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SAMMANFATTNING 
Byggindustrin är en materialintensiv bransch med stora material- och informationsflöden som 
ställer omfattande krav på logistikaktiviteter för att inte drabbas av onödigt stora kostnader. 
Leverantörer av material spelar en stor roll när det kommer till distributions- och 
hanteringskostnader vilket gör att ett byggnadsprojekts kostnader till stor del kan påverkas av 
leverantörers agerande.  

Spinnrocken är ett byggprojekt i centrala Norrköping som är beställt av fastighetsbolaget 
Fastighets AB L E Lundbergs där Skanska är kontrakterade som totalentreprenör. 
Byggprojektet omfattar ett flertal hyreslägenheter och butiker som planeras vara färdigställda 
sommaren 2014. Det centralt belägna byggprojektet innebär stora logistiska utmaningar och i 
samband med detta vill Lundbergs och Skanska analysera och utvärdera logistikarbetet kring 
byggarbetsplatsen. Med begränsade arbetsytor, boende och affärsverksamhet i närområdet och 
trafik på intilliggande vägar är Spinnrocken ett byggprojekt där logistikarbetet i ett tidigt 
skede är av högsta vikt för att fungera och för att byggprojektet inte ska störa omgivningen. 

Examensarbetes huvuduppgift är att baserat på definitionen inom Supply Chain Operations 
Reference Model mäta leveransprecisionen för innerväggsmaterial, ställningsmaterialet Doka 
och fönster. Leveransprecision anger hur väl en leverans till byggarbetsplatsen har genomförts 
och en låg leveransprecision innebär därför att mycket arbetstid måste användas till att lösa de 
problem som uppstår vid felaktiga leveranser. En diskussion kommer därför att föras kring 
vilka effekter en bristande leveransprecision har på byggarbetsplatsen och vilka åtgärder som 
kan vidtas för att undvika en låg leveransprecision. Genom intervjuer med personal hos 
Lundbergs och Skanska ska logistiska utmaningar vid Spinnrocken identifieras. Intervjuerna 
kommer att genomföras inom båda företagen med anställda som har olika yrkesroller för att få 
ett brett underlag. 

Den kombinerade leveransprecisionen för de tre granskade materialen innerväggsmaterial, 
ställningsmaterialet Doka och fönster är 18 %. En leveransprecision på 18 % innebär att 
ungefär var femte av samtliga inspekterade leveranser till Spinnrocken har varit perfekt, 
övriga leveranser har innehållit fel av varierande typ. Effekterna av bristande 
leveransprecision är att tidsplanen störs kortsiktigt, arbete förskjuts, mer arbete tillkommer 
och arbetsutrymmet på byggarbetsplatsen tas upp av material i onödan. De slutgiltiga 
effekterna blir följaktligen av ekonomisk karaktär. Genom intervjuerna har de huvudsakliga 
logistikutmaningarna vid Spinnrocken identifierats som koordinering av det stora antalet 
aktiviteter på byggarbetsplatsen, hantering av störningar och anpassningar efter de begränsade 
ytorna. 

Genom tidig kontakt med leverantörer, tidigt arbete med inköp och leveransstrategier samt 
strängare krav på leverantörer kan leveransprecisionen och logistiken generellt sett förbättras. 
Förbättringsförslagen gäller inte bara för Spinnrocken utan för byggprojekt generellt.  
  



  

ABSTRACT 
The construction industry is a business with an intense flow of both material and information 
that require well-functioning logistics in order to not suffer from unnecessarily high costs. 
Suppliers play a big part regarding the costs of the distribution and handling of material and 
due to this a construction project’s costs are affected a great deal by the suppliers’ actions.  

Spinnrocken is a construction project in the town center of Norrköping. The real estate 
company Fastighets AB L E Lundbergs is the client and the construction company Skanska is 
contracted as sole constructor for the project. Spinnrocken is planned to be finalized in the 
summer of 2014 and consists of several rental-apartments and some smaller businesses. 
Spinnrocken and its central location result in major logistic challenges, because of this 
Lundbergs and Skanska want to analyze and evaluate the project’s logistic performance. The 
work environment at Spinnrocken consists of a limited workspace in a residential and 
businesses area with city traffic on the adjacent roads. Because of the crowded environment 
it’s important to consider the logistics in an early stage of the project in order to achieve a 
well-functioning work flow and not to disturb neighboring people and businesses. 

The main purpose of this thesis is to measure the order fulfillment of interior materials, the 
scaffold material Doka and windows at Spinnrocken by using the so-called perfect order 
fulfillment measure, as defined in Supply Chain Operations Reference Model. Perfect order 
fulfillment indicates the delivery performance to the construction site. A bad performance will 
cause problems at the work site and lots of additional work will be needed to solve these 
problems. Because of the many implications of a low order fulfillment the possible solutions 
to achieve a high perfect order fulfillment will be discussed and recommendations to 
Spinnrocken will be presented. By interviewing employees at both Lundbergs and Skanska it 
will be possible to identify and evaluate the logistic challenges that are experienced at 
Spinnrocken. Most of the interviewees will have different roles to make sure that the point of 
view and opinions on logistics will be thoroughly grounded. 

The combined perfect order fulfillment for the three investigated materials is 18 %. A perfect 
order fulfillment of 18 % means that only one out of five inspected deliveries to Spinnrocken 
was considered having no faults at all. The effects of a low perfect order fulfillment are 
disruptions in the short-term time schedule, delayed operations, additional work and that the 
work space at the construction site is occupied by unnecessary construction material. The 
resulting effects thereby affects the project’s economy negatively. Through the interviews it 
has been possible to identify the main logistic challenges at Spinnrocken. These challenges 
have been identified as coordinating the large amount of different activities at the construction 
site, the management of disruptions and to adapt to the limited work area. 

Order fulfillment and logistics in general can be improved by establishing an early contact 
with suppliers, early planning of different purchasing and delivery strategies as well as by 
being more demanding towards the suppliers. These recommendations apply not only to 
Spinnrocken but to construction projects in general as well. 
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1 INTRODUKTION 
Studien Analys och utvärdering av logistik vid kvarteret Spinnrocken i Norrköping kommer 
att genomföras av två studenter vid Linköpings Universitet från programmet Flygtrafik och 
Logistik och omfattar 16 högskolepoäng. Fastighets AB L E Lundbergs är den primära 
uppdragsgivaren tillsammans med Linköpings Universitet. Då Skanska är ansvarig 
totalentreprenör för byggprojektet Spinnrocken har även Skanska spelat en stor roll i 
utförandet av studien.  

1.1 Bakgrund 
Byggindustrin är en materialintensiv bransch och kräver därför omfattande planering för att 
byggprojekt ska fortlöpa så smidigt som möjligt. Ändå ligger byggbranschen efter 
verkstadsindustrin när det kommer till logistik och planering. Materialkostnader utgör en 
större del av kostnaderna för ett byggprojekt och följaktligen blir distributions- och 
hanteringskostnader omfattande med de stora materialflöden som hanteras. I och med ett 
byggprojekts stora beroende av att material blir levererat så påverkas kostnader och 
effektivitet till stor grad av logistiken. Med en logistik som inte fungerar ökar kostnader i 
form av väntan, minskad effektiv arbetstid, onödig materialförflyttning, stora lagerkostnader 
etc. (Larsson, et al., 2008). 

Varför byggindustrin inte följt samma utveckling som verkstadsindustrin när det kommer till 
logistik beror på flera orsaker. Varje byggprojekt anses vara unikt och olika byggprojekt 
skiljer sig oftast åt på många sätt. Att byggprojekten skiljer sig åt gör det svårt att 
standardisera processer på samma sätt som i massproducering inom andra 
tillverkningsindustrier. Enskilda byggprojekt har även ofta ett stort antal leverantörer vilket 
gör materialflödet komplext och koordinering, organisering och strukturering blir en 
utmanande uppgift. Kommunikationen mellan byggentreprenören och leverantören av 
material är därmed av stor vikt och i rapporten Logistik vid husbyggnad – Några praktikfall 
menar författaren att samarbetet mellan dessa parter måste förbättras för att effektivisera 
dagens byggprocess (Larsson, et al., 2008).  

Under våren 2013 pågår och planeras ett tjugotal byggprojekt i Norrköping, ett av dessa är 
Spinnrocken. Byggentreprenören Skanska, på uppdrag av fastighetsägaren AB L E 
Lundbergs, ansvarar för uppförandet av Spinnrocken som kommer att bestå av 112 hyresrätter 
i centrala Norrköping (Norrköpings kommun, 2013). Intill Spinnrocken planeras även en 
ombyggnation av Apotekshuset som kommer att genomföras samtidigt som Spinnrocken. I 
och med det stora antalet byggprojekt finns det goda möjligheter till att inhämta kunskap och 
att analysera och utveckla byggnadsprocessen för ökad effektivitet och lönsamhet. Lundbergs 
vill i samband med uppförandet av kvarteret Spinnrocken utvärdera och analysera logistiken 
för att finna möjliga förbättringsområden inför framtida byggprojekt.   

1.2 Problembeskrivning 
På Spinnrocken är det precis som vid alla andra byggprojekt stora materialflöden som 
kommer in till byggarbetsplatsen och som behöver hanteras. Materialen skiljer sig åt i flera 
avseenden där några bland andra är: typ av material, utformning, emballage och lastning och 
leverantör. Som tidigare nämnts i avsnitt 1.1 är leveranser av material en kritisk aktivitet för 
att byggprojektet ska fortskrida utan att onödiga kostnader uppstår. En av projektgruppens 
huvuduppgifter är därför att för olika material mäta leveransprecision och därefter utvärdera 
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de uppmätta värdena för att sammanställa förbättringsförslag och rekommendationer gällande 
leveransprecisionen.  

Byggprojektet befinner sig under våren 2013 i stomresningsfasen och de material som 
leveransprecision ska mätas för kommer att vara innerväggsmaterial, fönster och Doka. Varav 
den sistnämnda är ett ställningsmaterial som består av träreglar och stödjande stämp som 
håller upp och stabiliserar reglarna. Doka används under den tiden som betongdelar på 
byggarbetsplatsen såsom golv, tak och balkonger uppnår sin fulla bärkraft och behöver stödjas 
upp av ställningsmaterial. 

Innerväggsmaterial, Doka och fönster anses väl lämpade för mätningar då materialen spelar 
en avgörande roll för byggprojektets utveckling och leveransprecision är därför viktigt för 
dessa material. Innerväggsmaterial levereras i paket som innehåller gipsskivor, våtrumsskivor, 
trä- och stålreglar samt stålskenor. Ett paket är avsett för en specifik lägenhet vilket ställer 
krav på att antalet och typen av produkter i varje paket är korrekt. Varje paket lastas av och 
lyfts in med kran till den lägenhet där materialet senare ska monteras och inlyftningen ska ske 
innan filigranet för nästa våningsplan läggs på. Filigran är betongplattor som utgör grunden 
för gjutningen av nästkommande våningsplans golv. Metoden för avlastning och inlyftning 
innebär att om en leverans är sen och taket läggs på innan innerväggsmaterialet har lyfts in 
skapar detta omfattande merarbete med att förflytta innerväggsmaterialet till respektive 
lägenhet. Allt innerväggsmaterial levereras från byggvaruhandeln Beijer som har en 
samordnande funktion då innerväggsmaterialet består av flera olika produkter. Doka levereras 
direkt från dess tillverkare Doka Sverige AB och fönster levereras via tredjepartslogistikern 
DHL som likt Beijer fungerar som en samordnare mellan Spinnrocken och leverantör. 

Inom byggplatsen sker det ett stort antal rörelser gällande material, exempelvis inlastning, 
förflyttning och lagring av material. Den interna logistiken kommer därför också att granskas, 
men på ett mer kvalitativt sätt än leveransprecisionen. Granskningen genomförs för att kunna 
ge en bredare rekommendation och föra ett resonemang om hur byggnadsprocessen påverkas 
av leveransprecision samt diskutera kring aspekter som inte berör leveransprecisionen av 
innerväggsmaterial, Doka eller fönster. För att få en ännu bredare bild av vilka problem och 
utmaningar rörande logistiken som finns på Spinnrocken kommer intervjuer att genomföras 
med ett flertal olika individer inom organisationen för Spinnrocken. 

Samtidigt som projektgruppen genomför mätningar på leveransprecision och utvärderar den 
interna logistiken kommer en enkel kartläggning av leverantörer att genomföras för att ge en 
bild av materialflödet till byggarbetsplatsen. Kartläggningen ska fungera som en enkel och 
klargörande illustration av materialflödet. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att via observationer av den interna logistiken på Spinnrocken och 
mätningar av leveransprecisionen ge förslag på hur logistiken på Spinnrocken kan förbättras.  

1.4    Frågeställningar 
Nedan följer de frågeställningar som ska besvaras av utredningen. 
  Vad är leveransprecisionen för innerväggsmaterial, fönster och Doka för respektive 

leverantör, transportör och de tre materialen i helhet?  Hur påverkar ett byggmaterials leveransprecision byggprojektets tidsplan?  Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra en eventuellt bristande leveransprecision? 
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 Vilka logistikrelaterade utmaningar anser olika grupper av anställda hos Lundbergs 
och Skanska vara mest betydande för byggprojektet Spinnrocken? 

1.5 Övergripande metodbeskrivning 
Den teoretiska referensramen kommer att utformas genom att studera litteratur inom logistik, 
metoder för mätningar och SCOR. Utifrån denna litteratur ska sedan de delar relevanta för 
studien använts för att skapa en teoretisk utgångspunkt för tillvägagångssättet för det fortsatta 
arbetet. 
 
För att mäta leveransprecisionen för de tre byggmaterialen ska projektgruppen genomföra 
inspektioner och observationer på Spinnrockens byggarbetsplats. Genom att närvara vid flera 
leveranstillfällen och genom att räkna antalet levererade gods kommer det varit möjligt att 
avgöra om leveranserna uppfyller alla kriterier för perfekt leveransprecision. Vid leveranser 
som projektgruppen eventuellt inte kan närvara vid kommer informationen om ankomsttid 
och dokumentation kompletterats av produktionsledaren på Spinnrocken.  

Med hjälp av leveransdokument och följesedlar kommer det vara möjligt att jämföra antalet 
levererade produkter vid en leverans för att sedan avgöra om den är fullständig eller inte. 
Beroende på vilket material som levererats kommer inspektionsmetoden sett annorlunda ut. 
Innerväggsmaterial kommer  bli mätt med hög noggrannhet medan uppskattningar har behövt 
genomföras för vissa material av Doka. För fönster kommer begränsningar krävas på grund av 
emballeringen. Metoden för dessa uppskattningar förklaras mer utförligt i kapitel 3. 

Genom intervjuer med ett flertal anställda på Lundbergs och Skanska kommer projektgruppen 
få en bild av vilka logistikproblem som anses vara mest kritiska för Spinnrocken. Intervjuerna 
kommer att genomföras muntligt med personer från företagen med öppna frågor. Valet av 
muntliga intervjuer och öppna frågor tas för att ha möjligheten att föra en diskussion med 
personen som intervjuas och för att i så liten utsträckning som möjligt styra 
intervjukandidaternas svar. 

1.6 Företagsbeskrivning 
Två företag kommer i huvudsak vara involverade i studien på Spinnrocken, beställaren 
Lundbergs och totalentreprenören Skanska. Nedan följer en kortare beskrivning av 
organisationen hos dessa företag. 

1.6.1 Fastighets AB L E Lundberg 

Fastighets AB L E Lundberg är en stor privat fastighetsägare i Sverige. Majoriteten av 
företagets fastighetsbestånd är centrala bostäder, kontors- och butikslokaler (Fastighets AB L 
E Lundberg, 2013). Förvaltnings- och uthyrningsverksamheten är uppdelad på lokala kontor i 
tre regioner: Stockholm, Väst och Öst. Projektutvecklingsverksamheten däremot bedrivs 
centralt i företaget från huvudkontoret i Norrköping där även administration, drift, juridik, 
ekonomi, information, inköp, IT samt energi-, miljö- och kvalitetsfrågor sköts (Fastighets AB 
L E Lundbergs, 2013). 

1.6.2 Skanska 

Skanska är ett av de största byggbolagen i Sverige och har verksamhet inom hus- och 
anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Under 2011 
sålde Skanskas verksamhet inom bostadsutveckling cirka 1 150 nya hem (Skanska, 2012). 
Skanska är av Fastighets AB L E Lundberg anlitade som totalentreprenör för kvarteret 
Spinnrocken under hela byggprojektets tidsplan. 
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1.6.3 Kvarteret Spinnrocken i Norrköping 

Kvarteret Spinnrocken är en nybyggnation av 112 lägenheter i centrala Norrköping. Arbetet 
på byggarbetsplatsen påbörjades i juli 2012 och kvarteret beräknas vara färdigställt under 
sommaren 2014. Kvarteret kommer i markplan att inhysa mindre butiker och på de övre 
våningarna kommer bostadslägenheterna att finnas. Under bostadskomplexet kommer ett 
parkeringshus att inrättas för de boende i Spinnrocken. Tillsammans med ytterligare 
nybyggnation i närområdet till Spinnrocken ämnar Lundbergs att utvidga Norrköpings 
centrum och skapa ett större område för affärsverksamhet och rörelse. Figur 1 är en grafisk 
representation över hur Spinnrocken planeras att se ut vid färdigställandet. 
 

 
Figur 1 - Spinnrocken i Norrköping, (Fastighets AB L E Lundbergs, 2013) 

Två infarter till byggarbetsplatsen finns tillgängliga för godstransporter, den första från 
Kristinagatan och den andra från Hötorget. Då infarterna till byggarbetsplatsen är direkt 
anslutna till vanliga stadsgator finns det risk för att trafik blockeras om godstransporterna 
anländer tidigt och det inte finns möjlighet att släppa in dem på byggarbetsplatsen. För att 
underlätta leveransarbetet har Lundbergs och Skanska upprättat en uppehållsplats för 
leverantörerna i utkanten av Norrköping. Uppehållsplatsen används för att leverantörer inte 
ska vänta utanför Spinnrocken om dessa anländer för tidigt till byggarbetsplatsen. Figur 2 
representerar en schematisk överblicksbild av Spinnrocken, där den första infarten ligger vid 
kortsidan på Kristinagatan och den andra vid det västra hörnet av Hötorget. 



  

5 
 

 
Figur 2- Översiktsbild över Spinnrocken 

1.7 Avgränsningar 
Då studien genomförs under elva veckor blir det rimligt att avgränsa uppgiften för att det ska 
finnas möjlighet att genomföra ett relevant arbete för alla inblandade parter inom en 
begränsad tidsperiod. 
 
 Avgränsningar som rör studien listas här nedan:  

 Antalet mätetal – Endast mätetalet leveransprecision kommer att mätas och utredas.  

 Material – Mätning av leveransprecision kommer endast att genomföras på 
innerväggsmaterial, fönster och Doka.  

 Tid – Studien är begränsat till elva veckors arbete varav endast sex av dessa kommer 
att användas för mätning. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras de bakomliggande teorierna som använts som stöd för 
projektgruppens arbetsmetodik, tillvägagångssätt vid mätningarna på Spinnrocken och vid 
intervjuerna. 

2.1 Logistik inom byggindustrin 
Följande avsnitt beskriver grunderna inom logistik och vilka förutsättningar som gäller för 
logistik inom byggindustrin.   

2.1.1 Logistik och Supply Chain Management 

Logistik är ett ämne som handlar att på ett effektivt vis hantera material- och 
informationsflöden. Logistiken har en stor betydelse inom industriella verksamheter där stora 
materialflöden behandlas och inom mindre verksamheter som berör produktion och 
distribution av varor och komponenter. Det finns ett flertal definitioner av logistik, en vanligt 
förekommande definition är att rätt produkt ska levereras i rätt tid, till rätt plats, i rätt kvalitet 
och i rätt kvantitet. Dessa krav ställs ofta i samband med att priser ska hållas låga vilket 
skapar konflikter. En balans måste finnas mellan kostnadseffektivitet och leveransservicenivå, 
alltså att erbjuda kunden en produkt till ett bra pris som samtidigt uppfyller dess krav på god 
leveransservice. (Oskarsson, et al., 2003) 

Materialflöden sker ofta över företagsgränser vilket inte bara innefattar transport, lagring och 
förädling av material utan även en stor del planering och hantering av information för att 
flödet ska ske på ett vis som uppfyller kundens och företagens mål (Oskarsson, et al., 2003). 
Supply Chain Management (SCM) är ett begrepp som blivit populärt inom logistik och som 
handlar om att inte bara se till en enskild verksamhet utan se till flera delar och i vissa fall 
hela försörjningskedjan. Genom transparens och integration kan konkurrensfördelar skapas 
och värdet för kunden kan ökas. Även företagen inom en försörjningskedja tjänar på att dela 
information och att ha ett SCM-perspektiv då balansen mellan resursförbrukning och verklig 
försäljning blir jämnare. (Storhagen, 2003) 

Producerande företag ser sällan logistik som en del i dess kärnverksamhet och anlitar därför 
transportörer, speditörer och andra externa parter för att hantera logistikaktiviteter som 
transport och lagring (Storhagen, 2003). Viljan och behovet att anlita externa parter har skapat 
företag som endast agerar som tredjepartslogistiker. 

2.1.2 Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik innebär kortfattat att ett företag kan lägga mer energi på dess 
kärnverksamhet och uppnå högre effektivitet genom att låta en tredje part hantera exempelvis 
lagring och transport av material (Storhagen, 2003). Transportindustrin är fragmenterad och 
många aktörer såsom speditörer, transportörer, chaufförer, transportmäklare och åkerier är 
verksamma inom branschen. Skillnaden mellan aktörerna är ofta oklar och ett producerande 
företag har oftast kontakt med flera aktörer för att uppfylla sitt transportbehov (Oskarsson, et 
al., 2003). Samtidigt anses transporter sällan höra till kärnverksamheten inom ett 
producerande företag vilket gör att aktiviteten att transportera produkter och komponenter kan 
läggas ut på en extern part som fokuserar på just transporter och tillhörande aktiviteter. 
Lagring av material är också en aktivitet som kan läggas ut på andra aktörer tillsammans med 
transport på grund av flera anledningar. På grund av att allt fler företag väljer att lägga ut 
transport- och lagringsverksamheten har tredjepartslogistiker fått en allt mer betydande roll 
inom industriell verksamhet, tanken bakom att anlita en tredjepartslogistiker är att lägga ut 
dessa aktiviteter som inte hör till kärnverksamheten till någon som är bättre på att utföra 
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dessa. (Storhagen, 2003). Storhagen (2003) menar att en tredjepartslogistiker kan definieras 
genom följande kriterium:  

 Tredjepartslogistikern ska inneha minst två funktioner, såsom lagring och transport. 

 Samarbetet ska vara långsiktigt. 

 Inblandade parter ska finna samarbetet lönsamt. 

 Tredjepartslogistikern ska vara en extern part. 

 Godset som hanteras av tredjepartslogistikern ska inte ägas av densamma.  

Anledningarna till att anlita en tredjepartslogistiker kan vara flera och handlar frekvent om att 
reducera kapitalbindning och andra logistikkostnader, förbättra leveransservicen, 
miljömässiga skäl och att minska de risker som finns med att ha egna lager och egen 
utrustning.  

2.1.3 Bygglogistik 

Logistiken för en byggarbetsplats ser annorlunda ut i jämförelse med logistiken för en 
verkstadsindustri. Det finns inte någon permanent fabrik eller fast arbetsplats, leverantörer 
och underentreprenörer skiftar ofta mellan olika byggprojekt samtidigt som antalet 
leverantörer och underentreprenörer kan vara stort. Dessa faktorer gör bygglogistiken 
komplex och svår att standardisera på grund av dess dynamik. Ett byggprojekt är också 
annorlunda sett till det faktum att allt inkommande material ska sättas samman till en enda 
produkt endast en gång. Att ett byggprojekt är temporärt gör att möjligheterna att dra lärdom 
från tidigare erfarenheter är färre än vid arbete vid exempelvis en produktionslina, även om 
olika byggprojekt ofta liknar varandra till viss del. (Wegelius-Lehtonen, 2000) 

Då en byggarbetsplats kan ses som en temporär fabrik är ytorna för exempelvis lastning och 
lossning inte lika anpassade för dessa aktiviteter som vid en permanent lastningsstation. Ytor 
är ofta mer begränsade vilket gör planering och styrning ännu viktigare. (Larsson, et al., 2008) 

Inom logistik är Supply Chain Management ett vanligt förekommande begrepp som 
framförallt berör transparens och integration mellan parter inom en försörjningskedja. 
Tankesättet gällande transparens och integration mellan parter har länge tillämpats inom 
verkstadsindustrin. I och med att byggprojekt endast är temporära är även ett byggprojekts 
försörjningskedja temporär vilket innebär att försörjningskedjor inom byggbranschen är 
instabila och samarbetet mellan leverantörerna och byggentreprenören ofta är begränsat. På 
grund av att leverantörer, underentreprenader och andra samarbetsparter varierar mellan olika 
byggprojekt minskar möjligheterna till att lära känna parterna och bygga upp värdefulla 
relationer. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 

Bygglogistik handlar till stor del om samma aktiviteter som vid en verkstadsindustri. Enligt 
(Larsson, et al., 2008) går sex huvudsakliga logistikaktiviteter att identifiera inom 
byggarbetsplatsen: mottagning av material, lossning, transport till huvudlager, transport till 
mellanlager, transport till slutgiltig montageplats och rörelser i samband med produktion 
(Larsson, et al., 2008). Dessa skulle kunna sammanfattas som flöden till och från 
byggarbetsplatsen, lagring av material och internhantering av material.  Vrijhoef & Koskela, 
(2000) och Wegelius-Lehtonen, (2000) understryker dock att ett flertal skillnader finns mellan 
verkstadsindustri och byggindustri, framförallt rörande arbetsplatsen som temporär fabrik, att 
endast en produkt produceras och att alla byggprojekt är unika och skiljer sig från varandra. 
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Utöver de logistikaktiviteter som tidigare nämnts, som genomförs på byggarbetsplatsen, 
betyder bygglogistik också anpassade logistikaktiviteter i hela försörjningskedjan. Exempelvis 
tillverkning, distribution mellan parter och lagring i olika led. Ett exempel på bygganpassad 
logistik i hela kedjan är logistiken kring fönster. Fönstren kan beställas och tillverkas efter 
order och ”skräddarsys” utifrån kundens behov och lagras för att vidare transporteras i takt 
med att olika etapper av byggprojektet färdigställs.  

Byggbranschens speciella förhållanden och förutsättningar måste noga beaktas och 
logistiklösningar som tidigare fungerat inom verkstadsindustri går inte alltid att direkt 
applicera på ett byggprojekt. Logistik spelar en viktig roll inom byggprojekt och en icke 
fungerande logistik innebär onödigt höga kostnader. Med byggbranschens speciella 
förutsättningar och egenskaper i beaktande kan lärdom dras från logistikkoncept som SCM 
och därmed kan logistikprocesser och aktiviteter förbättras, exempelvis genom mer 
transparenta informationsflöden och ett närmre samarbete med leverantörer. (Vrijhoef & 
Koskela, 2000) 

2.1.4 Byggvaruhandelns roll inom bygglogistik 

Byggvaruhandeln utgör en speciell roll inom byggindustrin då de både förser entreprenörerna 
med byggmaterial samtidigt som de själva sitter i en kundposition mot deras egna leverantörer 
av byggmaterial. Byggvaruhandeln agerar alltså som en mellanhand och hanterar därför 
information och material både upp- och nedströms i flödeskedjan. Då byggarbetsplatser ofta 
har begränsade ytor och dåliga förutsättningar för att sköta lagerfunktioner utgör 
byggvaruhandeln även funktionen som buffert av byggmaterial och kontrollerar i samspel 
med entreprenören materialflödet till byggarbetsplatsen. (Vidalakis, et al., 2011) 

Kostnaderna för byggmaterialet för ett husbyggnadsprojekt utgör cirka hälften av de totala 
kostnaderna entreprenaden har och utöver detta tillkommer distributions- och 
hanteringskostnader (Larsson, et al., 2008). Att använda sig av byggvaruhandeln som buffert 
och distributör innebär att kostnaderna och riskerna för dessa aktiviteter kommer att ligga hos 
dem. Byggvaruhandeln kan därför utgöra en betydande roll för hur stora kostnader 
entreprenaden har för lager- och distributionsaktiviteterna inom ett byggprojekt. (Vidalakis, et 
al., 2011) 

2.2 Analys och utvärdering av logistik 
Följande avsnitt presenterar teori rörande den modell som projektgruppen har använt vid 
mätningarna. De mätningar och beräkningar som har genomförts har använts som grund för 
rapportens analys och diskussion kring förbättringsmöjligheterna rörande logistiken vid 
Spinnrocken.  

2.2.1 Prestationsmått inom logistik 

För att kontrollera logistiken inom en verksamhet och försörjningskedja genomförs ofta 
mätningar och uppföljningar av logistikaktiviteter. Exempelvis genom att mäta och utvärdera 
genomloppstider, ledtider, lagertillgänglighet, leveransprecision etc. Mätningarna genomförs 
för att avgöra vad som kan förbättras och huruvida en verksamhets mål uppfyllts eller inte. 
Logistik handlar till stor del om att göra strukturförändringar som gynnar både kund och 
företag och för att kunna göra strukturförändringar krävs underlag och analyser för att rätt 
omstrukturering ska ske. (Oskarsson, et al., 2003)  

2.2.2 Mätning av logistikprestation 

Mätningar kan genomföras på många olika sätt och det finns en uppsjö mätetal att välja 
mellan. Det stora urvalet av mätetal ställer inte bara krav på utredaren när det gäller att 
definiera de mätetal som planeras att användas utan det kan också påverka studiens värde. 
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Med mätetal som är skräddarsydda och speciellt anpassade för den aktuella studien går det att 
få mätvärden som är specifika och har hög validitet men som på samma gång kan vara för 
anpassade för att kunna användas i jämförelser och i andra sammanhang. Caplice och Sheffi 
beskriver ett antal kriterium rörande mätetal och varför ett mätetal inte kan uppfylla alla 
kriterium. Fyra huvudsakliga kriterium läggs fram; Validitet (validity), robusthet (robustness), 
användbarhet (usefulness) och integrering (integration). (Caplice & Sheffi, 1994) 

Ett mätetal som har hög validitet är anpassat efter de speciella förutsättningar och 
förhållanden som situationen innebär. Mätetalet motsvarar därmed den faktiska situationen på 
ett trovärdigt sätt. Ett exempel på ett mätetal med hög validitet är den direkta kostnaden för 
logistikaktiviteter, detta är ett mätetal som företag anpassar efter sin egen verksamhet och 
tolkar på olika vis. Därmed motsvarar mätetalet exakt vad varje enskilt företag vill att det ska 
representera men det blir samtidigt svårt att jämföra mellan flera olika företag då dessa kan ha 
olika definition om vad logistikkostnader innebär. (Caplice & Sheffi, 1994)  

Robusthet innebär att mätetalet går att använda i jämförelser då det är ett generellt mätetal 
som går att använda i många olika sammanhang. Ett robust mätetal används och tolkas av 
olika användare på samma sätt. Att mäta fraktkostnaden per tonkilometer anses vara robust, 
detta är ett brett accepterat mätetal inom transportindustrin som är svårt att misstolka 
samtidigt som det är enkelt att samla in data för mätetalet. Detta gör att mätetalet kan 
användas i olika utredningar av olika utredare och tolkas på samma sätt vilket möjliggör 
jämförelse över företagsgränser. (Caplice & Sheffi, 1994) 

För att ett mätetal ska vara användbart krävs det att beslutsfattaren eller personen som ska 
använda mätvärdet kan förstå och utifrån mätningen komma med lösningsförslag. Mätetal 
som består av många kombinerade parametrar och kräver en komplex metod för att ge ett 
enskilt mätvärde anses inte användarvänligt. Skälet till att mätvärdet inte anses vara 
användarvänligt är för att metoden för mätningen är svår att följa och förstå vilket kan skapa 
misstro för mätvärdet. (Caplice & Sheffi, 1994) 

Om ett mätetal involverar flera olika företag eller delprocesser i logistikkedjan i den process 
som utreds anses mätetalet vara integrerat. En integrerad metod för mätning innebär mindre 
risk för suboptimering av enskilda aktiviteter eller avdelningar då alla påverkande parter 
beaktas och hänsyn tas till mer än exempelvis bara den egna avdelningen eller den egna 
verksamheten. (Caplice & Sheffi, 1994) 

2.2.3 Trade-off mellan kriterier för mätning 

Vid mätstudier och val av mätetal måste ett antal trade-offs göras, ett mätetal kan inte 
uppfylla alla ovan nämnda kriterier. Exempelvis har ett mätetal med hög validitet låg 
robusthet och tvärtom. Detsamma gäller integration och användbarhet, hög integration 
innebär låg användarvänlighet. Att både integration och användarbarhet inte kan uppfyllas 
samtidigt beror på att med många inblandade parter såsom exempelvis leverantörer, 
transportörer och underentreprenörer blir det svårt för den enskilda beslutsfattaren att använda 
mätningen för att ge förslag på hur dess verksamhet kan förbättras. Därmed är det viktigt att 
innan val och utformning av mätetal ha en tydlig uppfattning om hur inblandade parter vill 
använda resultatet från mätningen för att genomföra studien med relevanta mätetal. (Caplice 
& Sheffi, 1994) 

2.2.4 Leveransprecision 

Inom generell företagslogistik syftar leveransprecision, benämnt som en kombination av 
leveranspålitlighet och leveranssäkerhet, till huruvida rätt leveranser till en kund levererats på 
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rätt tidpunkt gällande tidigare överenskommelse mellan kund och leverantör. 
Leveranspålitligheten och leveranssäkerheten utgör två av sex stycken 
leveransserviceelement: ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, information, flexibilitet 
och lagertillgänglighet som tillsammans avgör ett företags leveransservice gentemot dess 
kunder (Oskarsson, et al., 2003). Tidsramen för vad som kunden kommer att anse vara en 
godkänd leverans på rätt tid beror alltså på avtalet mellan kund och leverantör och kommer att 
variera i storlek beroende på hur tidskritisk leveransen är för kundens verksamhet. 

Nackdelarna med denna metod för att beräkna leveransprecision är att definitionen av 
leveransprecisionen är begränsad till att rätt antal produkter levererats och huruvida dessa 
produkter har levererats i rätt tid. Inget fördefinierat mätetal finns för de tillfällen då trasiga 
produkter levererats, produkterna levererats till fel plats eller då leveransdokumentationen har 
varit bristfällig. För att då skapa ett övergripande mätvärde som enkelt ska ha möjligheten att 
jämföras mellan flera olika leverantörer kommer mycket handpåläggning och anpassning av 
metoderna behövas för de mätvärden och mätningar som ska genomföras. 

2.3 SCOR-modellen 
Inom ramarna för studien är det viktigt att definitionen av leveransprecision och mätetalets 
kriterium är till värde för Lundbergs och Skanska. Mätningar ska genomföras på ett sådant vis 
att resultatet och lärdomarna från den efterkommande analysen går att tillämpa på framtida 
byggprojekt och generellt förbättringsarbete. Med anledning av detta har projektgruppen valt 
en referensmodell för mätningarna vid namn Supply Chain Operations Reference Model, 
förkortat SCOR. Referensmodellen är utvecklad för att tillämpas på ett flertal olika branscher 
och en filosofi bakom SCOR är att standardisera tillvägagångssättet vid mätning av nyckeltal. 
(Supply Chain Council, 2013) 

SCOR är en referensmodell som används som en gemensam modell för flödeskartläggning av 
försörjningsnätverk och för att mäta prestandamått för företag i olika branscher. SCOR 11.0 är 
den senaste versionen och SCOR utvecklas kontinuerligt av Supply Chain Council, SSC, som 
är en icke-vinstdrivande organisation bestående av cirka 1000 företagsmedlemmar. (Supply 
Chain Council, 2013) 

2.3.1 Prestationsmått enligt SCOR 

I SCOR är mätetal och flödesprocesser fördefinierade och standardiserade vilket innebär att 
mätningar och objektiva jämförelser av nyckeltal och flödesprocesser mellan olika företag blir 
enkla att genomföra oavsett företagets storlek eller bransch. Flödesprocesser och 
prestandamått från företagsmedlemmarna i SCC samlas även i en gemensam databas för att 
underlätta jämförelser och förbättringsarbete för medlemmarna. 

SCOR lämpar sig väl vid en analys av leveransprecision då ett övergripande mätetal skapas 
genom en tydlig hierarki av två underliggande nivåer av mätetal. Den del av SCOR som 
kommer att användas är det fördefinierade mätetalet för leveransprecision. I SCOR benämns 
detta som Perfect order fulfillment. Figur 3 illustrerar hur leveransprecision definieras och 
beräknas genom att ett flertal olika mätvärden uppdelade på lägre nivåer sammanställs till ett 
övergripande mätetal. 
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Figur 3 - Perfect order fulfillment, leveransprecision 

Perfect order fulfillment består i nivå två av: % of orders delivered in full, delivery 
performance to customer commit date, documentation accuracy och perfect condition. 

Mätetalet % of orders delivered in full anger hur stor andel av leveranserna som varit 
fullständiga vid leverans och består på nivå tre av mätetalen delivery item accuracy, vilket 
anger om rätt produkter levererats, och delivered item accuracy som anger om rätt antal 
produkter levererats. Delivery performance to customer commit date anger hur stor andel av 
leveranserna som levererats på rätt tid.  På nivå tre består mätvärdet av customer commit date 
achievement time customer receiving som anger om leveransen levererats på överenskommet 
datum och delivery location accuracy som anger om leveransen kommit till rätt plats. 

Documentation accuracy anger om fullständig dokumentation medföljer leveransen och 
består på nivå tre av other required documentation accuracy som anger om övrig, av kunden 
på förhand begärd, dokumentation medföljer. Perfect condition anger hur stor andel av 
leveranserna som inte varit skadade vid ankomst, på nivå tre anger % orders recieved damage 
free hur stor andel av leveranserna som har skadade produkter eller emballage. 

Att mäta leveransprecision med den metod som ges i SCOR innebär att det inte ges något 
utrymme för egna tolkningar av hur mätetalen ska tolkas eller beräknas. Ingen hänsyn tas till 
om beställaren räknat med exempelvis ett överskott av produkter för att motverka spill i 
produktionen eller vid felaktiga leveranser. Alltså kommer leveransen att anses vara felaktig 
även om det bara förekommer en produkt mindre eller extra utöver det som faktiskt har 
beställts. Den absoluta metoden för mätning gör SCOR till en strikt men rättvis metod att 
beräkna prestationsmått såsom leveransprecision. Om en egen tolkning eller anpassning av 
mätetalen var tillåtet så hade det underminerat grundtanken med att SCOR ska vara möjligt att 
tillämpas som en generell mätningsmetod som överskrider företags- och branschgränser och 
möjliggör jämförelser däremellan. 

2.3.2 Perfect order fulfillment 

En leverans anses ha perfekt leveransprecision i SCOR om alla mätetal på nivå två är 
uppfyllda, ett mätetal på nivå två anses i sin tur vara uppfyllt om alla underliggande mätetal 
på nivå tre för mätetalet är uppfyllda. För att ett mätetal på nivå tre ska anses vara uppfyllt så 
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får inga fel förekomma inom mätetalet, exempelvis får det inte vid mätning av 
innerväggsmaterial finnas en enda gipsskiva utöver eller under det beställda antalet för att rätt 
antal produkter ska anses vara uppfyllt. Ett exempel på hur perfekt leveransprecision beräknas 
ges i Figur 4. 
 

 
Figur 4 - Exempel på icke-perfekt leveransprecision 

Exemplet ovan representerar en fiktiv leverans av byggmaterial. Leveransen var felfri i alla 
avseenden förutom att en del av materialet levererades med skador så omfattande att det var 
omöjligt att bruka. Leveransen uppfyller därför både nivå två och tre för mätetalen gällande 
rätt antal, rätt produkter, rätt tid, rätt datum och rätt dokumentation. De uppfyllda mätetalen 
representeras därför i exemplet med gröna bockar. Leveransen innehöll dock trasiga produkter 
och uppfyller därför inte mätetalet gällande perfekt kvalitet, mätetalet markeras därför med ett 
rött kryss. Eftersom samtliga mätetal i nivå tre måste vara uppfyllda för att ett mätetal på nivå 
två ska uppfyllas så innebär det att även om endast ett mätetal på nivå tre inte är uppfyllt så 
blir mätetalet på nivå två ej heller uppfyllt.   

För leveransen i exemplet går det nu att se att bara tre av fyra mätetal på nivå två anses vara 
uppfyllda. Att inte alla mätetal på nivå två är uppfyllda medför att hela leveransen som sådan 
inte kan betraktas som perfekt genomförd och nivå ett markeras därför med ett rött kryss. När 
resultatet av mätningarna av leveransprecisionen sammanställs kommer den faktiska uppmätta 
procentmängden av mätetalet att presenteras i bilderna istället för bockar eller kryss. 
Procentmängden visar då hur stora andelar av mätningarna som uppfyllt mätetalet. Om hälften 
av alla leveranser är perfekt levererade kommer det då att stå 50 % i rutan på nivå ett. 
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3 METOD 
I detta kapitel förklaras metoden som kommer att användas för att besvara studiens fyra 
frågeställningar. Metoden kan indelas i ett flertal olika faser: Utformning av teoretisk 
referensram, design av datainsamlingsmetod, sammanställning av mätdata, genomförande av 
intervjuer och analys av resultat. 

Den teoretiska referensramen syftar till att skapa ett teoretiskt underlag för studien. Ett 
teoretiskt underlag innebär att projektgruppen kommer att stödja sitt arbete på relevant 
litteratur för att motivera de metoder som ska användas för att genomföra studien. 

För att avgöra vilken sorts datainsamlingsmetod som är lämpligast för de tre olika materialen 
ska inspektioner och observationer av leveransprocessen genomföras på Spinnrocken. 
Besöken kommer att göra det möjligt att ta fram en lämplig mätmetod för att generera de 
dataunderlag som behövs för att mäta vilket procentvärde leveransprecisionen har för de tre 
olika materialen. Utvärderingen av de logistikrelaterade utmaningarna som är mest betydande 
för byggprojektet Spinnrocken kommer att undersökas genom att genomföra intervjuer med 
personal hos och Skanska. 

När samtliga mätningar har genomförts kommer all data från dessa att sammanställas och 
leveransprecisionen att beräknas för de tre olika materialen. Resultatet från 
sammanställningen kommer sedan att analyseras för att ta fram eventuella förbättringsförslag 
för hur en ökad leveransprecision ska uppnås.  

3.1 Design av datainsamlingsmetod 
För att utforma datainsamlingsmetoden för studien kommer besök på Spinnrocken vara 
nödvändiga. Genom att observera leveransprocessen kommer det bli möjligt att avgöra hur 
dessa på lämpligaste sätt ska mätas utan att på något sätt störa den övriga verksamheten på 
arbetsplatsen. Beroende på vilket material som undersöks så kommer metoden för 
datainsamlingen se olika ut. 

De mätvärden som sammanfattar leveransprecision i SCOR är rätt antal, rätt material, 
leveranstid, leveransplats, fraktsedel och skadat material. Alla dessa mätvärden ska därför 
undersökas för att avgöra vilket procentvärde leveransprecisionen har för varje material. 

Att leveranserna kommer till Spinnrocken på överenskommen tid kommer att mätas genom 
att projektgruppen i förväg får information om när leveranser till byggarbetsplatsen är 
planerad. Projektgruppen kommer då ha möjligheten att vara på Spinnrocken och observera 
om leveranserna faktiskt anländer vid rätt tid. Om det förekommer leveranser som 
projektgruppen inte har möjlighet att närvara vid så kommer projektgruppen av personal hos 
Skanska få informationen om leveransen levererats vid rätt tid och till rätt plats. De övriga 
mätetalen gällande rätt antal, rätt material, fraktsedel och skick kommer att undersökas av 
projektgruppen som vanligt vid ett senare tillfälle.  

Att studien kommer att använda SCOR som referensmodell och tillämpa dess generella 
metoder för mätning av leveransprecision innebär att mätetalet kommer ha god robusthet och 
blir möjligt att jämföra med andra liknande studier. Mätetalet kommer vara baserat på 
mätningar och inspektioner med hög detaljnivå men kommer samtidig inte att vara anpassat 
efter speciella förutsättningar på Spinnrocken, därmed kommer validiteten för mätetalet att 
vara låg. Gällande användbarhet kontra integrering vid mätning av leveransprecision kommer 
fokus att ligga på användbarhet. Därmed kommer inte flera olika led i försörjningskedjan att 
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beröras av mätningen utan kontroller kommer endast att genomföras för leveranser till 
Spinnrockens byggarbetsplats. Skälet till att inte integrera flera led inom organisationen är för 
att förenkla analysen och för att möjligheten att ge rekommendationer som Lundbergs och 
Skanska enkelt skall kunna implementera ska finnas. 

3.1.1 Innerväggsmaterial 

Innerväggsmaterial är ett material som ska levereras på överenskommen tid med ett 
acceptabelt intervall på ± 5 minuter efter överenskommelse mellan Skanska och Beijer. 
Genom att närvara vid leverans kommer projektgruppen att ha möjlighet att kontrollera om 
leveransen kommer i rätt och till rätt plats. Godsets skick kommer i första hand att avgöras 
genom besiktning av emballaget. Utöver emballaget ska även de levererade produkterna 
inspekteras för att avgöra om skador uppkommit. 

Att kontrollera att antalet levererade produkter överensstämmer med antalet beställda 
produkter kommer att kräva mer tid och noggrannhet än vad övriga mätetal kräver. 
Kontrollerna av antalet beställda produkter kommer att genomföras på en hög detaljnivå då 
projektgruppen kommer ha möjligheten att kontrollera materialet styckvis. För att avgöra 
leveransprecisionen sett till antalet kommer projektgruppen få tillgång till orderdokument som 
visar antalet beställda produkter av respektive produkt. Genom att räkna det faktiska antalet 
erhållna produkter och jämföra dessa med orderdokumentet kommer det då gå att avgöra om 
rätt eller fel antal produkter levererats. 

Gipsskivor, våtrumsskivor, stålreglar och träreglar kommer att kontrolleras per styck. 
Stålreglarna levereras om två dimensioner, 45 och 70, där siffran indikerar hur bred regeln är i 
millimeter. Stålskenorna levereras också om två olika dimensioner, 45 mm och 70 mm, men 
kommer att kontrolleras till skillnad från resterande material per löpmeter (lpm). Då 
stålskenorna beställs i löpmeter och levereras i styck om 2,5 eller 2,6 löpmeter kommer en 
leverans av stålskenor bedömas att innehålla rätt antal om den totala levererade löpmängden 
inte är större än längden på en enskild stålskena. Alltså, om 33 meter stålskenor är beställda 
och leveransen består av 14 stycken skenor på 2,5 meter styck så kommer leveransen att anses 
vara fullständig sett till mängden levererat material trots att det levererats två meter utöver 
den beställda mängden. En leverans kommer däremot inte anses vara korrekt om en mindre 
mängd än vad som beställts levererats, oavsett om det är inom mindre än en skenas längd. 
Samtidigt som kontrollen av kvantitet av respektive produkt genomförs kommer det även att 
genomföras en kontroll gällande om rätt typ av produkt har levererats.  

3.1.2 Doka 

En Dokaleverans ska anlända till byggarbetsplatsen 30 minuter innan eller efter tidigare 
överenskommen tid mellan Skanska och Doka Sverige AB för att ha levererats i rätt tid enligt 
Skanska. Liksom i fallet med innerväggsmaterial kommer projektgruppen att närvara vid 
leveranstillfällena för att avgöra om leveransen är i tid och anländer till rätt plats på 
byggarbetsplatsen. 

För att avgöra om leveransen är fullständig kommer det levererade materialet att inspekteras 
med hög detaljnivå och det exakta antalet kommer kontrolleras. I ett fåtal fall kommer 
uppskattningar vara nödvändigt för vissa material som är kompletterande ställningsmaterial. 
Skälet till uppskattningarna är att en del material levereras på ett för otympligt vis för att 
motivera styckvis inspektion och att en del material är så smått så det levereras i påsar om 100 
stycken per påse. Exempelvis om 400 produkter beställts enligt leveransdokumentet och 
leveransen består av tio containrar som är märkta att innehålla 40 produkter styck så kommer 
leveransen anses vara rätt. Denna metod för uppskattning av det levererade materialet anses 
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vara tillförlitligt då den kommer att stödja sig på leveransdokumentation, specifikationer på 
det levererade materialet och på inspektionsarbete från projektgruppen. 

Den dokumentation som ska följa med Doka är ritningar som visar hur och var materialet ska 
monteras. Detta levereras elektroniskt till produktionsledaren och därmed kommer 
projektgruppen med hjälp av produktionsledaren att avgöra om rätt dokumentation har 
levererats eller inte. 

3.1.3 Fönster 

Precis som i fallet med Doka och innerväggsmaterial kommer leveranstiden och 
leveransplatsen för fönster att kontrolleras med hjälp och observation. Om materialet är skadat 
kommer omfattande skador att upptäckas relativt enkelt då emballaget består av genomskinlig 
plast och produkterna kan då genom inspektion bedömas som skadat eller ej. Mindre skador 
såsom repor kommer inte att gå att urskilja genom emballaget och kommer därför inte 
inspekteras. 

Fönstren levereras på pall och är inplastade för att skyddas mot yttre påverkan. Emballeringen 
kommer att omöjliggöra inspektionsarbete på produktnivå då det inte tydligt går att se antalet 
produkter och produkttypen av dessa. Detta innebär att fönster kommer att beräknas på 
pallnivå istället för produktnivå. 

3.2 Intervjumetod 
För att få en bild av hur olika individer i organisationen runt Spinnrocken ser på logistik och 
dess betydelse kommer intervjuer att genomföras med ett flertal personer. Intervjuerna 
kommer att genomföras muntligt med öppna frågor direkt till den intervjuade. 

3.2.1 Muntliga intervjuer 

Fördelarna med att ha muntliga intervjuer direkt med en person är att det enkelt kommer att 
gå att föra en diskussion med personen i fråga och följdfrågor kommer att ställas direkt under 
diskussionen. Intervjun kommer att anpassas efter situationen och god kontakt kan bindas 
mellan den som intervjuar och den intervjuade vilket gör att intervjun mer kommer att likna 
ett samtal. (Andersson, 1985)  

En nackdel med personliga intervjuer och öppna frågor är att synpunkterna och svaren som 
erhålls sällan blir objektiva, utan svaren blir av subjektiv karaktär där svaren inte bara 
påverkas av den intervjuades egna åsikter utan även av intervjuarens intryck. Det krävs även 
en större del förberedelser inför en muntlig intervju då detta kräver planering av en lämplig tid 
och plats som passar båda parterna. (Andersson, 1985). Att svaren från intervjukandidaten 
kommer bli subjektiva anses dock vara en positiv aspekt för studien då projektgruppen strävar 
efter att analysera synen av logistik som olika individer inom Lundbergs och Skanska har. 
Projektgruppen kommer under intervjuerna att minimera projektgruppens eventuella 
subjektivitet genom att inte ställa allt för ledande frågor och styra den diskussion som 
kommer att genomföras. 

3.2.2 Öppna frågor 

Vid intervjuer finns det olika typer av frågor som påverkar svaren på olika vis. Frågor med 
svarsalternativ tenderar att styra den intervjuade och diskussionen kring en fråga blir inte lika 
fri. Med öppna frågor kan ett mer fritt samtal föras som ger den intervjuade möjligheten att ge 
sina egna svar samtidigt som intervjuaren kan ställa följdfrågor, diskutera och förtydliga 
oklarheter. En nackdel med öppna frågor är att svar kan bli invecklade och svårtolkade. 
Möjligheten att jämföra olika personers svar som tillfrågats vid olika tillfällen blir också 
svårare än vid frågor med svarsalternativ. (Andersson, 1985) 
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De frågor som tas fram inför en intervju är inte alltid lika strukturerade som vid utformningen 
av en enkät med bundna frågor och svarsalternativ. Skälet till att inte strukturera intervjun allt 
för mycket är för att, som tidigare nämnts, anpassa frågorna mer efter den rådande situationen. 
Ett antal grundläggande frågor kommer vara förberedda för att följa rätt spår och under 
intervjun kommer dessa frågor att kompletteras med följdfrågor och diskussioner. 

3.2.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna kommer att genomföras med öppna frågor med personal från Skanska och 
Lundbergs. Detta innebär att intervjuerna kommer utgå från ett antal frågor men samtidigt inte 
vara helt bundna till dessa, utan ett samtal kommer kunna föras mellan båda parterna på ett 
mer informellt sätt. 

Fyra personer från Lundbergs kommer att intervjuas, tre projektledare och en controller. Hos 
Skanska kommer fem personer med mer skiftande yrkesroller att intervjuas, en konsult, en 
produktionsledare, en projektchef, en produktionschef och en projektingenjör. Intervjuerna 
kommer att utgå från samma frågor oberoende av företag och person, men då Skanska jobbar 
mer med direkta logistikaktiviteter kommer diskussionerna vara mer detaljerade och 
specificerade på olika logistikproblem beroende på vilken av de anställda som intervjuas. 
Exempelvis kommer leveransprecisionens vikt att diskuteras mer ingående med Skanska då 
det är deras uppgift att hantera de problem som kan uppstå med leveransprecisionen och 
åtgärda detta. Frågorna som ska ställas handlar om logistik och utgår från de frågeställningar 
som studien har. Intervjuerna kommer att spelas in på dator för att slippa anteckna och istället 
kommer mer tid ägnas till att lyssna, diskutera och analysera. Frågorna som kommer att 
användas som manus finns i Bilaga 1 – Intervjufrågor. 

Intervjuerna kommer främst att syfta till att skapa ett informationsunderlag för analysen och 
jämförelsen av synen på logistik inom Lundbergs och Skanska. Intervjuerna ska även besvara 
frågorna om leveransprecisionens påverkan på byggprojektets tidsplan, vilka åtgärder som 
kan vidtas för att förbättra en eventuellt bristande leveransprecision och vilka 
logistikrelaterade utmaningar som olika personer inom Spinnrockens organisation upplever. 
Genom att i stort sett samma frågor kommer att ställas till alla intervjukandidater blir det 
möjligt att jämföra och dra paralleller mellan olika personers resonemang. Samtliga intervjuer 
kommer att sammanställas skriftligt för att enkelt kunna jämföra, tolka och överblicka de 
olika svaren som de intervjuade kommer att ge.  

3.3 Sammanställningsmetod av data 
All data som ska samlas in för att mäta leveransprecisionen för Doka, innerväggsmaterial 
samt fönster kommer att sammanställas i Microsoft Excel. Dessa sammanställda data kommer 
sedan bearbetats genom skapandet av tabeller som visar var fel uppkommit och hur frekventa 
dessa har varit. Med hjälp av tabellerna kommer leveransprecisionen beräknas för varje 
enskilt material samt totalt sett för alla tre materialen tillsammans. Intervjuerna kommer att 
sammanställas i tabellform där resultatet av intervjuerna och hur dessa bidrar till att besvara 
frågeställningarna tydligt kommer att framgå.  

3.3.1 Sammanställningsmetod för Innerväggsmaterial 

För innerväggsmaterialet kommer två beräkningar av leveransprecisionen med olika 
detaljnivå att genomföras: en sammanställning med utgångspunkt från fullständiga leveranser 
och en med utgångspunkt på lägenhetsnivå. Den senare sammanställningen kommer att 
betrakta varje levererad lägenhet som en enskild leverans och om denna har perfekt 
leveransprecision eller inte. Skälet till att presentera leveransprecisionen på både leveransnivå 
och lägenhetsnivå är att de fel som förekommer inom leveransnivån inte nödvändigtvis 
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behöver innebära en så omfattande påverkan på leveransen som det vid första anblick kan se 
ut att göra. 

Om bara en av fem levererade lägenheter saknar gipsskivor så kommer det inte i praktiken att 
påverka byggnationen av de fyra övriga lägenheterna om dessa är felfria. Det blir därför 
intressant att presentera hur många av det totala antalet lägenheter som Beijer har levererat 
som är fullständiga och felfria oavsett om dessa lägenheter har ingått i en leverans där det har 
förekommit fel på andra lägenheter. Exempelvis om en leverans har två lägenheter med fel 
antal produkter så kommer det innebära att dessa två lägenheter räknas som fellevererade när 
leveransprecisionen presenteras på lägenhetsnivå. Hade samma exempel gjorts för 
sammanställning på leveransnivå så hade hela leveransen presenterats som fellevererad, trots 
att tre lägenheter är fullständiga.  

Om en leverans är sen kommer detta fel att tillskrivas för samtliga fem lägenheter, men om tre 
av dessa lägenheter även har skadat emballage så kommer detta också att tillskrivas för dessa 
tre lägenheter. För exemplet ovan kommer ingen av lägenheterna presenterats som perfekt 
levererade, men för tre av dessa kommer det även presenterats data om det felaktiga 
emballaget. 

Genom att dela upp sammanställningen på både leverans- och lägenhetsnivå kommer 
resultatet ge en mer rättvis bild av hur Spinnrocken kommer att påverkas av 
leveransprecisionen på innerväggsmaterial. Skälet till detta är att om till exempel tio 
leveranser av innerväggsmaterial innehåller en felaktig lägenhet vardera så kommer 
sammanställningen av leveransprecisionen visa att ingen leverans var perfekt. I själva verket 
har då 40 stycken lägenheter av totalt 50 stycken levererats felfritt, vilket innebär en perfekt 
leveransprecision om 80 %. För att förenkla analysen av vilka logistikproblem som är mest 
frekventa och kräver störst engagemang kommer projektgruppen därför genomföra båda dessa 
sammanställningar. 

3.3.2 Sammanställningsmetod för Doka och Fönster 

För Doka och fönster kommer sammanställningar att genomföras på leveransnivå för 
respektive material. De mätvärdena som erhålls för dessa material kommer även att användas 
för att beräkna ett totalvärde av leveransprecision för samtliga material granskade i denna 
utredning. 

3.3.3 Sammanställningsmetod för intervjuer 

Intervjutabellen kommer att göra resultatet av intervjuerna mer överskådligt och jämförbart 
mellan olika intervjukandidater och företag. Tabellen kommer att utgå från frågeställningar 
och intervjufrågor samt intervjukandidaterna.  

Genom att analysera och tolka intervjumaterialet och sammanställningarna av dessa kommer 
nyckelord att plockas ut och placeras i tabellen. Exempelvis om en rad i tabellen behandlar 
hur leveransprecisionen påverkar byggprojektet Spinnrockens fortskridande och en kolumn 
behandlar projektledare anställda hos Lundbergs kommer utan då innehålla nyckelord som 
representerar intressanta åsikter dessa personer har angående leveransprecisionens påverkan. 
Tabellen kommer att beskrivas i text och samtidigt göra det enklare för både läsare och 
utredare att dra paralleller mellan personers åsikter och synpunkter. 

3.4 Validering 
För att avgöra antalet levererade produkter kommer de data som samlas in jämföras och 
kontrolleras mot orderdokument av båda medlemmarna i projektgruppen. Att båda 



  

18 
 

medlemmarna i projektgruppen kontrollerar materialet innebär att allt material som levereras 
kommer att inspekteras minst två gånger och vid eventuellt ännu flera tillfällen om 
projektgruppens utfall inte överensstämmer vid den första inspektionen. Vid avvikelser och 
fel kommer detta att diskuteras med produktionsledaren, dels för att informera denne om felet 
men även för att diskutera eventuella effekter och åtgärder som medföljer felet. Olika 
mätvärdens påverkan på resultatet av leveransprecisionen kommer att undersökas genom att 
bortse från specifika mätetal då sammanställningarna analyseras, exempelvis kan 
leveransprecisionen av innerväggsmaterial beräknas utan hänsyn till om emballaget är skadat 
eller inte. Att ibland bortse från vissa mätetal vid analysen kommer att medföra att det blir 
tydligt om något mätvärde påverkar resultatet i stor utsträckning. Underlaget av åsikter om 
logistikproblem kommer att valideras genom att ett flertal personer kommer att intervjuas och 
en stor mängd olika åsikter kommer att sammanställas.  

3.5 Analysmetod 
Leveransprecisionsvärdet för innerväggsmaterial, Doka och fönster kommer att jämföras med 
varandra. Jämförelsen kommer att genomföras för att möjliggöra identifiering av skillnader 
inom de olika distributionsstrukturerna och hur eventuella skillnader påverkar 
leveransprecisionen. Leveransprecisionen kommer att utvärderas på ett kvalitativt vis genom 
resonemang och koppling till litteratur då det inte finns något riktmärke eller krav från 
Skanska som avgör om leveransprecisionen är god eller ej.  

Vid en utredning av leveransprecision är det till fördel att på förhand ha uppsatta 
prestationsmål att jämföra resultatet mot, exempelvis ett mål att uppnå en leveransprecision på 
95 %. Ett sådant prestationsmått skapar ett tydligt mål för förbättringsarbetet och det medför 
även att det inte ges utrymme för olika personer inom organisationen att nöja sig med 
leveransprecisionen som uppnås i dagsläget. Skanska har tyvärr inte uttryckt något sådant 
mål, det kommer därför bli projektgruppens uppgift att föra en diskussion kring 
leveransprecisionens duglighet. Leveransprecisionen kommer även att sättas i relation till de 
resonemang och de svar som kommer att erhållas vid intervjuerna för att avgöra om de 
anställdas syn på logistik och leveransprecision stämmer överens med studiens resultat. 
Intervjuerna kommer att analyseras genom att koppla intervjusvar till litteratur och diskutera 
materialet ur ett logistikperspektiv.  
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4 NULÄGESBESKRIVNING 
Materielleveranserna som har undersökts av projektgruppen har levererats till 
byggarbetsplatsen via infarten från Kristinagatan. Skälet till att samtliga leveranser tagits 
emot där är att för den infarten är avsedd för större leveranser då den är mer lättåtkomlig för 
större fordon. Det finns även utrymme för det avlastningsfordon som behövs vid avlastning av 
Doka för att lyfta av materialet och placera det på den avsedda uppställningsplatsen i mitten 
av byggarbetsplatsen. Följande kapitel presenterar hur innerväggsmaterial, Doka och fönster 
levereras till byggarbetsplatsen. Figur 4 visar hur infarten och avlossningsplatsen vid 
Kristinagatan ser ut. 

 
Figur 4 - Infarten mot Kristinagatan 

4.1 Flödeskartläggning 
Kartläggningen berör leverantörerna av innerväggsmaterial, fönster och Doka, parter med 
samordningsfunktioner och till sist Spinnrocken. Figur 5 illustrerar via de streckade pilarna de 
leveransordrar som Skanska lägger till respektive leverantör eller samordnare, de heldragna 
pilarna det efterföljande materialflödet från leverantörna till samordnarna eller Spinnrockens 
byggarbetsplats.  

 
Figur 5 - Materialflödet till Spinnrocken 
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För innerväggsmaterial kan Beijer i viss utsträckning betraktas som både leverantör och 
samordnare. Beijer samordnar och konsoliderar det beställda innerväggsmaterialet för varje 
beställd lägenhet. Denna typ av leveransmetod till omfattade byggprojekt är ny för Beijer och 
eftersom innerväggsmaterialet är både tidskritiskt och levereras i lägenhetspaket istället för 
större leveranser ställer det höga krav på att leveransprecisionen inte brister. 

4.2 Innerväggsmaterial 
Innerväggsmaterial levereras till Spinnrocken från företaget Beijer i Norrköping som för 
byggprojektet Spinnrocken har blivit anlitade för att beställa och samordna allt 
innerväggsmaterial till byggarbetsplatsen. Skälet till att kontraktera Beijer för att sköta 
samordningen är att det blir mindre beställnings- och koordineringsarbete för 
produktionsledaren då Beijer beställer allt material från sina leverantörer och även 
konsoliderar materialet till lägenhetsspecifika paket. Innerväggsmaterialet är emballerat för att 
skyddas mot väder och betongspill.  

Produktionsledaren på Spinnrocken lägger i ett tidigt skede en beställning hos Beijer på 15 
lägenheter, dessa 15 lägenheter paketeras sedan hos Beijer som kollin där allt material för en 
specifik lägenhet emballeras tillsammans och märks med det lägenhetsnummer som 
leveransen avser. Produktionsledaren avropar sedan vid tre olika tillfällen fem av dessa 
lägenheter i taget i takt med att stommen färdigställs på byggarbetsplatsen. Figur 6 visar hur 
en leverans av innerväggsmaterial är uppställd för avlastning på Spinnrocken. 

 
Figur 6 - Leverans av innerväggsmaterial 

För varje leverans av innerväggsmaterial levererar Beijer alltså material till fem lägenheter. 
Antalet materialkollin per lägenhet beror naturligtvis på hur stor lägenheten är men i 
majoriteten av de fall som projektgruppen undersökt är det två paket per lägenhet. Ett paket 
innehållande gipsskivor och träreglar och ett paket innehållande våtrumsskivor, stålreglar och 
stålskenor. Vid leverans av innerväggsmaterial från Beijer lyfts paketen direkt från lastbilen 
till den avsedda lägenheten med hjälp av Spinnrockens byggkran där materialet lagras en 
längre tid innan det är tid för montering. Figur 7 visar hur innerväggsmaterialet ställts upp i en 
lägenhet efter leverans och avlossning på Spinnrocken. 
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Figur 7 - Två paket av innerväggsmaterial uppställt i en lägenhet 

4.3 Doka 
Doka levereras vid ett fåtal tillfällen under stomresningen av Spinnrocken och kommer direkt 
till byggarbetsplatsen från leverantören Doka Sverige AB. Materialet används för att stödja 
upp stommen under den tid det som det tar för betongen att uppnå sin fulla hållfastbarhet. 
Leveranser av Doka förekommer sällan men leveranserna är istället omfattande med flera 
produkttyper och stora antal av dessa. En leverans av Doka består av stora mängder träreglar 
och stämp. En fullständig leverans av Doka kan liknas vid en byggsats då ritningar för 
byggnationen och ett stort antal tillhörande produkter utöver träreglarna och stämpen 
medföljer. Fraktsedeln och byggritningarna för en Dokaleverans skickas till 
produktionsledaren elektroniskt före den faktiska leveransen.  

Figur 8 visar hur Doka står uppställt på Spinnrocken efter att det avlastats. Mitt i bilden syns 
träreglarna, till höger ligger stämpen och de grå boxarna i bakgrunden är containrarna som det 
kompletterande ställningsmaterialet levereras i. Det kompletterande ställningsmaterialet är 
exempelvis toppklykor, avsänkningshuvuden, stämphuvuden, bottenskruvar, toppskruvar och 
fjädersprintar. Dessa kompletterande ställningsmaterial används för att sammanfoga det 
övriga ställningsmaterialet och fyller en viktig funktion för monteringen av Doka. Utöver 
materialen i bilden levereras även stålstänger i form av kryss som används för att stabilisera 
ställningsmaterialet. 
 

 
Figur 8 - Avlossat Doka på Spinnrocken 

Vid Dokaleverans parkerar lastbilen med leveransen på Kristinagatan och ett inhyrt 
avlastningsfordon sköter avlastningen mellan lastbilen och platsen för materialuppställning. 
Doka beställs med god marginal innan användning och står därför på Spinnrocken oanvänt 
under en längre tid, när det är dags att använda materialet flyttas det därför med lyftkran från 
uppställningsplatsen till den avsedda användningsplatsen. 
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Då avlastningsfordonet för Doka tillfälligt hyrs in vid Dokaleverans är det extra kritiskt att 
leveransen kommer i tid till byggarbetsplatsen. Om leveransen är sen och avlastningsfordonet 
inte är planerat att användas för någon annan uppgift än Dokaleveransen skapar det en onödig 
hyreskostnad för ett stillastående fordon. 

4.4 Fönster 
Beställningar av fönster till Spinnrocken läggs av produktionsledaren på Skanska direkt till 
leverantören SP Fönster, leverans från SP Fönster sker dock först till DHL och deras 
samlastningscentral. Leverantören paketerar fönstren uppdelade på pallar där de fönster som 
är ämnade för ett specifikt trapphus och våningsplan står på samma pall. På 
samlastningscentralen hos DHL lagras fönstren och varje pall märks för att visa vart 
respektive pall ska lyftas in på Spinnrocken.  

Ett paket med fönster är alltså märkt med vilket plan och trapphus som det ska lastas till. På 
varje paket står det fönster som ska till de tre lägenheterna som nås från det trapphus som 
fönstren lastas till. Två paket med fönster lyfts in i varje trapphus på respektive plan. 
Exempelvis så är två pallar med fönster märka 5.4, vilket innebär att pallarna ska till plan fem 
och trapphus fyra. Fönstren på dessa två pallar är ämnade att monteras i de lägenheter som nås 
från trapphus fyra på plan fem. Att kontrollera märkningen av pallarna är därmed viktigt då 
märkningen indikerar vart de ska lastas in. Figur 9 visar två levererade fönsterpallar som är 
uppställda på plan 5 för trapphus 6. 

 
Figur 9 - Två pallar av fönster 

Hur märkningen av dessa ska se ut kan ses i Figur 10. Fönsterpallarna var även märkta med 
vilken leveransdag som gällde för pallen. Märkningen av leveransdag är dock inget som 
Skanska efterfrågar.   
 

 
Figur 10 - Plan- och trapphusmärkning på fönsterpallar 
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Produktionsledaren sköter avropen av fönster mot DHL. Avropen sker för ett visst antal 
trapphus åt gången. Två pallar med fönster lyfts in i varje trapphus och innehåller fönster för 
ett visst antal lägenheter på den våningen. Initialt var tanken att fönster skulle levereras på 
samma vis som innerväggsmaterial, alltså innan filigran läggs på plats för varje våning. 
Beställningen av fönstren försenades dock och på grund av dess långa leveranstid har denna 
arbetsmetod inte kunnat tillämpas tidigare än vid plan fem. Fönster för planen under plan fem 
kommer därmed att kräva inlastning via balkongerna. 
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5 RESULTAT 
De mätdata som samlats in under observationstillfällena på Spinnrocken har använts för att 
beräkna leveransprecisionen för innerväggsmaterial, Doka och fönster. Sex stycken 
mätvärden har undersökts för materialen: rätt antal, rätt material, leveranstiden, leveransplats, 
fraktsedel och skadat material. Dessa sex mätetal har sedan sammanställts för att avgöra om 
en leverans kan bedömas ha perfekt leveransprecision. 

5.1 Leveransprecision för innerväggsmaterial 
Innerväggsmaterial är det material som levererats mest frekvent inom perioden för studien 
och ett relativt stort dataunderlag har uppmätts. Dataunderlaget för leveranserna har därefter 
bearbetats och sammanställts. 

5.1.1 Leveransprecision per leverans 

Under datainsamlingen har innerväggsmaterial observerats och inspekteras vid tolv olika 
tillfällen. Mätningarna av leveransprecisionen på innervägsmaterial sammanställs i Figur 11. 
 

 
Figur 11 - Leveransprecision för innerväggsmaterial 

Ingen av de tolv leveranserna av innerväggsmaterial har varit fullständigt perfekta leveranser 
då fel har förekommit i varje leverans. Det mest frekventa leveransproblemet för 
innerväggsmaterial har varit att ett felaktigt antal produkter levereras följt av att det i vissa fall 
har förekommit skador på det väderskyddande emballaget eller innerväggsmaterialet. 

Vid tolv leveranser av innerväggsmaterial har det förekommit totalt 36 fel av olika karaktär. I 
Tabell 1 redovisas hur många gånger varje fel förekommit, andelen felaktiga leveranser och 
hur stor andel varje fel utgör av det totala antalet förekommande fel. 
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Tabell 1 - Felfrekvens hos innerväggsmaterialet per leverans 

 
Typ av fel 

 
Förekomst av fel 

Andel felaktiga 
leveranser  

( ≈ %) 

Andel av totalt 
antal fel 
( ≈ %) 

Fel antal skenor 45 7 58 % 23 % 
Skadat emballage 5 42 % 17 % 
Fel antal reglar 70 4 33 % 13 % 

 Fel antal gipsskivor 3 25 % 10 % 
Fel antal skenor 70 3 25 % 10 % 

 Fel antal våtrumsskivor 2 17 % 7 % 
Fel antal reglar 45 2 17 % 7 % 
Fel antal träreglar 2 17 % 7 % 

Fel tid 1 8 % 3 % 
Skadat material 1 8 % 3 % 

Fel plats 0 0 % 0 % 
 
Ur Tabell 1 går det att utläsa att av de 36 felen har det vanligaste förekommande felet varit fel 
i antal, framförallt gällande stålskenor av dimensionen 45 mm. Det har varit relativt ovanligt 
att gods levereras vid fel tid och att materialet är obrukbart på grund av skador. 
Innerväggsmaterial har aldrig levererats till fel plats. Skadat emballage utgör 5 av alla 36 fel.  

5.1.2 Leveransprecision per lägenhet 

En leverans av innerväggsmaterial består av ett flertal kollin som är färdigpackade med 
innerväggsmaterial för fem olika lägenheter. Fel kan alltså förekomma i leveransen för endast 
en lägenhet utan att det påverkar övriga fyra lägenheter. Att vissa fel inte påverkar hela 
leveransen innebär att fel inom de tre mätetalen gällande rätt antal, rätt produkter och rätt 
kvalitet inte nödvändigtvis behöver påverka en leverans av innerväggsmaterial i den 
utsträckning som det framstår att göra då procentvärdet för leveransprecisionen presenteras 
för hela leveranser. På grund av detta finns det ett incitament att även presentera 
leveransprecisionen för innerväggsmaterial på lägenhetsnivå. En enskild lägenhet räknas 
alltså som en leverans istället för att en kombination av fem lägenheter utgör en leverans. I 
Figur 12 sammanställs leveransprecisionen för innerväggsmaterialet på lägenhetsnivå. 
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Figur 12 - Leveransprecision för innerväggsmaterial, lägenhetsnivå 

När leveransprecisionen för innerväggsmaterialet sammanställdes på enskild lägenhetsnivå 
istället för sammanlagda leveranser blev andelen perfekta leveranser 48 %. Det betyder att 
cirka hälften av de levererade lägenheterna var fullständiga, felfria och kommer inte behöva 
kompletteras i efterhand. En mer noggrann undersökning över vilka fel som varit mest 
frekventa vid hur stor andel av lägenheterna som dessa fel förekommer i presenteras i Tabell 
2. 
 
Tabell 2 - Felfrekvens hos olika innerväggsmaterial per lägenhet 

 
Typ av fel 

 
Förekomst av fel 

Andel felaktiga 
lägenheter  

( ≈ %) 

Andel av totalt 
antal fel  
( ≈ %) 

Fel antal skenor 45 10 17 % 24 % 
Fel antal reglar 70 7 12 % 17 % 

Fel tid 5 8 % 12 % 
Skadat emballage 5 8 % 12 % 

 Fel antal gipsskivor 3 5 % 7 % 
Fel antal skenor 70 3 5 % 7 % 
Fel antal träreglar 3 5 % 7 % 

 Fel antal våtrumsskivor 2 3 % 5 % 
Fel antal reglar 45 2 3 % 5 % 
Skadat material 1 2 % 2 % 

Fel plats 0 0 % 0 % 
 
När felfrekvensen undersöks på lägenhetsnivå blev det än en gång tydligt att fel förekommit 
vid ett flertal tillfällen, totalt observerades 41 fel vid 60 levererade lägenheter. Eftersom en 
leverans av en lägenhet kan ha fler än bara ett fel så betyder det inte att 41 lägenheter behöver 
vara felaktiga, vid 31 av 60 lägenheter förekom leveransfel. Det största antalet fel som 
observerats på en enskild lägenhet var tre stycken, tre fel observerades vid tre olika 
lägenheter. 
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5.2 Leveransprecision för Doka 
Endast två leveranser av Doka har kontrollerats vilket innebär att leveransprecisionen baserats 
på ett begränsat dataunderlag. Trots det begränsade dataunderlaget bör leveransprecisionen 
fortfarande sammanställas då det fortfarande visar på var leveransproblem med Doka uppstår. 
I Figur 13 presenteras leveransprecisionen för Doka. 

 
Figur 13 - Leveransprecision för Doka 

Då leveransfel har förekommit vid båda leveranserna av Doka blev ingen av dessa perfekt 
levererade. Första leveransen var tre timmar sen vid leverans och den andra hade både fel 
antal och fel produkter levererade.  

Det är studiens tidsbegränsning som medfört att endast två kontroller av Doka har 
genomförts. Vid ett mer omfattande arbete hade fler mätningar hunnit genomföras vilket hade 
ökat dataunderlaget och eventuellt gett ett annorlunda resultat. Leveransprecisionen för Doka 
bör därmed betraktas med viss försiktighet och med vetskapen om att dataunderlaget är 
begränsat till två tillfällen. Detta gör slutsatserna kring Doka och dess leveransprecision något 
osäkra och kompletterande studier skulle krävas för att få ett mer trovärdigt resultat kring 
Doka. 

  



  

28 
 

5.3 Leveransprecision för fönster 

Som det har beskrivits i avsnitt 4.4 har fönster inte levererats enligt planeringen förens vid 
byggnationen av plan fem. Den förändrade leveransstrukturen har lett till att antalet 
fönsterleveranser inte varit så omfattande som tidigare planerat för den fasen som 
byggprojektet befinner sig i. Det förändrade leveransstrukturen har i sin tur inneburit att 
antalet tillfällen som leveransprecisionen har kunnat mätas för fönster endast har uppgått till 
tre tillfällen och att dataunderlaget inte är särskilt omfattande. Figur 14 sammanställer 
leveransprecisionen för fönsterleveranserna. 

 
Figur 14 - Leveransprecision för Fönster 

Fönsterleveranser har varit perfekt levererade vid alla tre inspektionstillfällena. Det är dock 
viktigt att framhålla att fönsterleveranserna inte inspekterats på en detaljnivå som är lika 
noggrann som vid inspektionen av innerväggsmaterial och Doka. Det har därför inte funnits 
lika många olika parametrar som kan bli fel. Den låga detaljnivån som mätningarna 
genomförts på kan ha påverkat resultatet positivt då en mer detaljerad undersökning av antalet 
och typen av fönster som levererats hade möjligtvis påverkat resultatet negativt. 

Precis som för Doka är dataunderlaget för fönster begränsat vilket innebär att resultatet inte 
helt representerar den verkliga leveransprecisionen av fönster. Ett större antal mätningar hade 
eventuellt gett ett annat resultat som hade varit mer rättvisande. Hur det begränsade 
dataunderlaget för Doka och den för fönster begränsade detaljnivån kan påverka resultatet och 
dess trovärdighet diskuteras mer ingående i avsnitt 7.3 och 7.4.  
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5.4 Total leveransprecision för Spinnrocken 
Genom att sammanställa mätningarna för alla leveranser av innerväggsmaterial, Doka och 
fönster till ett leveransprecisionsvärde ger detta en övergripande bild för hur väl leveranserna 
till Spinnrocken överlag ser ut för de tre materialen som undersökts. Den totala 
sammanställningen fyller främst funktionen som ett rent prestationsmått för materialen i 
helhet och som ett jämförelsetal för kommande byggprojekt. Den totala leveransprecisionen 
har sammanställs genom att samtliga leveranser har fått ett gemensamt värde för varje mätetal 
oavsett vilken sorts leverans det varit. Sammanställningen är alltså inte ett medelvärde av 
tidigare sammanställningar av de tre materialen, utan en sammanställning där ingen hänsyn 
har tagits till vilket material som levererats. I Figur 15 sammanställs den totala 
leveransprecisionen för alla materialen. 
 

 
Figur 15 - Total leveransprecision för Spinnrocken 

Då sammanställningen endast tar hänsyn till de 17 leveranser som undersökts så innebär det 
att den totala leveransprecisionen inte kan tolkas som den totala leveransprecisionen för alla 
leveranser till Spinnrocken. För att statistiskt säkert avgöra den totala leveransprecisionen för 
hela byggprojektet skulle varje leverans av samtliga material till Spinnrocken behöva 
undersökas, vilket hade resulterat i en studie lika omfattande som byggprojektet i sig. 
Sammanställningen visar istället på hur leveransprecisionen ser ut för de uppmätta 
leveranserna för innerväggsmaterial, Doka och fönster och kan endast ge en anvisning om 
vilket värde den totala leveransprecisionen hade haft om alla leveranser av de tre materialen 
hade undersökts. 
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6 LOGISTIKARBETET VID KVARTERET SPINNROCKEN 
Följande kapitel utgår från de intervjuer som projektgruppen genomfört och sammanfattar de 
erhållna svar och diskussioner som förts mellan utredare och intervjukandidaterna. 
Frågeställningarna som kommer att beröras är huruvida leveransprecisionen påverkar 
Spinnrockens tidsplan och hur en eventuellt bristande leveransprecision hanteras samt vilka 
logistiska utmaningar som personer inom Spinnrockens organisation upplever.  

6.1 Byggherrens roll och syn på logistik 
Olika delar inom organisationen vid Spinnrocken ser på logistik och dess utmaningar på olika 
vis. Lundbergs som innehar rollen som byggherre och beställare har det övergripande ansvaret 
för byggprojektet. Lundbergs roll och det mer övergripande ansvaret innebär att de bland 
annat har kontakt med Norrköpings kommun för att planera hur transportvägar till 
byggarbetsplatsen ska utformas. (Thyrsson, 2013) Att planera inför byggprojekt och 
kommunicera med berörda parter är den typ av logistikaktiviteter som Lundbergs ägnar sig åt. 
Lundbergs ser även till att synkronisera tidsplaner vid de fall då flera byggprojekt ska 
genomföras inom samma område. Vid Spinnrocken innebär detta att planera inför de olika 
etapperna av huset samtidigt som Spinnrockens tidsplan synkroniseras med omkringliggande 
byggprojekt, såsom ombyggnationen av Apotekshuset och närbelägna vägar och stråk. 
Gällande transporter finns det för Spinnrocken begränsat utrymme intill byggarbetsplatsen för 
transporterna att vänta vid. Att utrymmet är begränsat kring Spinnrocken innebär att om en 
transport måste vänta på lossning eller lastning blockeras kommunens vägar till viss del och 
trafiken påverkas. För att inte påverka trafiken och blockera kommunens gator har en station 
upprättats en bit utanför innerstaden där transporter till Spinnrocken kan invänta 
överenskommen lossningstid. (Fredriksson, 2013) 

Olika byggarbetsplatser medför olika logistiska utmaningar. Vid Spinnrocken är en stor 
utmaning att ytan är begränsad och att byggprojektet ligger centralt. Den centrala 
lokaliseringen innebär att projektorganisationen måste förhålla sig till omkringliggande 
verksamheter och bostäder. Affärsverksamhet och boende intill byggprojektet Spinnrocken 
får inte störas av bygget utan ska kunna fungera parallellt. Lundbergs roll och hantering av 
dessa utmaningar ligger som sagt på en övergripande nivå och handlar bland annat att 
tillhandahålla trafikanordningsplaner, informera boende och kommunicera med Norrköpings 
kommun och entreprenören. (Thyrsson, 2013, Fredriksson, 2013, Markström, 2013) 

Vid bristande logistik och dålig leveransprecision märks detta inte ekonomiskt för Lundbergs 
då Spinnrocken är en entreprenad som genomförs med Skanska som totalentreprenör. 
Byggprojektets tid för färdigställande ska inte heller påverkas av brister i logistiken vid 
byggarbetsplatsen, men anställda vid Lundbergs är medvetna om hur problem inom logistiken 
påverkar entreprenören och att detta kan vara ett stressmoment som påverkar säkerheten och 
kvaliteten på bygget. (Fredriksson, 2013) 

6.2 Entreprenörens roll och syn på logistik 
Till skillnad från Lundbergs så ägnar sig totalentreprenören Skanska åt mer direkta 
logistikaktiviteter, exempelvis att ta emot leveranser, lossa leveranser, lagra material och 
planera inför kommande aktiviteter. På ett naturligt sätt arbetar entreprenören mer operativt i 
anslutning till byggarbetsplatsen medan byggherren arbetar mer strategiskt och övergripande. 
Som tidigare nämnts så innebär Skanskas operativa roll att brister i leveransprecisionen i 
första hand påverkar dem och inte Lundbergs. Skälet till detta är att Skanska är företaget som 
måste hantera och lösa problemen som uppstår vid bristande leveransprecision, om dessa 
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problem blir lösta på ett smidigt sätt i ett tidigt skede kommer det inte att hinna påverka 
Lundbergs. Om leveransproblemen är för omfattande eller inte hanteras på rätt sätt kommer 
dock risken finnas att även Lundbergs tidsplan eller planering av byggprojektet påverkas.  

Leveransprecisionen spelar en stor roll för att entreprenören inte ska försenas och drabbas av 
onödiga kostnader. Vid bristande leveransprecision är det framförallt tidsplanen som påverkas 
och delvis även det ekonomiska utfallet. Samtidigt finns det många andra aspekter som kan 
påverka tidsplanen, exempelvis väder och vind. Med yttre faktorer som inte går att styra krävs 
det att entreprenören är flexibel för att uppnå den övergripande tidsplanen, till exempel genom 
att arbeta vid andra tider än vad som tidigare planerats. (Klarin, 2013). Förutom att 
leveransprecisionen är en kritisk aspekt som påverkar tidsplanen kortsiktigt är även ordningen 
på arbetsplatsen av stor vikt för att inte drabbas av onödiga kostnader. En bristfällig ordning 
på arbetsplatsen innebär ofta att tid får läggas på att leta efter material istället för att ägna tid 
åt värdeskapande aktiviteter. (Nilsson, 2013, Thyrsson, 2013). Inköps- och leveransplanering 
sker i ett tidigt skede och stor vikt läggs på dessa aktiviteter för att leveranser ska ske 
strukturerat och för att lagring och förflyttning av material ska minimeras. (Hultman, 2013)   

Vid Spinnrocken är flera internationella parter inblandade i byggprojektet, både inom 
produktionen och inom leveranserna. Leverantören av filigran är en av de internationella 
leverantörerna och det har enligt personal på Skanska förekommit att denna leverantör har 
svårt att komma på överenskommen tidpunkt. Problemet med just denna leverantör har varit 
att de kommit för tidigt, vilket är problematiskt då det innebär att filigranet inte kan lyftas på 
direkt från lastbilen utan måste lagras på arbetsplatsen. Leveransproblemet med filigran 
skapar inte bara en trängre arbetsplats utan det stör även ordningen som filigranet ligger i på 
lastbilen vid leverans. Filigranet är ordnat på det viset att det ska lyftas på stommen direkt 
från lastbilen. Vid för tidig leverans och lagring av filigranet blir denna ordning omvänd 
alternativt att lagringsplatsen blir omfattande för att behålla ordningen då ordningen kan 
behållas genom att sprida ut filigranet. Problemen rörande filigranleveranser är ett tydligt 
exempel på hur leveransprecisionen påverkar arbetet på byggarbetsplatsen och inte bara 
tidsplanen. (Nilsson, 2013) 

Vissa material är mer kritiska när det kommer till leveransprecision än andra. Material som 
ska lyftas in i lägenheter innan filigranet läggs på för våningsplanet över är mer kritiska än 
material som inte ska lyftas in innan filigranet läggs på plats, detta gäller exempelvis 
innerväggsmaterial och Doka, där innerväggsmaterial är mer kritiskt att det kommer i tid än 
Doka (Klarin, 2013). Initialt skulle även fönster levererats och lyfts in i lägenheter innan 
filigranet lades på plats, men på grund av de försenade beställningarna av fönster och dess 
långa leveranstid har detta inte utförts. Skanska menar att detta inte kommer att påverka 
byggprojektets tidsplan nämnvärt utan kommer mer påverka merarbete i form av krångligare 
inlyft och förskjutet arbete. (Ahlin, 2013) 

6.3 Diskussion kring logistikarbetet på Spinnrocken 
Spinnrocken är ett byggprojekt där stora krav på logistiken finns, både från organisationen 
men också på grund av omvärldsfaktorer. Byggprojektet är på grund av det centrala läget 
tvunget att arbeta mer med logistik än vad som är fallet vid många andra byggarbetsplatser 
där ytorna är större. Att arbeta med logistik på grund av att byggprojektet i sig kräver det kan 
dock anses vara felaktigt då logistikarbete bör ske vid alla arbetsplatser oavsett 
omkringliggande förutsättningar.  
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Logistikarbetet vid Spinnrocken anses av projektgruppen fungera bättre än vad som beskrivs i 
delar av litteraturen som granskats inför detta examensarbete (Larsson, et al., 2008). En fördel 
anses vara att flertalet personer anställda hos Skanska kommer från universitetsutbildningar 
där bygglogistik varit en del av utbildningen. Genom utbildning tillkommer nya perspektiv 
och arbetssätt som kan bryta konservativa trender och föråldrade arbetsmetoder (Stockholm 
Statskontor, 2009). Ett exempel på nytänkande är det tidiga arbetet som genomförts rörande 
inköpen av innerväggsmaterial och struktureringen av leveranserna av dessa. Genom 
planering och förberedande strategiarbete kan fördelar uppnås senare då leveranser kommer 
uppdelat och strukturerat, någonting som förenklar inlastningsarbete, minimerar 
lagerkostnader samt svinn och skadat material. Larsson med flera (2008) beskriver i Logistik 
vid husbyggnad hur inköpsprocesser och hanteringen av material till stor del påverkar 
effektiviteten vid en byggarbetsplats. 

Leveransprocesser, ledtider och beställningstider skiljer från material till material. 
Konsekvenserna av bristande leveransprecision är också olika för olika material. Ett tydligt 
exempel är skillnaden mellan fönster och innerväggsmaterial där fönster har längre 
leveranstid och om antalet fönster som levereras är fel uppmärksammas detta enklare än vid 
fallet då antalet gipsskivor är felaktigt. Vid Spinnrocken har en strategi kring 
leveransstrukturen av både fönster och innerväggsmaterial arbetats fram i ett tidigt skede, men 
bara innerväggsmaterial har följt denna strategi från början. Strategin innebär att leveranser av 
innerväggsmaterial och fönster delas upp på lägenhet respektive trapphus och följer stommens 
färdigställande. (Hultman, 2013, Nilsson, 2013). För en mer ingående beskrivning av 
leveransstrategi se tidigare avsnitt 4.2 och 4.4. Med detta kan konstateras att olika material 
även kräver olika förberedande arbete då fönster kräver längre framförhållning för att klara av 
den mer omfattande beställnings- och leveranstiden. (Larsson, et al., 2008) 

6.3.1 Sammanställning av intervjuer 
Sammanfattningsvis spelar leveransprecisionen en stor roll för Spinnrockens tidsplan. Vid 
bristande leveransprecision förskjuts och försvåras arbete vilket är kostsamt både monetärt 
och tidsmässigt. I och med att byggprojektet är centralt belagt är leveransprecisionen extra 
viktig då lagringsytor, lossnings- och lastningsplatser är begränsade samt att både boende och 
affärsverksamhet finns i området. De åtgärder som vidtas vid bristande leveransprecision är 
som tidigare nämnts att arbete förskjuts och får genomföras på andra tider, ofta för att jobba 
ikapp eventuell förlorad tid. Flexibilitet och möjlighet att anpassa sig efter störningar är en 
viktig egenskap vid byggprojekt för att inte försena det slutgiltiga färdigställandet. En annan 
åtgärd skulle kunna vara att vara hårdare mot leverantörer och ställa högre krav på 
leveransprecisionen. (Jarl, 2013). En förebyggande åtgärd som förekommer vid Spinnrocken 
är tidigt arbete med planering och strategier rörande inköp och leveranser. Genom tidig 
planering synkroniseras leveranser av material med resningen av stommen som till stor del är 
styrande i den fas som Spinnrocken befinner sig i. (Hultman, 2013, Klarin, 2013) 

Vidare kommer intervjuerna att diskuteras mer ingående och resonemang kring samband 
mellan olika intervjukandidaters svar kommer att presenteras. I Bilaga 2 – Intervjutabell finns 
tabellen som sammanfattar intervjuerna baserat på intervjufrågorna och roll inom företag. 
Vissa celler i tabellen är tomma vilket beror på att den aktuella frågan inte har besvarats eller 
diskuterats i någon betydande omfattning. Att vissa svar saknas från några intervjukandidater 
anses dock inte vara något problem då alla frågor har besvarats av minst sju personer 
samtidigt som dessa frågor inte varit de mest betydande för att besvara de frågeställningar 
som studien har. 
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Nästan samtliga intervjuade menar att byggprojekt framförallt skiljer sig åt när det gäller det 
geografiska läget och att ett centralt beläget byggprojekt ofta innebär större 
logistikutmaningar än byggprojekt där utrymmet inte är lika begränsat. Ändå diskuteras det att 
det fortfarande rör sig om samma typ av principer och processer oavsett byggprojektets 
lokalisering. (Fredriksson, 2013). Att principerna och processerna är av samma typ oavsett ett 
byggprojekts lokalisering indikerar att lärdom bör kunna dras från ett byggprojekt och 
appliceras på ett annat även om vissa skillnader finns.  

De utmaningar och svårigheter som anses vara störst vid Spinnrocken berör koordinering av 
olika aktiviteter och det finns vissa aktiviteter som är mer omfattande, kritiska och styrande än 
andra. Stomresningen är den aktivitet som är styrande i nuvarande fas och det är beroende på 
denna aktivitet som många andra aktiviteter måste anpassas, såsom leveranser och inlastning 
av material. Samtidigt finns det faktorer som styr och påverkar stomresningen som 
organisationen inte kan påverka, en sådan faktor är väder och vind. En faktor som dock går att 
påverka är leveransprecisionen och vid frågan hur leveransprecisionen påverkar Spinnrockens 
tidsplan så menar produktionschefen Peter Ahlin att leveranser inte ska påverka eller styra 
tidsplanen, utan tidsplanen ska styra leveranserna. (Ahlin, 2013). Självfallet styr tidsplanen 
leveranserna men leveransprecisionen påverkar även tidsplanen till viss del. En försenad 
leverans av fönster kan exempelvis skapa merarbete när det kommer till inlastning och att 
detta förskjuts, men den övergripande tidsplanen förskjuts inte och det slutgiltiga 
färdigställandet påverkas ej. Leveransprecisionen går att påverka i ett tidigt skede genom att 
arbeta med tidiga kontakter med leverantörer och utarbeta tydliga strategier rörande inköp och 
leveranser. (Hultman, 2013) 

6.3.2 Diskussion kring intervjuresultat 

Synen på logistik som de intervjuade har berör framförallt två områden, planering och 
materialflöden. Synen på logistik uppfattas av projektgruppen som positiv och de flesta som 
intervjuats har en god uppfattning om logistikens betydelse och att det inte bara handlar om 
lagring och transportflöden. Att inledande planeringsarbete, strukturering och strategiarbete 
kring hela byggprojektet är av lika stor vikt, om inte större, för att flöden av material ska 
fungera under mer materialintensiva perioder finns det stor förståelse för. Planerings- och 
struktureringsarbetet är någonting som det troligen går att lägga mer tid på, då mer inledande 
arbete skulle löna sig ännu mer genom att reducera brister inom logistiken och 
leveransprecisionen. 

En effekt av bristande leveransprecision är att resurser står outnyttjade vilket påverkar 
Skanskas ekonomiska utfall för byggprojektet. Dessa ekonomiska effekter är svåra att 
kvantifiera och hur stora dessa effekter är går i denna studie bara att spekulera i. De flesta 
effekter som diskuteras under intervjuerna bottnar i ekonomiska effekter. Störningar i 
tidsplanen, ordningen på arbetsplatsen och merarbete är effekter av bristande 
leveransprecision och detta tar tid från mer värdeskapande aktiviteter inom produktionen. 

Vid Spinnrocken hanteras både störningar som går att påverka och de som inte går att påverka 
med marginaler i tidsplanen och flexibelt arbete. Mer specifikt hanteras bristande 
leveransprecision genom ökad kommunikation med leverantörer, förskjutet arbete och med 
hjälp av en station utanför Norrköping där transporter kan vänta vid felaktig ankomsttid. 
Lösningen att förskjuta arbete är ofta nödvändig men bristfällig i det avseende att detta inte 
löser problemet med bristande leveransprecision annat än tillfälligt. Kompromisser 
förekommer ofta då leveransprecisionen brister, exempelvis då material kommer för tidigt. 
Istället för att vara hård mot leverantören och låta denna vänta till överenskommen 
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avlastningstid så tas materialet emot. Orsaken till detta är att materialet ändå ska användas 
förr eller senare och att en god relation till leverantören ska bibehållas. Effekterna av 
kompromissen drabbar då byggarbetsplatsen och består av att material behöver lagras och 
ordningen på arbetsplatsen påverkas. Kraven på leverantörerna som brister i 
leveransprecisionen behöver bli högre och framförallt behöver kraven tydligt kommuniceras 
vid de tillfällen då leveransprecisionen brister. Inom Skanska anses lagring av material, 
planering och aktiviteter kopplat till kranen och stomresningen vara kritiska 
logistikaktiviteter. Dessa aktiviteter anses troligen vara kritiska för att dessa områden är 
styrande och påverkar arbetet till stor del.  

Slutligen kan sammanfattas att om leveransprecisionen brister påverkar det arbetet på 
Spinnrocken genom att aktiviteter förskjuts och får genomföras vid andra tillfällen. Bristande 
leveransprecision påverkar inte bara den kortsiktiga tidsplanen utan även det ekonomiska 
utfallet för entreprenören. Leveransprecisionen kan påverkas genom ingående planering i ett 
tidigt skede. Marginal och flexibilitet i tidsplanen krävs fortfarande, även i fallet med en 
perfekt leveransprecision, då störningar som inte går att påverka måste kunna hanteras. 
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 
Det här kapitlet innehåller den sammanfattade analysen och förbättringsförslag som går att 
presentera utifrån resultatet av mätningarna och intervjuerna vid Spinnrocken. Förslag 
kommer att ges på hur Spinnrockens organisation kan förbättra logistikarbetet, men även hur 
arbete kan bedrivas för att uppnå bättre leveransprecision och logistik vid andra 
byggarbetsplatser generellt.  

7.1 Mätningar på Spinnrocken 
Projektgruppen har under cirka sex veckor besökt Spinnrocken vid totalt sju tillfällen för att 
mäta leveransprecisionen för innerväggsmaterial, Doka och fönster. Sammanlagt har 17 
stycken leveranser inspekterats, av dessa utgör innerväggsmaterial tolv leveranser, Doka två 
leveranser och fönster tre leveranser. Det relativt höga antalet mätningar av 
innerväggsmaterial förklaras genom att inspektioner har varit möjligt att genomföras på 
material som levererats till Spinnrocken innan studien påbörjades. Fem stycken av de tolv 
inspekterade leveranserna av innerväggsmaterial har varit material som levererats innan 
studien påbörjades. 

Tidigt i studien förmodade projektgruppen att det skulle förekomma fler leveranstillfällen än 
tolv stycken under tiden för studien. Skälet till att det inte genomfördes fler leveranser 
grundar sig främst i att beställningarna av fönster har blivit försenade. Att projektgruppen har 
haft möjligheten att mäta det redan inlevererade innerväggsmaterialet har dock bidragit till ett 
mer omfattande dataunderlag. 

7.1.1 Diskussion kring metoder för mätning 

Metoden för att mäta leveransprecisionen har till viss del skilt sig för de tre olika materialen. 
För innerväggsmaterial har mätningarna haft en hög noggrannhetsgrad och produkterna har 
räknats styckvis, detta innebär att mätningarna är tillförlitliga och går att sammanställa utan 
att behöva reservera sig för fel i uppskattning eller bristande begränsningsmetod. Det innebär 
dock även att mätningarna av innerväggsmaterial har varit tidskrävande och omfattande att 
genomföra. Det har varit till stor nytta att projektgruppen har haft möjligheten att räkna 
materialet parallellt då detta innebär pålitliga inspektioner med mindre risk för fel vid 
inspektionen. 

För Doka har majoriteten av det levererade materialet mätts med lika hög noggrannhet som 
innerväggsmaterialet. Tyvärr har dock vissa delar beräknats med hjälp av tidigare beskrivna 
uppskattningar. Uppskattningarna innebär att den sammanställda leveransprecisionen tyvärr 
inte blir fullt lika tillförlitlig som för innerväggsmaterial. Vad som dock bör framhållas är att 
alla uppskattade mätvärden för Doka har ansetts vara rätt och de fel som förekommit har 
hittats vid detaljerade mätningar. Mer detaljerade mätningar för de uppskattade materialen 
hade alltså inte lett till att färre fel hittats eller ett ökat leveransprecisionsvärde för Doka. De 
material som behövt uppskattats har varit det kompletterande ställningsmaterialet som 
levererats i containrar, exempelvis fjädersprintar och toppskruvar. Det övriga Dokamaterialet, 
exempelvis stämp, träreglar och kryss, levereras på ett sätt som möjliggör noggrann 
inspektion och har därför inte behövt uppskattas. Det noggrant undersökta materialet har 
inspekterats styckvis genom att jämföra resultatet av inspektionen med informationen på 
leveransdokumenten som erhållits av produktionsledaren. 

Vid inspektionerna av fönsterleveranserna har begränsningar i metoden för mätning tyvärr 
krävts för att beräkna leveransprecisionen. Emballaget för fönstren har omöjliggjort styckvis 
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inspektion om rätt antal och rätt produkter har levererats. Begränsningen av emballeringen har 
inneburit att fönsterleveranser bara har inspekterats genom att inspektera om rätt antal pallar 
har levererats och att dessa varit märkta med rätt våning och trapphus. Begränsningen av 
inspektionsmetoden medför att eventuella felaktiga produkter eller skador inte framkommer 
vid mätningen. De fönster som levereras till Spinnrocken har specialbeställda dimensioner 
och tar lång tid att leverera, det är därför viktigt att leveranserna inte är felaktiga eller att 
några produkter är skadade. Med den långa ledtiden i åtanke hade det varit intressant och 
relevant att mäta leveransprecisionen för fönstren på en betydligt mer detaljerad nivå än vad 
som faktiskt genomfördes då fel inom detta material kräver mycket tid för att rättas till. 

7.1.2 Fraktsedel och dokumentation  

Ett problem som uppstått under mätningarna av innerväggsmaterial är att det inte vid något 
tillfälle har överlämnats en fraktsedel eller annan leveransdokumentation. Fraktsedeln 
efterfrågas först vid ett senare, i dagsläget obestämt, tillfälle då innerväggsmaterialet ska 
användas för att då avgöra om leveransen innehåller vad som tidigare efterfrågats. Fraktsedeln 
ska då levereras elektroniskt direkt från leverantören till den produktionsledaren på 
Spinnrocken. Att dokumentationen levereras elektroniskt är ett tillvägagångssätt som är 
efterfrågat av Skanska, det är alltså inte leverantören som inte uppfyller ett krav om fysisk 
fraktsedel. 

Att fraktsedeln levereras elektroniskt på Skanskas begäran har inneburit att det inte funnits 
något väldefinierat sätt att avgöra om rätt dokumentation har medföljt leveransen, det går 
heller inte att avgöra om rätt dokumentation kommer att levereras när den i framtiden 
efterfrågas av Skanska. Begränsningen har inneburit att den enda dokumentation som det har 
funnits möjlighet att mäta gällande innerväggsmaterialet är att varje kolli är märkt med det 
lägenhetsnummer det ska lyftas in i då den märkningen är ett krav från Skanska för att 
underlätta avlastningsarbetet. 

Att Skanska inte begär fraktsedeln direkt vid leverans innebär att de skapar en mer omfattande 
arbetsuppgift med att begära dessa vid ett senare datum. Hanteringen av fraktsedeln kan 
genomföras på ett mindre komplicerat sätt genom att ta emot fraktsedlarna vid leverans och 
arkivera dessa tills den dagen då behovet av dessa uppstår. I dagsläget behöver Skanska isället 
själva kontakta leverantören och efterfråga fraktsedlarna då behovet av dessa uppstår. Att 
Skanska själva skapar ett senare arbetsmoment och ansvar genom att inte begära fraktsedel 
direkt vid leverans blir att komplicera en process som bör kunna genomföras på ett enklare 
sätt. 

7.2 Leveransprecision för innerväggsmaterial 
Ingen leverans av innerväggsmaterial till Spinnrocken har varit perfekt utförd. Det mest 
frekvent förekommande problemet har varit att fel antal produkter har levererats. Bara vid en 
av samtliga inspekterade leveranser förekom inget fel i antalet levererade produkter, vid 
denna leverans var dock det väderskyddande emballaget trasigt på ett kolli. Den vanligaste 
produkten att fellevereras är skena 45, för tolv leveranser har detta fel observerats vid sju 
tillfällen och av totalt 36 observerade fel utgör detta sju av dessa. 
 

Varje leverans av innerväggsmaterial består av cirka tio kollin innehållandes sju olika 
produkter vars antal kommer att skifta beroende på kundorder för varje kolli och 
leveranstillfälle. Den skiftande beställningsmängden skapar en oregelbundenhet för företaget 
som paketerar leveransen och denna beställningsmetod kräver en noggrann leverantör för att 
felaktigheter inte ska uppstå. Beställningar av skenor läggs även från Skanska genom att ange 
antalet löpmeter som behövs, samma produkt plockas dock hos Beijer som enskilda skenor 
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som är antingen 2,6 eller 2,5 meter långa. Att materialet inte plockas i samma enhet som det 
beställs innebär att personen på Beijer som plockar leveransen behöver räkna om 
beställningen av löpmeter till antalet skenor denne ska leverera. Att beställningen läggs i en 
annorlunda enhet än vad den plockas som kan vara en bidragande faktor till att skenor av typ 
45 utgör en stor andel av det totala antalet fellevererade produkterna, det förklarar däremot 
inte varför reglar 70 även utgör en stor andel av de totala observerade felen. Ett utdrag ur den 
typ av orderdokumentet som använts vid inspektionerna av innerväggsmaterial kan ses i Figur 
16. Dokumentet visar den mängd material som beställts till varje lägenhet och på vilket datum 
detta material ska levereras.  
 

 
Figur 16 - Utdrag ur orderdokument 

För att lösa det eventuella problemet med att fel för skenorna uppstår vid konverteringen 
mellan beställda löpmeter och det faktiska antalet som ska levereras kan Skanska bidra med 
att själva göra konverteringen redan innan beställning. Skanska mäter alltså hur många 
löpmeter material de behöver, beräknar hur många produkter detta blir och lägger sedan en 
beställning på detta antal produkter istället för att beställa i löpmeter. En sådan 
beställningsmetod förutsätter dock att Skanska vet vilka olika längder på produkten som finns 
hos deras leverantörer redan innan en beställning ska läggas och det skapar även mer arbete 
hos Skanska för att motverka ett problem som istället bör åtgärdas hos leverantören. Genom 
att istället påtala till leverantören att detta fel ofta förekommer bör leverantören agera för att 
lösa leveransfelen. Lösningar för plockfelen kan vara att ge mer tid till plockaren av material 
att konvertera beställningen av löpmeter till rätt antal produkter eller att beställningen redan 
vid mottagande hos leverantören konverteras till samma enheter som materialet plockas i. 

Att sammanställa leveranserna av innerväggsmaterial på lägenhetsnivå gav en tydlig bild av 
hur många lägenheter som levererats perfekt till Spinnrocken. 29 av 60 lägenheter har 
levererats perfekt till Spinnrocken. På de resterande 31 icke-perfekta lägenheterna 
identifierades 41 fel, av dessa fel var det 31 stycken fel som är relaterade till felaktigt antal 
produkter eller trasigt material och som kommer att behövas kompletteras vid byggnation.  

Resonemanget kan föras att vissa material som levererats felaktigt kan kompletteras direkt 
från andra felaktiga lägenheter. Exempelvis om det saknas tio reglar 70 i en lägenhet så kan 
dessa kompletteras av en lägenhet som fått för stora mängder reglar 70 levererade. Att 
komplettera felaktiga lägenheter med varandra skulle innebära att den totala mängden 
felaktigt material inte är så stort som det till först kan anses vara. Denna sorts resonemang tar 
dock inte hänsyn till den mängd arbetstid som det skulle krävas att granska alla lägenheter och 
flytta material mellan dessa. Arbetstiden som skulle användas till att lösa materialfelen på 
plats kan användas för värdeskapande aktiviteter istället för att rätta till ett problem som inte 
uppstår om leverantören levererar rätt material till att börja med. Alltså är detta inte en rimlig 
lösning på problemet med felaktiga leveranser. 
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Att anse skadat emballage som en anledning till att en leverans blir icke-perfekt kan vid första 
anblick anses vara hårt, emballagets primära funktion är att skydda materialet vid frakt och 
om emballaget tagit skada istället för produkterna har det uppfyllt sitt syfte. Emballaget för 
innerväggsmaterialet fyller dock även funktionen som skydd mot väder och betongspill under 
den tid som materialet står lagrat på Spinnrocken, därför är det viktigt att det är oskadat även 
efter leverans. Emballagefel har förekommit vid fem tillfällen, endast i tre av dessa har det 
identifierats som det enda felet på en lägenhet. Om leveransprecisionen skulle bortse från 
emballagefel så hade en leverans av innerväggsmaterial ansetts varit perfekt, detta hade ökat 
värdet för leveransprecisionen från 0 % till cirka 8 %. För sammanställning på lägenhetsnivå 
hade leveransprecisionen ökat till 48 % till 53 %. 

Skadat material har bara observerats vid ett tillfälle då en lägenhet hade fyra skadade 
produkter, två skena 45 och två skena 70. Dessa produkter hade under leveransen blivit 
mycket böjda. På grund av projektgruppens begränsade kunskaper om byggmaterials 
beskaffenhet har endast produkter som av projektgruppen tydligt kunna identifierats som 
skadade märkts som skadade produkter. Alltså material som varit så skadat så det inte går att 
använda vid byggnation utan att först rätta till det eller byta ut det. Mindre skavanker på 
produkterna såsom repor på reglar eller kantnötta gipsskivor utgör inte några problem för 
materialets kvalitet och har därför markerats som oskadat vid mätningarna. 

7.3 Leveransprecision för Doka 
Likt innerväggsmaterial har Doka aldrig levererats helt perfekt till Spinnrocken. Antalet 
leveranser har endast uppgått till två stycken men likväl indikerar detta att det förekommer att 
leveransprecisionen från Doka Sverige AB är bristande. Hur ofta leveransprecisionen för 
Doka brister är svårt att avgöra då antalet inspektionstillfällen endast varit två. Eftersom 
antalet Dokaleveraser inte är särskilt omfattande under byggprojektet innebär det att två 
inspekterade leveranser dock möjligtvis utgör en större andel av det totala antalet leveranser 
än vad som det vid en första anblick kan se ut att göra. Felen som förekommit har varit av 
olika karaktär, första gången var leveransen sen och andra gången levererades inte rätt antal 
produkter och till viss del även fel typ av produkter.  

Eftersom Doka är ett skrymmande material som kräver ett inhyrt avlastningsfordon uppstår en 
tydlig konsekvens av att leveransen är sen, nämligen att detta fordon blir ineffektivt och 
passivt vilket medför ökade hyrkostnader. Vid det första tillfället när projektmedlemmarna 
undersökte leveransprecisionen för Doka menade dock produktionsledaren att 
avlastningsfordonet hade andra uppgifter och därmed påverkade förseningen inte 
hyrkostnaden. Även om det stämde i detta fall så går det att resonera kring hur resurser 
påverkas och blir outnyttjade vid bristande leveransprecision. Om en Dokaleverans är sen och 
avlastningsfordonet inte hyrts in för andra uppgifter skapar det en direkt kostnad bara för att 
vänta in leveransen. I de fall där fordonet har andra uppgifter att genomföra förutsätter det att 
dessa uppgifter är lika omfattande i tid som förseningen av leveransen för att fordonet inte ska 
bli ståendes väntande. Om övriga uppgifter genomförs på en timma men leveransen är 
försenad med tre timmar så skapar det en onödig hyreskostnad på två timmar däremellan. Det 
går även att resonera kring att dessa uppgifter möjligtvis inte hade behövt det inhyrda 
fordonet för att utföras då detta fordon endast hyrs in för Dokaleveransen. Dessa aktiviteter 
genomfördes alltså troligen med det inhyrda fordonet för att den möjligheten fanns för 
tillfället. 

För att minimera eventuella kostnader för väntande avlastningsfordon krävs tydlig 
kommunikation mellan Skanska och deras leverantörer och att Skanskas lägger 
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betalningsansvaret på sina leverantörer för eventuella kostnader som uppstår på grund av 
brister i leveransen. Om muntliga överenskommelser om leveranstid även dokumenteras 
skriftligt så ger det en god grund för Skanska att påvisa hur leverantörens misstag skapade 
kostnader för dem. 

Vid det andra leveranstillfället var antalet produkter inte korrekt, detta gällde för 
komponenterna stämp, toppklyka, fjädersprint och kryss. För de tre förstnämnda levererades 
fem för mycket av samtliga medan antalet kryss totalt var rätt men fyra stycken var av fel 
dimension. Då Doka är ett material som hyrs in och därmed genererar en hyrkostnad är det 
denna som påverkas. Hur hyrkostnaden påverkas är oklart och beror på hur Doka Sverige AB 
avgör hyrkostnaden. Doka är ett stödmaterial av stål och massivt trä, detta innebär att 
inspektionerna om materialet är skadat har varit enkla att genomföra då den sortens skador på 
materialet som kan påverka användbarheten av materialet skulle vara tydliga och enkla att 
identifiera. Inget material har identifierats som skadat vid någon av mätningarna av Doka. 

Dokumentationen för Doka är viktigt i det avseende att det ska medfölja ritningar som visar 
var och hur materialet ska monteras. Dokumentationen levereras elektroniskt till 
produktionsledaren i samband med leverans, därmed har projektgruppen med hjälp av 
produktionsledaren avgjort om rätt dokumentation har kommit eller inte. Att några fel aldrig 
har förkommit vid dokumentationen tyder på att denna lösning fungerar bra rent 
leveransprecisionsmässigt. Då ritningarna av Doka även är dokument som det troligen behövs 
flera kopior av för spridning bland byggarbetarna är det även en potentiell fördel att detta 
levereras i färdig elektronisk form. 

Gällande lagring är Doka som tidigare nämnts skrymmande och levereras i god tid innan det 
ska användas på byggarbetsplatsen. Därmed lagras det en längre tid och sett till att det inte ska 
användas eller lastas in direkt så är det därmed inte lika tidskritiskt som innerväggsmaterial 
och fönster som lyfts in direkt från lastbilen. Då antalet komponenter var för många vid det 
andra leveranstillfället av Doka kan detta tänkas påverka lagerutrymmet och ordningen på 
byggarbetsplatsen. Men då dessa komponenter levereras i containrar som tar lika mycket plats 
oavsett om de är fulla eller tomma så spelar de fem extra av respektive komponent ingen roll 
för ordningens skull på byggarbetsplatsen. 

7.4 Leveransprecision för fönster 
Fönster är det enda materialet som levererats utan fel. Leveransprecisionen är 100 % för de 
leveranser som granskats. Trots att leveranserna varit perfekt så har fönstren för 
våningsplanen innan våning fem inte levererats som planerat, se avsnitt 4.4. Förändringen av 
leveranserna kommer att innebära ett annorlunda och mer komplicerat inlastningsarbete än 
vad som var tänkt från början då fönsterleveranserna bara kan tas in via balkongerna för 
tidigare våningsplan.  

Att inga fönsterleveranser har uppmärksammats som icke-perfekta kan bero på att antalet 
fönster och vilken typ av fönster som levererats inte har undersökts lika detaljerat som vid 
innerväggsmaterial och Doka. Inspektionerna av fönsterleveranserna har begränsats till att 
endast räkna antalet pallar som levererats och inte vilka fönster som faktiskt står på pallarna. 
Om en liknande begränsning skulle genomföras för exempelvis innerväggsmaterial skulle det 
innebära att mätningarna begränsades till att undersöka om rätt antal kollin har levererats på 
rätt tid utan skadat emballage, vilket skulle innebära att alla 24 fel gällande skadat eller 
felaktigt material hade förbisetts. En sådan begränsning hade höjt andelen perfekt levererat 
innerväggsmaterial till 50 % av alla leveranser.   
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Vid uppackning och montering av fönster skulle det tidigt märkas om det saknas något fönster 
eller om något fönster är skadat då fönster inte beställs med någon buffert eller i lika stort 
antal som innerväggsmaterial. Ledtiden för att ersätta skadade eller saknade fönster är dock 
lång då varje fönster är specialbeställt till Spinnrocken med specifika dimensioner. Den långa 
beställningstiden av fönster innebär att om saknade eller skadade fönster upptäcks sent i 
produktionen skapar detta en potentiellt större kostnad än då innerväggsmaterial saknas då 
innerväggsmaterial snabbt kan ersättas från Beijer i Norrköping. 

För att minimera risken att Skanska sent upptäcker leveransfel bör fönsterleverantören 
möjliggöra en enkel inspektion av vilket antal och vilken typ av fönster som har levererats 
utan att emballeringen behöver tas av. En lösning för enklare inspektion skulle kunna 
innebära att leverantören själv kontrollerar pallen innan emballering och fäster en 
specifikation på varje pall som beskriver hur många fönster som pallen innehåller och vilka 
typer av fönster dessa är. En sådan specifikation skulle innebära att Skanska snabbt kan 
kontrollera att rätt antal och typ av fönster har levererats utan att förstöra emballeringen. 
Tyvärr skulle inte en sådan specifikation inte lösa problematiken för Skanska med att i ett 
tidigt skede möjliggöra inspektion av eventuella skador på fönstren som uppkommit under 
leverans. Det skulle heller inte innebära att felaktiga leveranser inte kan förekomma då fel kan 
förbises hos leverantören trots en extra kontroll, men det skulle trots det skapa ett extra 
kontrollmoment för fel att fångas upp i. 

Fönsterleveranserna levereras till Spinnrocken från DHL där fönstren efter leverans från SP 
Fönster lagras innan leverans. Att Skanska använder sig av en tredjepartslogistiker för 
fönsterleveranserna kan vara ett bidragande skäl till att fönsterleveranserna aldrig har 
levererats sent till Spinnrocken då DHL har en frikopplande funktion mellan Spinnrocken och 
leverantören av fönster. Att kontraktera DHL har även möjliggjort att fönsterleveranserna kan 
lagras på DHL och levereras till Spinnrocken på samma vis som innerväggsmaterialet med 
små och frekventa leveranser som är avsedda för ett visst antal lägenheter. En intressant studie 
som det tyvärr inte funnits tid för att genomföra hade varit att undersöka om några problem 
eller skador på fönsterleveranserna fångats upp av DHL och lösts innan leverans skett till 
Spinnrocken. 

7.5 Leveransprecision och dess effekter 
Leveransprecisionen av material påverkar Spinnrockens tidsplan kortsiktigt. Att 
leveransprecisionen påverkar kortsiktigt innebär att det slutgiltiga färdigställandet inte 
påverkas av att enskilda leveranser brister i precision men den dagliga verksamheten och den 
veckovisa planeringen påverkas. Därmed påverkas Lundbergs inte lika omfattande och snabbt 
av bristande leveransprecision som Skanska då det är entreprenören som sköter den operativa 
dagliga verksamheten. 

Tidpunkten för det slutgiltiga färdigställandet påverkas alltså inte nämnvärt av brister i 
leveransprecisionen, såvida leveransprecisionen inte brister i större omfattning än vad den 
gjort vid Spinnrocken. Brister i leveransprecisionen påverkar även det ekonomiska utfallet för 
Skanska även om detta inte är någonting som denna utredning närmare undersökt eller 
kvantifierat. Ekonomiska effekter bottnar framförallt i outnyttjade resurser, väntan och icke 
värdeskapande aktiviteter såsom förflyttning av material, sökande av material och annan 
problemlösning på grund av dålig leveransprecision. 

Hur omfattande effekterna blir av bristande leveransprecision beror på material. Vissa 
material levereras med viss marginal för garderas mot felaktig leveranstid eller spill av 
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produkter. Exempelvis innerväggsmaterial, där viss marginal finns inom antalet levererade 
och om en gipsskiva saknas har detta inte samma betydande påverkan som om ett fönster 
skulle saknas vid leverans. Vid en fönsterleverans hade ett felaktigt fönster haft stor påverkan 
då fönster är specialbeställda och inte levereras med någon marginal för felaktiga produkter 
samtidigt som leveranstiden för ett specialbeställt fönster är betydligt längre än för en 
gipsskiva. Gällande Doka finns det en tidsmarginal då materialet inte ska användas eller lastas 
in förens långt efter leverans vilket gör att effekterna av en sen Dokaleverans inte påverkar 
tidsplanen. Doka är dock tidskritiskt i det avseendet att ett speciellt avlastningsfordon hyrs in 
för att lasta av materialet och därmed blir effekterna av en sen Dokaleverans ökade 
hyreskostnader. 

7.6 Åtgärder och hantering av bristande leveransprecision 
Vid bristande leveransprecision finns i dagsläget ett antal åtgärder som vidtas vid 
Spinnrocken. Den mest direkta åtgärden är att arbete som inte kan utföras på grund av 
bristande leveransprecision förskjuts och får genomföras vid andra tider. Om 
leverensprecisionen brister genom att komma för tidigt hanteras detta genom att låta 
transporten vänta vid en station utanför Norrköping, upprättad av Spinnrockens organisation. 
Ibland tillämpas dock inte denna metod och en leverans tas istället emot trots dess tidiga 
ankomst.  

Skanska arbetar tidigt i projekteringsfasen av Spinnrocken med inköp och leveransstrategier. 
Det tidiga arbetet bidrar till förbättrad struktur och ordning på arbetsplatsen samt mer 
värdeskapande arbete. Det inledande planeringsarbetet anses vara extra viktigt då det är ett 
sätt att hantera eventuella problem inom leveransprecisionen i förhand innan dessa har 
uppstått. En annan åtgärd som framkom vid intervjuerna är att ställa högre krav på 
leverantörerna och vara hårdare när det gäller leveransprecisionen. 

7.7 Logistiska utmaningar vid Spinnrocken 
Intervjuerna gjorde det möjligt för projektgruppen att identifiera vilka utmaningar som 
personer vid Spinnrocken upplever vara betydande gällande logistikarbetet. Två stora 
utmaningar när det kommer till byggprojekt är att koordinera aktiviteter och att hantera de 
störningar som påverkar aktiviteterna. Koordineringen är komplex på grund av det stora 
antalet aktiviteter som pågår vid byggarbetsplatsen samt att aktiviteterna skiftar. Motsatsen till 
ett byggprojekt skulle kunna vara en produktionslina där samma aktiviteter genomförs 
konstant. En annan utmaning som lyfts fram i intervjuerna är att ytorna är begränsade vid 
byggprojekt, framförallt vid innerstadsprojekt, vilket försvårar lagring och att ha ordning på 
arbetsplatsen blir extra viktigt. Det diskuteras att utmaningarna är större vid innerstadsprojekt 
än vid byggprojekt utanför stadskärnor på grund av de strängare begränsningarna om ytor, 
omkringliggande verksamheter och trafik som måste kunna flyta parallellt. Dessa krav vid 
innerstadsprojekt tvingar organisationen att tillämpa logistiklösningar och ju tidigare och mer 
arbete som sker med logistiken ju större anses fördelarna bli senare. Att logistikarbetet ger 
god avkastning vid innerstadsprojekt innebär dock inte att logistik är mindre viktigt vid icke-
centralt belägna byggprojekt, utan att logistik är av lika stor betydelse för att inte drabba ett 
byggprojekt med onödiga kostnader.  
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8 AVSLUTNING 
Avslutningsvis presenteras här de svar som studien kommit fram till rörande 
frågeställningarna, rekommendationer för fortsatt förbättringsarbete och till sist framtida 
möjligheter inom ämnet.  

Vad är leveransprecisionen för innerväggsmaterial, fönster och Doka för respektive 
leverantör, transportör och de tre materialen i helhet? 

 Den totala leveransprecisionen för de tre materialtyper som studerats vid Spinnrocken 
är 18 %. Detta innebär att 18 % av leveranserna till Spinnrocken för de inspekterade 
byggmaterialen är perfekta, alltså en av fem leveranser. Det enskilda 
leveransprecisionen för innerväggsmaterial, Doka och fönster är 0 %, 0 % respektive 
100 %. För innerväggsmaterialet på lägenhetsnivå är leveransprecisionen 48 %. 

Hur påverkar ett byggmaterials leveransprecision byggprojektets tidsplan? 

 Tidsplanen påverkas kortsiktigt av bristande leveransprecision och effekterna blir 
slutligen av ekonomisk karaktär då arbete förskjuts och får genomföras på andra tider 
än initialt planerat. Genom att förskjuta arbete fångas brister inom leveransprecisionen 
upp, detta innebär dock att problemet löses kortsiktigt och att leverantörens misstag 
fångas upp av entreprenören. Bristande leveransprecision skapar också visst merarbete 
och oordning på arbetsplatsen. Dessa effekter berör först och främst entreprenören och 
påverkar inte det slutgiltiga färdigställandet av byggprojektet. 

Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra en eventuellt bristande leveransprecision? 

Två huvudsakliga åtgärder mot bristande leveransprecision har identifierats. Dessa 
åtgärder gäller för byggprojekt överlag och inte endast för Spinnrocken.  
 
1. Kraven behöver bli högre och kommunikationen med leverantörer tydligare för att 

ge dessa tydliga incitament att leverera med perfekt precision.  
 

2. Mer inledande och tidigt planeringsarbete rörande inköp och leveransstrategier är 
en god förebyggande åtgärd. Tidigt planeringsarbete är någonting som både 
entreprenör och byggherre kan arbeta med för att förbättra leveransprecisionen och 
logistiken generellt på och i anslutning till byggarbetsplatsen.  

Vilka logistikrelaterade utmaningar anser olika grupper av anställda hos Lundbergs och 
Skanska vara mest betydande för byggprojektet Spinnrocken? 

 Logistiska utmaningar som upplevs vid Spinnrocken handlar om att koordinera det 
stora antalet aktiviteter och att hantera störningar. De begränsade ytorna för lagring, 
lossning och lastning av leveranser och att inte störa omkringliggande verksamheter 
anses också vara stora utmaningar.  

Studiens syfte har varit att via observationer av den interna logistiken på byggarbetsplatsen 
och mätningar av leveransprecisionen ge förslag på hur logistiken på byggarbetsplatsen kan 
förbättras.  

För att förbättra leveransprecisionen och logistiken vid Spinnrocken och byggarbetsplatser 
generellt rekommenderas både byggherren och entreprenören att arbeta mer med tidiga 
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kontakter med externa parter, inledande planering rörande leveransstrategier, inköp och 
logistiklösningar. För att lösa de icke-perfekta leveranserna rekommenderas Skanska också att 
ställa hårdare krav på leverantörer för att undvika fel i antalet levererade produkter och sena 
eller tidiga leveranser. Ett konkret exempel är att vid tidig leverans låta leverantören vänta vid 
uppehållsplatsen utanför Norrköping tills överenskommen avlastningstid. Vid sen leverans 
skulle Skanska kunna debitera leverantören de kostnader som uppkommer på grund av 
förseningen. Krav om ersättning skulle ge leverantörer tydliga incitament till att leverera med 
större precision. En sådan lösning ställer dock även krav på Skanska i form av att dessa krav 
måste kommuniceras till leverantörer och att utforma dessa krav vilket kan anses vara 
tidskrävande. Ökad kommunikation knyter även an till den andra rekommendationen som 
utredningen föreslår, nämligen att fortsätta med det tidiga planeringsarbetet och möjligen 
utöka detta. Genom tidiga kontakter med leverantörer, utarbetade inköpsprocesser och 
leveransstukturer uppnås fördelar beträffande reducerat spill, bättre leveransprecision och 
goda relationer med externa parter.  

Lundbergs, och till viss del även Skanska, kan arbeta för att förbättra leveransprecision och 
logistik genom att arbeta mer med inledande planering. Ett gott exempel är hur en 
uppehållsplats upprättats utanför Norrköping för transporter att vänta vid om 
leveransprecisionen brister. Att tillhandahålla denna typ av resurser och lösningar för 
entreprenör och leverantör anses nyttigt då detta förebygger problem vid byggarbetsplatsen.  

Personal med god syn på logistik och med tydliga arbetsuppgifter berörande logistik är också 
någonting som påverkar logistik generellt vid en byggarbetsplats. Flertalet personer vid 
Spinnrocken har utbildning och erfarenhet av att arbeta med logistik från andra byggprojekt 
och detta gör att personer med arbetsuppgifter inom produktionen kan ägna sig åt just 
värdeskapande uppgifter inom produktionen.  

Vid utförandet av detta examensarbete vid Spinnrocken har det uppmärksammats att 
möjligheterna att dra lärdom från ett byggprojekt är många och det finns potential att 
genomföra fler och mer omfattande utredningar. Flera utredningar skulle inte bara gagna 
inblandade företag utan även hela byggbranschen genom att nya tankesätt presenteras. Till en 
början skulle det vara positivt att genomföra ett flertal examensarbeten likt detta för att kunna 
dra fördel av SCOR och jämföra mätetal över tid, över företagsgränser och mellan 
byggprojekt. Det skulle också vara intressant att värdera de ekonomiska effekterna som 
logistik har på en byggarbetsplats, exempelvis genom att kvantifiera vilka kostnader som en 
sen leverans för med sig.  
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BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR 
 

Lämpliga frågor till logistikintervju 
Övergripande frågeställning: Vilka logistikrelaterade utmaningar anser du vara mest 
betydande?  Presentera oss och examensarbetet kort. 

  Fråga lite om, vad har han för uppgift på Skanska? Bakgrund (inom 

entreprenad)? 

  Vad är logistik för dig?  

   Någon koppling till att arbeta med logistik? Ägnar du dig åt uppgifter 

som rör logistik någonting i ditt arbete? 

  Vilka projekt har du arbetat med tidigare? 

 
  Vilka är de största utmaningarna vid byggprojekt generellt? Vilka var de 

största logistiska utmaningarna vid dessa projekt? Specifik vid 

Spinnrocken? 

  Skiljer sig de generella utmaningarna från projekt till projekt? Hur anser 

du/tror du att de logistiska utmaningarna skiljer sig från projekt till 

projekt?  

  Hur påverkar logistiken det ekonomiska utfallet av projektet? Någonting 

som ni märker på Skanska?  

  Märker ni på Skanska av när leveransprecisionen brister? Vilka åtgärder 

skulle Skanska kunna vidta för att påverka leveransprecisionen? Om 

leveransprecisionen brister, hur påverkar det byggets tidsplan? Historiskt 

sett, exempel?  

 
  Finns det några speciella logistikaktiviteter som Entreprenaden ägnar sig 

åt?  

 



  

 

 Vilka logistikaktiviteter är mer omfattande när det kommer till 

byggprojekt? Exempelvis; lagring av material, beställa material, hantera 

material på byggarbetsplatsen, planera för att ta emot leveranser?  

  Finns det aktiviteter som du anser är mer kritiska än andra? 

  Vilka effekter har problem med leveransprecision på projektet? 

Tidsmässigt/kostnadsmässigt? 

  Ser du några åtgärder som man skulle kunna ta till för att komma till stånd 

med problemen? 

 
Avslutningsvis  Finns det något som du tycker att vi missat att fråga?  

 Tyckte du frågorna var relevanta?  



  

 

BILAGA 2 – INTERVJUTABELL 

 
 

Företag Lundbergs Skanska 
Roll Controller Projektledare Konsult Produktionsledare Produktionschef Projektchef Projektingenjör 
Frågor               
1. Syn på logistik Planering, 

synkronisering 
av tidsplaner, 
säkerhet, 
kvalitet 

Transportflöden, 
inte störa, 
leveranssystem, 
synkronisering 

JIT, 
punktlighet 

 - Rätt sak i rätt 
tid på rätt plats 

Material-
flöde 

Planering av 
strategier 

2. Logistikarbete Inledande 
planering, 
kommunikation 

Övergripande 
ansvar, tidiga 
APD-planer, 
planering 

  Planera och följa 
upp 
produktion/tid-
plan. 

Kopplat till 
produktionen 

Inköp Planering av 
inköp och 
leveranser 

3. Största logistik-
utmaningarna 

Synkronisering 
vid flera 
projekt, central 
lokalisering 

Ineffektiv 
produktion, 
begränsade ytor, 
leverans-
planering 

Punktlighet 
internationella 
leverantörer 

Koordinera 
aktiviteter 

Minimera 
störningar, 
felaktiga 
leveranser 

Leverans-
precision, 
slippa 
lagring 

Strukturerade 
leveranser, 
internationella 
transporter 

4. Olika projekt, 
olika utmaningar 

Platsberoende 
men samma 
principer 

Storbyggen, 
ombyggnationer 
varuhus, 
renoveringar. 
Platsberoende 

 -  - Platsberoende Plats-
beroende 

Platsberoende, 
typ av projekt. 

5. Effekten av 
bristande 
leverans-precision 

Entreprenörens 
ansvar 

Outnyttjade 
resurser, trånga 
ytor, tidsplanen, 
entreprenadens 
ansvar 

Ordning, 
lagringsytor 

Tidsplanen störs, 
ekonomi, 
förskjutning av 
arbete 

Tidsplanen, 
omständligt 
merarbete = 
ekonomi 

Icke värde-
skapande 
arbetstid, 
tidsplan 
och 
ekonomi. 

Beror på 
materialtyp. 

6. Hantering av 
bristande 
leverans-precision 

Entreprenörens 
ansvar 

Kommunikation 
beställare och 
entreprenad, 
internlager 

Väntstation, 
kompromisser 

Marginal/flexibel 
tidsplan, förskjuta 
arbete 

Kommunikation 
med leverantör, 
förskjuta 
aktiviteter 

Tuffare mot 
leverantörer 

Väntstation, 
debitera 
transportör 

7. Kritiska 
logistik-aktiviteter 

Entreprenörens 
ansvar 

Entreprenörens 
ansvar 

Lagring, 
planering 
inleveranser 

Aktiviteter 
kopplat till 
kranen och 
stommen. 

Tidiga 
kontakter.  

Lagring, 
kran-
utnyttjande 

Tidig 
inlastning = 
minimerar 
skaderisken 


