukturerade platschefer och
arbetsledare också fick bättre ekonomi i sina projekt; planeringen lönade sig.
Andra entreprenörer med sämre planering fick stora materialmängder över och
dessa projekt fick också sämst ekonomiska resultat.
Då logistikupplägget utgör en synlig kostnad samtidigt som vinsten är mer
svårdefinierad räknade få entreprenörer, om någon, med någon besparing.
Detta ledde till att det ofta räknades högt på resurserna och vittnesmål från
entreprenörerna gör gällande att de prognosticerade bemanningskurvorna legat
över det faktiska utfallet.
11.1.3 Intervjuperson C
Det viktigaste skälet till att samordna logistiken med hjälp av en
tredjepartslogistiker var att minimera risken för störningar av blåljustrafiken.
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Andra förväntningar på logistikupplägget var att tredjepartslogistikern operativt
skulle tillse att det material som behövdes i produktionen skulle komma på plats
just in time. Dessa förväntningar infriades med råge.
Man kunde tidigare ha varit tydligare med att materialmängderna skulle
planeras noggrannare för att inte behöva ta in för mycket material i projekten;
vissa entreprenörer tog in väldiga mängder material på en gång.
Under FUS1 förekom viss insmuggling av material då entreprenörer valde att
kringgå logistikupplägget och ta in sitt material via kulvertar och öppningar i
staketet. Det hade eventuellt funnits ett värde i att ha ett tydligare
incitamentssystem som straffade denna typ av beteende, men man har från
projektorganisationens sida valt att se genom fingrarna med att en del sådant
har skett och haft som grundsyn att entreprenörerna behöver få mogna in i
arbetssättet. Olika bolag var också olika mogna för att ta sig an logistikupplägget
och det ökade krav på planering och framförhållning som logistiken medförde.
En tydlig vinst med att planera med fem dagars framförhållning är att
projekteringsmisstag som ofta upptäcks under materialplaneringsarbetet då
upptäcks med viss framförhållning till produktion vilket kan avhjälpa stillestånd
på grund av omprojektering. Detta innebär inte bara en direkt vinst i
produktionstakt utan också en indirekt vinst i arbetsmiljö då yrkesarbetarna
känner av att produktionen flyter smidigare och arbetet därmed blir roligare.
Produktionen går snabbare tack vare logistikupplägget då materialet finns på
plats och yrkesarbetarna inte behöver leta efter lossningsresurser etc. En
svårighet i att avgöra hur stor tids- och kostnadsbesparingen i projektet blir är
dock att förutsättningarna är så komplexa i och med att vårdsverksamhetens
natur introducerar störningar i form av borr- och sprängningsstopp etc.
En farhåga var att den ökade produktionstakten skulle visa sig utgöra ett
arbetsmiljöproblem och en hälsorisk i och med att yrkesarbetarnas vardag
traditionellt varit fylld av avbrott för materialhämtning, väntan etc. Det är
sannolikt för tidigt att säga om detta kommer att medföra ökade
förslitningsskador men det är ingenting man märkt något av ännu.
Erfarenheten är att mognad och acceptans till logistikupplägget inte kan
forceras utan måste mogna fram hos entreprenörerna genom egna erfarenheter.
Dock kan goda exempel vara användbara i startskedena för att ”sälja in” idén.
11.1.4 Intervjuperson D
Förväntansbilden var att tredjepartslogistikern skulle strukturera
leveransmottagnings- och materialhanteringsrutiner för att säkerställa minimal
störning för vården.
Man har kontinuerligt lyssnat på entreprenörerna och varit ödmjuk inför deras
upplevelser och också gjort förändringar i upplägget. En aspekt som krävt
inkörning är att få entreprenörerna att lita på systemet; att lita på att
leveranserna kommer just in time så att man undviker att bunkra material som
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sedan tar plats och behöver flyttas på bygget. Detta är något som kontinuerligt
tagits upp och påpekats av byggledarna vid ronderingsmötena för att skapa en
tät dialog och återkoppling kring frågorna.
En annan aspekt som krävt inkörningstid är att få entreprenörerna att inse
värdet av att ställa tydligare krav på sina leverantörer angående leveranser,
packning, märkning etc. Här finns mycket mer att hämta.
Entreprenörsgrupperna har arbetat väldigt olika. Det finns ett motstånd bland
entreprenörerna mot att lära sig av varandra; att erkänna att någon annan gör
saker och ting på ett bättre sätt. Lyckade projekt har ofta en stark samordnande
kraft i en byggentreprenör med ett utvecklat tänkande kring planering och
samverkan.
Under FUS1 fanns byggledarna några gånger representerade på APD-mötena
mellan tredjepartslogistikern och entreprenörernas logistikansvariga. Närvaro
och engagemang i mötena från entreprenörernas sida har skiftat över tid, men i
stort sett har närvaron förbättrats över tid.
Några gånger förekom det att entreprenörer saknade leveranser och att
logistiken inte klaffat, men i förhållande till det enorma antalet leveranser i
FUS1 så var det sällan.
11.1.5 Intervjuperson E
Respondenten fanns med i de mycket tidiga skedena som representant för
tredjepartslogistikern. Uppdraget var att bygga upp systemet med checkpoint,
informera om upplägget och sälja in konceptet till entreprenörerna.
Då tredjepartslogistikern formellt fungerade som underentreprenör till
generalentreprenören och den senare var mycket skeptiskt inställd till upplägget
uppstod svårigheter och hinder som hade kunnat avvärjas enklare om
tredjepartslogistikern varit direkt underställd byggherrens
projektledningsorganisation. Många av de andra entreprenörerna hade en mer
välkomnande inställning till upplägget, men generalentreprenörens avoga
inställning var problematisk då deras medarbetare ibland valde att helt kringgå
riktlinjerna vilket skapade förvirring för de andra entreprenörerna.
Det förekom några incidenter under schakt- och grundläggningsskedet. När det
uppstod hinder mot att ta emot leveranser så var checkpointen bra för att samla
upp bilar så att de inte behövde cirkulera i väntan. En bit in i schakt- och
grundläggningsskedet installerades även grindvakter på förekommen anledning,
för att hindra oannonserade bilar att åka in på sjukhusområdet och potentiellt
störa blåljustrafik och sjukvårdsverksamhet.
Inledningsvis togs alla schakt- och betongbilar in via checkpoint, men senare
släppte man något på detta krav då de lärt sig hur det fungerade.
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11.1.6 Intervjuperson F
Huvuduppdraget i FUS är att minimera störningarna för vårdverksamheten,
genom att ta ansvar för och ha kontroll över de leveranser som kommer. Att ha
intransporter på kvällstid adderar dessutom värde genom att minska
störningarna på byggprojekten samt nyttja resurser som hissar etc. bättre.
I FUS1 fanns en stor problematik i att tredjepartslogistikern formellt fungerade
som underentreprenör till generalentreprenören. Det hade varit fördelaktigt att
vara upphandlad direkt av beställaren för att nå ett oberoende gentemot
entreprenörerna.
Generellt finns en skillnad mellan stora och små entreprenörer, där de stora är
mer måna om att få arbeta på sitt eget sätt medan de små oftare är mer öppet
inställda till nya sätt att arbeta och hjälp utifrån.
De veckovisa APD-mötena har som huvudfunktion att planera alla
överblickbara leveranser. Om detta görs noggrant så skapas flexibilitet att ta
hand om även eventuellt uppkomna akutleveranser.
Upplägget med checkpoint som användes i FUS1 var lyckosamt och används nu
i flera projekt. Det var en framgång att ha en tydlig och föraviserad destination
för alla leveranser då detta skapade tydlighet mot leverantörerna. Samt gav
kontroll över leveransflödet innan de mest kritiska tillfartslederna nåddes
(blåljuslederna till akutintagen), vilket minimerade risken för stopp som kunde
påverka verksamheten.
11.1.7 Intervjuperson G
Logistikupplägget fungerade bra och kändes relevant för projektet. Viss
motsträvighet mot logistikupplägget från specifika personer och/eller
entreprenörer. Entreprenörerna var ovana vid upplägget och ovana vid att
behöva avsätta tid till att planera på det sätt som krävdes för att uppnå den
framförhållning som riktlinjerna stipulerade. Entreprenörerna uttryckte
frustration över att mer tid än vanligt gick åt till planering och att tiden hade
behövts till att producera. Entreprenörerna har dock vant sig och många har
kommit att uppskatta upplägget, vilket skett över tid genom en
mognadsprocess. Den personliga kontakten varit viktig och att den
bemötandepolicy tredjepartslogistikerns medarbetare arbetat utifrån med varit
lyckosam. Det är viktigt att bemötandet är gott mot alla som arbetar i projektet;
det räcker inte att ha bra kontakt med arbetsledarna då det är yrkesarbetarna
som ska göra jobbet med att förbereda leveranser etc.
Det hade varit önskvärt att ha någon typ av incitament eller konsekvens
gentemot entreprenörer som inte följde riktlinjerna, då det sannolikt hade
skärpt entreprenörernas inställning till nyttan med upplägget.
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11.2 Frågeställ i g
Nedan sammanfattas de intervjudelar som är relevanta för frågeställning 1: Hur
användes erfarenheterna från FUS1 för att förädla logistikupplägget i FUS2?
11.2.1 Intervjuperson A
Erfarenheterna från FUS1 samlades upp i workshops med
entreprenadgrupperna för de inre projekten. Här blev det tydligt att meningarna
om bygglogistiken var delade bland entreprenörerna.
Inför FUS2 betonade projektledningen vikten av att entreprenörerna ska lyfta
problem och hinder i öppet forum snarare än att gå runt systemet. Ett byte av
tredjepartslogistiker mellan FUS1 och FUS2 var aldrig aktuellt.
Lärdomarna från FUS1 ledde till att man införde regelbunden avtalsuppföljning
med entreprenörerna gruppvis. Vid dessa tillfällen tas olika avtalsfrågor upp,
varav logistiken är ett ämne. Tredjepartslogistikern finns representerad vid
dessa tillfällen och presenterar bland annat aktuell statistik som
diskussionsunderlag. Projektledningen genomför också startworkshops i
konferensform med entreprenörsgrupperna inför starten av nya projekt. Även
här diskuteras olika samverkans- och avtalsfrågor varav logistiken är en.
Inför FUS2 infördes målet att inte ha mer material på bygget än vad som
används på fem arbetsdagar. Detta kom till stånd för att formalisera ett
åtagande som projektledningen uppfattade att logistikern redan hade, men
logistikern inte kände igen sig i. Målet är inte tänkt att nås till 100 % då en viss
flexibilitet måste tillåtas; sjukvårdsverksamheten kan skapa förändringar i
tidplanen och då kan avsteg från principen tillåtas för att hålla
produktionstakten uppe.
I FUS2 har införts att tredjepartslogistikern kontinuerligt rapporterar statistik
rörande följsamheten till logistikriktlinjerna.
Förväntansbilden av logistikupplägget har mattats något inför FUS2; branschen
är långt ifrån mogen för de visioner som presenteras på konferenser etc. Det
kommer att ta lång tid att komma dithän, men det kan vara värt att fokusera på
att gräva där man står istället för att sikta för högt för att ge människor chansen
att anpassa sig till förändrade arbetssätt.
11.2.2 Intervjuperson B
Vid de erfarenhetsåterföringar som genomfördes efter FUS1 framkom i samtliga
fall att åsikterna om logistikupplägget gick vitt isär; logistiken fick både ris och
ros. Med generalentreprenören gjordes ingen gemensam erfarenhetsåterföring.
Då upplevelsen från FUS1 inom projektledningen var att tredjepartslogistikern
inte mötte upp förväntan om att utbilda och utveckla entreprenörernas logistik
infördes en ny uppföljningsparameter; materialåtgång, där målsättningen är att
allt levererat material ska gå åt inom fem dagar i syfte att minska lagringen på
plats. Erfarenheten att mer välplanerade projekt fick bättre ekonomi var också
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en drivkraft att införa materialåtgångsmätning för att skapa incitament för
planering. Det lades även mer tid och kraft på att förmedla till entreprenörerna i
startskedet till FUS2 vad projektledningen förväntade sig kring logistik och
planering.
Man valde även att införa rapporteringsrutin där tredjepartslogistikern
sammanställer veckovisa och månadsvisa rapporter på logistikens utfall enligt
de tre parametrarna framförhållning vid bokning, punktlighet vid leverans och
åtgång på material.
Många av entreprenörerna i FUS2 fanns med även i FUS1 och därför är
förväntan nu högre på att de ska ta till sig bättre av logistikupplägget.
11.2.3 Intervjuperson C
Då kritik förekommit mot att för stora materialmängder togs in under FUS1
kravställde man inför FUS2 att tredjepartslogistikern skulle mäta
materialåtgång inom en femdagarsperiod efter leverans och att målsättningen
skulle vara att allt material som togs in förbrukades inom fem dagar. Detta har
skapat ett framåtsyftande tävlingsmoment mellan entreprenörerna. Statistiken
är också ett värdefullt verktyg att använda för att visa entreprenörerna hur de
ligger till och att det är möjligt att planera bättre.
Efter FUS1 gjordes erfarenhetsåterföring med entreprenörsgrupperna. Utifrån
denna och projektledningens egna erfarenheter kunde man dock se att
bygglogistiken fungerat mycket bra och få justeringar fanns att göra inför FUS2
utöver materialåtgång enligt ovan.
Då FUS2 är ett ROT-projekt genereras stora mängder avfall som behöver
transporteras ut. Tredjepartslogistikern fick uppdrag att ta hand om
returhanteringen i FUS2 då man ville att även hanteringen av returkärl skulle
samordnas av en aktör och att endast denna enda aktör skulle köra transporter
genom sjukhusets ytor. En annan fördel med att returhanteringen sköts av
tredjepartslogistikern framför ett traditionellt avfallshanteringsföretag som
under FUS1 är att tredjepartslogistikern har en bättre förståelse för
komplexiteten i projektet och är mer lyhörd för de speciella förutsättningar som
gäller.
11.2.4 Intervjuperson D
Förarbetena gällande logistiken inför FUS2 kändes inte lika genomtänkta som
inför FUS1. Dessutom kändes startsträckan kort. När byggledarna kom in i
FUS2 hade några projekt smugit igång men när flera parallella projekt kördes
igång samtidigt behövde rutinerna skärpas upp. Sett i backspegeln borde
startsträckan ha varit längre och mer erfarenhetsåterföring kunde ha gjorts för
att bättre planera inför FUS2.
En stor skillnad mellan FUS1 och 2 är de stora mängderna rivningsmaterial som
ska tas ut i FUS2. Dessutom är FUS2 mycket mer sammanflätat med pågående
sjukvårdsverksamhet i och med att projekten är insprängda här och där; enbart
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ordinarie hissar finns till hands och intagsvägar delas med vården. Här är det en
fördel att ha en enda aktör som sköter både in- och uttransporter.
I FUS2 är ytorna i anslutning till projekten också betydligt mindre än i FUS1
vilket ytterligare ökar vikten av planering och minimala upplag. I ljuset av detta
skärptes kraven och riktlinjen om att material ska gå åt inom fem arbetsdagar
sattes upp. Eftersom byggplatserna är trängre i FUS2 påverkar en entreprenörs
upplag också dennes gruppkollegor och det blir gnäll i gruppen om man
beställer för mycket som står i vägen. Detta kan leda till att entreprenörerna
påverkar varandra inom gruppen till ett mer planerat beställande.
11.2.5 Intervjuperson E
Respondenten fanns inte inom projektet i denna fas.
11.2.6 Intervjuperson F
Då en av erfarenheterna från FUS1 var att entreprenörerna beställde material i
för stora volymer gavs tredjepartslogistikern ett tydligare mandat att försöka
hålla nere upplagen och målsättningen sattes till att material skulle gå åt inom
fem arbetsdagar. Tredjepartslogistikern utformade också rutiner för att mäta
detta. Under FUS2 följs vissa materialtyper; främst följs skrymmande material
medan smådetaljer lämnas mer därhän. Materialtyperna som följdes upp valdes
även med hänsyn till förekomst samt hur energikrävande
(verktyg/mankraft/tid) flytt av materialet bedömdes vara. Således de faktorer
som ansågs skapa störst störning på produktionen.
Vid upprättande och revidering av riktlinjerna finns en avvägningsproblematik;
man kan skruva på riktlinjer och parametrar men måste ta hänsyn till att
parterna ska vara mogna för att ta till sig upplägget.
11.2.7 Intervjuperson G
Incitamentsstrukturen har utformats på ett bättre sätt då avtalen är tydligare; i
FUS2 har tredjepartslogistikern möjlighet att hävda avtalsbrott vid brott mot
riktlinjerna.
En viktig skillnad mellan projekten är att den entreprenör som är avtalspart i
FUS2 är betydligt mer intresserad av att tillsammans med
tredjepartslogistikern, som jämställd part, utveckla arbetsätt och processer. I
FUS1 var avtalsparten ovillig att samtala med logistikern och ibland även ovillig
att använda logistikern.
Rapporteringsriktlinjerna har förändrats mellan projekten. Under FUS1
lämnades inte regelbundna rapporter till projektledningen medan man nu får
veckovisa rapporter. Under FUS1 mättes framförhållning i bokning och
leveransernas tidpassning. Dessa parametrar mäts även under FUS2 men har
kompletterats med mätningar av åtgång. De senare har riktvärdet att det
levererade materialet ska vara förbrukat efter 5 arbetsdagar.
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11.3 Frågeställ i g
Nedan sammanfattas de intervjudelar som är relevanta för frågeställning 1: Hur
har följsamheten till logistikriktlinjerna och attityderna till logistikupplägget
utvecklats under och mellan FUS1 och FUS2?
11.3.1 Intervjuperson A
Attityderna till logistikupplägget i inledningen av FUS1 var skeptiska men ju
längre bygget fortskred desto mer började yrkesarbetarna inse vad logistiken
bidrog med; det var renare på byggena, lättare att komma fram och välplanerat.
Men många hade även negativa synpunkter och hade svårt att se nyttan med
upplägget.
Attityderna till logistikupplägget skiljde sig avsevärt mellan olika entreprenörer
och de som hade en mer positiv grundsyn hade också möjlighet att få ut mer
värde av upplägget. Upplevelsen är att det är en mognadsprocess där egna
positiva erfarenheter behövs hos entreprenörerna för att fullt ut se nyttan.
Statistiken visar att de initialt stora skillnaderna i följsamhet mellan de olika
entreprenadgrupperna minskar succesivt. God logistik har sin grund i god
produktionsplanering och vissa entreprenörer har haft hög kvalitet i sin
planering från början medan andra har lärt sig över tid. Planeringens vikt gör
också att platschefens roll blir mycket viktig för att nå god följsamhet till
riktlinjerna. Det finns en mycket tydlig koppling mellan god planering och goda
ekonomiska resultat i projekten.
Bilden är att FUS-projektet på grund av sin storlek bidragit till att göra
Östergötland mer redo för bygglogistik, men att byggherrens roll är väldigt
viktig. Region Östergötland är en byggherre med stort intresse av själva
byggnadsfasen medan många andra byggherrar har betydligt mindre intresse av
att utveckla själva byggandet. Samtidigt är entreprenadformen viktig. Vid
upphandling av generalentreprenad blir byggherrens roll naturligt mindre
medan olika typer av delade entreprenader kräver mer av samordning från
byggherren och ökar ansvaret även för samverkansarbetet där logistiken är en
del.
11.3.2 Intervjuperson B
Det är viktigt att tredjepartslogistikern inte blir för statisk i bedömningarna
utifrån riktlinjer och målvärden; ibland behöver leveranser tillåtas att bokas
sent och komma akut. Materialåtgångsmålet kan heller inte vara sådant att
byggarna riskerar att ”gå torrt”; få slut på material. Ur denna aspekt är
projektledningen mycket nöjda med tredjepartslogistikern. Logistikrapporterna
skapar underlag för att se om något sticker ut och när följsamheten ibland dyker
så kan man enkelt analysera om orsaken är att förutsättningarna för
produktionen förändrats eller om det helt enkelt är någon som slarvar.
Attityden till logistikupplägget i produktionen har förbättrats över tid. Detta
beror sannolikt på en kombination av att entreprenörerna vant sig vid upplägget
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och att de själva sett vinster och fördelar med det. En del entreprenörer ser dock
fortfarande och uttalat ingen nytta med upplägget. Det finns ett samband där
entreprenörer som inte accepterar eller inser nyttan med logistikupplägget
också har sämre ekonomiskt utfall.
Upplevelsen är att FUS genom sin storlek och därmed antalet entreprenörer
som finns representerade har bidragit till att göra byggbranschen i Östergötland
mer redo för bygglogistik.
11.3.3 Intervjuperson C
Yrkesarbetarna var nöjda med upplägget enligt vad som framkom vid
ronderingsmöten (möten mellan projektledningens byggledare och projektens
lagbasar). De få gånger logistiken fick kritik vid rondering visade det sig senare
att problemen orsakats av felbeställningar etc.
Kritik förekom stundom under FUS1 mot att för stora materialmängder togs in
samtidigt och att dessa senare var i vägen för andra yrkesarbetarkategorier.
Logistikupplägget bidrar till att skapa flyt i produktionen vilket gör att
yrkesarbetarna uppskattar upplägget; att inte behöva leta lossningsresurser, att
inte behöva gå ut i regnet och att inte behöva bli avbrutna i arbetet.
De flesta entreprenörer som fanns med i FUS1 finns kvar även under FUS2
vilket gör att de kan och vet hur logistiken fungerar och till hög grad har mognat
in i arbetssättet.
11.3.4 Intervjuperson D
Samarbetet mellan tredjepartslogistikern och entreprenörerna i FUS1 började
lite skakigt, mycket på grund av att generalentreprenören var motståndare till
logistikupplägget. De ökade kraven på speditörerna mötte också initialt
motstånd och enligt speditörerna blev de tvungna att ha
mellanlagringsterminaler för att uppfylla logistikriktlinjerna.
I projektets inledningsskede hölls workshops mellan projektledningen och
entreprenörerna där samverkansfrågor, inklusive bygglogistik diskuterades.
Entreprenörerna blev tvungna att förändra ett djupt rotat arbetssätt där de blivit
vana att kunna beställa nästa dags material sent under eftermiddagen och få det
levererat under morgonen. Omställningen var initialt svår men under projektets
gång har entreprenörerna blivit mer välvilligt inställda till upplägget. Nu är
bilden att de flesta yrkesarbetare tycker att det är skönt att inte behöva ta hand
om hantering av skrymmande material.
Det finns en tydlig koppling mellan välplanerade projekt, ordnade arbetsplatser
och god projektekonomi; de oplanerade och röriga byggena får ofta material
över och lägger mycket tid på att flytta runt material. De välplanerade projekten
och grupperna har också mer positiva attityder bland yrkesarbetarna. Dels för
att man får ett flyt i produktionen och dels för att grupperna genom god
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planering köper sig tid därför kan hålla jämn bemanning och inte behöver stå på
varandra i slutet av projektet.
11.3.5 Intervjuperson E
Det är viktigt att entreprenörens uppdragsansvarige är välvilligt inställd till
konceptet för att kunna förmedla vikten av följsamhet inom sin organisation.
Det är även viktigt att de som operativt ansvarar för inköp är med på tåget,
håller god planering och framförhållning samt ser till att det blir rätt beställt
från början.
Några entreprenörer som visade intresse av att utveckla sin logistik fick extra
stöttning i att utforma sina leveranser för att göra intransporten smidigare, men
också i att kravställa mot sina leverantörer angående packning, märkning etc.
Tyvärr visade entreprenörerna inget intresse för att lära sig av varandra under
den här tidiga fasen.
11.3.6 Intervjuperson F
Som oftast var entreprenörerna till en början skeptiskt inställda till
logistikupplägget. Sedan när entreprenörerna undan för undan får se att det
fungerar och skapar värde även för dem så börjar de svänga. Framförallt märker
yrkesarbetarna snabbt av att det är bekvämt att få materialet levererat och att
arbetet därmed flyter på bättre samt att det blir bättre ordning på byggena.
Tredjepartslogistikern kan hjälpa entreprenörerna att utveckla sina
beställningsrutiner och kravställning mot leverantörerna på flera sätt. Dels
genom att tidigt komma in projekt och tillsammans med beställaren upprätta
riktlinjer som motiverar till ett ökat logsitik- och planeringstänkande, dels
genom att motivera och tipsa entreprenörerna under projektets gång. Det är
dock viktigt att låta lärdomarna sjunka in och använda goda exempel för att få
med människor på tåget.
Tredjepartslogistikern arbetar med fokus på att informera och exekvera för att
skapa egen insikt om att det fungerar hos dem som arbetar i projekten. De flesta
entreprenörerna i FUS2 var med även i FUS1 och har därmed kommit en bit i
sin mognadsfas; de vet hur upplägget fungerar och vad som krävs av dem.
För att man ska nå denna mognadsfas krävs dock att entreprenörerna är öppna
för att tillämpa upplägget. Om de inte inordnar sig och försöker att planera sina
projekt i enlighet med riktlinjerna blir inte heller utfallen bra och då missas den
pedagogiska poängen.
Ytterligare en kritisk aspekt är att rätt personer hos entreprenören har rätt
grundsyn. Om inte de platschefer/arbetsledare/projektledare som ansvarar för
materialinköp, planering och avrop är öppna för upplägget så fallerar
planeringstanken och även då går fördelarna förlorade.
Följsamheten har förbättrats över tid, men man måste vara ödmjuk för att
byggande är en speciell verksamhet med speciella förutsättningar. Men om man
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kan arbeta bort de sena bokningar människor gör av slentrian eller lathet så har
man vunnit mycket. Då skapas utrymme för flexibilitet med målsättningen att
hålla produktionstakten uppe.
11.3.7 Intervjuperson G
Regelbrotten har blivit färre, framför allt mellan FUS1 och FUS2. Framför allt är
det stor skillnad i de volymer som smugglas in. Nu kan det handla om några
kollin medan det tidigare kunde handla om hela leveranser.
Närvaron på APD-mötena har blivit bättre över tid. Intervjuobjektets bild är att
det beror på att entreprenörerna uppskattar den information som ges och det
dialogutrymme som erbjuds. Intervjuobjektets bild är att entreprenörerna över
tid har blivit bättre på att informera varandra om arbeten som kan komma att
påverka andra och använder APD-mötena som forum för detta. Det senare
uppskattar intervjuobjektet till hälften beror på entreprenörernas egna
erfarenheter och till andra hälften på att tredjepartslogistikerns påpekanden.
Följsamheten till riktlinjerna har förbättrats över tid men kan ibland tappa i
perioder. Ofta vet man vad detta beror på och tillåter detta om möjligt för att
produktionstakten annars skulle påverkas. Följsamheten till åtgångsriktlinjerna
(använd inom fem dagar) påverkas positivt av att statistiken presenteras
gruppvis vilket ger ett inbördes tävlingsmoment mellan grupperna.
Attityden till tredjepartslogistikern var till en början blandad där vissa tyckte att
logistikupplägget var en bra idé medan andra var skeptiska. Attityden har över
tid blivit allt bättre, vilket tredjepartslogistikerns medarbetare också medvetet
arbetat för genom att vara trevliga, tillmötesgående och ha ett glatt humör.
Relationerna har också underlättats av att projekten fortlöpt över lång tid och
tredjepartslogistikerns medarbetare varit synliga ute i projekten och blivit
bekanta med arbetarna. En förekommande attityd är att tredjepartslogistikerns
representanter inte är byggare och därför inte har förståelse för byggprocessen,
vilket är vanligt när det till exempel påtalas att ett bygge behöver städas. Den
enskilda roll som har störst påverkan på yrkesarbetarnas attityder till
logistikupplägget är lagbasen.
En utmaning med många entreprenörer är att hjälpa till att förmedla lärdomar
och goda arbetssätt mellan entreprenörsgrupperna. Entreprenörerna är olika i
sin logistiska mognad och attityd till logistikupplägget och de olika arbetssätten
passar mer eller mindre bra ihop med det arbetssätt som passar
tredjepartslogistikern. Här uppstår en balansgång i att ”undervisa” i hur man
gör i andra delprojekt utan att trampa någon på tårna. Utmaningarna med att
förmedla ”god logistik” och utveckla entreprenörernas logistiska mognad hade
inte varit mindre om tredjepartslogistikern hade varit direkt underställd
projektledningen.
Alla grupper har erfarenhetsåterföring efter projekten och vissa grupper
utvecklas märkbart i sin logistiska mognad; tar med sig goda exempel och
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lyckade arbetssätt. I något enstaka fall har tredjepartslogistikern medverkat i en
grupps utvärderingsarbete.
Erfarenheten är att entreprenadgrupper med starkare laganda och mer
sammansvetsad grupp ofta också är mer logistiskt mogna och att deras projekt
är bättre städade.
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