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Abstract

Abstract
Purpose: External logistics coordination was decided after a long procurement process
while parts of the project Vallastaden already started construction. The external
logistics company creates and implements a logistics solution in a short time. The
municipality has no formal connection requirements on developers, but has transferred
to the third-party logistics to contract with the developers.
The goal is to examine how the implementation of the external solution contract affects
residential building and how an external third-party logistics solution works value
creation for the building contractor.
Method: For data collection observation and interviews have been used as methods of
work.
Findings: In order to create favourable condition for a builder and/or contractor in the
implementation of a centrally decided external third party logistics solution requires:
• Early involvement of third-party logistics contractor in the planning stage with the
motto "first and last on site"
• Clear and well-developed conditions for procurement of connectivity requirements,
and the possibility of adaptation of the technical solution according to the customer
identified needs.
• Open and continuous dialogue at all levels within the organizational structure.
Implications: The complexity of how building projects should plan their logistics
allows a handling of the issue at an early stage in the project is crucial. If the potential
of the third party logistics for construction projects should be used needs to be early
dialogue between the parties involved which the project's conditions have to control
how the service should be designed.
Limitations: The problem area and the number of actors involved in the external thirdparty logistics make it difficult to pinpoint exact events that contributed to the situation
has become in Vallastaden. The authors have not found the source of why it has been
difficult to implement third-party logistics solution at an early stage in Vallastaden.
What emerged during the process is that it needs to be sought answers higher up in the
organizational structure of Vallastaden, but there is work boundaries made this a
priority away and therefore not addressed in this report.
Selected methods aimed solely at Skanska role in Vallastaden. Alternative viewpoints
from different developers and construction contractors in Vallastaden has partly been
highlighted in logistics meetings. It is important to point out that the work contains only
a limited number of viewpoints on centrally approved third party logistics based on the
many actors who are part of the project Vallastaden.
Keywords: Construction Logistics, external third-party logistics, supply chain
management, value creation, Vallastaden, Vallastaden2017
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Sammanfattning
Syfte: Extern logistiksamordning beslutades efter en utdragen upphandlingsprocess
samtidigt som delar av projektet Vallastaden redan påbörjat byggnation. Det externa
logistikföretaget dimensionerar och implementerar en helt fungerande lösning på kort
tid. Kommunen har inte formellt anslutningskrav på byggherrarna utan har överlåtit till
tredjepartslogistikern att ingå avtal med byggherrarna.
Målet är att undersöka hur implementeringen av den externa tredjepartslogistiklösningen påverkar entreprenaden Bostadshuset samt hur en extern tredjepartslogistiklösning arbetar värdeskapande för byggentreprenören.
Metod: För datainsamling har observation samt intervju använts som metoder i arbetet.
Resultat: För att skapa goda förutsättning för en byggherre och/eller byggentreprenör
vid implementering av en centralt beslutat externt tredjepartslogistiklösning så krävs:
•
•
•

Tidig involvering av tredjepartslogistikentreprenören i projekteringsskedet med
mottot ”först och sist på plats vid produktion”
Tydliga och väl utarbetade förutsättningar vid upphandling med
anslutningskrav samt möjligheten till anpassning av den tekniska lösningen
utefter kundens identifierade behov.
Öppen och kontinuerlig dialog i alla led inom organisationsstrukturen.

Konsekvenser: Komplexiteten kring hur byggprojekt ska planera sin logistik gör att en
hantering av frågan i tidigt skede i projekten är avgörande. Om potentialen i
tredjepartslogistik för byggprojekt ska nyttjas behöver dialog föras tidigt mellan de
inblandade parterna där projektets förutsättningar måste styra hur tjänsten ska utformas.
Begränsningar: Författarna har inte hittat källan till varför det har varit svårt att
implementera tredjepartslogistiklösningen i ett tidigt skede i Vallastaden. Det som
framkommit under arbetets gång är att det behöver sökas svar högre upp i
organisationsstrukturen för Vallastaden, men där har arbetets avgränsningar gjort att
detta prioriterats bort och behandlas därför inte i denna rapport.
Valda metoder riktar sig enbart på Skanskas verksamhet inom Vallastaden. Alternativa
synpunkter från olika byggherrar och byggentreprenörer inom Vallastaden har delvis
uppmärksammats vid logistikmöten. Det är viktigt att poängtera att arbetet enbart
innehåller ett begränsat antal synvinklar på centralt beslutad tredjepartslogistik utifrån
de många aktörer som är en del av projektet Vallastaden.
Nyckelord: Bygglogistik, Extern tredjepartslogistik, Supply Chain Management,
värdeskapande, Vallastaden, Vallastaden2017
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1

Inledning

Kapitlets förklarar arbetets omfattning och inriktning. För att underlätta för läsaren
behandlas först förutsättningar och bakgrund för att därefter presentera syfte och
frågeställningar.

1.1 Förtydligande av förutsättningar
Studien är genomförd av Jacob Engberg, Linköpings Universitet, Byggnadsteknik och
Gustav Edstrand, Jönköpings Tekniska Högskola, Husbyggnadsteknik. Edstrand är vid
studiens genomförande produktionschef på Skanska. Studien är genomförd på uppdrag
och i samarbete med Skanska som inom projektet Vallastaden ska utföra forskningsprojekt i samarbete med Linköpings universitet. Studien omfattar 16 högskolepoäng.

1.2 Bakgrund
Dagens byggföretag fokuserar på att uppnå högsta möjliga lönsamhet i varje enskilt
projekt vilket motverkar byggbranschens långsiktiga tänkande. När byggföretag enbart
fokuserar på inköpspris ökar risken att senare upptäcka dolda kostnader som inte tagits
i beaktning (Josephson & Saukkoriipi, 2009). Byggindustrin är en av världens mest
kostnadsorienterade och behöver hantera de kostsamma processerna från byggstart till
färdigställande (Janne, 2016).
Avsaknaden av en långsiktig strategi bidrar enligt Boverket till en potential att minska
byggkostnader med 25 % och produktionskostnader med 40 %. Boverket
uppmärksammar stora förbättringsmöjligheter inom bygglogistik och materialhantering
samt en förbättringspotential i försörjningskedjan från råvara till slutkund för att minska
resursanvändande (Von Platen, 2009). Byggnadsarbetare spenderar ca 20 % av
arbetstiden med att transportera material och utrustning till rätt plats (Rudberg, 2016).
Förbättringspotentialen inom byggbranschen skapar en marknad där specialiserade
logistikföretag erbjuder sig att ta över ansvaret och/eller förbättra logistikverksamheten
hos byggföretag. Byggherrar och kommuner har börjat implementera samordning av
logistikverksamheten för komplexa byggprojekt som en möjlighet att öka lönsamheten
och uppnå miljökrav och arbetsmiljöregler (Thunberg, 2016).
Supply Chain Management, SCM, är ett ganska nytt begrepp inom byggindustrin och
det var först i mitten på 90-talet som forskare såg ett samband mellan planering, logistik
och ökade kostnader och att ett angreppssätt på problemen kunde vara en bättre
samordning av parterna i försörjningskedjan (Thunberg, 2016).

1.3 Problembeskrivning
Skanska har två entreprenader i Linköpings nya stadsdel Vallastaden. Entreprenaderna
ligger 300 m från varandra och har olika förutsättningar för logistikverksamheten. Ett
av projekten kommer, grundat på centralt kommunalt beslut, använda extern
logistiksamordning från tredjepartslogistiker. Det andra projektet arbetar med Skanskas
egen logistiksamordning (Skanska, 2016).
Extern logistiksamordning beslutades efter en utdragen upphandlingsprocess samtidigt
som delar av projektet Vallastaden redan påbörjat byggnation. Det externa
logistikföretaget dimensionerar och implementerar en helt fungerande lösning på kort
tid. Kommunen har inte formellt anslutningskrav på byggherrarna utan har överlåtit till
tredjepartslogistikern att ingå avtal med byggherrarna (Vallastaden, 2016).
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Skanskas projekt ser extern logistiksamordning som en osäkerhet där Skanska inte haft
möjligheten att tidigt planera för användningen av extern tredjepartslogistiklösning.
Skanska anser att situationen inte bidragit till möjligheten för proaktivt och
värdeskapande arbete för verksamheten och vill undersöka omständigheterna för att
tydligare avgöra skillnader mellan leveransuppläggen vid skolan och bostadsprojektet
(Skanska, 2016). En viktig faktor i planeringen av projekt är att samordningen mellan
olika aktörer görs tidigt i ett projekt för att skapa gemensamma mål, avsaknad av det
leder till misslyckade projekt (Thunberg, 2016).

1.4 Syfte och mål
Arbetets syfte är att undersöka hur centralt beslutad extern tredjepartslogistiklösning
påverkar byggprojektet.
Målet är att undersöka hur införande av extern tredjepartslogistiklösning påverkar
entreprenaden Bostadshuset samt hur den blir värdeskapande för byggentreprenören.

1.5 Frågeställning
Utifrån problemområdet, syfte och mål har tre frågeställningar formulerats.
1. Vad är det för skillnad i leveransuppläggen mellan entreprenaderna Skolan och
Bostadshuset?
2. Hur kan sent inträde av extern tredjepartslogistiklösning nära inpå produktion
potentiellt påverka en entreprenad i Vallastaden?
3. Är det prioriterat av tredjepartslogistiklösningen att inte vara kostnadsdrivande
utan värdeskapande för byggentreprenören och hur påvisas detta?

1.6 Avgränsningar
Arbetet genomfördes under en 10-veckors period vilket medför avgränsningar för att få
ett relevant arbete sett till tidsbegränsningen.
•
•
•
•

Arbetet behandlar enbart bygglogistikverksamhet vid entreprenaderna
Bostadshuset och Skolan.
Tidsramen resulterar i att enbart moment inom den externa tredjepartslogistiklösningens åtagande inom bastjänsten för logistik behandlas.
Arbetet har enbart fokus på inleveranser av material.
Ett begränsat antal observationstillfällen görs för leveransupplägg vid projektet
Skolan.
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Kapitlets syfte är att förklara och motivera genomförandet av arbetets helhet och inleder
med en förklaring av arbetets tre faser, därefter preciseras arbetets uppgift.
Avslutningsvis kritiserar författarna planen.

2.1 Inledande projektfas
Arbetets inledande fas fokuserar kring precisering av uppgiften och kontroll av
tillgänglig information. Flera planeringsmöten och tät kontakt med involverad personal
för respektive projekt är nödvändig. Författarna har i initiala kontakten med ansvarig
personal fått tillgång till gemensam databas där mycket dokumentation från
entreprenader, möten och avtal inom Vallastaden återfinns. Författarna medverkar på
flera logistiksamordningsmöten inom Vallastaden. Utifrån detta formulerades
planeringsrapport och tidplan. Uppstartsmöte med respektive entreprenad genomfördes
för att bekanta sig med personal och rutiner för ett säkert genomförande av
observationer.

2.2 Utförandefas
När metoder för datainsamling identifierats påbörjades utförandefasen med
datainsamling för förståelse av de två leveransuppläggen och värdeskapande för
byggentreprenören inom tredjepartslogistiklösningen. Datainsamlingen är uppdelad i
två delar, observation och intervju. Utifrån valet observation och intervju har en
kvalitativ strategi med abduktiv metodsyn valts Utförandefasen ansågs färdig när
datainsamlingen var genomförd.
2.2.1 Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling
Figur 1 presenterar vilka metoder som används för att besvara frågeställningarna.

Figur 1 Frågeställningens koppling till metoder (Engberg & Edstrand, 2016)
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2.2.2 Observation
Genomförandet av observation vid byggarbetsplatsen görs för att svara på hur den
logistiklösningarna fungerar praktiskt. Författarna har identifierat att huvuddelen av
interaktionen mellan leveransupplägg och byggentreprenör sker vid byggarbetsplatsen.
Observatören placerar sig vid godsmottagningen med möjlighet att överse processen
och samtala med ansvarig personal. Platsledningen svarar på frågor kring situationer
som påverkar byggprojektet och förklarar orsakande faktor samt hur implementeringen
av respektive leveransupplägg fortgår. Arbetets samlade bild ur observationer är
grunden i arbetets informationssökning för att besvara frågeställningen.
Via produktionsplaneringen och platschef erhålls information om lämpliga dagar för
besök.
Vid Skolans byggarbetsplats medverkar författarna genom observerande deltagande
för att söka information för att besvara frågeställningen. Antalet observationstillfällen
vid Skolan var 5 arbetsdagar. För vidare förklaring av leveransupplägg har information
hämtats internt från Skanskas databaser.
Vid Bostadshuset har Edstrand ansvaret för projektet som produktionschef. Engbergs
observationstillfällen har varit 6 arbetsdagar. Edstrands roll ger en unik inblick i
projektet och tillåter en djupare förståelse av den externa tredjepartslogistikens
påverkan. Observation från byggarbetsplatsen kopplas till ytterligare information ur
Vallastadens databas om tredjepartslogistiklösningen.
Medverkan på logistikmöten ger information angående tredjepartslogistiklösningens
praktiska implementering och syftar även till att ge en uppfattning om hur
tredjepartslogistikentreprenören arbetar med frågor angående värdeskapande för
byggentreprenörer.
Vallastadens Databas ger tillgång till information som förtydligar och förklarar
leveransupplägget vid Bostadshuset. Databasen används för information om logistikavtal, mötesprotokoll, tidplaner och uppbyggnaden av den fysiska tredjepartslogistiklösningen.
2.2.3 Intervju
Intervjuerna syfte är fler synvinklar angående leveransupplägget och tredjepartslogistiklösningen samt större sammanhang genom åsikter från respektive leveransuppläggs representanter. Semistrukturerad intervju tillämpas för jämförbara resultat
mellan deltagare samt möjlighet till följdfrågor. Intervjuerna spelas in och transkriberas
i sin helhet och sammanfattas i ett Exceldokument. Transkriberingarna granskas av
respondenter för kommentarer samt bekräftelse av innehållet.
Författarna intervjuar nedan presenterade respondenter för att titta närmare på
förutsättningarna för Vallastaden:
•
•
•

Representant från Expo-bolaget
Representant från Skanskas logistikverksamhet
Representant från den externa tredjepartslogistiksamordningen

Intervjuerna huvudfokus är värdeskapande för byggentreprenörer för att synliggöra
eventuella skillnader mellan deltagarnas syn på värdeskapande för byggentreprenören.
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Figur 2 förtydligar närmande av den centralt beslutade externa tredjepartslogistiksamordningen från olika synvinklar.

Figur 2 Olika synvinklar kring centralt beslutad extern tredjepartslogistiksamordning
(Engberg & Edstrand, 2016)
Intervjuerna inleds med kortare sammanfattning av arbetet samt en presentation av
författarna för respondenten.
Intervjuguidens struktur beskrivs i Bilaga 1.

2.3 Avslutande projektfas
Avslutande projektfas inleds med sammanställning av datainsamlingen för att
möjliggöra analys och slutsatser för besvarande av frågeställningen.
Resultatet av studien presenteras för involverade parter efter examination och
ytterligare presentation av arbetet görs under bomässan Vallastaden2017 enligt krav
från kommunen.

2.4 Precisering av uppgift
Utifrån valet observation och intervju har en kvalitativ strategi med abduktiv metodsyn
valts. Arbetet observerar verkligheten, genom att dra en slutsats från det specifika till
det mer allmänna, via en fallstudieansats (Johannessen & Tufte , 2003).
2.4.1 Fallstudie som forskningsmetod
Fallstudie som forskningsstrategi utgör en heltäckande metod som innefattar en
designlogik, teknik för datainsamling och specifika tillvägagångssätt vid analys av data
(Yin , 2006).
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Valet av fallstudie ger en forskningsdesign med fem tydliga komponenter (Yin , 2006).
1.
2.
3.
4.
5.

Undersökningens frågeställningar
Dess hypoteser
Dess analysenheter
Den logiska kopplingen mellan data och hypoteser
Kriterier att tolka resultat

En fallstudies frågeställning utformas för att söka förtydligande och förklaring. En
fallstudiedesign inbegriper viljan att analysera en större kontext än relation till fallet
(Yin , 2006). Fallstudie har valts för sin tydliga struktur och tillvägagångssätt. Inom
Vallastaden studeras två analysenheter, skolan och bostadsprojektet. Utifrån detta har
en fallstudiedesign enligt Figur 3 valts.

Figur 3 Fallstudiedesign för examensarbetet (Engberg & Edstrand, 2016).
Organisationsstrukturen för Vallastaden, dess aktörer och kontaktskopplingar relevanta
för studien redovisas i Figur 4.
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Figur 4 Organisationsstrukturen av intresse för studien (Engberg & Edstrand, 2016).

2.4.2 Genomförande
Utifrån frågeställningen, forskningsstrategin och valda metoder har arbetet brutits ner i
fem delmoment:
1.
2.
3.
4.
5.

Inledande skede: Planering och informationssökande.
Utförandefas: Observerande deltagande vid respektive projekt.
Utförandefas: Semistrukturerad intervju med tre utvalda respondenter.
Avslutande fas: Sammanställning av intervjuer och observationer
Avslutande fas: Jämförelse och analys av leveransupplägg och värdeskapande
utifrån datainsamlingen.

Ovanstående fem delmoment utgör projektprocessen, Figur 5.
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Figur 5 Projektprocess (Engberg & Edstrand, 2016)
Delmomenten utförs för att förklara och förtydliga skillnader mellan leveransuppläggen, hur värdeskapande prioriteras samt i vilken omfattning tredjepartslogistiklösningen är värdeskapande för byggentreprenörer. Arbetet avslutas när samtliga
delmoment är genomförda.
Observation innebär att man besöker en plats relevant för studien och där antecknar
iakttagelser av det man kan se och höra. Observerande deltagande innebär att en
forskare blir en del av miljön och deltar i samvaron mellan aktörerna. Omgivningen är
medveten om att forskarens observationer sker (Johannessen & Tufte , 2003).
Intervju är ett samtal med tydlig struktur och syfte. Avsikten är att få beskrivningar av
respondentens verklighet för att tolka betydelsen av fenomenet. En semistrukturerad
intervju grundas på en intervjuguide vilken inte är ett frågeformulär utan en lista över
generella frågor som kommer ställas under intervjuns gång (Johannessen & Tufte ,
2003).
Kriterier att tolka data och hur evalueringen utförs för intervjuerna och observationerna
sker genom analys av meningsinnehåll genom 6 steg (Johannessen & Tufte , 2003).
1. Data samlas in och sammanställs till text.
2. Texterna kodas med koder som är teoretiskt härledda eller utarbetade från
datamaterialet.
3. Koderna klassificeras i kategorier eller teman
4. Datamaterialet sorteras efter dessa kategorier för att upptäcka likartade
uttalanden, mönster, samband, likheter och skillnader.
5. Det sorterade datamaterialet undersöks för att identifiera meningsfulla mönster
och processer.
6. Identifierade mönster värderas i ljuset av befintlig forskning och teorier och en
liten uppsättning överförbar kunskap etableras.
2.4.3 Datakvalitet och tillförlitlighet
För att uppnå god trovärdighet i examensarbetet har författarna eftersträvat god validitet
och reliabilitet. Examensarbetet utför en jämförelse mellan två leveransupplägg, det är
då viktigt att presentera perspektiv från vardera lösning (Edling & Hedström, 2003).
Utöver detta har en roll med ett helhetsperspektiv för projektet Vallastaden inkluderats.
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Metod och genomförande
Respondenternas roller ger möjligheten att belysa olika synvinklar gällande den centralt
beslutade tredjepartslogistiklösningen, se Figur 2.
Respondenterna representerar en bred kunskapsbas inom undersökningsområdet.
Frågeställningen är komplex och deras svar hjälper författarna analysera och identifiera
leveransuppläggen samt bakomliggande faktorer. Respondenterna har mångårig
erfarenhet av arbete inom logistik med liknande ansvarsroller. Respondenterna har
granskat transkription av intervju och godkänt innehållet för att minska risken för
missuppfattningar.
Författarna har olika förkunskaper och förutsättningar att utföra aktivt deltagande
observation. Edstrand, har arbetat som produktionschef inom Skanska i tre år och har
över 10 års erfarenhet från byggbranschen. Han uppfattar situationer annorlunda och
med ett översiktligt synsätt jämfört med Engberg. Engberg har endast teoretisk kunskap
om problemområdet och kan därför ha svårt att avgöra vad som anses relevant
observation för problemområdet och frågeställningen. Metoden observation ställer
författarna mot varandra där Edstrand förtydligar observationers relevans och
övergripande inverkan på ett byggprojekt. Engberg observerar situationer och upplyser
Edstrand utifrån sitt perspektiv.
Den teoretiska referensramen är grundad i vetenskaplig forskning inom området och är
hämtad från böcker, artiklar och avhandlingar. Litteraturen har publicerats och
granskats vetenskapligt vilket ger den trovärdighet. Inom arbetet används även
hemsidor, dock enbart för företags- och projektbeskrivningar.
Frågeställningen besvaras genom intervju, genom observationer samt med uppbackning
från en av författarnas bakgrund inom byggbranschen. Intervju och observationer
styrker varandra och ger samstämmigt resultat för frågeställningen.

2.5 Kritik av plan
2.5.1 Metodval
Fallstudien blir en ögonblicksbild av den externa tredjepartslogistiklösningens
leveransupplägg i ett tidigt skede. Risken finns att resultatet blir missvisande när
interim-perioden passerats. Observationen är känslig mot externa faktorer som kan
påverka ögonblicksbilden, vilkas påverkan på slutresultatet kan vara svåra att förklara.
2.5.2 Jäv och bias
Arbetet är genomfört hos Skanska och Edstrand är anställd av Skanska. Då en
bedömning mellan två leveransupplägg sker där ett är Skanskas egen tredjepartslogistiklösning och det andra är en extern tredjepartslogistiklösning uppstår frågor kring
objektivitet. Edstrand ger möjlighet till perspektiv utifrån erfarenhet men kan uppfattas
partisk. Engberg kan ses som opartisk men starkt färgad av samarbetet med Skanska.
Engbergs uppgift för att motverka bias är att se problemet och interaktionerna mellan
aktörerna ur helhetsperspektiv. Intentionen är att skapa en nyanserad bild av synsätten
och inte låta enskilda åsikter och företagslojaliteter ligga till grund för antaganden och
slutsatser.
För att upprätthålla opartiskhet har Engberg författat de stycken där Edstrands
objektivitet kan ifrågasättas.
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Metod och genomförande
Under utförandetiden genomförs flera logistiksamordningsmöten i Vallastaden under
Swerecyclings ledning. Medverkan bidrar till inblick hur Swerecycling hanterar sin roll
gentemot byggentreprenörerna. Författarna närvarar även på flera enskilda logistik- och
affärsmöten mellan Skanska och Swerecycling. Dessa möten kan påverka författarnas
omdöme att besvara frågeställningarna. Definitionen av värdeskapande är delvis riktad
mot en nedbrytning fördelaktig för Skanskas interna lösning, vilken har ett annat
huvudsyfte i samarbetet än den externa lösningen. Skanskas interna
tredjepartslogistiklösning är skräddarsydd för verksamheten medan den externa
tredjepartslogistiksamordningen har flera åtaganden att uppfylla utöver Skanskas
logistikverksamhet. Bedömningen av tredjepartslogistiklösningens leveransupplägg
görs på en mindre del än tredjepartslogistikentreprenörens totala åtagande.
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Kapitlets syfte är att förklara relevant teori identifierad att tolka och förstå
sammanhanget samt till grund för att förankra arbetet med tidigare forskning inom
området.

3.1 Byggproduktion
För att förtydliga problemområdet behandlas konsekvenserna som kan uppstå när
planering inte utförts tillräckligt väl inför byggproduktionen.
3.1.1 Den ideala byggprocessen
Den ideala byggprocessen förklarar hur ett byggprojekt skapas från start till slut och
består av aktiviteter som följer efter varandra utan störningar. Aktiviteter är: förstudie,
programskede, projekteringsskede, upphandlingsskede, produktionsskede och
förvaltningsskede (Josephson, 2013), se Figur 6.

Figur 6 Den ideala byggprocessen (Révai, 2012)
I praktiken är den ideala byggprocessen inte tydligt uppdelad i olika skeden utan de går
in i varandra och har ofta oklara start- och slutpunkter. Exempelvis när nya behov
identifieras under projekterings- eller produktionsskedet, vilka då kan pågå parallellt.
Om byggprojektet utsätts för förseningar eller oförutsedda händelser kan
byggprocessen i verkligheten se helt annorlunda ut (Josephson, 2013).
3.1.2 Produktionsplanering
Produktionsplaneringens mål är att skapa förutsättningar att uppnå bra produktionsresultat. Att bygga hus innefattar ett komplicerat nätverk av olika personer, företag och
andra aktörer. Det skapar en situation där faktorer som handlar om teknik, kvalitet,
resurser, organisation, tider, värderingar etc. måste tags hänsyn till. Utifrån dessa
faktorer tas beslut som skapar utformningen för en byggnad (Révai, 2012).
En genomarbetad produktionsplanering är det effektivaste sätt en entreprenör har till
förfogande för att uppnå goda produktionsresultat. Låg planeringsgrad ger effekter i
produktionen i form av förseningar, märkbar irritation på arbetsplatsen, ogynnsamt
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ekonomiskt utfall och sämre slutprodukt. Medarbetare tappar tilliten till produktionsplaneringen och genomför egna åtgärder vilket kan skapa ytterligare problem längre
fram (Révai, 2012).
3.1.3 Byggstyrning
Ett byggprojekts tidplan redovisar överskådligt hur aktiviteter är kopplade och hur lång
tid varje enskilt moment och hela projektet behöver (Révai, 2012).
För att genomföra projektets produktionsplanering krävs tydlig byggstyrning.
Styrningen av en verksamhet innebär att man
•
•
•
•
•
•
•

Ställer upp mål för verksamheten gällande kvalitet, tid och kostnad.
Planerar hur målen ska nås. För planering används förväntad data.
Genomför verksamheten enligt planerna
Följer upp verksamheten under genomförandet, vilket innebär att samla in och
registrera verklig data
Kontrollerar verksamheten, vilket innebär jämförelse av verklig data med
motsvarande förväntad data.
Analyserar vad eventuella skillnader mellan förväntade och verklig data kan
bero på
Korrigera avvikelser från planerat förlopp genom att vidta lämpliga åtgärder
för att styra verksamheten mot målen igen.

Utifrån dessa steg kan en entreprenör utöva kontroll över produktionsplaneringen och
styra projektet mot uppsatta mål (Révai, 2012).
3.1.4 Värdeskapande och slöseri i byggbranschen
Utifrån kundperspektiv kan företags värdeskapandeaktiviteter delas in i två kategorier;
värdeskapande och icke värdeskapande. Värdeskapande aktiviteter tillför ett värde för
vilka kunden kan tänka sig att betala. Icke värdeskapande aktiviteter kan definieras som
verksamhetsvärdeskapande och negativa aktiviteter. Verksamhetsvärdeskapande är
aktiviteter som gör att företaget fungerar men kunden inte vill betala extra för såsom
transport, lagring, fakturering och kvalitetskontroller (Greve, 2009).
Klassificering av värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter är första steget vid
effektivisering av en process med fokus på effektiviseringen av värdeskapande
aktiviteter och samtidigt eliminering av icke värdeskapande aktiviteter. Att enbart att ta
bort en icke värdeskapande aktivitet kan vara direkt kontraproduktivt då även de har ett
syfte. Eliminering av icke värdeskapande aktiviteter kan ske då den orsakande faktorn
eller bakomliggande problemet har lösts. Exempelvis kan en kvalitetskontroll plockas
bort då kvalitetsproblemet åtgärdats (Greve, 2009).
Byggprojekts aktiviteter har studerats utifrån värdeskapande där det visat att ca 30-35%
av studerade aktiviteter helt eller delvis saknar värdeskapande för slutprodukten.
Byggföretagen har visat problem att avgöra vad värdeskapande för slutprodukten är
(Josephson & Saukkoriipi, 2009). Byggindustrin har speciella förutsättningar att
hantera som delvis kan förklara höga kostnader och låg produktivitet, exempelvis
projektspecifika organisationer med projektspecifika materialförsörjningsflöden med
många små leverantörer som man är beroende av (Rudberg & Ekeskär, 2016). Projekten
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styrs av projektorganisationen och moderbolaget har liten möjlighet att påverka den
dagliga styrningen (Janne, 2016).
Liker & Meier (2006) menar att det finns åtta potentiella typer av slöseri vid en
tillverkningsprocess; överproduktion, väntan, transport, överarbete, lagerhållning,
onödiga rörelser, omarbete och outnyttjad kreativitet hos anställda (Liker & Meier,
2006). Detta har observerats inom byggbranschen där olika typer av väntan är vanligt,
exempelvis väntan på transporter, material, verktyg, onödiga förflyttningar av material
och längre lagerhållning (Stockholms Stadskontor, 2009). Cirka 20 % av
byggnadsarbetarnas tid går till att transportera material och utrustning till arbetsstället,
ett produktionsbortfall som kan påverkas genom att använda logistikresurser. (Rudberg,
2016) Ett större lager vid byggarbetsplatsen tillåter flexibilitet genom att inte vara direkt
beroende av leveranser för fortsatt arbete, men lagrets volym döljer problem med
försörjningskedjan, exempelvis sena leveranser, brister i material och defekta
produkter. Onödiga förflyttningar innebär rörelser av material som inte bidrar till värde
för slutprodukten, exempelvis flytt för att nå önskat material bakom. Omarbete innebär
åtgärd av tidigare utfört arbete som varit felaktigt eller skadats. Kostnader för synliga
och dolda fel, kontroller, försäkringar, stölder och skadegörelse utgöra ca 10 % av
produktionskostnaden. Kostnaden för ineffektivitet, väntan, stillastående maskiner, och
materialspill utgör ytterligare ca 10 % av produktionskostnaden. Detta visar en potential
att sänka de totala produktionskostnaderna (Josephson & Saukkoriipi, 2009).
3.1.5 JIT-leveranser
Just in Time, JIT, är ett tankesätt inom Lean Thinking med fokus att minimera resursanvändningen inom försörjningskedjan genom att leverera material precis eller nära
inpå användningen i produktion. Detta minimerar omkostnader som lagerhållning då
materialet ständigt är i rörelse. Traditionella leveranser identifieras ofta genom större
användning av lagerhållning inom försörjningskedjan. Lager skapar buffert där
knutpunkter inom försörjningskedjan blir mindre störningskänsliga. Den tilltänka
säkerheten med lager döljer ofta en suboptimal försörjningskedja med onödigt hög
kapitalbindning som följd (Greve, 2009). Det finns dock studier som visar att JIT leder
till ökade kostnader, men det kan även hävdas att det handlar om att tidigare var
omedveten om kostnaden men att den nu synliggörs (Janne, 2016).

3.2 Supply Chain Management
Här ges exempel hur värdeskapande för slutkunden kan bedömas vid bedömning av de
olika leveransuppläggen utifrån frågeställningen.
3.2.1 SCM
Supply Chain Management är integration av viktiga affärsprocesser, från slutanvändare
till råvaruleverantörer, som ger värde för kunder och andra intressenter (Lambert &
Cooper, 2000). Supply Chain Management kan delas in i olika fokusroller för
förbättring genom att rikta in sig på specifika delar av försörjningskedjan. Supply Chain
Management anses i byggbranschen innefatta 4 fokusroller (Vrijhoef & Koskela, 2000).
De fyra rollerna kompletterats som en naturlig vidareutveckling med en extra roll
(Ekeskär & Rudberg, 2016), se Figur 7.
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Figur 7 Supply Chain Management och dess 5 roller (Vrihoef & Koskela, 2000;
Ekeskär & Rudberg, 2016)
•
•
•
•
•

Roll 1: Tydliggöra gränssnittet
Roll 2: Effektivisera försörjningskedjan
Roll 3: Effektivisera byggarbetsplatsen (Kompletterande roll baserad på
Vrihoef & Koskelas artikel utav Ekeskär & Rudberg, 2016).
Roll 4: Flytta värdeskapande
Roll 5: Integrera försörjningskedjan med bygget

Ett enskilt företag är oftast beroende av andra företags verksamhet och dess effektivitet
för att utföra sin egen produktion på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det är viktigt att
poängtera att inom Supply Chain Management är logistik enbart en delprocess för att
uppnå målet med en effektiv försörjningskedja. (Oskarsson, et al., 2013)
Processer är sammankopplade och beroende av varandra i försörjningskedjan och
effektivisering genom SCM minskar resursanvändningen, exempelvis genom att
minimera antalet beroenden eller noder som produkten passerar. En komplex
försörjningskedja med många länkar och noder skapar oftast onödiga kostnader. När ett
materialflöde tillåter flera alternativ för leverans ökar resurserna som krävs för att leda,
administrera och fysiskt hantera distributionen (Abrahamsson & Karlöf, 2011).
Problem med exempelvis leveransförseningar på byggplatsen har ofta sitt ursprung
tidigt i försörjningskedjan kopplat till kommunikationsproblem med leverantörer
(Thunberg, 2016).
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Vid nedbrytning komplexa försörjningskedjor har det observerats att ofta utförs samma
aktiviteter vid flera noder parallellt, vanligtvis administrativa aktiviteter som innefattar
order, fakturering och planering, men även fysiska aktiviteter som mellanlagring och
interna transporter. Fler mellanled och fler enheter skapar tillsammans en längre ledtid.
En mindre struktur borde eftersträvas för att minska resursanvändningen i hela
försörjningskedjan (Abrahamsson & Karlöf, 2011).
Supply Chain Management är mycket populärt att sträva mot men en undersökning av
Sandberg (2007) visar att SCM saknar större tillämpning i praktiken. Sandberg väljer
att påstå att SCM i nuläget är mer myt än verklighet, detta på grund av att företag saknar
förmågan att genomföra förändringar som krävs för praktisk tillämpning (Sandberg,
2007).
För att omsätta SCM till verkligheten behövs ökad kunskap om mekanismerna inom
SCM och hur dessa samverkar med helheten. Det behövs modeller visar hur den
teoretiska kunskapen fungerar praktiska situationer. Komplexiteten gör att samtliga
delar i försörjningskedjan måste utvecklas i samma takt då de är sammankopplade.
Utvecklingen behöver kombineras med att få gränssnittet mellan lika funktioner och
organisationer att fungera bättre (Abrahamsson & Karlöf, 2011). Det behövs
skräddarsydda logistiklösningar anpassade för byggnadsindustrin (Janne, 2016).
Thunberg (2016) anser att SCM behöver ses ur ett strategiskt perspektiv där den
enskilda projektorganisationen ska arbeta med arbetsplatslogistiken, men de behöver
stöttas av en strategisk organisation, specialister som hanterar SCM i ett större
perspektiv (Thunberg, 2016).
3.2.2 Logistik
Vinstdrivande organisationer jobbar med att höja lönsamheten, öka intäkter och sänka
omkostnader. Detta kräver ett tillvägagångssätt som tillåter en förutsägbar produktion
för att minska variationer och störningar. Långsiktigt logistikarbete är ett sätt att sänka
omkostnader genom en mer förutsägbar produktion, då man får beställt material vid
önskad tidpunkt. Inom byggbranschen har det observerats ett kortsiktigt förhållningssätt gällande logistik med fokus på sänkta omkostnader utan hänsyn till störningar,
variation och ledtider (Josephson, 2013).
3.2.3 Totalkostnad
Totalkostnad är ett begrepp inom logistik som innebär att hänsyn tas till samtliga
kostnader av ett beslut. Det tillåter en mer komplett bild av ett besluts kostnad som inte
enbart kopplas till delprocess utan helhet. Anledningen till att totalkostnad används är
grundat i att olika val har olika påverkan på delprocesserna. Alla delprocesser antags
vara sammankopplade vilket medför att sänkning av kostnader i en delprocess
potentiellt medför förhöjd kostnad för annan delprocess. Totalkostnadstänkets syfte är
att fånga upp dessa förändringar och skapa en helhetsbild av vilka val som medför lägst
totalkostnad för hela processen (Oskarsson, et al., 2013).
Figur 8 förtydligar olika kostnadsposter som kan inkluderas när man vill avgöra
totalkostnaden för ett logistiksystem Därutöver ingår även kundservice och miljökonsekvenser som kan inkluderas vid totalkostnadsanalys (Mattsson, 2012).
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Figur 8 Totalkostnadsposter, inklusive kundservice och miljökonsekvenser (Mattsson,
2012)
3.2.4 Leveransservice
Enligt definitionen av logistik är ett av målen att tillfredsställa kundens krav på
leveransservice. Leveransservice handlar om att kunden får det som avtalats och består
av flera faktorer som kallas leveransserviceelement. Faktorerna nedan skapar
tillsammans den helhet leveransservice innebär (Oskarsson, et al., 2013).

Förväntad miniminivå i leverantörers erbjudande blir allt högre när marknaden
utvecklas. En viktig del av serviceinslag är företagets totalerbjudande till kunden vilket
utgörs av ett antal logistikrelaterade prestationer som även inkluderar mjuka faktorer
(Abrahamsson & Karlöf, 2011).
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3.3 Tredjepartslogistik
En kund måste utvärdera innan man väljer att ingå i ett samarbete med en
tredjepartslogistiker och här ges exempel på hur användning av en tredjepartslogistiker
bör utformas och tillämpas.
3.3.1 Partnerskap mellan kund och leverantör
Partnerskap kan definieras som ”Ett långsiktigt åtagande mellan två eller fler parter i
allians som även kan appliceras i ett kortare tidsperspektiv likt ett projekts genomförandetid. Syftet med partnerskap är att uppnå affärsmål genom att maximera
effektiviteten hos parternas resurser” (Ekeskär, 2016).
För leverantören är främsta anledningen till partnerskap en framtida marknad. Andra
orsaker kan vara att påverka kunders kvalitet samt att förbättra leveransprecision genom
tillgång till information och prognoser från kunden om framtida efterfrågan (Mattsson,
2012).
För kunden är det främst två faktorer som påverkar viljan att etablera partnerskap, sänka
totalkostnaden och säkerställa en tillförlitlig försörjningskedja. Det också viktigt med
ökad möjlighet att påverka kvalitet, leveranstidpunkter samt tillgång till leverantörens
teknologi och kunskap (Mattsson, 2012).
Följande faktorer har identifierats för ett lyckat partnerskap; informationsutbyte, stöd
från ledningen, gemensamma mål, leverantörens förmåga att tillföra mervärde samt
kontinuerlig köp- och säljledning. Ett misslyckat partnerskap identifierades i dålig
kommunikation, dåligt stöd från ledningen, dålig planering, brist på förtroende samt
avsaknad av mekanismer för konfliktlösning (Mattsson, 2012).
3.3.2 Grundläggande problem vid riskfördelning
Olika tidsrestriktioner som till exempel kundkrav, produktionsledtider, leveranstider
och investerares uthållighet påverkar verksamheten och hur villig den är att ta risker.
Problem i riskfördelning är ofta ett inte tydligt, gemensamt mål. Oberoende
organisationer mäts och utvärderas på olika sätt. Företagen saknar kunskap och
information som krävs för rationella optimala beslut och uppvisar ofta beteenden där
man prioriterar sin egen vinst före försörjningskedjans effektivitet genom att sko sig på
affärspartner om möjlighet ges (Bartholdi, et al., 2013).
Ett annat problem gällande incitament och riskdelning i försörjningskedjan är ständig
förändring. Logistiker är duktiga på förbättringar och förändringar i logistikstrukturen
och processer för att öka försörjningskedjans prestation men saknar vana att kontrollera
betalningsvillkor, kontrakt, mått etc. Dessa gränssnitt bör uppdateras och anpassas vid
ändring av logistikstrukturen för att motsvara de nya förutsättningarna. Risken är att de
mekanismer och incitament som ska koordinera försörjningskedjan till högsta möjliga
gemensamma prestation blir dåligt utformade (Bartholdi, et al., 2013).
Möjlig riskfördelning, vinst eller förlust, beror på vilken information man har, parternas
förtroende för varandra samt hur mekanismer och incitament formuleras och tydliggörs
i avtal och kontrakt. För jurister är kontraktet centralt för att avgöra och lösa tvister som
uppstår mellan parterna (Bartholdi, et al., 2013). I Sverige anses ofta byggbolagen
kraftfullare än motparten vilket kan anses vara till deras fördel (Ekeskär, 2016).
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Det är viktigt att skapa förutsättningar i avtal och kontrakt då konsekvenserna av att
inte göra det kan skapa en situation där endast en part tar all risk vid misslyckande eller
störningar. Det är viktigt att skapa ett gruppincitament som driver hela försörjningskedjan framåt. Där parter delar lika på risken vid operativa avbrott skapas ett incitament
där parter gör sitt yttersta för att undvika dem gemensamt (Bartholdi, et al., 2013).
Vid köp inom byggbranschen tillämpas ett förbestämt leveransavtal, ABM 07 Allmänna
bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet, framtaget
branschgemensamt för att tydliggöra åtaganden och ansvarsfördelning. Leveransavtalet
binder säljare, kund och leverantör till vad byggbranschen anser är rättvis
riskfördelning.
3.3.3 Att anlita ett tredjepartslogistikföretag
Samarbetet mellan tredjepartslogistiker och kund ska tillföra mervärde som i första
hand kommer från en operationell effektivisering av kundens verksamhet där
tredjepartslogistikföretaget utför ett arbete effektivare och/eller till en lägre totalkostnad
än kunden själv. Tredjepartslogistikern frigör tid för byggnadsarbetarnas värdeskapande, kärnverksamheten, genom att transportera material eller utrustning. En studie
visar att kostnaden för hantering av gipsskivor sjönk uppskattningsvis 20 % genom att
nyttja tredjepartslogistik (Ekeskär, 2016).
”Tredjeparts” syftar till att företaget är oberoende, att företaget inte är varuägare eller
har nyttjanderätt till materialet. Varuägaren står fortfarande ansvarig om något händer
materialet och är ansvarig att materialet levereras enligt överenskommelse (Ahl &
Johansson, 2002).
Fördelarna med tredjepartslogistikföretag måste balanseras mot att säljaren fortfarande
har ansvaret för materialet. Stora faktorer vid en sådan balansering är risk, inflytande
och förtroende. För lyckat samarbete måste båda parter ha ständigt utbyte av
information, ömsesidig öppenhet samt tillit (Ahl & Johansson, 2002). Samarbetet med
tredjepartslogistikern ska ses som ett långsiktigt partnerskap (Ekeskär, 2016).
Vid kontraktering av tredjepartslogistiker är syftet oftast att lösa befintligt problem.
Detta leder ofta till ett strategiskt beslut med byte av tillvägagångssätt där
interimperioden tillfälligt påverkar materialflödet negativt. Processen uppfattas ofta
som omständlig och utdragen vilket kan skapa onödig frustration och påverka
arbetsmiljön negativt (Ahl & Johansson, 2002).
När kunden lämnar över kontrollen över logistikaktiviteter kan kunden tappa kunskap
och kompetens till tredjepartslogistikföretaget. Vid avbrutet samarbete riskerar kunden
sakna förmåga att lösa uppgiften självständigt samt att företagskänslig information
läcker ut (Ahl & Johansson, 2002). Det har också identifierats en oro kring strategiska
frågor, finansiella frågor och operationella frågor. Exempel på dessa är risker kring
möjlighet att möta kundens behov, orealistiska debiteringsmodeller, avsaknad internt
av kunskap kring kostnader kopplade till logistik och en oro kring otillräcklig
kompetens hos tredjepartslogistikern (Rudberg & Ekeskär, 2016)
För att påvisa tredjepartslogistikens effekter genomfördes en studie av Stenberg (2010)
vilken undersökte implementeringen av inbärningstjänster vid ett stambyte. Studien
beräknade kostnader för olika alternativa arbetssätt och konstaterar att tillämpningen av
inbärning via ett tredjepartslogistikföretag medför lägre totalkostnad samt potentiella
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fördelar i mjuka parametrar associerat till lägre sjukfrånvaro och skaderisk (Stenberg,
2010).
Det är viktigt att inse att det är kompetensen från tredjepartslogistikern som byggnadsindustrin behöver, inte samarbetsparten som sådan. Drivkraften för tredjepartslogistikern är att de har hittat en affärsmöjlighet och ett behov de kan tillgodose
(Rudberg & Ekeskär, 2016).
3.3.4 Exempel på liknande tredjepartslogistik inom byggbranschen
Norra Djurgårdsstaden, NDS, är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt, beläget
i Stockholm, med en specifik miljöprofilering (Stockholm stad, 2016).
Erfarenheterna från det tidigare projektet Hammarby Sjöstad har visat att långsiktig
planering, gemensam målbild och stegvist genomförande skapar goda förutsättningar
att lyckas. Detta togs i beaktning inför planeringen av NDS som bland annat införde
tvingande anslutningskrav med anslutningsavgift, grindslant, á-prislista och tydliga
direktiv gällande logistikverksamheten redan vid markanvisningen samt inkluderad i
AF-delen. Detta ledde till att Stockholms stad upphandlade en extern tredjepartslogistiker för att samordna logistiken och bidra till att uppnå kraven att minimera
miljöpåverkan från stadsutvecklingsprojektet (Stockholms Stad, 2010).
Tillvägagångssättet är att etablera ett bygglogistikcenter, BLC, vilket är en fysisk plats
i området logistiksamordningen utgår ifrån. Målet är att minska onödiga förflyttningar
av material och samordna aktiviteter för att minska totala antalet transporter (Eriksson
& Karrbom Gustavsson, 2016).
Eriksson & Karrbom Gustavsson (2016) uppmärksammar flera viktiga komponenter
för en effektiv bygglogistik men även svårigheter gällande anpassningen till extern
tredjepartslogistik för byggherrar och entreprenörer som grundas i okunskap. Nedan
följer några av de punkter som konstateras i studien.
•
•
•
•

Osäkerhet kring kostnaden för logistiklösningen var hög för alla aktörer samt
osäkerhet kring om företagens standardlösning för logistikverksamhet kunde
användas.
Planeringsutmaningar - där förslaget var att inkludera entreprenörer och
leverantörer tidigt för att planera en effektiv bygglogistik gemensamt.
Betydelsen av en tydlig riskfördelning och incitament sett utifrån osäkerheterna
inför projektet komplexitet.
I princip alla aktörer i studien såg tredjepartslogistiken och logistikkostnaden
som negativ risk.
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4

Nulägesbeskrivning

Detta kapitel behandlar den empiriska undersökningen. Först förklaras utformning och
bakomliggande faktorer för den centralt beslutade tredjepartslogistiklösningen, därefter
förklaras respektive leveransupplägg mer i detalj. Kapitlet avslutas med en sammanställning av samtliga intervjuer.

4.1 Företagsbeskrivning
Nedan ges en förklaring av involverade företags roll i Vallastaden och studien.
4.1.1 Skanska
Skanska är byggherre och byggentreprenör vid Skolan och Bostadshuset. Skanska är
ett av Sveriges största byggbolag och är uppdelat i fyra verksamhetsdelar: bygg och
anläggning, bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling.
1887 grundades Skånska Cementgjuteriet och startade snart byggverksamhet. 1897
etablerades första uppdragen på den internationella marknaden. 1984 blev
koncernnamnet Skanska. Skanska är idag etablerade i tio europeiska länder samt USA.
2015 var antalet anställda 48500, varav 10300 i Sverige. Antalet sålda bostäder 2015
var 2200 i Sverige, 4100 totalt inom koncernen (Skanska AB, 2016).
Involverade i Vallastaden är Verksamhetsgren Hus, Region Hus Sydost, distrikt
Östergötland. Båda projekten är egenutvecklade vilket innebär att Skanska själva är
både byggherre och byggentreprenör.
4.1.2 DHL Freight
DHL är en av världens ledande logistikkoncerner och utför leveranser till
byggarbetsplatserna i Vallastaden för Skanskas räkning. DHL är Skanskas
samarbetspartner för leveranser inom företaget. Samarbetet startade 2009 och har
utvecklats och förfinats till att involvera bl.a. samlastning och kundserviceintegration
(DHL Freight, 2016).
4.1.3 Sweco
Sweco har ett övergripande samordningsuppdrag åt Linköpingsexpo AB. Sweco är ett
konsultbolag verksamma inom teknik, miljö och arkitektur. Företaget är verksamt i 70
länder med 14500 anställda varav 5600 i Sverige (Sweco AB, 2016).
4.1.4
Linköpingsexpo AB
Linköpingsexpo AB har uppdrag att driva och genomföra projektet Vallastaden 2017.
Bolaget ägs av Linköpings Kommun som är initiativtagare till projektet
(Linköpingsexpo AB, 2016).
4.1.5
Swerecycling
Swerecycling ingår i Swerock, ett dotterbolag till PEAB AB, och ansvarar för
tredjepartslogistiksamordningen i Vallastaden samt flertalet andra åtaganden så som
inhägnad av området, elektroniska grindar och övervakning. Swerock är en av Sveriges
största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross och Swerecycling är inriktade
på avfallshantering (Swerecycling, 2016).
4.1.6 Organisationsstruktur Vallastaden
I Figur 9 förtydligas organisationsstrukturen inom logistikverksamheten för
Vallastaden. Pilarna mellan enheterna representerar kontraktshandlingar. Figuren
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innehåller en beslutshierarki över organisationen samt övergripande bild av
beslutskedjan i Vallastaden.

Figur 9 Organisationsstruktur i projektet Vallastaden (Engberg & Edstrand, 2016)

4.2 Stadsdelen Vallastaden
Vallastaden, Figur 10, är en ny stadsdel i Linköping och även bomässa under
sensommaren 2017. Området är beläget i sydvästra Linköping nära universitetet och
Mjärdevi, med företag som Ericsson, SAAB och Autoliv. Idéerna kring Vallastaden
togs fram 2011-2012 för att knyta samman stadskärnan med universitetsområdet och
visionen om ett bättre samhälle, hur vi ska leva och vad vill vi lämna vidare till framtida
generationer. Inom området byggs ca 1000 bostäder samt skola, förskola,
parkeringshus, kyrka m.m. under. Området är fördelat på ett stort antal olika byggherrar
och entreprenörer (Linköpingsexpo AB, 2016).
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Figur 10 Karta över Vallastaden (Linköpingsexpo AB, 2016)
Som mest beräknas 800 byggnadsarbetare vara på plats samtidigt. Området har mycket
hög exploateringsgrad och planeras som bilfri stad med tät bebyggelse och små
byggrätter. Byggnationen sker under ca 2 år. Förutsättningarna för byggnationen är
speciella då utrymmet för respektive byggprojekt är mycket begränsat. Byggherrarna
har förbundit sig att samverka kring logistiken. I tidiga analyser beräknas inleveranser
av gods anlända med frekvens av en lastbil var fjärde minut under stora delar av
projektet (Vallastaden, 2016).
4.2.1
Bostadsprojektet
Vallastaden Bostad, se Figur 10, är ett Svanen-märkt projekt utvecklat av Skanska Nya
Hem. Det består av 48 bostadsrättslägenheter. Byggstart är april 2016 och inflyttning
beräknas ske sensommar 2017. Lägenheterna är fördelade på tre huskroppar varav Hus
A och C är sammanbyggda, Hus B är fristående. Hus A och C byggs med en
prefabricerad betongstomme i sju våningar och hus B utförs med en prefabricerad
massivträstomme i två våningar. Produktionen håller en hög prefabriceringsgrad för att
minska mängden material moment som ska hanteras på byggplats. Projektet är planerat
för att få en hög exploateringsgrad av tomten (Skanska, 2016).
4.2.2
Skolprojektet
Vallastaden Skola, se Figur 10, utvecklas av Skanska Kommersiell utveckling. Det är
en låg- och mellanstadieskola för ca 600 elever, ca 100 lärare. Den innehåller även
storkök, idrottshall samt en större skolgård. Byggnaden är utformad för att uppnå
”LEED platinum” vilket är en miljö- och energicertifiering. Efter färdigställande
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kommer Linköpings kommun, genom Lejonfastigheter AB, hyra fastigheten (Skanska,
2016).

4.3 En överblick av bygglogistiken i projektet Vallastaden
Kapitlet baseras på material från databasen, logistikmöten och observationer.
4.3.1 Den externa tredjepartslogistiklösningens leveransupplägg och
bakomliggande faktorer
Sweco fick i uppdrag av Expo-bolaget att utforma uppdragsbeskrivning för extern
tredjepartslogistiksamordning i Vallastaden. Logistikentreprenören ska uppfylla
flertalet kriterier under kontraktsperioden och ett är att erbjuda en bastjänst för
bygglogistik. Bastjänsten handlar om praktisk samordning av bygglogistiken i området
samt säkerhet och arbetsmiljö. Författarna har tagit del av samtliga kontrakt och
åtagandekrav för tredjepartslogistiken i Vallastaden.
Intressant för detta arbete gällande Expo-bolagets krav för bastjänsten inom logistik är:
•
•
•

Yttre skalskydd med elektroniska grindar
Upprättande av bokningssystem av lossningsplatser inom området via ITlösning
Upprättande och drift av bygglogistikcenter

Swerecycling har uppdraget och de har utformat en tredjepartslogistiklösning utifrån
uppdragsbeskrivningen. Utöver bastjänsten erbjuds tilläggstjänster inom områden som
restproduktshantering och boduthyrning.
Intressant för arbetet gällande Swerecyclings erbjudande till byggherrar och
byggentreprenörer är:
•
•
•
•
•

Anslutningen till bastjänsten via kontraktshandling samt anslutningsavgift
Bokning av lossningsplatser inom området via IT-lösning och kraven på
kundens följsamhet att nyttja tjänsten korrekt.
Inpassering för direktleveranser och distribution av gods via bygglogistikcenter
för inleveranser under en viss volym.
Föravisering av inleveranser.
Riskfördelning och krav på säljare respektive kund.

Ett bygglogistikcenter finns inom det inhägnade området, med syfte att samlasta mindre
leveranser och minska trafiken inom det inhägnade området. Bygglogistikcentret
erbjuder även kostnadsfri lagring under begränsad tid. Större leveranser körs som
direktleveranser till byggprojekten men slot-tid och lossningsplats förbokas så
logistikentreprenören har möjlighet att planera trafikflödet. Kravet är att samtliga
inleveranser bokas tre dagar i förväg samt föraviseras minst en timme före inpassering
till området. För att få tillgång till bokning via IT-systemet krävs anslutning till
bastjänsten. Det är dock inte ett krav i Vallastaden att ansluta sig till logistiklösningen.
De som väljer att inte ansluta sig tappar möjligheten att förboka lossningsplatser och
får istället anmäla sin ankomst till BLC och kontrollera om den önskade platsen är ledig
och därefter invänta nästa lediga tid, vilket i värsta fall kan handla om dagar.
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Anslutningsavgiften är baserad på projektens bruttoarea, BTA, vilket ger större
byggarbetsplatser en högre avgift. Små byggherrar, som privata villor erhåller en lägre
fast avgift för anslutning till bastjänsten.
Det sena införandet av tredjepartslogistiken har skapat en situation där Swerecycling
själva ansvarar för att ingå avtal med aktörer i Vallastaden. Då inga tydliga besked hur
organisationen eller den fysiska strukturen ska fungera i verkligheten försvåras
förhandlingarna initialt. Swerecyclings implementering av tredjepartslogistiklösningen
har försenats ytterligare efter upphandlingen vilket skapat svårigheter för Skanska att
anpassa sin logistikverksamhet till användning av tredjepartslogistiksamordningen.
Swerecycling sitter i en medlande position, där byggherrar och entreprenörer ska
samarbeta via Swerecycling, som äger rätten att använda allmänna ytor men saknar
rätten att utfärda tillstånd som krävs från kommunala tjänstemän. Detta skapar en
situation med långa ledtider för beslut i frågor som de inte själva äger men i slutändan
är ansvariga att kontrollera och/eller praktiskt genomföra.
4.3.2 Kundanpassning och flexibilitet
Swerecycling har via logistiksamordningsmöten lyssnat på byggentreprenörer och
byggherrar för att utforma en logistiklösning som Swerecycling anser vara attraktiv för
byggherrar och entreprenörer. Det har upptäckts att Swerecycling, byggherrar och
byggentreprenörer har olika åsikter kring vad som ska erbjudas och vilka krav som
ställs på parterna vid anslutning till tredjepartslogistiklösningen
Skanska anser att föraviseringen och begränsningen av inleveranser baserat på
godsvolym skapade minskad flexibilitet. Skanska anser att bokning av en lossningsplats
tre dagar i förväg och föravisering av förbrukningsmaterialleverans i praktiken var
ohållbar. Swerecycling har lyssnat på kritiken och tillåter att slingbilar från ett antal
utvalda grossister levererar förbrukningsmaterial och byggmaterial till området vid
förbestämda tidpunkter. Entreprenörer kan då beställa via grossisten som samlastar och
levererar till samtliga entreprenörer under en och samma körning. Detta minskar
godshanteringen vid BLC vilket sänker totalkostnaden.
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4.4 Observation vid byggarbetsplats
Följande kapitel behandlar genomförande och resultat av de observationer som gjorts
vid byggarbetsplatserna. Relevanta observationer har sammanfattats för respektive
entreprenad. Observationen fokuserar på att tydliggöra skillnader i leveransuppläggen
samt hur implementeringen av den centralt beslutade tredjepartslogistiklösningen
fortskridit.
4.4.1 Nulägesbeskrivning för projektet Skolan
Skolan ligger utanför tredjepartslogistiklösningens inhägnad vilket tillåter egen infart
och att Skolan fritt kan styra inleveranser utan hänsyn till andra aktörers aktiviteter och
eventuella grindpassager. Skolan har inga angränsande byggnationer och förfogar över
en större yta i form av skolgården för materiallager.
Vid skolan har man valt att ta emot leveranser mellan 06:30 och 15:00, i praktiken hela
arbetsdagen. Inga strikta leveranstider finns och det har observerats en osäkerhet när
leveransen ska ankomma vilket bidragit till att arbetsplatsen inte varit redo för att ta
emot enstaka leveranser. Platschefen vid projektet skolan anser att detta inte påverkar
den långsiktiga tidsplaneringen. Påverkan av enstaka leveransers försening eller missar
i kommunikationen kopplat till leveransprecision och leveransservice anses påverka det
dagliga arbetet och den kortsiktiga tidplanen. Enstaka förseningar kan leda till att
veckoplaneringen får revideras. Något som noterats är riskmedvetenhet kring leverans
direkt kopplad till utförandet av en aktivitet på tidplanens kritiska linje, då höjs
ambitionsnivån för att säkerställa hög leveransprecision.
Projektet Skolan tillämpar Skanskas interna leveransupplägg i samarbete med DHL,
vilket förtydligas i Figur 11. Viktigt att notera att det enbart är inflödet av material som
redogörs i figuren.

Figur 11 Leveransupplägg för Skanskas projekt Skolan (Engberg & Edstrand, 2016)

4.4.2 Nulägesbeskrivning för projektet Bostadshuset
Projektet är beläget innanför logistikentreprenörens skalskydd och grindar vilket
innebär att man måste anpassa sig till de förutsättningar som är reglerade i
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bygglogistikavtalet. Fastigheten är väldigt trång och för att lösa ytan för materiallager i
grundläggningsfasen nyttjas två grannfastigheter för materiallager. Längre fram i
byggnationen är projektet beroende av JIT-leveranser och samlastning av material. För
att hantera lagerhållning av material nyttjas BLC och för samlastning av leveranser
nyttjas Skanskas DHL-lösning.
För direktleveranser till projektet bokas slottider och lossningsplatser i IT-stödet som
tillhandahålls. Bokningen av lossningsplatser är baserad på att gatorna är trånga och
inte tillåter flera aktörer att samtidigt nyttja en lossningsplats för godsmottagning utan
störningar i trafikflödet.
Kvarteret delas med ytterligare fyra byggherrar vilka bygger samtidigt och
Bostadshuset är sammanbyggt med ett av grannprojekten. För att skapa en bild av
utrymmesbristen så uppgår fastighetsytan som inte är bebyggd till ca 300m2 vilket ska
rymma tornkran, bygghiss, förrådscontainers, materialager samt kommunikationsstråk.
Skanska har kommit överens med Swerecycling om en dedikerad lossningsplats för
lossning av betongstommen då Skanska av säkerhetsskäl har ställt höga krav för dessa
leveranser.
En förenklad bild av leveransupplägget till projektet Bostadshuset förtydligas i Figur
12. Viktigt att notera att det enbart är inflödet av material som redogörs i figuren.

Figur 12 Leveransupplägg för Skanskas projekt Bostadshuset (Engberg & Edstrand,
2016)
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4.5 Sammanställning av intervjuer
Transkriberingen av respondenters svar redovisas i bilaga 2. Nedanstående tabell utgör
sammanfattning av intervjuerna. Bilaga 2 återger intervjuerna ordagrant, vilket innebär
att texten är skriven i så kallat talspråk.
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5

Nulägesanalys

I detta kapitel redogörs för analysen av den empiriska undersökningen genom att sätta
den i relation till den teoretiska referensramen.

5.1 Leveransupplägget utgår ifrån projektets förutsättningar
Enligt Josephson (2013) tas avgörande beslut en byggnads utformning under förstudien,
programskedet och projekteringsskede. Att påverka riktningen av projekt sker lättast i
ett tidigt skede. Att revidera beslut senare i byggprocessen ger inte samma valmöjligheter att anpassa övrig verksamhet efter nya förutsättningar (Révai, 2012). Detta
gäller även logistikverksamheten för byggprojekt. Involveras logistikparametrar tidigt
i utformningen av byggprocessen kan proaktivt arbete inledas och skapa bästa möjliga
förutsättningar för logistikverksamheten och ökad lönsamhet för byggprojektet
(Josephson, 2013). Detta borde även stämma om tredjepartslogistik är aktuellt för ett
större byggprojekt med flertalet aktörer inom samma område. Att tidigt i byggprocessen
involvera samtliga relevanta aktörer och tillsammans planera hur logistikverksamheten
kan utformas ger ett proaktivt arbete för bästa möjliga förutsättningar och lönsamhet.
Det är viktigt för en tredjepartslogistiker att tidigt analysera förutsättningarna på plats
och lyssna på sina tilltänkta kunder för att optimera lösningen efter deras önskemål och
förväntningar.
I intervjuerna anses den centralt beslutade externa tredjepartslogistiklösningen som en
förutsättning för att hantera Vallastadens höga exploateringsnivåer och det stora antalet
aktörers parallella aktiviteter i området. Logistikentreprenören analyserar flödet av
aktiviteter och trafik i området för att skapa bästa möjliga förutsättningar och minimera
störningar.
Den höga exploateringsnivån tillåter inte större materiallagring. Detta har skapat ett
behov att tillämpa JIT-leveranser som verktyg i logistiksamordningen. Bokning av JITleveranser kombineras med bygglogistikcenter för att skapa en flexibel lagerhållning
nära byggprojekten, med möjlighet till mellanlager där avropstiden ut till projektet kan
kortas och lättare anpassas till produktionsstörningar jämfört med direktleverans från
materialleverantör. Tredjepartslogistiklösningen hjälper byggentreprenören att
fokusera på sin kärnverksamhet och därigenom bidra till en kvalitetsförbättring (Ahl &
Johansson, 2002). Den externa tredjepartslogistiklösningens leveransupplägg bidrar till
minskat slöseri genom att delvis eliminera onödiga rörelser, väntan och transporter
(Liker & Meier, 2006).
Vid Skolan är förutsättningarna helt annorlunda. Här finns inget direkt behov av en
logistiksamordning då inga aktörer är verksamma i direkt närhet. Detta tillåter att
traditionellt leveransupplägg med större materiallager kan tillämpas och att den egna
logistikverksamheten styrs lönsamt i egen regi. Enligt Abrahamsson & Karlöf (2011)
måste leveransupplägg anpassas utifrån projektet förutsättningar med fokus att minska
resursanvändningen. Utifrån Abrahamsson & Karlöf (2011) tappar således
bygglogistikcentret och bokning av lossningsplats sitt mervärde för kärnverksamheten
vid projektet Skolan och skapar enbart ytterligare en resursökande nod i
leveransupplägget.

5.2 Kortsiktigt förhållningssätt i projektet Vallastaden.
Via den empiriska undersökningen har författarna uppfattat en osäkerhet kring den
centralt beslutade tredjepartslogistiklösningen i Vallastaden. Författarna anser att
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osäkerheten grundas i det sena inträdet av tredjepartslogistiklösningen. Det som
konstaterats av den empiriska undersökningen är att förutsättningarna för
logistikverksamheten har ändrats vartefter projektet fortskridit. För Bostadshuset har
det sena inträdet resulterat i att Skanska tvingats ändra sin initiala plan för
logistikverksamheten. Vidare skapade det sena inträdet och de nya förutsättningarna ett
ifrågasättande av tredjepartslogistiklösningens påverkan på Bostadshuset. De nya
förutsättningarna leder till att tidigare värdeskapande aktiviteter nu helt omarbetas för
att anpassas till nya förutsättningar vilket enligt Liker & Meier (2006) är slöseri.
Författarna anser att under påskyndade förhållanden implementera en tredjepartslogistiklösning i ett senare skede medför onödiga risker. Att påskynda
implementeringen skapar utrymme för missförstånd. Tredjepartslogistiklösningen har i
intervjuerna omnämnts unik och det projekt där den tekniska lösningen som erbjuds ska
testas första gången. Författarna anser att en interimperiod blir högst trolig där eventuell
problematik och barnsjukdomar för den obeprövade lösningen behandlas. Avsaknaden
av ett formellt anslutningskrav har skapat en situation där det finns en uppfattning att
byggentreprenörer kan bedriva sin verksamhet utan att påverkas av tredjepartslogistiklösningen, dock är anslutning till tredjepartslogistiklösningen i princip en
grundförutsättning för att styra inflödet av material.
Vallastaden förväntas hålla sin bomässa september 2017, vilket angivits som preliminär
slutpunkt för användningen av tredjepartslogistiksamordningen. Samtliga respondenter
är överens om att den externa tredjepartslogistiksamordningen över tid har goda
möjlighet att skapa en besparing för Skanskas projekt som helhet. Författarna noterar
här att den tid som behövs för att generera en besparing är okänd och vilken utsträckning
tredjepartslogistiklösningen kan nyttjas är beroende av tiden som en fungerande lösning
finns. Då anslutningsavgiften är en fast summa fastställd utifrån BTA, orsakar
ytterligare försening en potentiellt kortare period att generera besparingar vilket innebär
att lösningen blir kostnadsdrivande och inte värdeskapande.
Hur lönsamheten i ett enskilt projekt påverkas av tredjepartslogistiklösningen kan
beräknas genom en totalkostnadsanalys. En totalkostnadsanalys är samtidigt ett sätt för
byggentreprenörer att utvärdera sin egen verksamhet för att uppmärksamma dolda
kostnader (Oskarsson, et al., 2013). Det anses svårt att helt kvantifiera en tredjepartslogistiktjänst då slutresultatet av en tjänst först framkommer vid avslutat projekt samt
att det oftast behövs ett referensprojekt som förtydligande exempel (Ahl & Johansson,
2002).
Att exkludera anslutningskrav i Vallastaden anser författarna påvisar inslag av ett
kortsiktigt förhållningssätt till logistikverksamhet som grundats från bristande kunskap.
Författarna anser att exkluderingen bidrar till uppkomsten av samtliga faktorer för att
inte lyckas med ett långsiktigt partnerskap (Mattsson, 2012). Samtliga respondenter
ifrågasätter valet att exkludera anslutningskrav och anser att det orsakat ytterligare
oklara förutsättningar för aktörer i Vallastaden.
Vid intervjuerna uppmärksammas flera skilda åsikter och oklarheter som grundats i de
oklara förutsättningarna från det sena inträdet och den påskyndade implementeringen
av tredjepartslogistiklösningen. Ett exempel är hur bedömningen gällande effektivitet
samt hur utvärdering av tredjepartslogistiklösningens verksamhet ska ske. Här uppvisas
inget gemensamt mål eller eftertanke vid intervju. Enligt Bartholdi, et al. (2013) är det
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vanligt förekommande att kunden, i detta fall Expo-bolaget, inte varit tydliga med vad
man förväntar sig gällande logistikverksamheten från tredjepartslogistikentreprenören.
Ett liknande upplägg med centralt beslutad extern tredjepartslogistik återfinns i Norra
Djurgårdsstaden, Stockholm. Implementeringen av extern tredjepartslogistik i
Vallastaden och NDS beslutades på liknande grunder. Målet var att minska onödiga
förflyttningar av material och samordna aktiviteter för att minska det totala antalet
transporter i området. Skillnaden från Vallastaden är att i NDS var förutsättningarna
kring en tredjepartslogistik tydliga från början i stadsutvecklingsprojektet. Lösningarna
i NDS baseras på tidigare erfarenheter från Hammarby Sjöstad där man
uppmärksammat att goda förutsättningar i ett tidigt skede är en framgångsfaktor för ett
lyckat projekt (Stockholms Stad, 2010).
Även i NDS uppmärksammas liknande negativa reaktioner från byggherrar och
byggentreprenörer som i Vallastaden (Eriksson & Karrbom Gustavsson, 2016).
Reaktionerna grundas i ett kortsiktigt förhållningssätt till logistik kopplat till att byggentreprenörer enbart vill nyttja delar av tredjepartslogistiklösningens tjänster för att
uppnå högsta möjliga lönsamhet i sitt enskilda projekt (Josephson, 2013). Författarna
anser att kortsiktigt förhållningssätt delvis kan motverkas om rätt förutsättningar skapas
tidigt i byggprocessen av en tredjepartslogistiker. En tidig involvering av
tredjepartslogistiker i ett större byggprojekt skapar förutsättningar för att utforma en
logistikverksamhet som bygger på Mattssons (2012) faktorer för ett lyckat samarbete
mellan leverantör och kund.

5.3 Identifieringen av värdeskapande för slutkunden
För att skapa förbättring inom byggbranschen har Von Platen (2009) bland annat
rekommenderat tillämpningen av Supply Chain management. Författarna har undersökt
tredjepartslogistiklösningen genom konceptet SCM och identifierar hur lösningen
arbetar med värdeskapande för slutkunden genom resursminskning. Utifrån den
empiriska undersökningen och teorin identifieras att den externa tredjepartslogistiksamordningen tillämpar tre fokusroller inom Supply Chain Management teori (Vrihoef
& Koskelas, 2000; Eskeskär & Rudberg, 2016). Dessa roller är:
•

•
•

Roll 1: Fokuserar på att tydliggöra gränssnittet mellan försörjningskedjan och
byggarbetsplatsen. Valet att tillämpa centralt beslutad extern
tredjepartslogistiksamordningen är ett sätt att aktivt arbeta med att tydliggöra
gränssnittet mellan leverantör och byggarbetsplats. Enligt Josephson &
Saukkoriipi (2009) är ökad medvetenhet gällande logistikverksamhet ett stort
behov inom byggbranschen.
Roll 3: Fokuserar på att effektivisera byggarbetsplatsen. Tredjepartslogistiklösningen ger projektet Bostadshuset tillgång till avgörande styrmedel för att
klara logistikverksamheten i det högt exploaterade området.
Roll 4: Fokuserar på att flytta värdeskapande från byggarbetsplatsen bakåt i
försörjningskedjan. Tredjepartslogistiklösningen erbjuder via sin bastjänst
lagermöjligheter vid BLC, där det finns förutsättningar för bättre hantering och
minskad skaderisk. BLC erbjuder även exempelvis tilläggstjänst inom
samlastning där lägenhetspackning från flertalet olika inkommande leveranser
kan utföras åt byggentreprenörer.
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Identifieringen av flertalet fokusroller inom SCM för tredjepartslogistiklösningen visar
en god möjlighet att minska resursanvändningen vid rätt användning. Observeras
problemet inom konceptet för SCM kan en tredjepartslogistikers betydelse ifrågasättas.
Vid tillämpning av roll fem som kan anses som målet inom SCM kommer en
tredjepartslogistikentreprenör enbart spela en mindre roll sett till samtliga
affärsprocesser inför en försörjningskedjan inom konceptet SCM. (Oskarsson, et al.,
2013) Det visar att tillämpningen av centralt beslutad extern tredjepartslogistiksamordning inom konceptet för SCM inte är en tillräckligt övergripande lösning för att
minska resursanvändning till den önskade nivån som Von Platen (2009) identifierat för
byggbranschen. Tillämpningen av SCM försvåras samtidigt av att det enligt Sandberg
(2007) saknas praktiska exempel för hur roll fem ska tillämpas i verkligheten.
Utifrån observationer som gjorts vid bostadsprojektet så verkar viljan för kundanpassning i Vallastaden finnas. I de svar som framkommit i intervjuerna på frågan om
hur en tredjepartslogistiker påvisar vilja finns en gemensam bild från respondenterna
att det handlar om ett bra samarbete mellan parterna där det finns ett ömsesidigt
förtroende. Att det finns en lyhördhet och flexibilitet. En viktig synpunkt från
respondenterna är att det är viktigt att tredjepartslogistikern visar att de tänker proaktivt,
visa sin vilja genom att komma med lösningar på problem redan innan kunden har bett
om det tack vare att de nyttjar sin kompetens och inte bara följer ramen inom vilken de
är upphandlade. Det har även observerats att kostnaderna för logistiken synliggörs på
ett nytt sätt i samarbetet med tredjepartslogistiklösningen. Kostnader som tidigare dolts
i en annan resursnivå, vilket kan bekräfta det som framkommit i tidigare forskning, där
Janne (2016) skriver att JIT-leveranser ledde till ökade kostnader.
Personal vid Bostadshuset upplever att de har en bra dialog med Swerecycling och får
gehör för de synpunkter och behov som framförs samtidigt som även Swerecycling
kommer med synpunkter där Skanska får anpassa sig. Ett exempel på detta är en dialog
kring en säker lossningsplats för den prefabricerade betongstommen där man
tillsammans hittade en lösning som blir bra både för bostadsprojektet och för
logistikentreprenören. Det är ännu för tidigt att säga hur kundanpassningen av
tilläggstjänster fungerar då inget av det i skrivande stund är implementerat.
Hur en incitamentlösning skulle kunna utformas för tredjepartslogistik inom större
projekt med flera aktörer har inte diskuterats i Vallastaden. Respondenterna kunde inte
ge några konkreta förslag på hur eller vart en sådan incitamentslösning skulle kunna
tillämpas och ansåg det generellt svårt att skapa. Här anser författarna att det finns
potential till förbättring genom att formulera avtal med incitament och således skapa en
belöning att utveckla och anpassa sin verksamhet för att minska omkostnader. Ett
partnerskap på de premisser som presenteras i 3.3.1 kan vara en grund för att hitta en
sådan lösning. Författarna föreslog under intervju är att fördela den ekonomiska risken
mer utspritt över organisationsstrukturen. Här anser samtliga respondenter att
tillämpningen av ABM07 är tillräcklig.

5.4 Koppling till målet
Genom resultaten i analysen ovan anser författarna målet att undersöka hur införande
av extern tredjepartslogistiklösning påverkar entreprenaden Bostadshuset samt hur
den blir värdeskapande för byggentreprenören är uppfyllt.

33

Diskussion och slutsatser

6

Diskussion och slutsatser

Avslutningsvis presenteras de svar författarna funnit till frågeställningarna. Vidare
behandlas arbetet utifrån en helhetssyn genom diskussion gällande resultat, metod,
begränsningar, slutsatser och rekommendationer samt vidare forskning.

6.1 Återkoppling till syfte och frågeställning
Vad är det för skillnad i leveransuppläggen mellan de två entreprenaderna Skolan och
Bostadshuset?
•

Skillnaden är tillämpningen av olika strategier som baserats utifrån
förutsättningarna för respektive byggplats. Skolans leveransupplägg är baserat
på traditionell metod som tillåter större materiallager på byggplats. Där används
också Skanskas egen lösning tillsammans med DHL med externlager och
samlastning sker på terminal. Skolan har själva kontroll över hela flödet.
Bostadshusets leveransupplägg är baserat på metoden JIT-leveranser då
möjligheten till materiallager vid byggplats är mycket begränsad. Projektet
arbetar för att nyttja fördelarna med den externa tredjepartslogistiklösningen
och den flexibilitet den ger projektet. Det kombineras med Skanskas egen
lösning tillsammans med DHL för att få större samlastade volymer och därmed
få direktleveranser in till projektet utan att behöva lasta om på BLC. Vid båda
projekten har projektspecifik logistikplan framtagits som tydliggör hur alla
inblandade ska hantera logistiken.

Hur kan ett sent inträde av en extern tredjepartslogistiklösning nära inpå produktion
potentiellt påverka en entreprenad i Vallastaden?
•

Vid Bostadshuset observerades slöseri grundat i de oklara förutsättningarna
gällande den fysiska implementeringen av tredjepartslogistiklösningen.
Försening av starten har delvis motverkat den tänkta effekten av
tredjepartslogistiklösningen. Implementeringen har skett under förhastade
förhållanden vilket medfört missförstånd och att delar gällande bedömning av
effektivitet och kundnöjdhet inte tagits i beaktning. Det skapar även problem
för tredjepartslogistikern när de projekt som startat tidigt i Vallastaden har
skapat egna rutiner och lösningar som nu måste brytas för att ”rätta in sig i
ledet”.

Är värdeskapande för byggentreprenören prioriterad av tredjepartslogistiklösningen
och hur påvisas detta?
•

Det har observerats att värdeskapande för byggentreprenörer är högsta möjliga
lönsamhet i varje enskilt projekt. Författarna har noterat att det övergripande
syftet att implementera den externa tredjepartslogistiklösningen inte är helt
förenligt med byggentreprenörens lönsamhet. Här uppstår en intressekonflikt
där tredjepartslogistikentreprenören har en viktig roll att balansera
resursminskning och således värdeskapande för slutkunden genom
tillämpningen av det uppdrag de blivit tilldelade.

Arbetets syfte har varit att undersöka hur en centralt beslutad extern
tredjepartslogistiklösning påverkar ett byggprojekt. Genom de studier som gjorts och
de slutsatser som kan dras utifrån dessa anser författarna att syftet är uppfyllt.
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Centralt beslutad extern tredjepartslogistik har stor potential att skapa förutsättningar
för resursminskning inom stadsutvecklingsprojekt. Genom att tillämpa konceptet SCM
har det identifierats att tredjepartslogistik kan öka lönsamheten för byggentreprenörer
genom att erbjuda verktyg som en enskild byggentreprenör kanske inte har internt vid
komplexa stadsutvecklingsprojekt. Det som framkommit i studien är vikten av att
involvera tredjepartslogistikentreprenören tidigt i byggprocessen. Exempel på
konsekvenser som uppkommit på grund av att inte involvera tredjepartslogistikern
tidigt i byggprocessen är det slöseri som observerats och behandlats i tidigare kapitel.

6.2 Resultatdiskussion
De slutsatser vi kommer fram till i vår analys utifrån observationer och intervjuer
bekräftar den bild det teoretiska ramverket ger om komplexiteten i stadsutvecklingsprojekt gällande logistik. Svaren respondenter ger vid intervju kan kopplas till de
slutsatser som uppmärksammats av Stockholm stad (2016) och ger samstämmighet i
synen från byggherrar och byggentreprenörer att involvering av en
tredjepartslogistikers tidigt i ett stadsutvecklingsprojekt har möjligheten att skapa
förutsättningar för bättre lönsamhet.
Komplexiteten kring hur byggprojekt ska planera sin logistik gör att en hantering av
frågan i tidigt skede i projekten är avgörande. Om potentialen i tredjepartslogistik för
byggprojekt ska nyttjas behöver dialog föras tidigt mellan de inblandade parterna där
projektets förutsättningar måste styra hur tjänsten ska utformas.
Arbetet är utformat för att undersöka problemformuleringen utifrån en
byggentreprenörs synvinkel och ge byggentreprenören ett underlag för
ställningstagande till centralt beslutad tredjepartslogistik. Resultatet ger en delvis
tvetydig bild av centralt beslutad tredjepartslogistik och kan lätt tolkas som att resultatet
gagnar byggentreprenören genom att förkasta medverkan i framtida projekt. Detta är
grundat i att projektet Vallastaden har haft stora problem med implementeringen av den
extern tredjepartslogistik. Författarna vill poängtera att det finns ytterst lite som talar
för att en byggentreprenör bör förkasta medverkan i liknande projekt i framtiden utifrån
arbetets resultat.

6.3 Metoddiskussion
De metodval som har gjorts för vår studie har varit lämpliga utifrån vår frågeställning
då de svar vi funnit stämmer överens med den bild tidigare forskning visat och utfallet
av metoderna är det förväntade kopplat till hur referenslitteraturen föreskriver.
Intervjuerna som genomförts visar på en relativt samstämmig bild, oberoende av
respondenternas roller. Detta ger en högre validitet till respondenternas svar.
Edstrand har via sin yrkesroll som platschef haft kontinuerlig kontakt med samtliga
respondenter både före och efter genomförandet av intervju. Engbergs deltagande
kopplat till Edstrands yrkesroll innebär att åsikter och samtal utanför officiella forum
och intervjuer färgat författarna. Detta medför även uppkomst av etiska frågor gällande
samtycke kring publicering av uttalanden och åsikter kopplat till de åsikter och
samtalen. Författarna har i vissa fall fått en mer direkt förklaring kring problemområdet
och respondenters åsikter än vad som går att utläsa ur transkriberingen. Författarnas val
är att inte publicera dessa uttalanden kopplat till förtroende och samarbete med samtliga
respondenterna inom projektet Vallastaden.
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Författarnas roll i Vallastaden har gett en unik möjlighet till fördjupad kunskap för att
besvara frågeställningen. Det har gett författarna en möjlighet att observera skillnader
mellan vad personer påstår och sedan vad som händer i verkligenheten. Dock är
informationsinhämtningen inte selektiv i sitt urval vilket gör det svårt att skapa en
generell helhetsbild som enbart är inriktad på problemområdet. Det betyder att delar av
informationsinhämtningen delvis inte varit relevant för arbetes frågeställning.
Ett val av alternativa metoder för att undvika bias hade varit att genomföra en
kvantitativ mätning. En av grundtankarna för arbetet var att jämföra leveranserna till
Skolan och Bostadsprojektet för att se vilken påverkan tredjepartslogistik har på flödet
till byggprojektet, vilket hade gett en ytterligare dimension till detta arbete. Tyvärr har
förutsättningarna för en kvantitativ mätning av påverkan på leveranserna till projekten
kopplat till tredjepartslogistiken inte kunnat genomföras på grund av den försenade
implementeringen av logistiklösningen för Vallastaden.

6.4 Begränsningar
Författarna har inte hittat källan till varför det har varit svårt att implementera
tredjepartslogistiklösningen i ett tidigt skede i Vallastaden. Det som framkommit under
arbetets gång är att det behöver sökas svar högre upp i organisationsstrukturen för
Vallastaden, men där har arbetets avgränsningar gjort att detta prioriterats bort och
behandlas därför inte i denna rapport.

Valda metoder riktar sig enbart på Skanskas verksamhet inom Vallastaden. Alternativa
synpunkter från olika byggherrar och byggentreprenörer inom Vallastaden har delvis
uppmärksammats vid logistikmöten. Det är viktigt att poängtera att arbetet enbart
innehåller ett begränsat antal synvinklar på centralt beslutad tredjepartslogistik utifrån
de många aktörer som är en del av projektet Vallastaden.

6.5 Slutsatser och rekommendationer
Författarnas slutsats av examensarbetet är att extern tredjepartslogistiklösningen har
goda möjligheter att positivt påverka lönsamheten för ett byggprojekt om rätt
förutsättningar skapas.
För att skapa goda förutsättning för en byggherre och/eller byggentreprenör vid
implementering av en centralt beslutat externt tredjepartslogistiklösning så krävs:
•
•
•

Tidig involvering av tredjepartslogistikentreprenören i projekteringsskedet med
mottot ”först och sist på plats vid produktion”
Tydliga och väl utarbetade förutsättningar vid upphandling med
anslutningskrav samt möjligheten till anpassning av den tekniska lösningen
utefter kundens identifierade behov.
Öppen och kontinuerlig dialog i alla led inom organisationsstrukturen.

6.6 Förslag till vidare forskning
Författarna har under arbetet noterat en otydlighet i var i byggprocessens organisation
det grundläggande ansvaret ligger för att hantera logistiken i stora byggprojekt likt
Vallastaden. Ett förslag från författarna till vidare forskning är att tillsammans med de
kommunala enheter som hanterar samhällsbyggnadsfrågor söka svar på hur man redan
i den grundläggande stadsplaneringen även tittar på de logistiska utmaningarna.
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Bilaga

Bilaga 1: Intervjuguide
•
•

•
•

•
•

•

Hur ser du på värdeskapande för kunden gällande tredjepartslogistik?
Hur tycker du en rättvis bedömning av en tredjepartslogistikern effektivitet bör
ske?
Följdfråga: Är det den egna verksamheten eller kundens verksamhet som ska
effektiviseras?
Vad tycker du är ett effektivt arbetssätt för en tredjepartslogistiklösning, vem
ska styra arbetssättet och i vilken grad?
Följdfråga: Hur kan en rimlig riskfördelning mellan kund och leverantör se ut?
Hur ser du på det centralt beslutad tredjepartslogistiklösningen?
Följdfråga: De underlag som du sett från upphandlingen, kontra hur
verkligheten ser ut. Stämmer de två bilderna överens med varandra? Har du
någon uppfattning om det?
Hur påvisar en tredjepartslogistik sin vilja att bidra till värdeskapande för
kunden?
Hur hanterar en tredjepartslogistik incitament att utföra ett kontinuerligt bra
jobb?
Följdfråga: Ska bedömningen fokusera kring vad kunden anser vara ett bra jobb
eller leverantören?
Hur är din syn på en tredjepartslogistik gällande proaktivt arbete för att
förebygga slöseri?
Följdfråga: Tror du slutkunden är villig att betala för en logistiksamordning?
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Bilaga

Bilaga 2: Sammanställning av transkriberade intervjuer

Vilken roll har du i Logistiksamordnare
Platschef
Vallastaden?
Vilken utbildning har du Ingen, har utbildning inom PR och Kommunikation Ingen utbildning utan erfarenheter som
gällande logistik?
lastbilschaufför och säljare
Fallstudie frågor
Hur
ser
du
på
värdeskapande för kunden
gällande
tredjepartslogistik?

Tittar man på byggproduktionen i sig så tillför den
inte något värdeskapande, har byggentreprenören
den kunskapen eller resursen själv så behövs
egentligen inte en 3e-parts-logistiker. De fyller ett
tomrum som finns idag. Men i stora komplexa
projekt så kan de behövas som en samordnande
funktion och då ökar det värdeskapande om det
inte blir massa stopptider och hinder utan man får
ett bra flöde. Sen kan man, så som vi gjorde på US
när vi jobbade på kvällstid och tog in materialet
med 3e-parts-logistiker. Då ökades den
värdeskapande tiden för yrkesarbetarna som kunde
jobba fritt på dagtid, när det var färre man på
bygget. Det kunde entreprenörerna lika gärna
själva gjort, men nu nyttjade man dygnets alla
timmar, man hade två skift och skiftet på kvällen
tog in materialet när det är tomt på bygget,
kranarna är lediga och bygghissarna kan användas
för att transportera personal istället.

Jag har tittat på frågorna innan och skrivit ner lite
vad jag tänkte. Jag har skrivit att lägga ut sin
lagerhållning eller leveransfunktion och liknande
logistiktjänster på en entreprenad till en extern part
kan vara ett sätt för företag att spara pengar och
fokusera på kärnverksamheten. Då tänkte jag att ni
ska göra det ni är duktiga på så att säga, och resten
med alltså logistik, det kan vara transporter, det kan
vara inbärningshjälp, det ska liksom vi kunna
hjälpa er med. Likaså att minska svinn och andra
saker som kan tänkas uppkomma på en arbetsplats,
att du sitter i det dilemmat att du kan inte hitta
godset som du har beställt. Det finns inte där man
tror sig ha ställt det, utan man ska springa runt och
leta, och sen så kanske det till och med har
försvunnit, någon har varit där på natten och tagit
det och du får beställa nytt.
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Logistiksamordnare

3e-parts-logistik generell är ganska brett hur man
använder det. I er vinkling här med logistik i
Vallastaden så börjar jag egentligen från ett
generellt perspektiv och det ju egentligen att 3epartslogistik är att man använder ju egentligen en
expert i att hantera gods och just logistiska flöden.
Det ser jag som ett väldigt värdeskapande verktyg
om vi vet hur vi ska kravställa det. I Vallastaden så
har det ju satts upp krav från centralt håll hur saker
och ting ska se ut, och vi använder ju själva 3epartslogistik inom Skanska för att få hjälp med just
att konsolidera och distribuera gods och det är
väldigt kostnadseffektivt jämfört med att köra
något själv. Det ligger långt utanför vår egen
kärnverksamhet. Jag ser det som något, generellt,
väldigt positivt, att använda sig av sådana här
lösningar. I fallet Vallastaden blir värdeskapandet
mer åt att hålla ordning i området än specifikt för
oss byggherrar. Så man får inte glömma bort vad
målet med lösningen är. Det kommer att vara
värdeskapande även för oss, men inte alls i den
omfattning vi är vana vid när vi jobbar med det i
egen regi, med våra egna leveranser. Här är den ju
generell för området.

Bilaga
Hur tycker du en rättvis Den var klurig, hur mäter man hur effektiva de är?
bedömning
av
en Jag kan inte komma på något bra där.
tredjepartslogistiker
Det är ju mer sin egen effektivitet, om de är
effektivitet bör ske?
effektiva. Om man lägger ut den saken så är inte
det relevant, eller jo om man betalar för hela
uppdraget, men inte om man betalar för just den
tjänsten som är just nu när de ska transportera in
den pallen, ja då är det bra om de är effektiva om
det är ett tidssatt pris, men om det är ett kollipris
så spelar det inte någon roll hur effektiva de är
eller vilken metod de använder. Det är så olika
koncept om man tittar på de två största, Servistik
och Svensk Bygglogistik eller Swerock i detta fall.
Swerock tar betalt för den tid det tar att lossa
slingbilen medans Svensk Bygglogistik tar betalt
per kolli-intransport. Det är svårt att jämföra
effektiviteten i de två olika fallen. Hade man
betalat helheten för hela konceptet och
organisationen på något vis som en over-head
kostnad så hade man varit mycket mer mån om att
det ska vara effektivt. Så hur ska man mäta det?

Ja, då har jag skrivit så här och tänkt, att genom att
se på vad aktören har att erbjuda och erfarenheten
av liknande uppdrag. Och att det gäller allt från
transporter till avfallshantering och andra
tilläggstjänster som inbärningshjälp, uthyrning av
utrustning på plats och andra effektiva lösningar,
det kan ju vara som sagt var den här
avfallshanteringen då. Lite så hade jag tänkt mig.
Att få in allting just in time.
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Ja, den här frågan är ju lite svårare. Tittar man på
de klassiska mätningarna hur snabbt man ska
omsätta godset och hur rätt man plockar. Hur bra
tidshållning man har ut till projekten och så
vidare, det är ju de klassiska grundparametrarna
när man tittar på det här. Just för Vallastaden med
bygglogistik här så har vi faktiskt ytterligare
parametrar i hur pass snabba svarstider man har
och hur pass flexibla man kan vara, som är väldigt
viktiga för att det här ska rulla bra. Då håller jag
det lagom luddigt utan att gå in i detaljer. Vi har ju
egentligen redan en prislista för vad vi får betala
för saker och ting, så att det är ju inget som
påverkar oss hur effektiva de är i den hanteringen
egentligen utan det enda som påverkar oss är när
vi får godset mot när vi vill ha det. Där är det enda
sättet att följa upp det är egentligen att det
skriftligt sker beställningar. Systemmässigt, att de
finns dokumenterade. Att lyfta luren och ringa in
det fångas ju aldrig. Fast det har vi ju ofta själva
en tendens att göra, för vi har inte tid med att gå
och sätta oss, och då blir det symptomatiskt. Vi är
stressade, ringer in och vill ha in grejer och man
kommer överens om någonting, men hur utfallet
blir det har vi ingen koll på. Vi tappar
spårbarheten. Sen kan vi stå i projektet och gnälla
och de står på sin sida och säger att ni hade så kort
framförhållning så vi gjorde det bästa vi kunde
och vi hävdar att ni sa ju något annat än det vi
fick. Då är vi inne i det klassiska att vad säger
statistiken, vad säger underlagen? Men det finns
inget. Det är en brasklapp, det behöver vi tänka
på.

Bilaga
Följdfråga: Är det den egna
verksamheten eller kundens
verksamhet
som
ska
effektiviseras?

Den egna och kundens, men jag tycker fortfarande
det finns mycket kvar att göra med koordinering
av transporter, leveranser och planering i tidigt
skede. Det är inte alltid entreprenören som kan,
vill eller hinner skapa bra flöden och nya
byggvägar. Många gånger är det beställaren och
byggherren som i tidigt skede har möjligheten att
skapa bra förutsättningar. Har entreprenören inte
fått de bästa förutsättningarna och om det inte
finns något incitament så anpassar sig de efter
befintlig situation.

Jag tycker ju, utifrån vårt perspektiv, att vi är ju
här för att hjälpa er, det vill säga kunden. Det
tycker jag är en viktig utgångspunkt, att få ert
maskineri, ta det här Vallastaden till exempel som
är så tidspressat. Det är ju liksom för att underlätta
för er, få in leveranser, för andra som bygger. Det
här är ju ett väldigt specifikt, alltså, bygge
egentligen med 38 olika byggherrar. Att få det här
att liksom kugga i och få ett flyt genom det. Så
självklart sätter vi ert i fokus.

44

Det klassiska är att man effektiviserar sin egen
verksamhet hela tiden. Det är så man egentligen
utvecklar sig själv. Men att utveckla för kunden
det handlar ju om att jobba tillsammans med oss
kunder som är byggherrarna, och lyssna på våra
krav och önskemål. De kommer ju att jobba med
sina egna lösningar och kostnader, det är naturligt
och det gör vi också. Om de kommer att lyssna på
oss eller inte, hittills tycker jag de verkar lyssna.
Så där ska jag inte säga att det är något problem,
men det kommer finnas en gräns för vad de klarar
också. Det är en svår fråga att svara på, det är bara
en gissning om de kommer jobba för oss eller för
sig själva.
Mervärdet uppstår ju hos kunden.
Men måste man effektivisera kundens verksamhet
genom sin egen?
Så är det ju, men ska vi vara självkritiska så är vår
utmaning att ställa de kraven. Vet vi vilka krav vi
ska ställa? De kan inte gissa sig till vad som gör
oss effektiva, det måste vi tala om för dem.

Bilaga
Vad tycker du är ett effektivt
arbetssätt
för
en
tredjepartslogistiklösning,
vem ska styra arbetssättet
och i vilken grad? Det vi vill
komma åt är ju det här med
arbetssätt och vem är det som
styr egentligen hur den här
lösningen som man erbjuder
ska blir till och hur ska den
förverkligas? Är det tanken
att, nu kanske man ska
uttrycka sig rent krasst,
kunden är den som ska säga
vad man vill ha eller är det
upp till er att säga att vi
erbjuder er det här och så får
ni gärna vara med? Eller så
kan man säga att kunden
säger att de vill ha allt och
sen ska man försöka uppfylla
det, eller man sätter ju en
gräns någonstans.

Jag tycker att det finns olika logistiklösningar som
är effektiva på olika sätt och som passar olika bra
för olika projekt. I projekt med flera olika aktörer
så tycker jag att det kan finnas en vinning i att det
ligger som ett krav och förutsättning från
beställaren men att det är viktigt att lyssna in
behov och synpunkter från entreprenörer som är
experter på sin verksamhet. För Vallastaden så
tycker jag att det blev en bra lösning, det var inte
den jag trodde på från början. Jag gjorde en
totalentreprenadsupphandling med just-in-time
leveranser, klockslagsleveranser, och man fick
köra direkt in. Men jag tycker egentligen att, om
det här nu hade varit igång och varit ännu bättre än
vad det kanske är, så tycker jag ett den här
lösningen blev bättre än den som jag hade i min
tanke från början. Vi är i ett jättetrångt område, så
det här uppmuntrar ju till att man ska samlasta och
då slipper man få in så många bilar, så jag tycker
att det här är bättre. Jag tycker att det blev en bra
lösning. MEN, den skulle varit med tidigare i
diskussionerna med byggherrarna och de skulle
varit snabbare på plats och bättre rustade.

Jag tycker ju, vi är ju här och vi har ju satt upp
våra liksom mål. Det kan ju vara en hel del med
digitalt, alltså det här med
leveransbokningssystemet, det är ju en del att
alltså få in allting digitalt där du får en bild hur
transporterna ser ut, hur kanske resursbehovet ser
ut från er, vad ni behöver för någonting. Det kan
vara, men också känns det lite grann som att det
ligger på oss, hur var frågan nu igen? Lite så
kanske det har varit med det här
bygglogistikavtalet också där vi har en bastjänst
som ingår när ni tecknar, men sen får ni själva
frivilligt plocka på det ni vill ha i form av
tilläggstjänster. Och jag tycker att det är lite grann
gungor och karuseller liksom, man kan ju inte
detaljstyra allt utan det måste ju vara upp till var
och en, men ett baspaket liksom som man kör
utifrån.
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Det här är en rätt knivig fråga. Det har ju nu
handlats upp från kommunen så de har ju satt en
generell standard för hur det här arbetssättet ska se
ut. Då har man ju som tur är tittat på Norra
Djurgårdsstaden så man har några praktiska
exempel. Därefter måste vi börja rätta oss in i det.
Vi kommer ju samtliga att vilja styra arbetssättet
för hur det här ska fungera. Då kommer både 3eparts-logistikern och vi att försöka trycka in våra
kuggar mot varandra och hitta ett gemensamt
arbetssätt. Så jag kan inte säga vem som ska styra
arbetssättet. Vi kommer göra så gott vi kan för att
få det som vi vill och 3e-parts-logistikern kommer
göra så mycket de kan för att få det som de vill.

Bilaga
Följdfråga: Hur kan en Går ej att utläsa ur svaren
rimlig riskfördelning mellan
kund och leverantör se ut?

Nej, för spontant tänkte jag också, risk, den risken
som är det är ju att vi fallerar i vår logistiklösning
till er. Att ni kanske inte får ert material eller bilar
inte kommer in och det blir förseningar och ni får
viten. Men jag menar där, där får det inte fallera
helt enkelt utan vi ska ha sådana system så att det
ska gå. Även att vi då tittar på olika kvarter att det
kanske är blockat, många transporter är inne, men
då kanske man får ser alltså, finns det någon annan
väg att komma in? Vi kanske kan lossa någon
annanstans. Så att det, ja det är ju risk, det är det ju
men vi har försökt att tänka igenom det så gott
som det går i olika synvinklar och vinklar och vänt
och vridit på olika saker.
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En 3e-parts-logistiker, där får man inte glömma
bort vad deras uppdrag är och det är att hantera
godset. Man måste falla tillbaks på hur mycket
omsätter man i pengar? När vi pratar risk är det
ofta ekonomiska incitament bakom, och där står
det ju sällan i proportion i vad de får i ersättning
för sin insats när vi pratar om riskfördelning. Ett
misstag hos dem kan kosta oss hundra tusen. Är
det då vettigt att vi säger att ni ska betala oss
hundra tusen för det här nära hela deras uppdrag
under en månad kanske ger hundra tusen? Ett
misstag gör att all lönsamhet för månader framåt
är borta. Däremot tycker jag att det självklart ska
finnas en riskfördelning mellan parterna, där det
för oss handlar om en förutsägbarhet kring deras
leveranser, att de håller leveranstider och att vi får
de ledtider som är sagt. Om det där då fallerar,
visst vi kan sätta bonus-malus system med
ekonomiskt incitament, men skadorna blir så
mycket större i projekten än vad de här små
struntsummorna handlar om. Det borde däremot
finnas någon typ av krav på insatser som måste
göras när det inte fungerar.
däremot får man inte glömma bort att det måste
stå i proportion till ersättningen för det de gör,
annars funkar det inte. Allt bygger egentligen på
att man har ett långsiktigt tänk och vill ha nöjda
kunder. Har man det tillsammans med
leverantörer som känner ansvar så kan man alltid
lösa problemen.

Bilaga
Hur ser du på det centralt Jag tycker att det blev bra, eller det kommer bli
beslutad
bra. Det är lite sent igång. Jag hade velat haft det
tredjepartslogistiklösningen? ett halvår tidigare, men samtidigt så är det
fortfarande ingen ko på isen, MEN det är många
beslut man måste ta nu. Era lossningszoner till
exempel, de behöver spikas och sättas och det
skulle gjorts för länge sen. Man skulle haft det
klart. Så jag tycker att lösningen,
logistikupplägget, blev bra en bra lösning men den
är lite sen.

Centralt. Alltså det jag tycker kan vara bra, det är
ju om man till exempel har ett sånt här stort bygge,
att det är med från början. Att man inte kommer in
med en sån här lösning lite sent i projektet utan att
det är med från början som sagt och att alla är
medvetna om det från ledning ner till golv så att
säga.
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Generellt så är det precis det vi pratade om, att
man vill bringa ordning och reda i området. Det är
för mycket aktiviteter på för lite plats. Då måste vi
ha den här typen av lösning, annars fungerar det
inte. För oss är det inte alls bra, vi har lösningar
inom bolaget så vi kan jobba effektivt även på
små ytor. Men här får vi bara rätta in oss i ledet
för nästan alla av våra konkurrenter måste ha de
här för att det ska funka.

Bilaga
Följdfråga: De underlag som
du sett från upphandlingen,
kontra hur verkligheten ser
ut. Stämmer de två bilderna
överens med varandra? Har
du någon uppfattning om
det?

Jag tycker nog inte att det skiljer sig så mycket
från det de blev upphandlade i tjänstekoncession,
alltså själva upplägget. Deras förutsättningar
tycker jag inte har blivit förändrade mot vad vi
sagt från början. Är det något speciellt som du
tänker på?
Frågan är ganska öppen. Förutsättningarna är ju
ganska speciella där det är mycket oklara bitar.
Man vet inte hur många som kommer vara med,
man vet inte hur mycket gods. Förutsättningar rent
praktiskt med vilka ytor man får tillgång till, hur
man från vår synvinkel motarbetas från
kommunen i vissa lägen.
Har de fått de förutsättningarna de behöver för att
skapa en bra lösning för Vallastaden som helhet?
Ja, det tycker jag. Sen är det klart, om man pratar
om det fallet med Kunskapslänken, kan man säga
att jag hade större förväntningar på dem. När man
tar in en logistikentreprenör som ska göra en
logistikanalys då förutsätter jag att man i ett
väldigt tidigt skede har en sådan klar, ser såna här
saker och lyfter dem. Nu är det Expo-bolaget som
har drivit de här frågorna med kommunen för att få
igenom ett extra körfält. Vi har egentligen hjälpt
logistikentreprenören.

Det var ju en sak kanske att, jag har ju inte varit
med i själva avtalsskrivningen utan jag kom in lite
senare, Jessica har ju varit med. Men det har ju
varit täta dialoger med Linköpings Expo och
kommunen och möten. Men sen när vi väl kanske
kom på plats så var ju verkligheten en liten annan,
kan jag tycka. Men vi försöker lösa det så gott som
det går, men det är ju lite trögt med kommunen.
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Det är svårt för mig att uttala mig om, mer än att
bara det faktum att man inte är tvungen att vara
med i lösningen blir ju kortslutning, fullständigt.
Det blir inte praktiskt genomförbart att göra på det
sättet. När man inte gjorde det tvingande så har
det skapat tvivel, problem, diskussioner och
enormt mycket tid som tagits i anspråk helt i
onödan, tycker jag.

Bilaga
Hur
påvisar
en
tredjepartslogistik sin vilja
att bidra till värdeskapande
för kunden?

Det finns ändå inte så många 3e-parts-logistiker,
som jag känner till och jag saknar fortfarande ett
företag som verkligen går ut och frontar med att de
vill hjälpa beställaren med att tänka proaktivt. Det
är de som sitter på logistikkompetensen. Att tänka
ett steg till, inte bara följa ramen utan ligga

Det jag tänker på är att ha en tät dialog och kontakt
med er som bygger. Det är att ha byggstartsmöten,
logistikmöten, styrgruppsmöten och det här med
att hur fungerar det över tid? Att vara aktiv på
plats och jobba med er, sen är det viktigt att vi får
signaler från er att det här fungerar bra eller
mindre bra eller vi tänker på det här. Att man är
lyhörd till varandra.
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Att visa sin vilja, det är samma sak som vi vill ha
av alla leverantörer och det som våra kunder vill
ha av oss. Vad är det som gör att vi visar vår vilja
till vår kund? Det handlar om lyhördhet, man vill
att man ska vara flexibel, samtidigt vill man att det
ska vara låga, konkurrenskraftiga priser. Hela
konceptet bygger på ett ömsesidigt förtroende.
Kan man åstadkomma det så kan man komma
framåt och lösa problemen.

Bilaga
Hur
hanterar
en Jag vet inte hur man ska få till det.
tredjepartslogistik
Där du jobbade tidigare (Svensk Bygglogistik),
incitament att utföra ett jobbade ni med incitament då?
kontinuerligt bra jobb?
Nej, vi jobbade som konsulter och var där på
dagtid med logistiksamordning och logistikansvar,
leveransplanering. Som person är jag engagerad
vilket jag var även där, så jag drev många frågor
och försökte vara proaktivt. Men hade man
incitament kopplat till den nyckelrollen så tror jag
att engagemanget hade blivit mycket bättre hos
alla som jobbar.

Då tänker jag ekonomiskt, med smarta leveranser
att ni får saker på rätt tid, det kan ju också vara ur
ett arbetsmiljöperspektiv, att försöka hålla så rent
som det går, så säkert på arbetsplatsen som det går.
Det är olika incitament. Det kan vara, ja säkerhet.
Det här är ju vårt första projekt som vi kör, men
det kommer ju mätas på ekonomisk basis, men det
kommer ju också mätas från er sida att vi har en
utvärdering i ”vad tyckte ni? Underlättade detta för
er att ha denna lösning?”
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Generellt så oavsett vilket företag man pratar om,
är du seriös och vill ha affärer i framtiden vill du
alltid ha nöjda kunder. Man kan inte avtala in allt.
Det finns för och nackdelar med allt när man
skriver avtal. Inom byggbranschen har vi en
förkärlek för det här med malus, att det kostar.
Gör du inte rätt då… Man agerar som man blir
mätt, vilket gör att vi får lite yxiga förhållanden
till varandra så fort det blir lite skakigt. Det är inte
enbart av godo att trycka in saker som ska ge
incitament. Det är egentligen tillbaks till viljan
från båda håll.

Bilaga
Följdfråga:
Ska
bedömningen fokusera kring
vad kunden anser vara ett bra
jobb eller leverantören?

Det är inte alltid kunden, beställaren och
byggherren vet vad som är bra. Beroende på vem
som är beställare, alla beställare kanske inte förstår
komplexiteten i leveransprecision. En bra
beställare vet ju vad den behöver.

Jag tycker nästan att det är både ock. Alltid är det
kunden tycker jag som är viktig, men det är väl
både ock. Vi måste ju också var stolta och nöjda
med det vi har gjort och kanske förbättra oss till
nästa projekt.
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Alltid kunden. Det är så här, du kan ju stå på ett
logistikcenter och säga att vi har ju en plock och
leveranssäkerhet ut härifrån på 99,5% utav alla
plockrader som går. Men kunden säger, nej,
hälften av leveranserna är i tid. Vem har rätt?
Vilken nivå är rätt? Jo, det är ju det kunden säger.
Något har ju fallerat tills det att kunden fick
grejerna. Alltså är det vad kunden säger. Sen får
man alltid sätta ett filter på vad säger kunden och
vad är faktiskt mätetal hos kunden så det inte blir
godtyckligt och beror på om någon är på dåligt
eller gott humör, utan att det faktiskt går att mäta.

Bilaga
Hur är din syn på en Att den kan bli mycket bättre! Det kan man ha
tredjepartslogistik gällande stora konkurrensfördelar av!
proaktivt arbete för att På vilket sätt? Utveckla.
förebygga slöseri?
Min erfarenhet hittills är att de inte har varit
väldigt proaktiva, att komma med bättre lösningar.
Det är svårt för en 3e-partslogistiker att komma
med sitt inspel innan en upphandling också. Vad
är det bästa för detta projektet? Där ser jag att
Sweco i vår roll har möjlighet att kunna hjälpa
kunderna, att kunna hitta rätt typ av logistik för
rätt projekt, för 3e-partslogistikerna är ju nischade,
de tror ju på sin idé och det kanske inte är det
bästa för projektet.

Att i samråd med byggarna har en dialog kring att
minska transporterna och miljöbelastningen på
arbetsplatsen. Effektivisera materialhanteringen
inom hela projektområdet. Där är det ju en del då
att det mellanlagras här på BLC istället för att vara
spritt på arbetsplatserna, att slippa springa runt och
leta efter godset på arbetsplatserna, att
effektivisera ert arbete.
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Om man tittar på 3e-parts-logistik inom andra
branscher där det då är fasta installationer och
man år efter år bara jobbar med att skyffla
produkter in och ut. Där brukar det ofta finnas en
kassations-klausul, att man får skada si och så
mycket, typ 0,4 % utav den totala omsättningen
har man rätt att ”dabba till” sen så får man hantera
det. Det försöker man alltid hålla ner, så fort man
kommer över gränsen så måste 3e-partslogistikern börja skjuta till pengar för att ersätta
produkterna. I de här fallen (bygglogistik) så finns
det ju inte sådana saker, det blir väldigt svårt att
sätta upp för en så kort grej. Jag måste säga så här,
om vi tänker på vart vi kommer från, där vi lossar
gods på byggena på hyfsat plant underlag och så
vidare så är skaderisken mångfalt mycket större än
vi har på de här anläggningarna som faktiskt är
byggda för att hantera gods. Släta salsgolv och
truckar som kör. Så ja, proaktivt arbete, fine! Det
ska ju alltid finnas, att tänka på hur man lyfter
gipset för att inte knäcka det och repa bunten
bakom när du lyfter från bilen och sådana detaljer.
Men det brukar man alltid ha, man jobbar ju på
det, ingen är glad om man förstör något.

Bilaga
Följdfråga:
Tror
du Egentligen ska det inte vara en kostnad. Man ska
slutkunden är villig att betala ju ha tjänat in de pengarna, det är ju hela vinsten,
för en logistiksamordning? därför man gör det. LiU:s undersökningar säger att
25% kan kapas av produktionskostnaderna om
man har en bättre fungerande logistik. Då är det
inte en kostnad. Däremot synliggör man kostnaden
genom att sätta ett namn på det, då helt plötsligt
börjar logistik kosta för något som tidigare var
inbakat.

Där är det åter viktigt att man har med det från
början, tycker jag. Att man väver in
bygglogistiklösningen från början när man räknar
på projektet. Jag tror att det här kommer mer och
mer, uppe i Stockholm när man bygger de större
områdena så är det nästan ett måste för att få det
effektivt med transporter in. Det byggs tajtare och
tajtare och finns inga uppställningsplatser. Jag tror
att det är jätteviktigt att man har med sig det här
tänket redan från början.
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Nej, det skulle jag inte påstå
I fallet Vallastaden så kommer kostnaderna
tillkomma, men samtidigt kan vi tjäna pengar på
det om vi gör det rätt. Men här får vi skjuta till
ganska mycket pengar för att få den här servicen.
Det är en svår fråga. Jag är inte övertygad om att
det tillkommer kostnader på sista raden om vi bara
gör det på rätt sätt.

