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Sammanfattning 

Logistik på projekt inom byggbranschen är en avgörande faktor för framgång. Att i många 

avseenden detta behöver optimeras och förbättras i produktionen av byggnadsverk har 

författarna till detta examensarbete fått uppleva vilket är bakgrunden och syftet till arbetet. 

Examensarbetet handlar om logistik på Skanska projektet Norra länken, del 52. Arbetet består 

av två delar, en frågeenkät som undersöker logistik arbetet generellt på projektet och en analys 

av leveranser av material till projektet. Dessa två områden som är ihopkopplade analyseras i 

syfte att få fram svårigheter inom logistik på projektet.  

Arbetet belyser att planering och planeringsverktyg är en förutsättning för att logistiken ska 

fungera. Ett planeringsverktyg som är under implementering inom Skanska kommer användas 

för att visa dess fördelar inom logistik för att förhoppningsvis få hela projektets personal mer 

intresserade och insatta i logistikens betydelse. 

  



 
 

 

  

 



 
 

Abstract 

Logistics on projects in the construction industry is a critical success factor. The fact that in 

many respects, this needs to be optimized and improved in the production of construction 

works which  the authors of this paper have been experiencing and is the background and 

purpose to this work. 

The thesis deals with the logistics of the project, Skanska Norra Länken, part 52. The work 

consists of two parts, a questionnaire that examines the logistics work in general on the project 

and an analysis of the supply of materials to the project. These two areas are connected 

analyzed in order to produce difficulties in the logistics of the project. 

The work illustrates that planning and planning is a prerequisite for the logistics function. A 

planning tool that is being implemented within Skanska will be used to demonstrate its 

advantages in logistics in order to hopefully get the whole project staff more interested and 

knowledgeable about the importance of logistics. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Logistik inom byggproduktionen är en viktigt och komplicerad faktor som kräver grundlig planering. 

På Skanska har man arbetat och utvecklat logistiken på husbyggnadssidan då den är mycket 

omfattande med alla komponenter som används i en byggnad.  

Inom anläggning har man inte kommit lika lång med arbetet men man har som målsättning att inom 

en två års period kunna fokusera mer på det då man känner att förhållande till hus sidan ligger efter1.  

Det finns faktorer som påverkar logistiken dvs. materialflödet är olika mycket beroende på typ av 

projekt. Anläggningsprojekt(t.ex. vägar, trafikplatser och tunnlar) bedrivs oftast över större ytor än 

hus vilket skapar andra förutsättningar vad gäller transportvägar, infarter till arbetsplatsen och 

materialupplag.  

Man behöver alltså titta på logistiken på olika sätt beroende typ av byggnadsverk. 

Bakgrunden till detta examensarbete kommer från sommaren 2010 då en av oss arbetade på Norra 

länken del 11. Projektet hade leveransproblem, i form av sena leveranser, felkonstruerade 

leveranser, samt fel i last ordning, vilket ledde till mycket merarbete och till följd ökade kostnader för 

projektet.  

Vi fick i uppgift att räkna på vad detta kostat projektet i man- och maskintimmar vilket fick oss att 

förstå att det ligger mycket pengar i att effektivisera logistiken. Detta diskuterade vi med 

arbetsledare, produktionschefer och projektchefer på Skanska för att utreda hur logistikproblem 

hanteras specifikt på anläggningsprojekt. Det vi fick svar på var att man arbetar mycket mer aktivt 

med detta på hus projekt och efter att ha pratat med Anders Davidsson som arbetar heltid med 

logistik på Skanska fått reda på att man inom en två års period kommer börja även på 

anläggningssidan2.   

Davidsson ansåg att det skulle vara en bra idé att titta närmare på detta i form av ett examensarbete. 

Detta examensarbete tror Davidsson kunde vara en bra grund för dem att arbete utifrån när de 

börjar Skanskas eget arbete med att förbättra logistiken inom anläggning.  

Idag finns det ett system som används för registrering av leveranser med avseende på faktorer som 

om leveransen är i tid, det som är beställt finns med osv. men detta används väldigt dåligt och man 

försöker få fler att börja använda det. Man jämför ofta följesedeln som kommer med varorna med 

fakturan när man också borde jämföra den med beställningen. 

Vid avtalsförhandling med leverantör finns ingen data på hur avtalen följt hittills vilket ger en 

försvagad förhandlingsposition. Man vet genom att prata med de som tar emot leveranserna hur 

avtalen följts men man har inga data att stödja sina antaganden på. Detta är ett problem. 

 

                                                           
1 Se bilaga 10.6 bilaga 6 
2 Se bilaga 10.6 bilaga 6 
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1.2 Målformulering 

Målet med vårt examensarbete är att komma fram till konkreta analyser av logistikproblem och 

utifrån dessa dra slutsatser som kan förbättra och effektivisera logistiken på anläggningsprojektet 

Norra länken, del 52 (kommer benämnas NL52 i fortsättningen) med inriktning på leverantörerna.  

De resultat och slutsatser som kommer från leverantörsutvärderingarna skall visa om leveransavtalen 

med dessa följs eller inte utifrån de kriterier som finns i avtalen.   

Om möjligt få fram faktorerna till resultatet samt analysera varför olika varor beställs genom olika 

system och om detta går att effektivisera med eventuella framgångsfaktorer och problem som finns. 

Frågeformuleringar 
 
Leverantörer 

Utifrån utvalda leverantörer i vilken grad följer de avtalen som är skrivna med Skanska grundat på 

faktorer som: 

• Leveranstider enligt avtal. 

• Till vilken grad levereras de varor som är beställda. D.v.s. hur ofta restas produkter? 

• Till vilken grad skadas produkter under transporten från leverantören? 

• Om specificerad last ordning finns till vilken grad uppfylls den? 

• Till vilken grad används den funktioner som Skanskas avropssystem kräver? 

Arbetsplatsen 

Hur upplevs logistiken på NL 52 med avseende på ett antal faktorer? 
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1.3 Avgränsningar 

När examensarbetet påbörjades var det inte klart för oss vilken av de alla svårigheter som finns inom 

logistik i byggproduktionen som vi skulle inriktas oss på. Tanken var att genom inledande intervjuer 

generellt lokalisera problem bundna till NL 52 för att sedan presentera dessa för Andreas Davidsson 

och tillsammans komma fram till vilket problem examensarbetet skall behandla. Syftet med detta var 

att examensarbetet skulle vara en aktuell grund för Davidssons fortsatta arbete med logistik inom 

anläggning3. Examensarbetet kommer inrikta sig på att utvärdera ett antal leverantörer bundna till 

NL52 då detta är ett anläggningsprojekt med stor omsättning på leveranser och inne i ett intensivt 

skede vad gäller logistik.  

Max fem olika materialleverantörer kommer behandlas med inriktning på de som inte lever upp till 

sina avtal.  

 

1.4 Lösningsmetoder 

För att kunna få en uppfattning om hur logistiken uppfattas, hur den fungerar ur både tjänstemän 

och yrkesarbetarna synvinkel på arbetsplatsen har vi valt att intervjua olika nyckelpersoner som valts 

av tillsammans med våra handledare.  

Vi har även delat ut en frågeenkät på NL 52 med ett antal frågor som rör logistik med inriktning på 

leveranser. En typ för tjänstemän och en för yrkesarbetare.  

För utvärdera de utvalda leverantörerna använder vi en applikation i Skanskas ledningssystem som är 

under implementering men ej i fullt bruk där vi själva kommer registrera ankommande leveranser. 

Detta kommer ge oss underlag för att utvärdera hur leverantörerna lever upp till de avtal som finns. 

I denna applikation finns ett antal användbara funktioner som vi vill framhäva för tjänstemännen på 

NL 52 för att få deras syn på dessa. 

 

Då vi inte har någon erfarenhet att skriva enkäter är det viktigt att formulera frågorna på rätt så 

dessa inte uppfattas på ett annorlunda sätt än vi tänkt då svaren inte kan användas. Detta har vi 

försökt lösa genom att diskutera frågorna med ett antal personer på Skanska innan vi delar ut dem.  

När vi bedömer svaren i frågorna för att analysera dessa finns en risk att vi uppfattar svaren fel vilket 

leder till att vi drar fel slutsatser. Detta har vi försökt undvika genom att bryta ner frågorna så mycket 

som möjligt så de ska bli så enkla som möjligt.  

Att utvärdera leverantörerna kommer att bygga på hur de följt sina avtal för leveranser. För att 

kunna göra detta på ett bra sätt bygger på att vi får så fullständig information som möjligt om avtalen 

och leveranserna. Om vi bara får med en del av informationen kan detta leda till en felaktig bild. 

Informationen om beställningar och leveranser kommer genom tjänstemännen, främst arbetsledarna 

                                                           
3 Se bilaga 10.6 bilaga 6 
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som vi märkt inte alltid har bästa ordning på pappren vilket kan göra att inte all information blir 

tillgänglig.  

Leveranser och beställningar kommer att registreras under ett begränsat antal veckor (6 veckor). En 

längre period skulle sannolikt ge ett bättre underlag. Detta bedöms som den största begränsningen i 

undersökningen.  

Leveransundersökningen är också begränsad till ett antal leverantörer som är knutna till Norra 

länken del 52 med inriktning på leverantörer som Skanska tidigare haft problem med4. Detta leder till 

att resultaten endast kan knyttas till detta enskilda projekt och som tidigare nämnts, en begränsad 

tidsperiod.  

Generellt kommer att alla resultat och slutsatser vi kommer fram till diskuteras med källorna i syfte 

att fastställa att vi inte missuppfattat något samt förhoppningsvis bidra till eftertanke och reflektion.  
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2 Nulägesbeskrivning  

 

Skanska bildades 1887 som Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet och tillverkade då 

betongprodukter och blev snabbt ett byggföretag. 1897 fick Skanska sitt första internationella 

projekt. Nu har Skanska 51000 medarbetare på marknader i t.ex. Europa, USA och Sydamerika. 

Denna arbetsplats är ett väg-, bro- och tunnelprojekt med en anbudssumma på närmare en miljard. 

Projektet är nu inne på sitt andra år och man har redan hamnat efter tidsplanen. Men beställaren har 

förlängt kontraktstiden så man ligger nu rätt enligt tidsplanen. 

Förrådaren på projektet som sköter beställningar och leveranser tycker att allt fungerar perfekt, men 

frågan är om det fungerar som det brukar göra eller om det fungerar efter de avtal Skanska har med 

sina leverantörer. De leverantörer som han dock säger är lite problem med är Hydroscand och 

Ahlsell, men inte pga. sena leveranser, utan för att de ej får leveransbekräftelser. 

När en vara eller material levereras till arbetsplatsen så kontrolleras följesedeln mot materialet, men 

ingen uppföljning görs mot vad man egentligen har beställt. I de flesta fall står det på följesedeln om 

nått i beställningen inte finns med (s.k. restat). Men för att vara helt säker på att leverantören inte 

gjort fel eller försökt mörka nått så bör det även kollas mot beställningen. Följesedeln sätts sedan in i 

en pärm och sparas till dess att fakturan kommit och betalats. 

Eftersom detta är ett stort projekt med broar och tunnlar, så är de största leveranserna utan tvekan 

armering och betong. Betongen till detta projekt tillverkas på en betongfabrik som ligger 700 meter 

från arbetsplatsen, medans armeringen tillverkas i Lettland. Pga. detta har man stött på stora 

problem med bl.a. språk, och problem med att vägarna från det att konstruktören ritar tills 

armeringen tillverkas och tillslut levereras till arbetsplatsen är långa och det lätt blir fel i hanteringen. 

Konstruktören som ritar detta projekt ger Skanska inga mängder på det material som behövs vid 

produktionen, och i detta projekt anlitas ett externt företag som gör detta med ritningarna som 

grund. Enligt Johan Hellsing, arbetsledare på projektet är det ofta fel i dessa mängdningar. 

Mängderna skickas sedan till Lettland för att tillverkas, då förs dessa in i tillverkarens system 

manuellt och den mänskliga faktorn leder då till ytterligare fel5. 

När armeringen anländer till arbetsplatsen så är den i vissa fall inte tillverkad enligt ritning, den kan 

vara utformad i fel dimension, längd, form osv. så måste man antingen bygga om dessa själv eller 

skicka tillbaka, detta medför förseningar och ökade kostnader i projektet.  
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3 Teoretisk Referensram 

3.1 Vad är logistik? 

Jonsson och Mattson(2008) beskriver logistik som läran om effektiva materialflöden. Logistik handlar 

helt enkelt om att man ska ha rätt produkt på rätt plats vid rätt tidpunkt. Hur man gör det finns det 

många olika teorier om. Vi ska i det kommande kapitlet gå in på några olika synsätt man använder för 

att planera logistiken. 

Detta är definitionen av logistik som Jonsson och Mattson(2008) i boken Logistik – läran om effektiva 

materialflöden ser på det: 

”planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialsanskaffning till slutgiltig konsumtion och returflöden av framställd produkt, 

och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 

önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 

miljökonsekvenser.” 

 

3.2 Logistiklösningar 

Det finns som vi tidigare nämnde många olika sätt att sköta logistiken, olika system passar bra för 

olika typer av produktion. 

Här kommer vi beskriva hur man tidigare har arbetat med denna typ av logistiklösning. 

Grunden till det moderna tänkandet var det Toyota som arbetade fram. 

 

3.2.1 Toyota Production System 

Man började först arbeta med denna typ av logistiklösning i Japan inom bilbranschen och det var 

Toyota som utvecklade det som senare kom att kallas Lean Production när man efter andra 

världskriget hade dålig ekonomi hade man inte råd att driva produktion på samma sätt som tidigare, 

så man struntade i att ha stora lager och planera långt i förväg, på så sätt tog man fram Toyota 

Production System. När sedan andra aktörer började använda det synsättet på logistik började man 

kalla det Lean production och Just-in-time (JIT). Det hela grundar sig på att man ska få materialet till 

produktionen när man ska använda det alltså precis i rätt tid. 

Grundtanken bakom Lean Production, (vi kallar det JIT i fortsättningen) är att minska slöseri och 

materialhantering på arbetsplatsen för de som ska producera. Med slöseri menas både rent 

ekonomisk som material som tappas bort och stjäls, samt den tiden man förlorar på att hela tiden 

behöva leta och förflytta sitt material. 

För att lösa detta har forskaren Jeffrey K. Liker i boken The Toyota Way beskrivit Toyotas 14 principer 

för produktion, den såkallade 4P modellen. De 14 stegen är uppdelade på 4 olika kategorier, filosofi, 

processer, anställda och partner samt problemlösning. Resten av detta stycke är alltså hämtat ur 

boken The Toyota Way av Jeffrey K. Liker, vi har själva sedan kommenterat varje kapitel ur boken för 

att förklara hur vi uppfattar det. 
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Filosofi  

1.  Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål. 

”The most important factors for success are patience, a focus on long-term rather 

than short-term results, reinvestment in people, product, and plant and an unforgiving 

commitment to quality” 

- Robert B. McCurry, former Executive V.P. Toyota Motor Sales 

Denna princip menas med att man ska satsa långsiktigt och investera inte bara i att tjäna pengar utan 

också att investera i sina anställda för att de ska känna en trygghet för att på så sätt skapa ett hållbart 

klimat i produktionen. 

 

Processer 

2. Skapa processflöden som för upp problemen till ytan. 

”If some problem occurs in one-piece flow manufacturing then the whole production 

line stops. In this sense it is a very bad system of manufacturing. But when production 

stops everyone is forced to solve the problem immediately. So team members have to 

think, and through thinking team members grow and become better team member 

and people.” 

- Teruyuki Minoura, former President, 

  Toyota Motor Manufacturing, North America 

Genom att dela upp produktionen i delar kan man lätt få en överskådlig blick var i produktionen felen 

ligger och då är det enkelt att avhjälpa dessa. Så att till nästa gång samma problem uppstår så vet alla 

i den delen av produktionen vad som ska göras, man kan också komma fram till lösningar för att de 

problemen ej ska uppstå. 

 

3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 

”The more inventory a company has, ... the less likely they will have what they need.” 

    - Taiichi Ohno 

Denna princip ser till att lagerhållning inte alltid är bra då bundet kapital anses som slöseri, stora 

lager kan också göra att man har dålig överblick över hur mycket av materialet som kommer att 

användas och stora delar kan då få slängas. Man låter istället kundens behov styra produktionen. 
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4. Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka). 

“In general, when you try to apply the TPS, the first thing you have to do is to even out 

or level the production. And that is the responsibility primarily of production control or 

production management people. Leveling the production schedule may require some 

front-loading of shipments or postponing of shipments and you may have to ask some 

customers to wait for at short period of time. Once the production level is more or less 

the same or constant for a month, you will be able to apply pull systems and balance 

the assembly line. But if production levels – the output – varies from day to day, there 

is no sense in trying to apply those other systems, because you simply cannot establish 

standardized work under such circumstances.” 

  - Fuijo Cho, President, Toyota Motor Cortporation 

For att kunna använda sig av denna typ av produktion måste du alltid jobba i samma tempo, därför 

behöver man ha god framförhållning för att kunna jämna ut arbetsbelastningen för att veta hur 

mycket man behöver producera just den dagen, veckan osv. så man inte får höga toppar och djupa 

dalar just när man får stora ordrar. 

 

5. Skapa en kultur där man stoppar processerna för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från 

början. 

”Mr. Ohno used to say that no problem discovered when stopping the line should wait 

longer than tomorrow to be fixed. Because when making a car every minute we know 

we will have the same problem again tomorrow. 

  - Fuijo Cho, President, Toyota Motor Corporation 

När ett problem uppstår i produktionen ljuder en signal och all produktion stoppas tills man har löst 

problemet. Detta gör man alltid för att helt och hållet komma fram till vad problemet är för att de 

personer som producerar ska undvika att göra misstag igen. 

6. Lägg standardiserat arbetssätt som grund till ständiga förbättringar och personalens delaktighet. 

”Standard work sheets and the information contained in them are important elements 

of the Toyota Production System. For a production person to be able to write a 

standard work sheet that other workers can understand, he or she must be convinced 

of its importance…. High production efficiency has been maintained by preventing the 

recurrence of defective products, operational mistakes, and accidents, and by 

incorporating workers’ ideas. All of this is possible because of the inconspicuous 

standard work sheet.” 

    - Taiichi Ohno 

För att förbättra produktionen försöker man standardisera processen, och det arbetet är 

produktionspersonalen med och utför. Detta leder till ständiga förbättringar inom produktionen, då 

personalen också känner sig delaktig. 



   
Johan Svensson, Robin Jakobsson 
2012-03-01         

[11] 
 

 

7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. 

”Mr. Ohno was passionate about TPS. He said you must clean up everything so you can 

see problems. He would complain if he could not look and see and tell if there is a 

problem.” 

  - Fujio Cho, President, Toyota Motor Corporation 

Inom Lean vill man hitta fel, bara så kan man göra förbättringar, för att hitta felen ska man använda 

en metod som kallas 5S som är 5 japanska tankegångar som börjar på S. 

Sortering (seiri) – Det man inte behöver ska man sortera bort för att få bättre ordning. 

Ordning (seiton) – Var sak har sin plats. 

Renlighet (seiso) – Om man håller maskiner och utrustning rent så minskar man risken för problem 

och haverier. 

Standardisering (seiketsu) – För att kunna följa seiri, seiton, seiso bör man skapa standardiseringar 

eller regler för att man alltid ska göra lika dant. 

Upprätthålla (shitsuke) – För att kontinuerligt förbättra arbetsplatsen, bör man hålla ordning på den 

som en del av förbättringen. 

 

8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som stöder medarbetarna och processerna. 

”Society has reached the point where one can push a button and be immediately 

deluged with technical and managerial information. This is all very convenient, of 

course, but if one is not careful there is a danger of losing the ability to think. We must 

remember that in the end it is the individual human being who must solve the 

problems. 

- Eiji Toyoda, Creativity, Challenge and Courage 

  Toyota Motor Corporation, 1983 

Man ska inte snöa in sig på ny och modern teknik utan att först pröva ut att den verkligen passar för 

just detta ändamål. Det kan hända att om man använder teknik såslutar personalen att tänka och om 

då ett fel uppstår vet de inte hur det ska lösas. 
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Medarbetare och partner 
 
9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets filosofi och lär ut den till 

andra. 

”Until senior management gets their egos out of the way and goes to the whole team 

and leads them all together…senior management will continue to miss out on the brain 

power and extraordinary capabilities of all their employees. At Toyota, we simply place 

the highest value on our team members and do the best we can to listen to them and 

incorporate their ideas into our planning process.” 

   - Alex Warren, former Senior V.P. 

   Toyota Motor Manufacturing, Kentucky 

En ledare på Toyota ska föra tänket vidare och därför anser man på Toyota att en ledare alltid ska 

hittas i det egna företaget och föras upp till en sådan position. Man lyssnar också på personal i icke 

ledande roller för att kunna föra in deras idéer i företaget. 

 

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

”Respect for people and constant challenging to do better – are these contradictory?  

Respect for people means respect for the mind and capability. You do not expect them 

to waste their time. You respect the capability of the people. Americans think 

teamwork is about you liking me and I liking you. Mutual respect and trust means I 

trust and respect that you will do your job so that we are successful as a company. It 

does not mean we just love each other.” 

        - Sam Heltman, Senior Vice President of Administration 

  Toyota Motor Manufacturing, North America 

Toyotas anser att folk som jobbar i en grupp kompletterar varandra och med det kan man snabbare 

och enklare komma fram till lösningar. Att arbeta i grupp är inte bara att man ska kunna göra ett jobb 

tillsammans, utan det är att man verkligen har förtroende för varandra och dennes kunskaper för att 

gemensamt kunna nå resultat. 

 

11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem och 

hjälpa dem bli bättre. 

”Toyota is more hands-on and more driven to improving their own systems and then 

showing how that improves you… Toyota will do things like level their production 

systems to make it easier on you. Toyota picks up our product 12 times per day. They 

helped move presses, moved where we get the water from, trained our employees. On 

the commercial side they are very hands-on also – they come in and measure and work 

to get cost out of the system. There is more opportunity to make profit at Toyota. We 

started with Toyota when we opened a Canadian plant with one component and, as 
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performance improved, we were rewarded, so now we have almost the entire cockpit. 

Relative to all car companies we deal with, Toyota is the best.”  

– an automotive supplier 

Toyota ställer lika höga krav på tillverkning som de har i sin egen tillverkning, om de ser en möjlighet 

hos en framtida leverantör hjälper den dem för att kunna prestera på det sätt Toyota vill. Därmed 

tycker Toyotas leverantörer att samarbeta med ett företag med detta synsätt är väldigt bra för dem 

själva. 

 

Problemlösning 
 
12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (Genchi genbutsu). 

”Observe the production floor without preconceptions and with a blank mind. Repeat 

“why” five times to every matter.” 

 – Taiichi Ohno 

För att som ledare lösa ett problem i produktionen är att se med egna ögon vad problemet är utan 

att ha några förutfattade meningar. 

 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt. 

”If you’ve got a project that is supposed to be fully implemented in a year, it seems to 

me that the typical American company will spend about three months on planning, 

then they’ll begin to implement. But they’ll encounter all sorts of problems after 

implementation, and they’ll spend the rest of the year correcting them. However, given 

some year-long project, Toyota will spend 9-10 months planning, then implement in a 

small way – such as with pilot production – and be fully implemented at the end of the 

year, with virtually no remaining problems.” 

  - Alex Warren, former Senior Vice President 

         Toyota Motor Manufacturing, Kentucky 

Planering är en mycket viktig del i detta arbetssätt man ska planera länge och ha en klar plan hur 

man ska gå tillväga för att lösa uppgifterna. Det blir då mycket enklare att undvika misstag som vid en 

alltför snabb och slarvig planering hade uppstått.  
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14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt förbättra 

(kaizen). 

”We view errors as opportunities for learning. Rather than blaming individuals, the 

organization takes corrective actions and distributes knowledge about each experience 

broadly. Learning is a continuous company-wide process as superiors motivate and 

train subordinates; as predecessors do the same for successors; and as team members 

at all levels share knowledge with one another.”  

– The Toyota Way document 2001, 

              Toyota Motor Corporation 

På Toyota ser man vill man att alla ständigt ska jobba mot små förbättringar, både genom att 

kritisera hur andra gör, men också kritisera sig själv. Man anser att alla dessa små förbättringar på 

olika platser i företaget leder till en större när de små slås ihop. Det är det här hela Toyotas 

arbetssätt går ut på att alltid förbättra. 

Eftersom detta är grunden till stor del av den logistik som används nu för tiden valde vi att ha med en 

sammanfattning av detta i vårat examensarbete. Det är svårt att utföra logistiken på detta sätt på en 

byggarbetsplats då dessa konstant förändras, men delar av det tänk som Toyota använda kan vara 

bra att införa i byggbranschen. 

 

3.2.2 Byggbranschen 

Här kommer vi gå in på hur man sköter logistiken i byggbranschen, här har man inte lika klara ramar 

som inom bilindustrin och TPS. 

Vi kommer inte att gå lika djupt som i beskrivningen av TPS med hur man sköter arbetsplatsen, utan 

mer gå in på hur man går tillväga för att uppnå bästa logistik. 

Det finns flera företag som enbart sysslar med logistiklösningar då man ligger en bra bit efter i 

logistiktänket där. Det beror på en rad faktorer enligt Samuel Linden på Svensk Bygglogistik. En är att 

byggbranschen historiskt sätt alltid har gått med vinst, därmed har inga av företagen på marknaden 

ansträngt sig för att förbättra logistiken. En annan är att i Sverige är vi väldigt duktiga på själva 

produktionen, så man har inte behövt ha så väldigt bra logistiklösningar för att göra en vinst.

  

I en artikel samt vid föreläsningar på Kungliga Tekniska Högskolan förklarar Fredrik Friblick på Prolog 

Bygglogistik hur man jobbar med logistiken för tillfället. 

Det finns många delar att se till för att göra logistiken till en byggarbetsplats lyckad, här ska vi gå in 

på några av de delarna. 
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Leveranseklausuler 
När man uppför ett avtal med en leverantör måste man komma överens om hur man ska få 

varan/materialet levererat till arbetsplatsen, då använder man sig av leveransklausuler. I 

Leveransklausuler 2008 är dessa framtagna för byggbranschen vid upphandling med ABM 07. 

LOK(Levererat Olossat Köparen) 

Den mest förekommande klausulen, leverantören levererar det beställda materialet/varan till en 

överenskommen plats, beställaren tar emot det och ansvarar för lossningen(avlastning). 

LLK(Levererat Lossat Köparen) 

Leverantören levererar det beställda materialet/varan till en överenskommen plats, och i detta fall 

står även leverantören för att materialet lossas(lastas av). 

LIK(Levererat Inburet Köparen) 

Leverantören levererar det beställda materialet/varan till en överenskommen plats, här ansvarar 

leverantören även för att materialet/varan bärs in till anvisad plats. 

HOS(Hämtat Olastat Säljaren) 

Här har leverantören inget ansvar för varken lastning eller transport, utan när materialet/varan är 

beställd så måste beställaren själv hämta den, precis som när en privatperson går till en butik för att 

handla. 

HLS(Hämtat Lastat Säljaren) 

Leverantören ansvarar för att materialet/varan lastas på det sätt som är överenskommet. Även här 

är det beställaren som står för transporten. 

Denna del i avtalet är väldigt självklar, men problem kan ändå uppstå om t.ex. ett transportbolag 

anlitats för att utföra transporten från leverantör till beställare. 

 

De sju R:en6 
Vid produktion vill man ha sina leveranser på ett visst sätt, de sju R:en beskriver den perfekta 

leveransen. Men för att det ska bli precis som man vill måste leverantören sköta sina leveranser rätt, 

och beställaren måste beställa eller avropa material/varor enligt avtalet. Om detta utförs kommer 

man kunna följa de sju R:en, och man kommer ha en smidig arbetsplats. 

- Rätt produkt 

- Rätt antal 

- Rätt kvalitet 

- På Rätt sätt 

- I Rätt tid 

- Till Rätt kund 

- Till Rätt totalkostnad 

Dessa sju R:en beskriver en perfekt leveranssituation. 

  

                                                           
6 Ur undervisningsmaterial från Fredrik Friblick 2009-11-17 
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Materialkostnader 
I avsnittet om Toyota Production system pratade vi om att man ville minimera lager på 

produktionsplatsen, detta är ett tänk som man försöker få till i byggproduktionen. Detta pga. flera 

anledningar. Kapitalkostnad, totalkostnad, spill, slöseri, stöld och skador. 

Att köpa in material långt i förväg till ett lägre pris kontra att köpa det just när man behöver det har 

båda sina för och nackdelar. 

Kapitalkostnad 

Om man upphandlar i förväg får man antingen ökar räntekostnader eller förlust av uppbundet 

kapital, men man kan samtidigt tjäna pengar på ett lägre pris då man handlar stora mängder 

samtidigt. 

Om man istället beställer saker till ett lite dyrare pris just när det ska användas så slipper man 

kostnader för ränta och uppbundet kapital, men man kan som sagt få ett högra pris då. 

Totalkostnad 

Totalkostnad för ett material är kostnaden från det att man beställer det tills dess att man 

monterat/byggt in det på sin färdiga plats, där inkluderas också inköpspriset. 

Interntransporter, skador, spill och stölder är förutom inköpspriset stora kostnader för materialet 

som man inte beräknar i inköpsskedet. 

I en studie från 2005 där yrkesarbetare fått svara på vad de lägger sin arbetstid på under en vecka så 

visar genomsnittet dessa siffror7: 

Vänta på material 1-2 timmar 

Leta efter material 1-7 timmar 

Hämta material 4-8 timmar 

Producerar  Övrig tid 

 

Om man ägnar så här mycket tid att se till att man har material varje vecka så finns det väldigt 

mycket pengar att spara med bättre logistiklösningar, där man ser till att materialet alltid finns där 

man behöver det. 

 

 

  

                                                           
7 Fredrik Friblick, Husbyggaren nr.6 (2005), s. 17 
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Man kan dela in totalkostnad i två kategorier Direkt kostnad och Indirekt kostnad. 

Så här presenterar Fredrik Friblick dessa kostnader: 

 
Figur 3.2.2:1 Totala kostnader för byggmaterial8 

Som man kan se är det långt ifrån bara priset på produkten som styr vad det kommer att kosta från 

dess att materialet är inhandlat till att man byggt in det. Om man dessutom har ett lager på 

arbetsplatsen så kommer man utsätta materialet för ytterligare risker tills dess att man ska använda 

det. 

Just-in-time 

Vid just-in-time beställer man material och vill ha det levererat till produktionsplatsen just när man 

ska använda det, detta medför oftast större kostnader när man beställer materialet. Fördelarna är att 

om allt går som det ska kan man delvis eller helt och hållet slippa transportera och lagra materialet 

internt på arbetsplatsen, och därmed sparar man pengar i form av arbetskraft och minimerar spill, 

skador och stölder som annars kan förekomma. 

Lager på arbetsplatsen 

När man beställer mycket material på en gång för att få ner priset på det så måste man ha 

någonstans att förvara detta tills dess att det ska användas, har man en trång arbetsplats kanske det 

inte ens är möjligt. Det gör också att arbetsplatsen blir väldigt rörig om man har mycket material 

liggande och skräpar som ingen riktigt vet var det ska användas.9 

Men användandet av lager på arbetsplatsen är inte bara för att man får ett bättre inköpspris, utan 

också för att man känner en trygghet i att man vet att man har materialet där. 

  

                                                           
8 Ur undervisningsmaterial från Fredrik Friblick 2009-11-17 
9 Se 10.4 Bilaga 4 
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3.3 Skanska10 

Nedan hittar du en kort beskrivning av Skanskas verktyg för beställning av material och varor. 

Det är tre olika program som man använder sig av, en sammanfattande beskrivning dessa program 

jobbar ihop finns i bilaga 1. 

På grund av sekretess från Skanska så kallas dessa tre system för avropningssystem, 

projektverktygsprogram och faktureringsprogram. 

Detta kapitel grundar sig på intervjuer och samtal med Agneta Nilsson på Skanska. 

 

3.3.1 Skanskas avropningssystem 

Avropningssystemet är ett webbaserat system/katalog där anställda på Skanska med behörighet kan 

beställa produkter, material och andra typer av varor från leverantörer som Skanska har ramavtal 

med. 

Systemet är väldigt enkelt och det funkar såhär: 

- Först söker man på det man vill beställa och får då oftast upp flera olika alternativ från olika 

leverantörer. 

- Man väljer sedan det man vill ha och lägger till det i varukorgen, här kan man också skriva i 

fritext om det är något som är oklart eller om man vill beställa nått som inte låg i e-

katalogen. Man kan önska leveransdag om man vill, annars kommer det man beställt inom 

leveranstiden som står i avtalet med leverantören. 

- När leverantören tagit emot beställningen, så skickar denna en bekräftelse på om de kan 

leverera det som efterfrågas och när det levereras. 

 

3.3.2 Projektverktygsprogram 

Det här projektverktyget är ett program där anställda skriver dagböcker och planerar i. Nu håller vi 

tillsammans med Agneta Nilsson på med att införa en nu applikation i projektverktyget som heter 

leveransmottag, denna del kopplas per automatik ihop med både avropningssystemet och 

faktureringssystemet. 

Leveransmottag fungerar så att man beställer någonting avropningssystemet, då planeras det direkt 

in i kalendern i projektverktyget. När sedan leveransen kommer så bekräftar du det genom att fylla i 

följesedelns nummer och datum för leveransen. Detta gör sedan att ekonomiavdelningen får den 

kommande fakturan automatiskt attesterad i faktureringssystemet. Man har nu på Skanska ingen 

uppföljning på hur leverantörerna följer sina avtal, med denna applikation kan man följa varenda 

beställning som utförs i avropningssystemet. 

 

3.3.3 Faktureringssystem 

Detta är ett faktureringsprogram som man använder på Skanska, här finns alla fakturor i elektronisk 

form. Vi har inte under vårat examensarbete fördjupat oss i mer än så i detta program. 

                                                           
10 Intervju med Agneta Nilsson, se bilaga 1 och 2 
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4 Faktainsamling 

 

Litteratur 
Den första faktainsamlingen som genomfördes var att få tillgång till relevant litteratur inom området. 

Handledare på KTH Thomas Johansson rådfrågades samt kontakten Andreas Davidsson (logistics 

manager) på Skanska. Ett antal examensarbeten studerades, material från företaget Prolog som 

arbetar med bygglogistik samt ett antal böcker11.  

Litteraturen delades in i två delar. En del som var om allmän logistik som i stor utsträckning berörde 

produktionslogistik. Den andra delen var hur man anpassat de teorierna i byggbranschen som 

prologs material och andra examensarbete berörde. 

 

Intervjuer 
Innan begränsningarna och inriktningen för examensarbetet var klargjorda kontaktade vi ett antal 

personer till som skulle stödja oss inom olika områden under arbetets gång. Dessa var: 

Personer(intervjuer, frågor, handledning): 

Hans Hogård - Produktionschef på Skanska som vi tidigare haft kontakt med som kunde 

rekommendera rätt personer utifrån vilket problem vi hade. Vår handledare på Skanska. 

Andreas Davidsson - Logistics Manager på Skanska som arbetar med logistik. Hjälpte oss med 

avgränsning och inriktning på examensarbetet.12 

Agneta Nilsson - Implementeringsledare på Skanska som dels arbetar med att införa 

mjukvaruapplikationer inom Skanska ledningssystem. Ansvara för applikationen ”Godsmottagning” 

som blev aktuell inom vårt område.13 

Lars Tidgård - arbetar med inköp på NL 52 

Björn Bouvin - projektingenjör som arbetar med ADP-plan och tidsplanering på NL52. Tog över som 

vår handledare på projektet.14 

Lars Björklund - ansvarar för inköp, lagring och mottag av dagligvaror och verktyg på NL52.15 

Kent Söderberg - arbetsledare på NL 52 som vi delade rum med på NL52 som hjälpte oss med frågor 

under arbetets gång.16 

Marcus Linden - Projektchef på NL 52 som i början var vår handledare på projektet. 

Samtliga personer intervjuades i olika utsträckning.  

                                                           
11 Se 9 Källförteckning 
12 Se bilaga 10.6 Bilaga 6 
13 Se bilaga 10.1 Bilaga 1 och 10.2 Bilaga 2 
14 Se bilaga 10.4 Bilaga 4 
15 Se bilaga 10.5 Bilaga 5 
16 Se bilaga 10.3 Bilaga 3 
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Data för leveranser 
Informationen för leveranserna hämtades till största del från de papperskopior som respektive 

arbetsledare sparat. Dock var inte all dokumentation sparad vilket gjorde att vi i så stor mån som 

möjlig kompletterade den från Skanskas dataprogram, projektverkstygs program (se kap. 3.3.2), 

avropssystem (se kap. 3.3.1) och fakturasystem fakturering program(se kap. 3.3.3). 

 

Frågeenkät(tjänstemän, YA) 
För att då en uppfattning om hur logistiken fungerade och eventuella problem på projektet delades 

en frågeenkät ut som tjänstemän och yrkesarbetare besvarade. Två olika enkäter användes, en som 

var anpassad för tjänstemän och en yrkesarbetare. Enkäten innehöll 20 stycken frågor som på olika 

sätt berörde NL 52s logistik. 
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5 Genomförande 

Examensarbetet startade med en rad intervjuer för att få en förståelse för hur Skanska jobbar med 

logistiken idag. Som tidigare beskrivits så har Skanska arbetat i stor utsträckning med logistik mot 

husprojekt men knappt gjort något arbete gentemot anläggning. Så tanken var först att dra nytta av 

den information som redan fanns, men efter intervjuer med Andreas Davidsson så blev arbetets 

inriktning en annan då vi ska lägga grunden till Skanskas fortsatta arbete inom logistik mot 

produktion. 

Väl på arbetsplatsen ville vi ha en förståelse för hur logistiken sköts i just detta fall, intervjuer gjordes 

med produktionschef samt en fortlöpande dialog med arbetsledare och förrådare. En enkät (se kap. 

6.1) skrevs ihop och delades ut till samtliga tjänstemän som är delaktiga i arbete där logistiken 

påverkar dom, samt till alla yrkesarbetare. 

Här började vi läsa in oss på ämnet logistik för att se hur andra har tacklat de problem som kan 

uppstå inom byggproduktion. Väl där var det svårt att hitta litteratur riktade direkt mot bygg, så vi 

studerade artiklar som tidigare har skrivits med inriktning mot byggindustrin samt företag som 

Prolog(föreläsning i skolan) och Svensk Bygglogistik AB som har sin verksamhet riktad mot bygg. 

För att få en övergripande bild över logistik inom alla branscher så studerade vi system som Just-in-

time och Toyota Production System. 

I detta skede hade vi inriktningen på examensarbetet klart och vi valde ut leverantörer att följa upp 

och se hur de följer de avtal de har med Skanska. 

5.1 Observationer 

På arbetsplatsen sköter alla arbetet väldigt olika, vissa är intresserade av förbättringar inom 

logistiken och vissa har inget intresse av det alls. Så med en enkät har vi fått en bild av hur intresset 

är bland olika yrkeskategorier. 

Vi har observerat leveranser för att se hur dess följer avtal i tid, material och lastordning. Innan 

leveranserna kommer till byggarbetsplatsen så är det många led som ska fungera, dessa har vi följt 

upp för att se vilka leverantörer som gör det som dom ska och vilka som inte gör det. Här har vi gått 

igenom alla det beställningar som gjorts under den tid vi skrev examensarbetet och även i vissa fall 

bakåt i tiden sedan bygget påbörjades. 

5.2 Intervjuer 

Byggbranschen är väldigt gammeldags, så om man vill ha en bred förståelse för hur den fungerar kan 

man inte bara läsa sig till det. För att lösa detta har vi gjort väldigt många intervjuer och haft många 

dialoger med personal i både produktion och på kontoret som jobbar med logistik. 

Intervjuer och samtal med Logistic Manager, produktionschef, flertalet arbetsledare, 

implementeringsledare, inköpschef, projektingenjör och förrådare har genomförts för att få en bred 

infallsvinkel hur alla olika kategorier av personal ser på logistiken. 
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6 Analys 

6.1 Enkät 

Detta är resultatet från en frågeenkät som delades ut på projektet(NL52) som berör logistik med 

inriktning på leveranser. Åtta tjänstemän och 36 yrkesarbetare har svarat på enkäten. Syftet med 

enkäten var att få en allmän uppfattning om hur logistiken fungerade på projektet samt eventuella 

svårigheter för att sedan kunna koppla det till utvärderingen av leveranser.(se kap 6.2,6.3) 

Frågorna är i stort uppbyggda med en graderings fråga där man får en fråga som sedan ska svaras 

med en gradering från ett till tio. Det värde som visas för yrkesarbetarna i diagrammen är uppdelat 

efter arbetsuppgift, varje stapel är ett medelvärde för den gruppen. 

 Efter graderingsfrågan kommer en följdfråga där man med ord ska motivera eller förklarar sin 

gradering på den tidigare frågan. Svaren på följd frågorna kommer citeras i kommentarerna till 

resultatet och markeras med citationstecken. 

Svarsfrekvensen på graderingsfrågorna är hög men på följdfrågan betydligt lägre. Anledningen till det 

är oklar men bedöms på att enkäten inte är yrkesmässigt genomförd och ett ointresse från 

personalen gentemot logistik frågor.  

Alla svar som detta resultat grundar sig på finns i bilaga 1017. Vid alla frågor står ett nummer med en 

bokstav som visar vilket fråga som avses i bilagan. 

 

 

 

  

                                                           
17 Se bilaga 10.9 Bilaga 9 
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Fråga till tjänstemän och yrkesarbetare: 

1. Hur länge har du arbetat inom anläggning?  
Antal år(Fråga 1a): 

 
Hur många av de åren på Skanska18? 
Antal år(Fråga 1b):  

 
Förklaring av frågan: 

Frågorna är ställda i syfte att få en uppfattning om hur länge den som svarar på enkäten har arbetat 

inom anläggning och på Skanska för att sedan koppla till hur man svarar på frågor senare i enkäten. 

Om person som arbetat olika länge ser på saker på olika sätt. 

 
Resultat tjänstemän: 

 
Medelvärde: 15,13 år 
 
 

Resultat yrkesarbetare: 
 

 
Figur 6.1.1a. Yrkesarbetarnas delas upp olika arbetsgrupper beroende på vad de har för uppgift. 

Staplarna visar medelvärdet för hur länge personerna inom varje arbetsgrupp arbetat inom 

anläggning. 
 

Enligt svaren på enkäterna har maskinförarna och träarbetarna arbetats längst av de olika 

arbetsgrupperna inom anläggning. De som arbetar med att riva form har arbetat någonstans mellan 

noll och ett år inom anläggning. 

                                                           
18 Detta resultat ansågs inte relevant för resultatet därför det ej tagits med. 
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Fråga till tjänstemän och yrkesarbetare: 

 
2. Vilken är din arbetsuppgift/anställning? 

 

Förklaring av frågan: 
I syfte att kunna spåra svaren och hur man ser på logistiken till arbetsuppgift ställs denna fråga. 

Tjänstemän som delas in i arbetsledare samt andra tjänstemän som t.ex. kontraktsingenjör.  

Yrkesarbetare delas in i armering och betong arbetare, smeder, träarbetare, markarbetare och 

maskinförare som även innefattar grävmaskinister. 

Resultat tjänstemän: 
 
 

 
 Figur 6.1.2.1.t visar den procenta fördelningen av 

 arbetsuppgifter/titel på de tjänstemän som svarat på enkäten. 

Åtta stycken tjänstemän har svarat på frågan. Anledningen till att de bara var åtta som gjort det är att 

inte alla tjänstemän är berörda och involverade i beställningar och leveranser. Alla arbetsledare har 

svarat samt ett antal projektingenjörer och blockchefer. 

 
Resultat yrkesarbetare: 

 

 
 Figur 6.1.2.1.y visar den procenta fördelningen av 

 arbetsuppgifter/titel på de tjänstemän som svarat på enkäten. 
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Kommentar till resultat: 

Av de som svarat på enkäten ser fördelning av arbetsuppgift ut enligt ovan. Yrkesarbetar som arbetar 

med betong och armering utgör den största delen och därefter de som arbetar med träarbeten.  

 

Förklaring av arbetargrupper: 
- Markarbetare utför schaktarbeten och rörläggning mm. 

- Armering och betong yrkesarbetare arbetare med alla armering och gjutning  

- Maskinförare är de förare till hjullastarna och grävmaskinerna. 

- Träarbetare är de som bygger form för alla de gjutningar som ska genomföras 

- Smeder arbetar med konstruktioner av metall. 

- Rivning av form är den arbetsgrupp som arbetar med att riva formen efter man genomför 

gjutningarna.  
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Fråga till tjänstemän och yrkesarbetare: 

 
3.  Hur är dina möjligheter att vara med och planera leveranser och var på arbetsplatsen dessa ska 
levereras?  

 
Stora      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Små (Fråga 3a.) 

 
Skulle du vilja vara mer delaktig i det arbetet, på vilket sätt? (Fråga 3b) 

 
Förklaring av frågan: 
Frågan ställdes i syfte att få en bild över vilket inflytande olika personer och grupper har över vad för 

material som beställds. Att arbetsledaren hade stort inflytande över vad som beställs var något vi 

utgick ifrån men vi var intresserade över hur inflytandet så ut hos YA(yrkesarbetare). Om inflytandet 

skilde sig åt mellan olik grupper vad gäller beställningar och leveranser. Om alla hade ungefär lika 

stort inflytande eller om det var några enstaka med stort inflytande hos YA. 

 

Resultat tjänstemän: 
 

Medelvärde för alla tjänstemän: 8,13 

 

Att arbetsledarna har stor inflytande över leveranser är ingen överraskning dock svarar en 

arbetsledare ”planering” på frågan om på vilket sätt personen skulle vilja vara mer delaktig. Samma 

arbetsledare har endast svarat fem på frågan medan de andra arbetsledarna svarat tio, d.v.s. stora 

möjligheter.  

Resultaten är dock inte förvånade då olika arbetsledare har olika arbetsuppgifter. 
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Resultat yrkesarbetare: 
 

Medelvärde för alla yrkesarbetare: 

 

 

Figur 6.1.3a.y. visar svarat medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 3a för varje enskild arbetsgrupp 

yrkesarbetare. 

 

Svaren från enkäten tyder på att yrkesarbetarna vill påverkar var och när material beställs och att 

arbetsledarna sköter vad som beställs. Att beställa material är arbetsledarens uppgift men för att de 

ska komma till rätt plats vid rätt tid krävs bra kommu

Om man tittar på resultaten hur yrkesarbetarna känner att de kan medverka till beställning och 

leveranser är smederna de som känner att de kan påverka mest. Där tio motsvarar att de har stora 

möjligheter att påverka beställningar som gör dem har de ett medelvärde på 7,6. 

Att kunna påverka faktorer som rör sin 

De andra arbetsgrupperna ger låga medelvärden men

form är lägst på 1,4. De ger inget

det arbetet, på vilket sätt?” (3b) vilket gör svaret svår tolkat. Det kan tolkas som att man låter 

tjänstemännen sköta det eller man inte anser att det är sin arbetsu

På frågan om man skulle vilja vara med delaktig i detta(3b)  och på vilket sätt är det endast fem av 37 

som svarat på frågan och endast en som indikerat på att personen vill genom kommentaren 

var och när ”. Kommentarerna har varit 

sammanfattande kan tyda på att man tycker att det fungerar som det är eller att motivationen för att 

kunna påverkar mer inte finns. Detta kommer dock visa sig på svaren av de andra frågorna.
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för alla yrkesarbetare:  4,49 

medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 3a för varje enskild arbetsgrupp 

Svaren från enkäten tyder på att yrkesarbetarna vill påverkar var och när material beställs och att 

arbetsledarna sköter vad som beställs. Att beställa material är arbetsledarens uppgift men för att de 

ska komma till rätt plats vid rätt tid krävs bra kommunikation mellan arbetsledare och yrkesarbetare. 

Om man tittar på resultaten hur yrkesarbetarna känner att de kan medverka till beställning och 

är smederna de som känner att de kan påverka mest. Där tio motsvarar att de har stora 

påverka beställningar som gör dem har de ett medelvärde på 7,6. 

Att kunna påverka faktorer som rör sin arbetssituation kan för många anses viktigt.

upperna ger låga medelvärden men yrkesarbetarna som arbetar med rivning av 

t ytterligare svar genom på frågan ”Skulle du vilja vara mer delaktig i 

(3b) vilket gör svaret svår tolkat. Det kan tolkas som att man låter 

tjänstemännen sköta det eller man inte anser att det är sin arbetsuppgift.  

På frågan om man skulle vilja vara med delaktig i detta(3b)  och på vilket sätt är det endast fem av 37 

som svarat på frågan och endast en som indikerat på att personen vill genom kommentaren 

. Kommentarerna har varit ” Har ej tänkt tanken” och ”Veta var och när”

sammanfattande kan tyda på att man tycker att det fungerar som det är eller att motivationen för att 

kunna påverkar mer inte finns. Detta kommer dock visa sig på svaren av de andra frågorna.
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3a. Hur är dina möjligheter att vara med och planera 
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medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 3a för varje enskild arbetsgrupp av 

Svaren från enkäten tyder på att yrkesarbetarna vill påverkar var och när material beställs och att 

arbetsledarna sköter vad som beställs. Att beställa material är arbetsledarens uppgift men för att de 

nikation mellan arbetsledare och yrkesarbetare. 

Om man tittar på resultaten hur yrkesarbetarna känner att de kan medverka till beställning och 

är smederna de som känner att de kan påverka mest. Där tio motsvarar att de har stora 

påverka beställningar som gör dem har de ett medelvärde på 7,6.  

viktigt. 

yrkesarbetarna som arbetar med rivning av 

Skulle du vilja vara mer delaktig i 

(3b) vilket gör svaret svår tolkat. Det kan tolkas som att man låter 

På frågan om man skulle vilja vara med delaktig i detta(3b)  och på vilket sätt är det endast fem av 37 

som svarat på frågan och endast en som indikerat på att personen vill genom kommentaren ”Veta 

”Veta var och när” vilket 

sammanfattande kan tyda på att man tycker att det fungerar som det är eller att motivationen för att 

kunna påverkar mer inte finns. Detta kommer dock visa sig på svaren av de andra frågorna. 
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Fråga till yrkesarbetare 

 
4. Tycker du att du får de material du behöver i tid?  
 

Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig (Fråga 4a.) 
 

Förklara (Fråga 4a): 
 

Förklaring av frågan: 

Yrkesarbetarnas bild på om de får de materiel de behöver i tid för att utföra det arbete de ska göra. 

Det är arbetsledarens ansvar att beställa den materiel som yrkesarbetarna behöver för att utföra sitt 

arbete. Frågan syftar till att få yrkesarbetarnas syn på om de får den materiel de behöver i rätt tid. 

 
Resultat yrkesarbetare: 

 
Medelvärde för alla yrkesarbetare:  6,64 

 

 
Figur 6.1.4a.y. Svarade medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 4a för varje enskild arbetsgrupp av 

yrkesarbetare. 

Att få materialet som krävs i rätt tid för att utföra arbetena är en betydande faktor för produktionen. 

När man tittar på medelvärdet för alla arbetsgrupper som är dryga 6 så är det en aningen oroande 

siffra om man tolkar det som att dryga hälften av all materiel kommer i tid tills att de ska användas. 

Det kan också tolkas som att man vill ha materialen en tid innan arbetet börjar för att kunna 

förbereda sig. Oavsett så upplever yrkesarbetarna att materialet endast till dryga hälften kommer i 

den tid de behöver det.  

Smedernas medelvärde är 8,8 vilken gör att de i nästan 90 % av fallen får materialet i den tid de 

behöver det medans det lägsta värde står yrkesarbetarna som arbetar med rivning av form med. 

Resten av arbetsgrupperna ligger relativt jämt runt ca 5.  

Kommentarerna var blandade. En ansåg att arbetsledningen skötte det bra medan flertalet ansåg att 

problem kan vara att ”Logistiken kan krångla pga. svåra arb.f”, och ”Strul med lastbil”.  
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Fråga till tjänstemän 

 
4. Tycker du att du får leveranser lastade och lossade enligt avtal?  

 
Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig (Fråga 4a) 

 
Förklara(Fråga 4b): 
 
Förklaring av frågan: 
Frågan ställdes till tjänstemännen då vi ville veta hur man tyckte att varorna var lastade och lossade 

enligt avtal. Svaren från tjänstemännen skall sedan jämföras med hur YA uppfattar lossning och hur 

varorna är lastade och se om dessa överensstämmer med varandra.  

 
Resultat tjänstemän: 

 
Medelvärde för alla tjänstemän:  6,75 

 
På denna fråga skiljer det sig beroende på vilka material och område det avses. Arbetsledaren för 

armering skriver att fel sling användas. En projektingenjör skriver att avisering av leverantörer inte 

sköts bra.  

Det svarade värde som utmärker sig är arbetsledaren för grundläggning som svarar en två och 

kommenterar att ”dåligt buntade, plockepinn, inga underslag”. 

De andra tjänstemännen svarar med höga tal vilket tolkas som att det enligt dem fungerar bra med 

att få materialet i tid. 

 

Analys av tjänstemännen kontra yrkesarbetarnas resultat: 
Medelvärdet för tjänstemän och yrkesarbetarna skiljer sig inte mycket åt vilket kan tolkas som att de 

har ungefär samma bild avseende om leveranserna kommer i den tid man behöver dem. När 

materialet inte kommer i tid är det oklart om det är Skanska som avropar dem för sent eller om 

leverantörerna inte håller sin leveranstid enligt avtal.  
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Fråga till tjänstemän 

 
5. Tycker du att du får leveranser i rätt tid enligt avtal?  
 

Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig (Fråga 5a) 
 

Förklara(Fråga 5b): 

 
Förklaring av frågan: 
Att leveranserna kommer i tid enligt avtal var en av de faktorer vi kommer utvärdera när vi tittar på 

leveranser. Vi ville därför titta på hur arbetsledarnas bild är på hur deras beställningar och 

leverantörer kommer i tid för att därefter jämföra med hur det faktiskt ser ut. Uppfattningen vi har 

fått när vi pratat med arbetsledare samt förrådaren19 är att man inte har en bra bild över hur avtalen 

som man beställer efter ser ut. Man har istället en uppfattning om hur lång leveranstiden hos en viss 

leverantör är utefter hur snabbt tidigare beställda varor kommit.  

 

Resultat tjänstemän: 
 

Medelvärde tjänstemän:  7,38 

Även på denna fråga är det arbetsledaren för grundläggning som skiljer sig från mängden som svarat 

fem. Skillnaden mot de andra svaren kan dock ses som marginell med kopplat till svaret på förra 

frågan om de får materialet i tid kan det finnas ett samband. Personen har kommenterat ”Ingen 

avisering på utländska leveranser” vilket även arbetsledaren för armering nämnt, ”Hyfsat men dock 

oaviserat”. 

De andra tjänstemännen har svarat med höga siffror vilket tolkas som att det till stor del fungerar 

bra. 

 
  

                                                           
19 Se bilaga 10.5 Bilaga 5 
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Fråga till yrkesarbetare 

 

5. Finns allt material med i de leveranser som kommer? 

Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig (Fråga 5a) 

Förklara(Fråga 5b): 
 
Förklaring av frågan: 
Vi ville ha en uppfattning om den generella bilden över hur mycket av det man beställer som är 

restnoterade. Restnoterade betyder att en vara som är beställd pga. den av någon anledning inte 

kunde skickas med beställningen.  Uppfattning som arbetsledarna har kommer liksom tidigare frågor 

jämföras med resultaten av de leverantörer vi utvärdera 

 

Resultat yrkesarbetare: 
 

Medelvärde för yrkesarbetare:  6,63 

 

 
Figur 6.1.5a.y. Svarade medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 5a för varje enskild arbetsgrupp av 

yrkesarbetare. 
 
Att materialet som beställs ska finns med i leveransen är något som är reglerat i avtalen med 

leverantörerna. Detta gäller de varor man har ramavtal på. Att samtliga varor som beställts finns med 

i leveransen är ingen verklighet. Detta kommer även visas i utvärderingarna av leveranserna. 

Leverantörerna bryter alltså mot sina avtal.  

Detta syns här hur yrkesarbetarna upplever om allt finns med i leveranserna som är beställt. 

Medelvärdet för alla arbetsgrupper är 6,625. Det betyder att man upplever att ca 70 % av all material 

som beställts finns med i leveranserna. Hur det påverkar produktionen kan vara svårt att uppskatta 

men att det bedöms påverka faktorer som planering och tidsförhållanden negativt. 
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Fråga till tjänstemän 

 
6. Finns allt med i de leveranser som kommer? 

 
Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig (Fråga 6a) 

 
Förklara(Fråga 6b): 
 

Förklaring av frågan: 
Vi ville ha en uppfattning om den generella bilden över hur mycket av det man beställer som är 

restnoterade. Restnoterade betyder att en vara som är beställd pga. den av någon anledning inte 

kunde skickas med beställningen.  Uppfattning som arbetsledarna har kommer liksom tidigare frågor 

jämföras med resultaten av de leverantörer vi utvärderar. 

 

Resultat tjänstemän: 
 

Medelvärde tjänstemän: 8,57 

 

Medelvärdet liksom de enskilda svaren tyder på att det mesta finns med i de leveranser som 

kommer. Detta verkar inte vara ett problem för tjänstemännen. Kommentarerna indikerar på att det 

ibland kan vara restnoterat men att det för det mesta finns allt med i leveransen. 

 

Fråga till yrkesarbetare 

 
Hur gör du för att lösa de eventuella felen som kan uppstå i de två tidigare påståendena? 
(Fråga 6a.) 

 
Vad gör du för att detta ska förbättras till nästa gång?(Fråga 6a.) 
 
 
Förklaring av frågan: 
Hur gör man för att lösa de problem som lätt uppstår med leveranser. Är det en samlad bild på hur 

man löser problem en eller finns det olika sätt som används? 
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Resultat yrkesarbetare: 
 
På frågan om hur man gör att lösa de felen som uppstår i de två tidigare påståenden svarar de flesta 

att de påpekar bristerna för arbetsledarna. Några har svarat att de kontaktar leverantören för att 

lösa problemet själv. Några försöker alltså lösa problemet själv medan andra skickar vidare 

problemet till de som har hand om beställningarna dvs. arbetsledarna.  

 

På frågan om hur vad man gör för att för förbättra detta till nästa gång så ser svaren lika ut som på 

frågan om hur man löser problemen som kan uppkomma om allt inte finns med en leverans eller om 

den inte kommer i tid. Man försöker alltså lösa problemet långsiktigt på samma sätt som när man 

löser det för stunden.  

Hos yrkesarbetarna finns alltså inte något verktyg eller kommunikationsväg förutom att prata med 

arbetsledarna, för att undvika att problemen inte skall uppstå igen. Om det behövs eller ej spekulerar 

vi inte i. 

 

Fråga till tjänstemän 

 
Hur gör du för att lösa de eventuella felen som kan uppstå i de tre tidigare påståendena? (Fråga 7a) 
 
 
Resultat tjänstemän: 

 
Frågan handlar om fel uppstår enligt de tre tidigare påståendena d.v.s. om leveransen är lastad och 

lossad enligt avtal, om man får leveranserna i rätt tid enligt avtal och allt finns med i leveranserna . 

Den samlade bilden är att man kontaktar leverantören och informerar den om problemet. Andra 

kommentarer är att man kallar till möte med leverantören eller köper från annat håll.  

 
Vad gör du för att detta ska förbättras till nästa gång? (Fråga 7b) 
 
 
För att samma problem inte ska uppstå till nästa gång löser man problemet ungefär som man gör vid 

enstaka leveranser som inte uppfyller avtalen d.v.s. man pratar med leverantören om vad som inte 

fungerar. En kommentar till frågan är ”Muntliga och skriftliga påpekanden till lev”. Om detta minskar 

problemen eller inte är oklart. Dock kan konstateras att vissa leverantörer inte förändrar sitt 

beteende efter man informerat leverantörer om dess brister20. Frågan är om man använder rätt 

metoder. 

  

                                                           
20 10.1 Bilaga 1 
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Fråga till yrkesarbetare och tjänstemän 

 
(Fråga 7, för yrkesarbetarna och 8, för tjänstemännen)  

 
Under olika stadier av produktioner ser arbetsplatsen olika ut, tycker du att omarbetningen APD-
planen och lagringsplatser är god så man vet var man 
kan förvara material? (Fråga 7a, 8a) 

 
JA  NEJ 
 

Förklara ditt val(Fråga 7b, 8b):  
 

Förklaring av frågan: 

Efter att vi läst på om projektet vet vi att en APD-plan som förändras med tiden används. Vi ville dock 

veta i vilken utsträckningen den var förankrad och används av projektets personal. Planen finns på 

papper och inte i elektroniskt format och innefattar transportvägar, områden där arbete sker, 

område där arbete har färdigställts. Inga lagringsplatser finns ut markerade på APD utan det löses på 

plats.  

Det finns inte heller någon leveransplan för armering som kan kopplas till de olika ytor som går att 

disponera. En hypotes till att det är så kan vara att armeringsspecifikationerna som är mängdningar 

från armeringsritningarna kommer till projektet så när inpå till när armeringen skall monteras.  

 
Resultat yrkesarbetare: 
 

 
          Figur 6.1.7a.y. Visar fördelningen på frågan med svar Ja/Nej. 
  26 st. svarade på frågan, tio gjorde det inte. 

 
   

Den generella uppfattningen om projektet är att det är ont om plats för upplag av material21. Vad 

detta beror på finns det säkert inget enkelt svar på. En faktor som kan påverka är dock i vilket 

utsträckning man använder en APD-plan som är aktuell för aktuellt skede. Det man kan konstatera är 

att det är oordning på uppläggnings platser och var material skall lagras. Kommentarer som att ”Det 

är aldrig någon ordning. Det är ingen som har hand om material. APD-plan vad är det?” kan tolkas 

                                                           
21 Se fråga 8 
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som att det märks att ingen är ansvarig för logistiken och därmed uppläggnings ytor. Kommentarer 

som att ” Omarbetningen är oftast obefintlig” och ” Dålig uppdatering ”tyder på att APD-planen inte 

uppdateras tillräcklig ofta och därför är svår att använda i praktiken. 

 

Dock är det ca 50 % som tycker att den levande APD-planen fungerar. Frågan är om det är tillräckligt 

tillfredställande att hälften gör det. 

 
 

Resultat tjänstemän: 
 
 

 
 Figur 6.1.8a.t. Visar fördelningen på frågan med svar Ja/Nej. 

  

 
Sammanfattningsvis handlar kommentarerna om att arbetsplatsen förändras varje dag vilket det är 

svårt att följa en APD-plan som snabbt blir inaktuell. Man har därför gjorde en generell APD-plan som 

förändras med månaders mellanrum medan arbetsplatsen förändras varje dag. En skriver ” 

Arbetsplatsen förändras. Svårt att ändra APD-plan. Måste tänka på hur/vad ska ske längre fram i 

produktionen så mtrl inte lagras på "fel plats” och en annan ” APD-planen förändras på arbetsplatsen 

då den har begränsade upplagsytor” och en annan ” Många aktörer på samma plats med mycket 

snabba förändringar gör att APD-planen gäller kanske en halvdag.”. 

Arbetsplatsen förändras för snabbt för att man ska kunna ha en APD-plan som kan innehålla allt, 

vilket lägger ansvar på arbetsledarna som ska ha en uppfattning om var de ska lägga material. Vilket 

krävs för att det inte ska vara i vägen eller kräva omflyttning inom den närmaste tiden, vilket bedöms 

att inte alltid fungerar i praktiken. 
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Fråga till yrkesarbetare 

 
8. Finns det alltid gott om plats för att förvara material på arbetsplatsen? 

 
Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig (Fråga 8a) 

 
 Om nej, vad anser du är problemet? (Fråga 8b) 

 

Förklaring av frågan: 
Efter att vi läst på om projektet vet vi att en APD-plan som förändras med tiden används. Vi ville dock 

veta i vilken utsträckningen den var förankrad och används av projektets personal. Planen finns på 

papper och inte i elektroniskt format och innefattar transportvägar, områden där arbete sker, 

område där arbete har färdigställts. Inga lagringsplatser finns ut markerade på APD utan det löses på 

plats.  

Det finns inte heller någon leveransplan för armering som kan kopplas till de olika ytor som går att 

disponera. En hypotes till att det är så kan vara att armeringsspecifikationerna som är mängdningar 

från armeringsritningarna kommer till projektet så när inpå till när armeringen skall monteras.  

 

Resultat yrkesarbetar:  
 

Medelvärde för yrkesarbetare:  4,818182 

 
 

 
Figur 6.1.8a.y. Svarade medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 8a för varje enskild arbetsgrupp 

av yrkesarbetare. 
 

 
 

 

1

Maskinförare 4,75

Smeder 5,4

Rivning form 4,67

Armering betong 4,125

Träarbetare 4,57

Markarbetare 5,67

0

2

4

6

8

10

Sv
a

ra
t 

m
e

d
e

l
vä

rd
e

8a. Finns det alltid gott om plats för att 
förvara material på arbetsplatsen?



   
Johan Svensson, Robin Jakobsson 
2012-03-01         

[39] 
 

Medelvärdet för alla arbetsgrupper var 4,8 då 10 motsvarade ”Ja, det finns alltid gott om plats för att 

försvara material på arbetsplatsen” vilket tyder på att man inte kommit fram till en bra lösning för 

att lagra material eller har för mycket material på arbetsplatsen på för liten yta.  

Att det finns ont om plats på projektet är genomgående på flera av frågornas svar. Att man utöver 

det inte har någon som ansvarar för den ytan som finns bedöms försvåra problemet ytterligare.  

Skillnaden mellan de olika arbetsgrupper är marginell vilket betyder att det ger en samlad bild hur ser 

ut på projektet där ingen arbetsgrupp har sämre eller bättre förutsättningar än någon annan.  

Svaren på vad problemet kan vara är att det är ” För lite plats(oordning)” och ”APD-planen” vilket är 

starkt sammankopplade. Men också svar som ”Utrymme” som kan tolkas som att det helt enkelt 

finns för lite utrymme för att få det att fungera på ett bra sätt.  

 

Fråga till tjänstemän: 

 
9. Finns det alltid gott om plats för att förvara material på arbetsplatsen? 

 
 Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig (Fråga 9a) 

 
 Vad anser är anledningen till att det finns eller inte finns plats? (Fråga 9b) 

 
 

Resultat tjänstemän: 
 
Medelvärde tjänstemän: 3,43 
 
 

Mycket arbete sker på samma område på projektet under den tiden detta skrivs. 

Grundläggningslaget och armeringslaget ligger tätt inpå varandra vilket ger mycket arbete och 

material på liten yta. Det ses också i kommentarerna som ”Begränsat arbetsområde, flera aktörer på 

samma plats” och ” Mycket aktivitet samt trång arbetsplats”. 

Medelvärdet på 3,43 tyder på att det finns begränsad yta att förvara material på. Att projektet inte 

har någon som arbetar aktivt med logistik minskar inte detta problem. Anledningen till att platsbrist 

råder beror troligen på flera olika anledningar som att det är mycket aktivitet på liten yta, 

arbetslagen arbetar nära varandra, det finns ingen APD-plan som reglerar ytor, ingen leveransplan 

används och att det finns inte någon som är ansvarig på projektet för logistiken.  
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Fråga till tjänstemän om yrkesarbetare: 

(Fråga 10, för tjänstemän och fråga 9, för yrkesarbetare) 

Tar du emot leveranser? JA NEJ 
 

Om NEJ, hoppa över fråga 10 - 14. 
 

Förklaring av frågan: 
För att få en bild över hur situationen med plats för förvarning och lagring av material ser ut bad vi 

den som svarade gradera detta mellan 1 som stod för ”Nej, aldrig” och 10 som stod för ”Ja, alltid”.  

 
Resultat yrkesarbetare: 

 

 
 Figur 6.1.9.y. Visar den procentuella fördelningen på fråga med svar Ja/Nej 

 33 svarade, en gjorde det inte. 

 
 

Resultat tjänstemän: 
 
Av de tjänstemän som svarat på enkäten tog fyra stycken emot leveranser och fyra inte. Alla som tog 

emot leveranser var arbetsledare. 

 
 

Fråga till tjänstemän och yrkesarbetare: 

(Fråga 11, för tjänstemän och fråga 10, för yrkesarbetare.) 
 
10,11. Vet du alltid var materialet ska placeras innan leveransen anländer? 

Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig 

 

10b, 11b. Om nej, vad beror det på? (Fråga 10b, 11b) 

 

 
  

Ja
36%

Nej
64%

9. Tar du emot leveranser?



   
Johan Svensson, Robin Jakobsson 
2012-03-01         

[41] 
 

Resultat tjänstemän: 
(Fråga 11a för tjänstemännen) 

Medelvärde tjänstemän:  6,25 

 

På denna fråga är spridningen stor på svaren. Den som svarat högst har svarat en nia och lägst en 

trea. Personen som svarat en trea kommenterar ” Många aktörer på samma plats med mycket 

snabba förändringar gör att APD-planen gäller kanske en halvdag”. Det tolkas som att man tar 

beslutet beroende på hur situationen ser ut när materialet kommer och var man ska placera det. 

Detta i samband med mycket snabba förändringar kan lätt skapa ett ohållbart materialflöde där saker 

är i vägen för varandra och omplaceringar krävs.  

 

 
Resultat yrkesarbetare: 
 
Medelvärde för alla yrkesarbetare:  5,92 

 

Förklaring av frågan: 

Har man planerat var materialet skall lagrar tills det ska användas eller är det något som tas beslut 

om när leveransen anländer.  

 
Figur 6.1.10a.y. Svarade medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 10a för varje enskild arbetsgrupp av 
yrkesarbetare. 

 
Resultatet efter frågan om vet var materialet ska placeras innan leveranser anländer var blandat 

mellan de olika arbetargrupperna. Maskinförarna har tio som medelvärde men då ska ta i beaktande 

att endast en av dem svarade på frågan. Den arbetsgrupp som hade högst svarsfrekvens var armering 

och betong vilket gav ett värde som låg nära totalmedel.  

Som kommentar till varför till varför man inte vet var material ska placeras vid leverans anges 

oförberedda leveranser samt APD-plan. APD-planen återkommer här som anledning till varför man 

inte har översikt på var material ska placeras.   
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Fråga till yrkesarbetare: 

 
11. Är lastbilarna lastade korrekt för att lossning ska gå smidigt och säkert? 
 

Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig  (Fråga 11a) 
 

 Om nej, hur är det fel lastat? (Fråga 11b) 
  
 

Förklaring av frågan: 

Frågan syftar till hur yrkesarbetarna upplever att materielen är lastat och om den på ett säkert och 

smidigt sätt kan lossas. Frågan är viktig då den handlar om säkerhet och om det upplevs säkert. 

 
Resultat yrkesarbetare: 

 
Medelvärde för yrkesarbetare: 5,27 
 
 

 
Figur 6.1.11a.y. Svarade medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 11a för varje enskild 

arbetsgrupp av yrkesarbetare. 
 

 
Från resultatet från denna fråga kan man se att yrkesarbetarna som lossar av armeringen inte 

upplever att lastbilarna är lastade på ett sådant sätt att det ska gå snabbt och smidigt. 

Medelvärdet för armering och betong gruppen ligger på dryga tre som skulle bedömas som icke 

godkänt, speciellt då det handlar om säkerhet. 

Alla kommentarer till frågan kommer också från denna grupp. Man tycker att lyftstropparna är 

underdimensionerade samt att det finns armeringsjärn som ligger löst i slingen. Att armeringen är för 

tungt lastad kontra lyftbandens underdimensionering är direkt livsfarligt. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att lyftstropparna ej är rätt dimensionerade samt att de är svåra 

att använda. 

De andra grupperna ligger alla uppemot sju vilket kan bedömas som godkänt. 

Johan Hellsing som är ansvarig för armeringsleveranserna säger att problemet med 

underdimensionerande stroppar ”var under en begränsad tid och att man nu har löst problemet ”. 

 

Fråga till tjänstemän och yrkesarbetare: 

 
12. Får du tillräckligt med information från lastbilschauffören om hur du ska lossa materialet? 

 
Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig  (Fråga 12a) 

 
 

Om nej, förklara vad som brukar vara är fel (Fråga 12b): 
  

Förklaring av frågan: 

När en vara lastat görs det på ett sätt att den också ska lastas av på ett visst sätt. Personen som lastar 

av varan måste få information om detta. Anledningen är dels att säkerheten inte skall äventyras med 

också för att det ska göras på snabbast och smidigaste sätt.  

 

Resultat tjänstemän: 
 

Medelvärde tjänstemän: 6 

 

Språket verkar vara den del som gör att det är svårt att kommunicera med de utländska 

chaufförerna. Kommentaren ”Utländska icke engelskt språkiga chaufförer” styrker detta. Armeringen 

som kommer från Lettland körs av speditörer som ofta pratar dålig engelska. 
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Resultat yrkesarbetare: 
 

Medelvärde för yrkesarbetare: 4,25 

 
Figur 6.1.12a.y. Svarade medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 12a för varje enskild arbetsgrupp av 

yrkesarbetare. 
 

Denna fråga fick en låg svarsfrekvens. Den arbetsgrupp som utmärkte sig i denna fråga var liksom 

den förra armerarna. Av de armerare som tar emot leveranser(fem st.) har endast en inte svarat. 

Medelvärdet för dessa är 1,25 som ger en tydlig bild av att kommunikationen men chaufförerna inte 

fungerar. Kommentarerna talar också sitt tydliga språk när tre av dem anger språksvårigheter som 

anledning. Chaufförerna kommer från Lettland där armeringen tillverkas vilket medför att 

kommunikationen inte fungerar då chaufförerna inte pratar svenska eller engelska. 

 

Fråga till tjänstemän och yrkesarbetare: 

 

13. Hur tycker du att säkerheten är vid lastning/lossning? 

Bra säkerhet      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Ingen bra säkerhet  
 (Fråga 13a) 
 

Vad är bra resp. bristfälligt? (Fråga 13b) 

Förklaring av frågan: 

För Skanska är säkerhetsarbetet mycket viktigt. Man har som målsättning att inte ha någon skadad 

på sina projekt. Frågan är viktig då det handlar om personernas säkerhet och hälsa. 
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Resultat tjänstemän: 
 

Medelvärde tjänstemän:  7,5 

 

Från kommentarerna ” Vissa fall dålig. T.ex. Dåligt stroppade armeringsjärn.” och ” Brist: Dåligt 

lastat/buntat/inga underslag Bra: Bra kran och maskinförare” kopplat till vad det fått för värde kan 

man se att armeringen är dåligt lastad.  

De andra leveranserna får värden över sju vilket bedöms var godkänt.   

 

Resultat yrkesarbetare: 
 

Medelvärde för yrkesarbetare: 6,54 
 

 
Figur 6.1.13a.y. Svarade medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 13a för varje enskild arbetsgrupp av 

yrkesarbetare. 
 
 

 
Medelvärde för alla yrkesarbetare: 6,54 

 

Denna fråga är kopplad till de två föregående dock är denna enbart inriktad på säkerheten. Det är 

ingen överraskning att armeringsleveranserna återkommer här. Också här ser man att dessa 

leveranser utmärker sig från de andra med ett medelvärde på 4,25 då de andra ligger upp emot sju 

och åtta. Kommentarerna ser likadana ut då det är stropparna som är underdimensionerade.  
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Fråga till tjänstemän och yrkesarbetare: 

 
14. Kontrollerar du att följesedeln stämmer med leveransen? 

 
Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig  (Fråga 14a) 

 
Vad gör du om det inte stämmer? (Fråga 14b) 
 

Förklaring av frågan: 

För att se att allt som är beställa och står på följesedeln är med måste detta kontrolleras manuellt. 

När det kommer en stor mängd leveranser är detta ett tidskrävande arbete men dock något som 

måste göras. 

 

Resultat yrkesarbetare: 
 

Medelvärde för yrkesarbetare: 4,33 
 

 
Figur 6.1.14a.y Svarade medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 14a för varje enskild 

arbetsgrupp av yrkesarbetare. 
                                                                                                            

Resultatet från denna fråga tyder på att vissa arbetsgrupper är bra på att kontrollera sina leveranser 

och andra inte. Armerarna kan som har två som medelvärde har svårt att kontrollera en last på 24 

ton armering som kommer vilket inte är förvånande. 
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Resultat tjänstemän:  
 

Medelvärde tjänstemän:  8,75 

 

Medelvärdet på 8,75 tyder på att man som standard kontrollerar till stor del att följesedeln 

överensstämmer med leveransen. 

På frågan vad man gör om leveranser inte stämmer med följesedeln är de genomgående svaren att 

man påtalar detta för leverantören eller chauffören. 

 
 

Fråga till tjänstemän 

 
Kontrollerar du att leveransen stämmer med beställningen? 

 
Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig  (Fråga 14c) 

 
 

Förklaring av frågan: 

Följesedeln ska kontrolleras mot beställningen som sedan ska kontrolleras mot fakturan. Syftet är att 

man då vet att man har fått det man beställd och betalar för det. Att kontrollera beställningen mot 

fakturan räcker inte. 

 

Resultat tjänstemän 
 
 

Medelvärde tjänstemän:  8,4 
  
Medelvärdet på 8,4 tyder på att de som svarat på enkäten till stor del kontrollerar att leveransen 

stämmer med beställningen. 
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Fråga till tjänstemän 

 
Om allt inte levereras, har du fått information från leverantören om varför? 

 
Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig  (Fråga 14d) 

 
 

Hur löses problemet om material saknas vid leveransen? (Fråga 14e) 
 
 

Förklaring av frågan: 

Att veta varför materialen man beställt inte kommit och när den kommer komma är något som 

måste informeras om då det annars kan bli svårt att hålla planeringen. 

 
Resultat tjänstemän 
 

Medelvärde tjänstemän:  7,25 

  

Arbetsledaren mark svar skiljer sig från de andra med ett lågt värde vilket betyder att leverantören 

inte informerar varför allt inte levererats vid leverans. De andras svar är höga vilket tyder på att olika 

leverantörer är olika bra på att informera varför en viss vara inte restnoterats. 

Vid frågan hur problemet löses när material saknas är kommentarerna ”Mtrl levereras snabbast 

möjliga”, ”Material skickas med nästa leverans” och ” Mtrl restat. Meddelar nytt leveransdatum” 

Vilket tyder på att materialet skickas ut när leverantören fått in det. Detta löser dock inte problemet 

att projektet inte fått varorna vid planerad tidpunkt.  
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Fråga till yrkesarbetare: 

 
15. Får du bra/tillräckligt med information om den kommande veckans leveranser och vad dessa 

ska användas till? 

Kan inte bli bättre      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      För lite  (Fråga 
15a) 

 

Skulle du vilja ha mer information om vad som ska ske?        JA NEJ  

(Fråga 15b) 

 

Varför? (Fråga 15c) 

 

Förklaring av frågan: 

Frågan ställs till arbetsledarna i syfte att få en uppfattning om de har en övergripande bild över 

projektets leveranser för den kommande perioden. När mycket leveranser kommer till projektet kan 

det vara en fördel att ha en uppfattning om projektets större leveranser då man delar plats och 

resurser med andra på projektet. 

 

Resultat yrkesarbetare: 
 

Medelvärde för yrkesarbetare: 5,41 
 

 
Figur 6.1.15a.y. Svarade medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 15a för varje enskild arbetsgrupp av 

yrkesarbetare. 
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På projektet finns ingen detaljerad leveransplan som tas upp på t.ex. samordningsmötena. Det i 

kombination till att ingen APD-plan med upplagsplatser finns kan vara en av faktorerna till att det 

upplevs som att det finns dåligt med plats på projektet. 

Det finns två hjullastare som sköter den interna transporterna på projektet. Den ena svarar en trea 

och den andra svarar inte på frågan om han fått tillräckligt med information med information om den 

kommande veckans leveranser och vad dessa ska användas till. 

 Att de som ska transportera varorna inne på projektet inte vet vilka leveranser som ska anlända den 

kommande tiden samt vad de ska användas till påverkar planeringen. Dock svarar de Nej på om de 

skulle vilja ha mer information om detta. 

64 % har svarat ”Nej” om de vill ha mer information om den kommande veckans leveranser. När vi 

diskuterat detta med arbetsledare22 som ansåg att man är fokuserad på sin egen arbetsuppgift och 

inte har tid eller ser fördelarna med att ha en översiktlig bild av materialflödet på projektet. Det faller 

tillbaka på att man inte har någon som är ansvarig för logistiken. Att lägga ut ansvaret på 

arbetsledarna och därmed dela ansvaret fungerar inte då de är mer fokuserad på sin huvudsakliga 

arbetsuppgift.  

 

Kommentarer till frågan om de skulle vilja ha mer information om den kommande veckans leveranser 

eller inte har endast tre svarat på.  Två personer svarar Ja då det leder till bättre 

planeringsförutsättningar. En annan svarar att han inte vet om han inte frågar. Behovet finns alltså 

hos vissa men de får inte reda på något om de inte frågar. 

 
 

 
Figur 6.1.15b.y. Visar fördelningen på frågan ”Skulle du vilja ha mer koll på det?”. Frågan syftar på 

frågan ”Har du uppfattning om den kommande veckans leveranser och vad dessa ska användas till?” 

 
 
 

  

                                                           
22 10.3 Bilaga 3 
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Fråga till tjänstemän: 

 
15. Har du uppfattning om den kommande veckans leveranser och vad dessa ska användas till? 
 
Bra koll      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Bristfälligt  (Fråga 15a) 
 
 
Skulle du vilja ha mer koll på det?        JA NEJ 
(Fråga 15b) 
 
Varför? (Fråga 15c) 
 
Förklaring av frågan: 

Frågan ställs till arbetsledarna i syfte att få en uppfattning om de har en övergripande bild över 

projektets leveranser för den kommande perioden. När mycket leveranser kommer till projektet kan 

det vara en fördel att ha en uppfattning om projektets större leveranser då man delar plats och 

resurser med andra på projektet.  

 

Resultat tjänstemän: 
 

Medelvärde tjänstemän:  5,75 

Svaren på frågan varierar från ett till tio. Detta tyder på att man har olika bra uppfattning på hur 

leveranserna ser ut för den kommande veckan. Det är främst arbetsledarna som är berörda av vilka 

leveranser till projektet och bedöms behöva ta med faktorn med projektets leveranser i sin 

planering. Att delar av de som svarat på enkäten har begränsad uppfattning av den kommande 

veckans leveranser kan delvis bero på att man inte har någon leveransplanering eller samlat 

veckoschema för leveranser. 

 
 

Figur 6.1.15b.t visar fördelningen på frågan ”Skulle du vilja ha mer koll på det?”. Frågan syftar på 

frågan ”Har du uppfattning om den kommande veckans leveranser och vad dessa ska användas till?” 

På frågan om man skulle vilja ha mer koll på den kommande veckans leveranser svarar hela 89 % att 
de inte vill ha mer koll på det. Orsaken till det är oklart men efter ha pratat med arbetsledare om 
anledningen så kan en förklaring finnas i att man är fokuserad på sin arbetsuppgift och inte har tid 
eller motivation att vara informerad om saker som inte direkt beror sin arbetsuppgift. 23 
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Fråga till tjänstemän: 

 
Beställer du material/verktyg?        JA NEJ 
(Fråga 16a) 

 
Hur beställer du? 
 
Via Skanskas avropssystem?      Ja, alltid      10      9       8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig 

(Fråga 16b)                 
 

Telefonsamtal?                              Ja, alltid      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Nej, aldrig   
(Fråga 16c) 
 

 
Annat sätt? Hur ofta? (Fråga 16d) 

Varför beställer du på det sättet, för-/nackdelar? 

Beställer du olika varor på olika sätt? Varför? 

 

Förklaring av frågan: 

Skanska vill att man till sådan stor del som möjligt beställer material och tjänster via det centrala 

avropssystemet. Syftet till detta är att man därigenom har ramavtal som ger fördelaktiga priser samt 

att man får en spårbarhet i samtlig data som rör beställningar. Dock har vi förstått efter intervjuer 

och samtal med personer24 på projektet samt egen erfarenhet att det är långt ifrån alla beställningar 

som görs genom avropssystemet utan också över telefon. Frågan syftar till att få en övergripande bild 

över hur material beställs till projektet samt varför man väljer det sättet samt om man föredrar att 

beställa olika varor på olika sätt. 

 
Via det centrala avropsystemet? 
Resultat: Medelvärde tjänstemän:  8,133 
 
Telefonsamtal? 
Resultat: Medelvärde tjänstemän:  3,67 

 
Tjänstemännen beställer till största delen sitt material och sina tjänster från avropsystemet som 

också Skanska förespråkar. Fördelarna med avropsystemet är enligt de som svarat på enkäten ”Lätt 

då redan gjorda avtal”, ” Avropsystemet snabbt och enkelt. Telefon när man vill fråga leverantör”, ” 

Vi ska beställa via avropsystemet-> bonus” och ” Centrala avropsystemet om material finns där, 

många produkter finns ej där.” 

Detta tyder på att avropsystemet används vid när rutinbeställningar görs medan när man vill veta 

mer om produkten eller har någon annan fråga ringer man leverantören.  

 

                                                           
24 Se bilaga 10.5 Bilaga 5 
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Fråga till yrkesarbetare och tjänstemän: 

(Fråga 17 för tjänstemännen och 16 för yrkesarbetarna) 

 
Hur är kunskapen hos leverantören om var på arbetsplatsen lasten ska lossas? 

 
Bra      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Bristfällig  (Fråga 17a, 16a) 

 
 

Om du anser den vara bristfällig, varför tror du att den är det? (Fråga 17b, 16b) 

 

Förklaring av frågan: 

Frågan syftar till att ta reda på hur mycket leverantören vet om arbetsplatsen och var materialet ska 

lossas. När en person kommer till ett projekt ska den följa de säkerhetsregler som Skanska har. 

Personlig skyddsutrustning skall alltid bäras, samt om person ska in på projektet finns ett antal risker 

att beakta. Att ha information om vad för typ av arbeten och därmed risker som förekommer på 

arbetsplatsen är en förutsättning för att komma in på arbetsplatsen. Om personen inte har varit på 

arbetsplatsen inom den närmaste tiden kan riskerna ändrats vilket skall informeras om. Alla dessa 

krav gäller även chaufförer som ska in på arbetsplatsen. En person från arbetsplatsen som är 

införstådd med riskerna kan eskortera chauffören. 

Två olika platser används huvudsakligen som avlastningsplatser som anges i avropsystemet när 

beställningen genomförs25. Innan leveransen anländer kontakts den ansvariga för beställningen som 

sedan ser till att den tas emot. 

 

Resultat yrkesarbetare: 

 
Figur 6.1.16a.y. Svarade medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 16a för varje enskild arbetsgrupp av 

yrkesarbetare. 
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Medelvärde för yrkesarbetare: 5,88 

 
Den stora delen av alla leveranser kommer genom någon av de två huvudgrindar. Sedan används 

tornkranarna eller hjullastare för att föra materialet ut på arbetsplatsen. Detta underlättar för 

leverantörerna som inte behöver köra runt inne på projektet för att hitta var materialet ska lossas. 

Den grupp som utmärker sig här är yrkesarbetarna som arbetar med rivning av form. De har ett 

medelvärde på 1,33 som inte kan ses som godkänt.  

 

Resultat tjänstemän: 
(Fråga 17 för tjänstemännen) 

 
 

Medelvärde tjänstemän:  5,75 
 
 

Svaren på frågan om hur kunskapen är hos leverantören om var på arbetsplatsen leveransen ska lossas 

har varit från ett till tio. Bedömt är det stor skillnad mellan olika speditörer beroende om det är första 

gången de är på projektet eller om de levererar frekvent. En av kommentarerna är ”Stort projekt, många 

infarter/grindar, många aktörer, ingen specifik anvisad godsmottagning” vilket visar några av de 

svårigheter som ett projekt över stor geografisk yta har. En annan skriver ” Info vid grindar behövs” vilket 

kan ses som en självklarhet speciellt när olika grindar används.  

 En annan skriver ” Tror leverantörer ej är informerade”. Att informera leverantörerna redan vid 

beställning genom att bifoga mer än en adress och telefon nummer bedöms minska problemet. Ett försök 

till att underlätta för speditören kan vara att bifoga en karta över projektet med intilliggande vägar med 

grindar, interna transportvägar och upplagsytor markerade. Även GPS koordinat när ingen lämplig adress 

finns att tillgå. 
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Fråga till yrkesarbetare och tjänstemän 

 
17, 18. Kommer leveranser med lagom mellanrum eller blir det intensivt i vissa perioder? 
(Fråga 18 för tjänstemännen och 17 för yrkesarbetarna.) 

 
Lagom      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      För intensivt   
(Fråga 18a, 17a) 

 
 

Vad beror detta oftast på? Leverantörer som kommer i fel tid? Dålig planering? Osv. 
 (Fråga 18b, 17b) 
 

Förklaring av frågan: 

Frågan är ställd för att fastställa hur intensivt man upplever att materialflödet är på projektet. Om 

det blir för intensivt i perioder eller om det bli en jämn ström av material. 

Faktorerna som man upplever att det beror på är intressant då man som arbetsledare, och därmed 

beställare bidrar till detta. 

 

Resultat yrkesarbetare: 
 
Medelvärde för yrkesarbetare: 6,48 

 

 
Figur 6.1.17a.y. Svarade medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 17a för varje enskild arbetsgrupp av 

yrkesarbetare. 
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Medelvärdet för alla arbetsgrupper på om leveranserna kommer med lagom mellanrum eller om det 

blir intensiv i perioder blev 6,48 vilket kan bedömas som godkänt då 10 motsvarar lagom intervall 

mellan leveranserna. Variationerna mellan arbetsgrupperna bedöms vara marginell.  

Kommentaren till frågan tar upp tillfälliga faktorer som kan påverka som trafiken, väder och 

personalen. En annan faktor som tas upp är att leveranserna inte kommer i den tid de var avsedda 

att vilket försvårar planeringen. Eller det omvända att planeringen är dålig och därför kommer 

leveranserna i fel tid.  

 
Resultat tjänstemän: 
 

Medelvärde tjänstemän:  5,88 

Svaren på frågan ligger alla runt fem vilket kan tolkas som det inte fungerar fullt ut. En kommentar ” 

Många fronter samtidigt, ej planerade mellan blocken/arbetsledare” stärker den bilden att 

leveranserna inte är samordnade och koordinerade mellan blocken. Varje arbetsledare/blockchef 

fokuserar på sin uppgift och leveranser vilket leder till att den större bilden över projektets 

leveranser förbises. Den tjänstemannen som svar med högst värde(åtta) kommenterar ” Det är flera 

som beställer på bygget. Har man stora leveranser osar man dom andra” vilket tyder på att man 

kommunicerar mellan blocken men enligt tidigare nämnda kommentarer sker detta inte fullt ut. 

En annan kommentar ” Kort eller ingen planering” tyder på att man inte har eller kan ha någon 

långsiktig planering vilket även kan bidra till problemen med upplagsplats som finns på projektet.  

Kommentarer” Tvungna till många och frekventa leveranser av armering men finns ingen plats att 

lagra” och ” Ibland måste mkt material in på en gång” tolkas som att ibland måste mycket material 

komma på en gång till projektet för att produktionen ska fortgå ställer höga krav på samordning i 

syfte att problem som samordning vid avlastning och upplagsytor ska minimeras.  

  

Fråga till yrkesarbetare och tjänstemän 

 
Om material får ligga länge innan det ska användas, försvinner/tappas det lätt bort då? 
(Fråga 19 för tjänstemännen och 18 för yrkesarbetarna.) 

 
Nej, man har alltid koll      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      Ja, alltid  
(Fråga 19a, 18a) 
 

Vad beror det på? (19b, 18b) 

 
Förklaring av frågan: 

Om materialet blir liggande innan en tid innan det används till skillnad från att det används direkt, 

hur påverkar det materialet?  
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Resultat yrkesarbetare: 
 

Medelvärde för alla arbetsgrupper: 5,77 

 
Figur 6.1.18a. Svarade medelvärde mellan 1 och 10 på fråga 18a för varje enskild 

arbetsgrupp av yrkesarbetare. 

 
Om material försvinner/tappas bort då det får ligga innan det användas har yrkesarbetarna som 

arbetar med rivning av form ett medelvärde på 2,75 vilket bedöms ligga i underkant. Kommentarerna 

från dem är att det beror på mängder samt att planeringen är bristfällig.  

Andra personer som kommenterat har bl.a. angett den mänskliga faktorn, att det är lätt att glömma. 

När det gäller armeringen som är märkt med lappar som är fastsatta vid armeringsbuntarna har de 

en tendens till att lossna och försvinna anser en annan. 

Detta bedöms kunna kopplas till att man inte har planerat och tilldelat olika ytor för olika material 

samt att material får ligga och därmed glöms bort och skadas.  

 

Resultat tjänstemän: 
 

Medelvärde tjänstemän:  7,13 

 

Resultatet blev att ingen svarade lägre än fem vilket gav ett medelvärde på 7,13 vilket kan tolkas som 

det inte är något större problem enligt tjänstemännen. 
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Fråga till yrkesarbetare och tjänstemän 

 
20, 19. Med dina erfarenheter, var tror du felet ligger när logistiken inte fungerar? 

            Vilken del i Skanska resp. hos leverantören? 

(Fråga 20 för tjänstemännen och 19 för yrkesarbetarna.) 

 

Förklaring av frågan: 

Att ta vara på den enskildas erfarenheter tankar kring logistiken på projektet ställs denna fråga. Om 

det är något som inte tagits upp i de frågor som ställts samt för att belysa enskilda problem.  

 
Resultat yrkesarbetare: 
 
Sammanfattande är det några områden och ord som återkommer när svaren på var felet ligger och 

vad det är som gör logistiken fungerar. Det är kommunikation och planering. Kommunikation med 

leverantören och planering när materialen ska tas hem och beställas.  

En person har svarat att dåligt med plats är anledningen. 

Säkert är det en blandning av dessa faktorer utifrån de förutsättningar som finns på projektet

  

Resultat tjänstemän: 
 
Tjänstemännens svar på frågan vad de tror felet ligger när logistiken inte fungerar på projektet är 

många. En del tar upp planering allmänt med kommentar som ”Planering” eller mer preciserat ”Brist 

i planering och upplagsytor”. Upplagsytor återkommer med kommentarer som ” Inga lagerytor. 

Ingen möjlighet att anordna en bra in och ut lastningscentral på bygget” som är sammankopplat med 

APD-planen som nämns ” APD-plan samt att leverantören ej har koll. Restat material mm”. 

Platsbrist verkar vara ett återkommande problem vilket kan bero på att det är mycket personal 

koncentrerade till begränsade ytor på projektet vilket en av kommentarerna tar upp ” Små 

arbetsplatser, trånga, vi borde ha en person på plats som höll i logistiken till 100 % ”. 

Precis som kommentaren tar upp så kräver svåra förutsättningar som mycket aktivitet på liten ytan, 

intensiva perioder med leveranser och tät trafik på de närliggande vägarna någon som är ansvarig för 

planeringen och samordningen av logistiken och leveranserna.  

Andra problem kommenteras, ”obefintlig leveransavisering, chaufförer som ej talar 

svenska/engelska. Dålig access för 18m trailer, lastbil med släp 24m. Dåligt uppdaterad APD-plan”. 

Om leveransaviseringen inte fungerar skapar det problem för leveransmottag vilket bedöms kunna 

försvåra användandet av upplagsytor och strukturera av dessa. 
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Fråga till yrkesarbetare och tjänstemän 

 
20,21. Med dina erfarenheter, var tror du det är som gör att logistiken fungerar så bra? 

           Vilken del/program i Skanska resp. hos leverantören. 

(Fråga 21 för tjänstemännen och 20 för yrkesarbetarna) 

Förklaring av frågan: 

I syfte att ta vara på den enskildas erfarenheter tankar kring logistiken på projektet ställs denna 

fråga. Om det är något som inte tagits upp i de frågor som ställts samt för att belysa enskilda 

problem.  

Resultat yrkesarbetare: 
Planering och kommunikation tas upp i kommentarerna på vad som får logistiken att fungera, ”Börja 

i tid med planering, en bra personkemi” och ”En bra kommunikation mellan alla så vi alla vet vad som 

gäller, när det är oklarheter”, ”God planering lastning/lastningsplats” och ”Dialog Skanska 

representant vs leverantör”.  

Resultat tjänstemän: 
Svaret på frågan vad som gör att logistiken fungerar bra när den gör det enligt tjänstemännen är till 

stor del motsatsen till vad svaren var på förgående fråga var. Grundlig planering är en 

grundförutsättning för att logistiken ska fungera som ses i kommentarerna som ”Planering” och ”Bra 

planering”. Samordning av inköpen nämns också ” Ytor, bra planering, inköpare som samordnar 

inköp”  
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6.2 Dagliga beställningar 

I detta avsnitt kommer vi gå in på ett antal leverantörer som är aktuella för projekt NL52, dessa 

kommer att utvärderas hur de fullföljer sina avtal de har skrivit mot Skanska. 

En del av leveranserna är såkallade förbrukningsvaror och dagliga material, de leverantörerna är 

Ejendals, Procurator, Hilti, Blåkläder och Ahlsell. Dessa leverantörer har vi endast kunnat följa under 

tiden vi har skrivit vårat examensarbete då man på dessa leveranser på detta projekt på Skanska inte 

sparar följesedlar efter en faktura är betald. Därför har vi inte kunnat kontrollera leveranser tidigare 

under projektets gång. På grund av detta då några av leverantörerna inte har så många leveranser 

kan detta medföra att svaren inte speglar hela verkligheten. 

På detta projekt har man ett förråd där det arbetar två personer heltid på att se till att det finns allt 

från verktyg, belysning, spik/skruv, skyddskläder osv. till toapapper, dvs. allt man behöver för att 

kunna utföra sitt arbete. Lars Björklund heter han som har ansvaret för detta arbete, och det är han 

som har hjälpt oss att kunna följa de leverantörer vi i samråd med honom och Agneta Nilsson valt ut. 

För att veta vad han behöver beställa går mycket på rutin då han arbetat i denna position i 17 år, 

men han får även beställningar från yrkesarbetarna och arbetsledarna om vad som behövs på 

arbetsplatsen. 

De kopplingar vi i detta avsnitt gör mot den enkät vi har haft ute kommer endast kunna baseras på 

vad Lars Björklund har svarat, då det bara är han som har insikt i hur dessa leverantörer sköter sina 

leveranser. Vi har även haft flera diskussioner med Lars och den fakta vi har från honom kommer vi 

att analysera ihop med den fakta vi själva har samlat ihop och dra slutsatser om hans tankar stämmer 

med den verklighet vi har från våra observationer. 

 

Ramavtal 
Ett ramavtal är ett avtal som gäller för hela Skanska i alla deras inköp mot den leverantören för de 

artiklar(en vara/produkt i en beställning) som är inkluderade i avtalet. Ett projekt kan själva förhandla 

upp ett nytt avtal som gäller istället för ramavtalet om parterna kommer överens. 

I dessa avtal kommer vi inte ta upp allt som står, utan endast det som berör de delar som vi kommer i 

kontakt med i vårat examensarbete. Det är också sekretess på avtalen så därför kan vi inte ta upp 

mer angående det än vad vi kommer att göra. 

I bilagan där leveranserna är loggade kan mer ingående fakta läsas. 

Order nr.: Nummer på ordern. 

Beställd: Det datum som Skanska lagt en order till leverantören, antingen via IBX eller via telefon och 

sedan registrerat ordern i IBX. 

Bekräftat order mottagen: Det datum som leverantören har läst och bekräftat ordern och meddelat 

vad de kan leverera eller inte. 

Önskat leveransdatum: Det datum då man på Skanska vill ha leveransen, automatiskt så många 

dagar senare som det står max leveransdagar i avtalet, vill man ha leveransen senare anger man det. 
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Bekräftat datum för leverans: Det datum som leverantören bekräftar att de kommer kunna leverera, 

kan vara tidigare och senare än det som står i avtalet som längsta leveranstid. 

Leveransdatum: Det datum som leveransen anlände till arbetsplatsen. 

Antal leveransdagar: Så många dagar(arbetsdagar) det tog från beställning till leveransen anlände. 

Leverans OK: Om leveransen följde avtalet helt och hållet står det ett kryss i rutan, annars står en 

kommentar om vad som var orsaken. 

Övrigt: Övriga kommentarer, som t.ex. vad som var restat, om ordern utfördes på annorlunda sätt 

osv.  



 
Johan Svensson, Robin Jakobsson
2012-03-01 

 

6.2.1 Ejendals 

Ejendals är en leverantör av personlig skyddsutrustning, så som 

detta projekt beställs mest skyddsskor och handskar.

Avtal 
I avtalet med Ejendals står det att leveranstiden ska vara 4 dagar, med klausulen LLK (Levererat 

Lossat Köparen). Detta gäller de varor som finns med i den e

Resultat 
Vi kan här se hur fördelningen ser ut mellan hur många dagar leveranserna brukar ta från denna 

leverantör. Detta jämförde vi mot leveranstiden som står i avtalet med leverantören, för att se hur 

de klarade att fullfölja avtalet. Genomsnittet för leveranserna

 Figur 6.2.1a 

I detta resultat kan vi se hur Ejendals leveranser har utförts, om de har kommit i rätt tid, med rätt 

material/varor enligt de avtal som är skrivet med Skanska.

Figur 6.2.1b 

Analys 
Som vi ser i diagrammen ovanför så levererar Ejendals 

däremot finns inte allting med i de leveranserna.

Lars gör alltid en kontrollerar alltid att beställning

om hur leveranserna brukar fungera. Men detta finns inte på papper, det är 

anser att de företagen som levererar personlig utrustning som kläder och handskar 

restnoterade/restade(beställda men saknas vid leveransen) produkter.

1 dag
14%

2 dagar
57%

3 dagar
29%

Godkänd
82%

Ej 
godkänd 
(restat)

18%
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personlig skyddsutrustning, så som skyddskläder, skor och handskar. I 

t skyddsskor och handskar. 

I avtalet med Ejendals står det att leveranstiden ska vara 4 dagar, med klausulen LLK (Levererat 

Lossat Köparen). Detta gäller de varor som finns med i den e-baserade katalogen IBX.

ser ut mellan hur många dagar leveranserna brukar ta från denna 

. Detta jämförde vi mot leveranstiden som står i avtalet med leverantören, för att se hur 

Genomsnittet för leveranserna är 2,1 dagar. 

 

I detta resultat kan vi se hur Ejendals leveranser har utförts, om de har kommit i rätt tid, med rätt 

material/varor enligt de avtal som är skrivet med Skanska. 

 

Som vi ser i diagrammen ovanför så levererar Ejendals inom den tid som står skrivet i avtalet, 

däremot finns inte allting med i de leveranserna. 

Lars gör alltid en kontrollerar alltid att beställning-leverans-följesedel, så han har en stor uppfattning 

om hur leveranserna brukar fungera. Men detta finns inte på papper, det är mer vad han tycker.

anser att de företagen som levererar personlig utrustning som kläder och handskar 

(beställda men saknas vid leveransen) produkter. 

1 dag
14%

2 dagar

 

       

, skor och handskar. I 

I avtalet med Ejendals står det att leveranstiden ska vara 4 dagar, med klausulen LLK (Levererat 

baserade katalogen IBX. 

ser ut mellan hur många dagar leveranserna brukar ta från denna 

. Detta jämförde vi mot leveranstiden som står i avtalet med leverantören, för att se hur 

I detta resultat kan vi se hur Ejendals leveranser har utförts, om de har kommit i rätt tid, med rätt 

står skrivet i avtalet, 

följesedel, så han har en stor uppfattning 

mer vad han tycker. Han 

anser att de företagen som levererar personlig utrustning som kläder och handskar ofta har 
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Under vår studie av Ejendals så anser vi att de sköter sina leveranser v

diagrammen på förgående sida samt i det bifogade 

leverantör precis som några till kan ibland vara väldigt små, ett par skor osv. nu står det i avtalet att 

Skanska inte betalar för frakten, men man borde jobba på att beställa mer varje gång om möjlighet 

finns, för miljöns skull och för framtida priser hos leverantören, för nå

för att täcka kostnader för transport. Antagligen genom höjda priser.

 

6.2.2 Procurator 

Procurator är precis som Ejendals leverantör av personlig skyddsutrustning, man använder inte 

Procurator lika mycket som Ejendals på detta projekt.

Avtal 
Bla bla  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Resultat 
Eftersom vi endast hade fyra leveranser med Procurator u

dessa är tillräckliga för att dra några slutsatser om, vi presenterar dock den data vi samlat in för 

framtida syften. 

             Figur 6.2.2a

 

De fyra leveranserna Procurator skickade så ko

dagar som står i avtalet. 

Analys  
Lars berättar att Procurator precis som de andra som 

resta mycket i sina leveranser. 

  

Godkända
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Under vår studie av Ejendals så anser vi att de sköter sina leveranser väldigt bra, vilket kan ses i 

diagrammen på förgående sida samt i det bifogade exceldokumentet. Beställningar till denna 

leverantör precis som några till kan ibland vara väldigt små, ett par skor osv. nu står det i avtalet att 

en, men man borde jobba på att beställa mer varje gång om möjlighet 

finns, för miljöns skull och för framtida priser hos leverantören, för någonstans måste de ta in pengar 

för att täcka kostnader för transport. Antagligen genom höjda priser. 

Procurator är precis som Ejendals leverantör av personlig skyddsutrustning, man använder inte 

Procurator lika mycket som Ejendals på detta projekt. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a  

leveranser med Procurator under vår tid på projektet så anser vi inte att 

dessa är tillräckliga för att dra några slutsatser om, vi presenterar dock den data vi samlat in för 

 

Figur 6.2.2a   Figur 6.2.2b

De fyra leveranserna Procurator skickade så kom samtliga i tid och med allt material inom de fyra 

Lars berättar att Procurator precis som de andra som levererar kläder och skyddsutrustning brukar 

 

Godkända
3 dagar

25%

4 dagar
25%

 

       

äldigt bra, vilket kan ses i 

Beställningar till denna 

leverantör precis som några till kan ibland vara väldigt små, ett par skor osv. nu står det i avtalet att 

en, men man borde jobba på att beställa mer varje gång om möjlighet 

nstans måste de ta in pengar 

Procurator är precis som Ejendals leverantör av personlig skyddsutrustning, man använder inte 

nder vår tid på projektet så anser vi inte att 

dessa är tillräckliga för att dra några slutsatser om, vi presenterar dock den data vi samlat in för 

Figur 6.2.2b 

m samtliga i tid och med allt material inom de fyra 

kläder och skyddsutrustning brukar 

2 dagar
50%
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6.2.3 Hilti 

Hilti distribuerar sina egna produkter inom fästelement, el

Avtal 
Vid leveranser med Hilti gäller LOK (Levererat Olossat Köparen), vid speciella leveranser debiteras 

beställaren till självkostnadspris.

Vad gäller leveranstider är att order lagda innan 15:00 levereras i normalfallet inom 24h.

Priser som gäller i ramavtalet är de som är upplagda i beställningssystemet IBX.

Resultat 
Här har vi samma problem som med Procurator, alldeles för få leveranser för att kunna avgöra om 

det bara är tillfälligheter eller om det är så de sköter sina leveranser. Vi presenter

som Hilti utfört. 

                  Figur 6.2.3a

 

Som vi kunde läsa i Avtalsdelen i detta avsnitt så har Hilti 24 timmars leve

utförda innan 15:00, de 33 % som levererats efter 2 dagar är beställningar som utförts efter 15:00.

Analys 
Efter samtal med Lars angående Hilti så säger han att de är i världsklass när det gäller 

kan vi ju se i de få leveranser som vi har loggat.

 

 

  

Godkända
100%
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distribuerar sina egna produkter inom fästelement, el- och installationsverktyg.

Vid leveranser med Hilti gäller LOK (Levererat Olossat Köparen), vid speciella leveranser debiteras 

beställaren till självkostnadspris. 

order lagda innan 15:00 levereras i normalfallet inom 24h.

Priser som gäller i ramavtalet är de som är upplagda i beställningssystemet IBX. 

Här har vi samma problem som med Procurator, alldeles för få leveranser för att kunna avgöra om 

tillfälligheter eller om det är så de sköter sina leveranser. Vi presenter

  

Figur 6.2.3a                  Figur 6.2.3b 

Som vi kunde läsa i Avtalsdelen i detta avsnitt så har Hilti 24 timmars leveranstid på beställningar 

som levererats efter 2 dagar är beställningar som utförts efter 15:00.

Efter samtal med Lars angående Hilti så säger han att de är i världsklass när det gäller 

å leveranser som vi har loggat. 

 

Godkända
100%

1 dag
67%

2 dagar
33%

 

       

och installationsverktyg. 

Vid leveranser med Hilti gäller LOK (Levererat Olossat Köparen), vid speciella leveranser debiteras 

order lagda innan 15:00 levereras i normalfallet inom 24h. 

 

Här har vi samma problem som med Procurator, alldeles för få leveranser för att kunna avgöra om 

tillfälligheter eller om det är så de sköter sina leveranser. Vi presenterar de sex leveranser 

 

ranstid på beställningar 

som levererats efter 2 dagar är beställningar som utförts efter 15:00. 

Efter samtal med Lars angående Hilti så säger han att de är i världsklass när det gäller leveranser. Det 

1 dag
67%
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6.2.4 Blåkläder 

Blåkläder levererar personlig skyddsutrustning, dock inte skor, handskar, hjälm osv. 

beställs, tröjor, byxor och jackor osv.

Avtal 
Man har i avtalet med Blåkläder leveransklausulen LLK (Leverera

leveranstid på maximalt 4 dagar.

Resultat 
Detta diagram visa en fördelning 

stor variation på antalet dagar. 

            

I diagrammet nedan se vi Blåkläders leveranser, endast 

avtal, 33 % är restat, 11 % är levererade för sent och 

            

Analys 
Vi börjar mad Lars tankar angående Blåkläder. Han berättar att när han gjort en beställning från 

Blåkläder får han aldrig en bekräftelse på vad de skickar eller när det ska komma utan han ser det 

som ett lotto om vad som kommer och när det kommer.

4 dagar
22%

5 dagar

Ej godkända 
(sen leverans)

11%

Ej godkända 
(restat)

33%

Ej godkänd (sen 
och restat)

11%
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Blåkläder levererar personlig skyddsutrustning, dock inte skor, handskar, hjälm osv. 

beställs, tröjor, byxor och jackor osv. 

Man har i avtalet med Blåkläder leveransklausulen LLK (Levererat Lossat Köparen), med en 

leveranstid på maximalt 4 dagar. 

Detta diagram visa en fördelning på dagar över leveranserna från Blåkläder, man kan se att det är 

 

 

          Figur 6.2.4a 

I diagrammet nedan se vi Blåkläders leveranser, endast 45 % av leveranserna är helt godkända enligt 

är levererade för sent och 11 % både sent och med restade varor.

          Figur 6.2.4b 

ående Blåkläder. Han berättar att när han gjort en beställning från 

Blåkläder får han aldrig en bekräftelse på vad de skickar eller när det ska komma utan han ser det 

som ett lotto om vad som kommer och när det kommer. 

2 dagar
11%

3 dagar
45%

4 dagar
22%

5 dagar
22%

Godkända
45%Ej godkända 

(restat)
33%

Ej godkänd (sen 

 

       

Blåkläder levererar personlig skyddsutrustning, dock inte skor, handskar, hjälm osv. I detta projekt 

t Lossat Köparen), med en 

an kan se att det är 

 

av leveranserna är helt godkända enligt 

både sent och med restade varor. 

 

ående Blåkläder. Han berättar att när han gjort en beställning från 

Blåkläder får han aldrig en bekräftelse på vad de skickar eller när det ska komma utan han ser det 
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Det vi kan se angående Blåkläder i vå

bekräftar dom att leveransen ska komma samma dag som det är beställt och samtliga varor i 

beställningen ska vara med. Verkligheten är en helt annan, som ni kan se i diagram och i bilagan. 

Mellan 2-5 dagar tar det för deras leveranser att komma, vi tror att det beror på att dom använder 

programmet fel när dom bekräftar som gör att det ser ut som det ska kom

beställningen. 

Men en fråga kvarstår, varför bekräftar Blåkläder att all

leveranserna har restade artiklar. 

lösning. 

 

6.2.5 Ahlsell 

Ahlsell har ett riktigt brett sortiment

Avtal 
Man ska tillsammans under tiden för detta avtal driva på för att effektivisera så 

totalkostnadsbesparingar kan göras.

Om en order till Ahlsell läggs innan 15:00 ska leverans ske dagen efter, 

platser norr om Umeå. Detta gäller 

Leveransklausulen är LLK (Levererat Lossat Köparen).

Resultat 
Diagram över samtliga leveranser

I detta diagram kan man se att Ahlsell levererar inom en dag, precis som det står i kontraktet, 

däremot så är det någonting restat i nästan varannan leverans. 

längre tid för de restade artiklarna att anlända.

 

 

      Figur 6.2.5a
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Det vi kan se angående Blåkläder i våra observationer är att när de skickar en leveransbekräftelse så 

bekräftar dom att leveransen ska komma samma dag som det är beställt och samtliga varor i 

beställningen ska vara med. Verkligheten är en helt annan, som ni kan se i diagram och i bilagan. 

det för deras leveranser att komma, vi tror att det beror på att dom använder 

programmet fel när dom bekräftar som gör att det ser ut som det ska komma samma dag som 

Men en fråga kvarstår, varför bekräftar Blåkläder att allt ska finnas med i leveransen när 

eranserna har restade artiklar. Det är nått som Skanska bör ta upp med Blåkläder för att nå en 

Ahlsell har ett riktigt brett sortiment, enligt avtalet är det järnhandelsvaror och förnödenheter

Man ska tillsammans under tiden för detta avtal driva på för att effektivisera så 

totalkostnadsbesparingar kan göras. 

Om en order till Ahlsell läggs innan 15:00 ska leverans ske dagen efter, med undantag för gotland och 

etta gäller för varor som finns med i ramavtalet. 

Leveransklausulen är LLK (Levererat Lossat Köparen). 

leveranser med Ahlsell. 

I detta diagram kan man se att Ahlsell levererar inom en dag, precis som det står i kontraktet, 

remot så är det någonting restat i nästan varannan leverans. Därav längre leveranstider då det tar 

längre tid för de restade artiklarna att anlända. 

 

Figur 6.2.5a  

1 dag
82%

6 dagar
5%

 

       

ra observationer är att när de skickar en leveransbekräftelse så 

bekräftar dom att leveransen ska komma samma dag som det är beställt och samtliga varor i 

beställningen ska vara med. Verkligheten är en helt annan, som ni kan se i diagram och i bilagan. 

det för deras leveranser att komma, vi tror att det beror på att dom använder 

ma samma dag som 

a finnas med i leveransen när 44 % av 

Det är nått som Skanska bör ta upp med Blåkläder för att nå en 

, enligt avtalet är det järnhandelsvaror och förnödenheter 

med undantag för gotland och 

I detta diagram kan man se att Ahlsell levererar inom en dag, precis som det står i kontraktet, 

Därav längre leveranstider då det tar 
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Här ser vi hur många Ahlsell har lyckats följa avtalet med Skanska, 

medans 44 % ej följer pga. avsaknad av artiklar.

             

Analys 
Lars anser Ahlsell vara näst bästa leverantör efter Hilti

efter man beställt och det är sant men det är saker restat i många av fallen.

Att Ahlsell försöker hålla sin leveranstid på en dag istället och sedan skicka med det som är restat i 

nästa leverans är väldigt bra, dock är det inte bra att dom restar artiklar i nästan varannan leverans

det är dock oftast väldigt få artiklar i varje leverans som är restade.

Om man tittar på beställningar som är 

ordning redan i bekräftelsen som oftast kommer inom en timme från det at

i IBX, och det uppskattas att man alltid vet vad 

Ej godkända 
(restat)
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Här ser vi hur många Ahlsell har lyckats följa avtalet med Skanska, 56 % av leveran

ej följer pga. avsaknad av artiklar. 

           Figur 6.2.5b 

Lars anser Ahlsell vara näst bästa leverantör efter Hilti, han säger att man alltid får sin leverans dagen 

efter man beställt och det är sant men det är saker restat i många av fallen. 

Att Ahlsell försöker hålla sin leveranstid på en dag istället och sedan skicka med det som är restat i 

bra, dock är det inte bra att dom restar artiklar i nästan varannan leverans

det är dock oftast väldigt få artiklar i varje leverans som är restade. 

Om man tittar på beställningar som är gjorda till Ahlsell så är allting alltid bekräftat/restat och i sin

ordning redan i bekräftelsen som oftast kommer inom en timme från det att man lagt sin beställning 

i IBX, och det uppskattas att man alltid vet vad som kommer i leveransen redan när man beställer.

Godkända
56%

Ej godkända 
(restat)

44%

 

       

av leveranserna följer avtal, 

 

, han säger att man alltid får sin leverans dagen 

Att Ahlsell försöker hålla sin leveranstid på en dag istället och sedan skicka med det som är restat i 

bra, dock är det inte bra att dom restar artiklar i nästan varannan leverans, 

till Ahlsell så är allting alltid bekräftat/restat och i sin 

man lagt sin beställning 

om kommer i leveransen redan när man beställer. 
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6.3 VMS Group 

Utvärdering av leveranserna av armering till Norra länken del 52 

 

6.3.1 Allmänt   

Projektet får stora mängder armeringsleveranser från Lettland som används till alla de 

betongkonstruktioner som projektet innefattar. Leveranserna kommer med lastbil och lastats sedan 

av inne på arbetsplatsen och förflyttas med tornkran till relevant plats från lastbilen.  

Leveranserna utvärderas huvudsakligen genom att registrera när beställningarna görs och när den 

anländer till projektet d.v.s. leveranstiden. Armeringen beställs från projektet av Johan Hellsing som 

är ansvarig för alla armeringsbeställningar.  Beställningen skickas in till Skanska Inköp som projektet 

har avtal avseende armering med. Sedan vidarebefordras beställningen från Skanska Inköp till VMS 

Group, tillverkaren i Lettland som i sin tur Skanska Inköp har avtal med. Anledningen att inte 

projektet inte skickar beställningen direkt till tillverkaren är att det är Skanska Inköp som har hand 

om upphandlingar och inköp från utlandet. 

Så det som är utvärderats om man avser avtalen är projektets avtal med Skanska Inköp då projektet 

inte har något direkt avtal med VMS. Det måste dock nämnas att Skanska Inköp endast 

vidarebefordrar beställningen från projektet till tillverkaren där av Skanska Inköp inte bedöms 

påverkar beställningen i någon större utsträckning.  

 

Informationshämtningen för utvärderingen genomfördes under sex veckor men avser tiden mellan 

2010-07-02 och 2011-05-17. Antalet beställningar som registrerats är bedömt för få för att ge en 

fullständig bild över hur leveranser från tillverkaren av armeringen VMS och Skanska Inköp följer 

avtalen. Utvärderingen kan endast ge en uppfattning om hur avtalet följts med hänsyn till ett antal 

faktorer under tidigare nämn tidsperiod.  

 

6.3.2 Avtal  

Avtalet som projektet har med Skanska Inköp säger att armeringen ska levereras inom X26 veckor dvs. 

x arbetsdagar från avrop. 

Avtalet säger angående leveranser LOK, dvs. Levererat Olossat Köparen. 

Skanska Inköp har i sin tur ett avtal med VMS Group som tillverkar armeringen i Lettland. 

Som tillägg till avtalet har bl.a. Johan Hellsing som är ansvarig för armeringsleveranserna på 

projektet, besökt tillverkaren VMS Group i Lettland för förmedla hur man vill ha armeringen 

paketerad med så kallade stroppar27. 

(Endast de faktorer från avtalet som är relevanta för undersökningen uppges.) 

 

 

                                                           
26 Leveranstid i exakt tid tas ej med på grund av sekretess från Skanska. 
27 Ovanstående text i 6.3 är genomläst och godkänt av Johan Hellsing 2011-05-31 
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6.3.3 Resultat 

Faktorer som utvärderas är om beställningarna avropas(beställs) från projektet i rätt tid för att få 

dem till det datum som man vill. I avtalet finns angett att leveranstiden är inom x arbetsdagar från 

avrop vilket innebär att leveransen kan anlända inom men maximalt x arbetsdagar från avropsdatum.  

Som kriterium för resultatet är dock angivet att om det är mindre än x dagar från avropsdatum och 

begärt leveransdatum att avropet är för sent gjort. Anledningen är att man inte med säkerhet kan 

säga att leveransen kommer anlända det begärda datumet.   

Man kontrollerar också om leveranstiden på X arbetsdagar hålls. Kriterierna är att om leveransen 

kommer på begärt leveransdatum är den godkänd. Om det är mindre än X dagar från att 

beställningen avropats och leveransen anländer ska leveransen anlända på rätt dag (X) för att vara 

godkänd. 

Alltså om projektet vid beställning begär mindre än X dagar mellan avrop och leverans får 

leverantören godkänt även om man inte levererar på det begärda datumet men levererar inom X 

dagar från avropsdatum. 

 

De data som finns med i dokumentet är: 

Dokumentet med all data finns med i bilagorna. 

Ordernummer: Beställningens/Orderns ordernummer.  

Datum för avrop: Datum för avropet har hämtats från Skanskas avropssystem. 

Datum för önskat leveransdatum: Datum för önskat leveransdatum har hämtats från Skanskas 

avropssystem.  

Mängd(kg): Den uppskattade vikt på den armering som beställs. Denna är endast en uppskattad 

mängd som inte helt överensstämmer med den faktiska levererade.  

Övrigt: Avropet kommenteras om t.ex. man vill att ordern ska samskickas med en annan.  

Ordern bekräftas av leverantör: För att beställningen skall vara gällande måste den vara bekräftad 

av leverantören som i detta fall är Skanska Inköp.  

Följesedel  

Datum: Datum då beställningen levererats till projektet. 

Mängd: Mängden som levererats i ordern. 

Leveranstid (dagar): Antalet dagar det tagit för från att ordern avropats tills den anlänt till projektet. 

Leverans på önskat datum(Ja/Nej): Om ordern har levererats på önskat datum. Tar inte hänsyn om 

är mindre än x dagar mellan att ordern avropats och till önskat leveransdatum. 

Antalet arbetsdagar mellan att orden avropats och önskat leveransdatum: Precis som rubriken 

antyder redovisas här antalet dagar mellan att ordern avropats och önskat leveransdatum. 
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Godkänt avrop, Avrop godkänt/Avropat för sent: Om det är x eller fler dagar mellan det att avropet 

gjorts för beställningen och begärt leveransdatum är avropet godkänt Om det är mindre än x dagar 

begär man leveransen på kortare tid än som är angivet i avtalet och följaktligen är avropet gjort 

försent. 

Leverans godkänd eller ej: Leverantören har följt avtalet om de har levererat på begärt 

leveransdatum eller om avropet gjorts för sent, dvs. om det är mindre än x dagar mellan avropet och 

begärt leveransdatum och orden levererats efter x+1 arbetsdagar.  

Speditör: Bolaget som står för själva leveransen från tillverkaren i Lettland till projektet. Kommer ej 

vara en faktor i utvärderingen. 

Faktura, mängd(kg): Mängden på fakturan som orden avser. Kommer ej vara en faktor i 

utvärderingen.  

Nr(antal): Beställningarna numreras.  

 

Resultat armeringsleveranser: 
 

Resultat avrop 
 Avrop godkänt 31 

Avropat för sent 49 
 

 
Figur 6.3.3.1 visar utifrån ställda kriterier hur stor del av avropen som vi anser avropats i tid eller för 

sent.  

 

Kommentar:  

 

Ungefär tre femtedelar av beställningarna har avropats mindre än tio dagar innan de begärts anlända 

till projektet. Enligt figur 6.3.3.3 och medelvärdet för antalet leveransdagar som är dryga nio dagar 

ger utrymme för att leveransen inte nödvändigtvis tar tio dagar som avtalet anger. Enligt bilaga X.X 

ser man att leverantören i ett antal fall lyckats leverera till det begärda datumet även om det är 

mindre än tio dagar från att det avropats.  

Detta medför dock en osäkerhet dels att avtalet anger inom två veckor(tio arbetsdagar) från avrop då 

39%

61%

Resultat avrop

Avrop godkänt Avropat för sent
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man inte vet inom den tiden leveransen anländer vilket kan försvåra planeringen. Fördelen är dock 

att man kan få leveranser med mindre leveranstid än tio arbetsdagar.  

Att man inte har mer exakt tid för leverans bedöms medföra att planeringen av leverans mottag kan 

försvåras vilken i sin tur bedöms kunna försvåra materialhantering och förvaring på arbetsplatsen. 

Detta bedöms vara en bidragande orsaken till den platsbrist som upplevs på projektet. 

Leverans godkänd enligt avtal 
 Godkänd 65 

Ej godkänd 15 
 

 
Figur 6.3.3.2 visar hur stor del av leveranserna som följt leveranstiden utifrån de avtal som finns. 

 

Kommentarer: 

 

Ungefär en femtedel av leveranserna har inte uppfyllt kravet att levereras till projektet inom tio 

dagar från att beställningen avropats. Anledningen är inte fastställd. Hur detta påverkat projektet är 

inte heller fastställd men det kan bedömas att en osäkerhet i när leveranserna anländer till projektet 

försvårar planeringen. Vidare planering är en förutsättning för att logistiken ska fungera. Att 

leveranserna till så stor utsträckning följer leveransplanen är en förutsättning för att logistiken ska 

fungera i övrigt. 

Leveransdagar, medelvärde 

9,113924 
   

81%

19%

Leverans enligt avtal 

Godkänd Ej godkänd
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Figur 6.3.3.3 antalet leveransdagar för leveranser under perioden 2010-07-02 till 2011-05-17. 

 

6.3.4 Slutsatser 

Anledningen till att utvärdera armeringsleveranserna är att de utgör en stor del av leveranserna till 

projektet samt att armeringen utgör en huvudkomponent för hela projektet. Det fanns ingen klar 

redogörelse för i vilken omfattning som armeringsleveransen höll de tidsramar de var bundna till 

enligt avtal. Denna undersökning ger en ungefärlig bild om hur en stor del av armeringsleveranserna 

levde upp till leveranstiden under tidigare nämnd period.  

Vad för konsekvenser att ungefär en femtedel av leveranserna inte anländer på utsatt leveransdatum  

kräver ytligare analys och undersökningar men det bedöms försvåra en bra fungerande logistik 

väsentligt.  

Skanska Inköp bedöms inte i någon större utsträckning bidra till att förhindra att leveranstiden hålls 

då de enbart vidarebefordrar beställningen till tillverkaren VMS Group i Lettland. Transportvägarna 

bedöms inte heller bidra med någon större fördröjning då armeringen tillverkas i närheten av 

färjeterminalen som speditören använder för att komma till Sverige. Projektet ligger ca 500m från 

den svenska färjeterminalen till vilket färjan anländer från Lettland28.  

För att klargöra vilken/vilka faktorer som påverkar leveranstiden kräver ytligare undersökningar.  

 

 

  

                                                           
28 Se bilaga 10.7 Bilaga 7  
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7 Slutsatser 

 

7.1 Frågeenkät 

Enkäten berör ett antal områden och ger signaler om vilka problem som finns. Ett återkommande 

problem är att det är platsbrist på projektet. Vi bedömer att det beror på ett antal faktorer. En faktor 

är att projektet ligger i Stockholm vilket medför att den tillgängliga ytan är begränsad. Vi anser dock 

att man inte vidtagit de åtgärder för att minska problemet, som i detta fall är ytterst nödvändiga. Ett 

är att man inte har någon APD-plan som går att använda för lagrings ytor. Även om arbetsplatsen 

hela tiden förändrats måste logistik faktorer som upplagsytor vara tilldelade. Detta måste klargöras 

med planering för att senare anpassas och förankras hos arbetsledare under exempelvis 

samordningsmöten.  

Vi anser att samtidigt som när upplagsytor diskuteras ska även den närmaste tidens leveranser gås 

igenom. Dessa två är beroende av varandra och om de inte samordnas bedömer vi att det kan 

medverka till platsbrist. Att ha en mental förberedelse på vilka leveranser som inom den närmaste 

tiden ska anlända samt var de ska placeras och om behövligt lagras. 

En annan påföljd av att planerade och strukturerade upplagsytor inte används blir att material 

försvinner vilket visat sig av svaren i enkäten29.  

 

7.2 Armering 

Medel värdet för yrkesarbetare som arbetar med armering på frågan om de få sin materiel i tid blev 

6,7530. Detta tyder på att yrkesarbetarna upplever att i ca 70 % får sin materiel som de behöver i tid.  

Leverantören för armering, WMS får ca 80 % av sina leveranser godkända31 och att enligt de villkor vi 

satt upp få projektets avrop, får armeringen godkänt i ca 40%32. Vi bedömer att båda nämnda 

faktorer, att armeringen ropas av för sent i kombination med att leveranserna inte håller 

leveranstiden påverkar till stor del att yrkesarbetarna inte upplever att de får sina material i tid. En 

felkälla till att armeringen avropas för sent kan vara att mängderna som ska avropas för varje 

konstruktionsdel anländer till projektet tätt inpå som delarna ska byggas33. 

Skanska Inköp bedöms inte i någon större utsträckning bidra till att förhindra att leveranstiden inte 

hålls då de enbart vidarebefordrar beställningen till tillverkaren VMS Group i Lettland. 

Transportvägarna bedöms inte heller bidra med någon större fördröjning då armeringen tillverkas i 

närheten av färjeterminalen som speditören använder för att komma till Sverige. Projektet ligger ca 

500 m från den svenska färjeterminalen till vilket färjan anländer från Lettland34.  

För att klargöra vilken/vilka faktorer som påverkar leveranstiden till fullo kräver ytligare 

undersökningar.  

                                                           
29 Se 6.1 fråga 19 för tjänstemän 
30 Se 6.1 fråga 4a 
31 Se figur 6.3.3.2 
32 Se figur 6.3.3.3 
33 Se bilaga 10.4 Bilaga 4 
34 Se bilaga 10.7 Bilaga 7 
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Att leverantören i 80 % av fallen levererar inom leveranstiden bedöms inte som godkänt. Detta bidrar 

till alla man måste lagra armering på projektet vilket försvårar logistiken, speciellt då platsbrist råder. 

Vi anser att en leverantör är godkänd då leveranstiden inte hålls vid enstaka undantagsfall. 

Leveranstiden för armering är enligt avtalet som NL 52 har med Skanska Inköp högst 2 veckor. Vid 

avrop begär man ett leveransdatum som ligger inom den tidsperioden men man är endast 

garanterad leverans 2 veckor från avropsdatum. Detta ger en osäkerhet i när leveransen anländer. Vi 

anser att man alltid ska avropa för ett garanterat leveransdatum då man med stor sannolikhet kan 

säga att leveransen anländer. Detta bidrar till en stabilare planering för både leveransmottag och 

tidsplanering. Detta bedöms bidra till den platsbrist som råder på projektet samt till den långsiktiga 

bristfälliga leveransplanen35. 

 

Frågeformuleringar 
 
Leveranstider enligt avtal. 

 

Figur 7.2.1. Figuren visar procentuellt antalet godkända  

och icke godkända leveranser av armering till projektet 

under perioden 2010-07-02 och 2011-05-17. 

Enlig figur ovan (figur 7.2.1) ses att ca 1/5 av beställningarna bedömdes som ”ej godkända”.  

Till vilken grad levereras de varor som är beställda. D.v.s. hur ofta restas produkter? 

Denna fråga har inte besvarats till helt. En faktor till det är den bristande dokumentation som finns 

för tidigare leveranser men också för den mängd armering som beställs är för omfattande för att 

kontrollera enskilda armeringsstänger.  

Om specificerad lastordning finns till vilken grad uppfylls den? 

Armeringen paketeras med tygband som används vid lastning och lossning. Dessa var 

underdimensionerade för att klara lasten av armeringen. Detta framkom av enkäten36. Trots att 

arbetsledaren Johan Hellsing vid besök visat personal där armeringen tillverkades och lastades hur de 

ville att armeringen skulle paketeras med stroppar. Detta bedöms helt vara tillverkaren och tillika 

                                                           
35 Bilaga 10.4 Bilaga 4 
36 Se 6.1 fråga 11a 

81%

19%

Godkänd Ej godkänd
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leverantörens ansvar. Efter påpekande från Hellsing och projektets sida ändrades detta av 

leverantören.   

Till vilken grad används de funktioner som Skanskas beställningssystem kräver? 

NL 52 beställde armeringen genom Skanska Inköp som bekräftar beställningen för att sedan 

vidarebefordra beställningen till tillverkaren i Lettland. Denna frågeställning är inte aktuell för 

armeringsbeställningar då en intern beställare användes. 

 

7.3 Dagligvaror 

Sammanfattningsvis bland dessa leverantörer kan vi säga att de flesta håller sina leveranstider väldigt 

bra, förutom Blåkläder där man inte riktigt vet när man ska få sin beställning. 

Vad gäller det som finns med i leveransen så ser det inte lika bra ut, det är ofta saker som restas. 

Men det är inte alla av de leverantörer vi har följt upp som restar varor, som vi ser i Kap. 6.2 så är det 

Ejendals, Blåkläder och Ahlsell som ofta inte skickar med det beställda i sina leveranser. Ejendals och 

Ahlsell håller istället alltid sina leveranstider. Vilket kan förklaras med att det är viktigare att få en del 

av det beställda direkt och resten sen istället för att vänta på allt. 

I den här slutsatsen kan vi inte jämföra våra observationer med den enkät vi tidigare beskrivit då 

dessa leveranser inte levereras direkt till de som ska använda det, utan det går via förrådaren Lars 

Björklund. Lars anser att Ahlsell och Hilti är de leverantörer som är bäst att jobba med37 av de fem 

som vi har observerat. Vad vi kan se ur det är att Hilti följer sina avtal till 100% medans Ahlsell följer 

leveranstiden till 100%38 men de restar någonting i 44%39 av sina leveranser. På så sätt så håller dom 

ju inte leveranstiden på varorna då de restade kommer senare, men själva beställningen kommer när 

den ska. Lars anser att Blåkläder är väldigt dåliga på att sköta sina leveranser40, de sköter inte alls sina 

bekräftelser på rätt sätt och man vet aldrig vad som kommer att levereras innan man får leveransen. 

I dessa små leveranser har vi inte sett att nått material eller vara varit skadad, inte heller har nått 

kommit i fel lastordning då det inte är specificerat på denna typ av leverans. 

Lars säger att han använder Skanskas avropningssystem så ofta det går, men han säger också att 

vissa produkter inte går att beställa på det sättet då det blir för invecklat och man måste använda 

telefonen och diskutera med leverantören för att vara säker på att få rätt saker.41 

  

                                                           
37 Se bilaga 10.5 Bilaga 5 
38 Se bilaga 10.8 Bilaga 8 
39 Se Figur 6.2.5b och bilaga 10.8 Bilaga 8 
40 Se bilaga 10.5 Bilaga 5 
41 Se bilaga 10.5 Bilaga 5 
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7.4 Sammanfattande 

 

Som sammanfattning på projektets logistik kan bedömer att det finns ett antal områden som kan 

förbättras. Vi anser att en stor anledning till att detta inte genomförs är att ingen är ansvarig för 

logistiken. Vi anser inte även om det vore något att eftersträva, att någon behöver arbeta heltid med 

logistiken men att någon måste ansvara för detta. Vi bedömer att på projektet och även allmänt 

inom byggbranschen är intresset för att arbeta med logistik inte speciellt omfattande. Detta har 

marknaden uppfattat då det bildats företag som enbart arbetar med att bistå projekt med dessa 

tjänster. För att byggföretaget ska vara konkurrenskraftigt måste man ta logistiken som en 

betydande faktor både under projekteringen och i produktionen.  

 

Eftersträvansvärt är att materialet efter det levererats monteras eller användas så snabbt som 

möjligt, helst samma dag. Detta medför att materialet behöver lagras endast under en begränsad 

tidperiod vilket motverkar platsbrist. Detta förutsätter dock att man har stor tillförlitlighet mot att 

materialet kommer till den tidpunkt då det är beställt. Detta som vi har visat inte är fallet med 

armeringen på projektet. Vad gäller förbrukningsvarorna så är det inte samma tidspress på att få 

fram dessa då dessa inte är lika skrymmande och man kan upprätta ett lager. 
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8 Rekommendationer 

Vi anser att på större byggprojekt är logistiken en mycket betydande faktor för att tidsramar ska 

hållas i produktionen. Våra rekommendationer för att logistiken och leveranser inte ska vara en 

belastning för projektet är att man arbetar aktivt med verktyg för att analyser projektets logistik och 

flaskhalsar. 

Vi anser att inställningen och uppfattningen om logistiken bland projektets personal har en 

avgörande faktor för hur aktivt personalen arbetar med logistik.  

Konkreta verktyg som vi bedömer kunna underlätta arbetet med logistik i produktionen: 

Vid samordningsmötet motsvarande ska en punkt på dagordningen vara logistik. Man går igenom de 

närmaste dagarnas leveranser kopplade till APD-planen. När leveranser kommer, vem som ska ta 

emot dem, när de planeras användas/monteras, eventuella upplagsplatser. 

Man ska också gå igenom de större leveranserna som planeras på längre sikt i syfte att analysera hur 

det påverkar projektets tidsplanering. På samordningsmötena rekommenderas att personalen som 

sköter den interna leveranserna är närvarande eller att de delges informationen i efterhand. 

Använda rätt verktyg för avrop och beställning av varor och tjänster. Eftersträvansvärt är att använda 

verktyg som ger god spårbarhet och dokumentation i syfte att utvärdera löpande vad som kan vara 

eventuella flaskhalsar vad gäller leveranser/leverantörer. Detta förutsätter dock att verktyget för 

beställning/avrop kan ge fullständigt information om varan/tjänsten. Om detta inte finns kommer 

systemet inte användas fullt ut. 

Strukturera det löpande arbetet med logistiken med ansvarområden. Vi anser att någon person ska 

ha ansvaret för logistiken och ha de verktyg, tid och mandat som krävs. Att dela ansvaret leder enligt 

oss till att arbetet inte utförs eller att endast delar utförs. 

Involvera yrkesarbetarna i logistikarbetet. Yrkesarbetarna är det som utför det faktiska arbetet vid 

projekten och har enligt vår bedömning god insikt i vad som kan förbättras i syfte att förbättra 

logistiken. Deras åsikter vad problemen är samt att aktivt involvera dem i logistik arbetet anser vi kan 

leda till att framtida problem kan upptäckas tidigare samt att yrkesarbetarna får ökad insikt i hur 

viktig logistiken är.  

 

Vi anser att Skanska behöver få sina anställda att använda de system som finns för att kunna spåra 

beställningar, det finns en massa pengar att spara in på och man får en helt annan förhandlingssits 

mot sin leverantör om man har allt på papper.  

För att få alla program att fungera fullt ut behöver man utbilda samtliga som är delaktiga, t.ex. 

Blåkläder verkar inte förstå hur du ska utföra en leveransbekräftelse. Men även den egna personalen 

behöver snabb hjälp med programmen för att de ska orka använda det, och programmen måste vara 

väldigt lättanvända för att de med mindre datorvana inte ska anse det ansträngande eller omöjligt. 

Man måste verkligen få fram att det kommer bli mycket enklar för dem så fort de har lärt sig 

programmen. 

De olika blocken på arbetsplatsen beställer material från samma leverantör utan att på något sätt se 

om de kanske kunde sambeställa med de andra, vi hade ett förslag om att man ska försöka ha en 

varukorg öppen i Skanskas avropningssystem till det klockslag man behöver beställa enligt avtalet. På 
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så sätt kan man få en beställning istället för kanske 4-5 st, och då slippa kostnader för att betala fler 

fakturor. 
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9.1 Ordförteckning 

 

Restat/restnoterat Varor som vi den leveransen inte finns med, men fanns med i 

  beställningen. 

 

Order  En formell beställning av varor eller tjänster. I denna text varor.  

 

Speditör  En speditör är en person som sköter om en kunds hela transport.   

Leverantör   I detta fall ett företag som levererar en vara/material/produkt. 

Tjänstemän   I detta fall en ledande/styrande tjänst på en byggarbetsplats 

Yrkesarbetare  De personer som utför det producerande arbetet på en byggarbetsplats 

Avtal   Ett dokument med överenskomna ramar om vad som  

Förrådare  En person som arbetar med material och verktygshållning på en 

byggarbetsplats oftast i ett förråd. Personen ser till att det alltid finns 

förbrukningsmaterial och dagligvaror tillgängligt. 

Block Del av produktionen som har ansvar för olika delar, t.ex. grundläggning, 

armering. 

Blockchef   Högsta chefen i respektive block. 

Grundläggning  Blocket som ansvarar för att arbetet under mark, så som pålning, spont, 

avlopp osv. 

APD-plan  (Arbetsplatsdispositionsplan) En ritning över arbetsplatsen där samtliga 

delar som transportvägar, kranar, planer för säkerhet osv. finns 

utmärkta för att kunna sköta arbetet och säkerheten på arbetsplatsen. 

Lyftstropp  Ett starkt band av tyg som man använder för att lyfta material med t.ex. 

en kran. 

Sling(en)   Ett annat ord för lyftstropp 
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Leveransplan  En planering över när man ska ha material levererat till 

byggarbetsplatsen, för att kunna följa tidplanen. 

Personlig skyddsutrustning  Skyddsutrustning för att du inte ska skada dig på arbetsplatsen, på 

Skanska är det skyddsskor, varselkläder, hjälm, handskar och 

skyddsglasögon som gäller. 

Följesedel  Ett papper med information om vad som finns i leveransen som 

leverantören skickar med till beställaren.
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10 Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1 

 

Sammanfattning efter intervju med Agneta Nilsson, implementeringsledare på 
Skanska Inköp den 2011-03-29 
 
En av Agnetas uppgifter är att implementera och få projekt att använda ny mjukvara med inriktning 
på beställningar och leveranser. 
 
 

  
Bild 10.1.1 visar Skanskas inköpsprocess med systemstöd och verktyg. Hela processen från att ett 

projekt erhålls, man arbetar fram en inköpsplan, material köps in och varan betalas. Förklaring av de 

olika program som används finns under X.X. 
 
 
Agneta berättar hur arbetet med beställningar och leveranser fungerar innan ett projekt startar och 
när det är i produktion. Flera olika program används för olika ändamål som är kompatibla med 
varandra så t.ex. informationen om material och inköp används genom hela inköpsprocessen (se bild 
10.1.1)  
 
Produkter som beställs genom Skanskas ramavtal beställs genom företagets gemensamma 
beställningssystem. När beställningar skall göras från företag som Skanska inte har ramavtal görs 
dessa av en inköpare.  
 
När man räknar på ett eventuellt framtida projekt i kalkylfasen görs detta i ett kalkylprogram. När 
man sedan får projektet skickas förfrågningar elektroniskt och förs kalkylen över från 
kalkylprogrammet till projektverktygsprogrammet där inköpsplanen görs. 
De produkter och tjänster som Skanska har ramavtal på finns i programmet avropssystemet där 
beställningar görs. För det produkter och tjänster som inte finns med i ramavtalen skapas en 
förfrågan i förfrågningssystemet där en leverantör väljs från "Leverantörsportalen" som är en 
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databas med leverantörer Skanska fakturerats av tidigare. När ordern bekräftats förs den in i 
avropssystemet.  
 I projektverktygsprogrammet kan man ta fram en leveranskalender där man t.ex. kan se vilka 
leveranser som är planerade och beställda i avropssystemet för nästa vecka ute på projektet. När en 
leverans kommer kan man bekräfta att den kommit, att den kom i tid och att allt var med.  När 
fakturan kommer matchar man den beställda i faktureringsprogrammet. I "Leverantörsportalen" 
utvärderas de större leverantörerna utifrån hur de presterar. Denna utvärdering kan sedan användas 
nästa gång en upphandling skall genomföras.  
 
Hur processen kan användas innan och efter produktion 

• De större leverantörerna kan utvärderas hur de följer de ramavtal de har med Skanska samt 
hur det allmänt fungerar.  

• När Skanska ska förhandla om avtal med leverantörer har man utvärderingar på hur 
leveranserna och avtalen följts hittills av leverantören vilket ger Skanska en stor 
förhandlingsfördel.  

 
Hur systemet kan används i produktion: 

• Om detta system utnyttjas kan man dra stora fördelar av dess funktioner. Man kan få en klar 
bild över leveranser som kommer till arbetsplatsen och kan därmed planera var godset skall 
avlastas, var det ska ligga och vem som skall ansvara för det.  

• Yrkesarbetarna kan lätt informeras vilka leveranser som kommer vilket kan underlätta deras 
planering samt skapa en helhetsbild.  

• Personen som skall ta emot leveranser blir förvarnad med ett sms om att en leverans skall 
anlända. 

• Vid beställning av produkter eller tjänster kan dokument bifogas, t.ex. en APD-plan som 
beskriver verksamheten på projektet, var och hur produkten förväntas avlastas samt 
transport vägar.  

   
Problemet är att dessa tillgängliga verktyg och program inte används fullt ut på projekten. 
Anledningen till detta är oklar men det finns hypoteser. En är att så länge ett projekt går bra 
ekonomiskt så ser man mellan fingrarna att de ledningssystem som Skanska har inte följs.  
Det finns också ett allmänt motstånd inom byggbranschen mot förändring. Tankesättet "det har alltid 
fungerat med penna och papper förut så det gör det nu med" är långt ifrån ovanligt. En annan 
hypotes är att när beställningar görs genom avropssystemet görs det med data. Uppfattningen är att 
man som beställare vill prata med någon över telefon då detta ger en större känsla av personlig 
kontakt och därmed trygghet. Som beställare i produktion vill man alltså hellre beställa över telefon 
än dator, vilket medför att spårbarhet och dokumentation uteblir, vilket utgör grunden för faktura 
attest. Fördelarna med att beställa över avropssystemet är alltså inte självklara eller att själva 
systemet känns ovant.   
 
Agneta som arbetar med att implementera dessa system på projekt har svårt att få igång ett nytt 
arbetssätt då korta produktionstider är styrande. När inte mandatet finns att dessa system skall 
användas blir det inte någon större förändring. Frågan är hur man skall få detta system att användas i 
produktionen då alla verktyg finns tillgängliga.  
 
 

Genomläst och godkänt av Agneta Nilsson 2011-05-27. 
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10.2 Bilaga 2 

 

Sammanfattning efter möte med Agneta Nilsson och projektets tjänstemän på 
NL52 den 2011-05-06. 
 
Mötet syftade till att introducera en mjukvara för godsmottagning vilket är en applikation i Skanskas 

projektledningsverktyg. Implementeringsledaren Agneta Nilsson pratade om vad applikationen kan 

användas till och hur den används i praktiken.  

I stora drag används applikationen när en leverans kommer till projektet och ska registreras. När 

leveransen kommer och den registreras kontrolleras att det var rätt vara, rätt kvantitet, rätt pris och 

att varan inte är skadad. Om allt detta stämmer attesteras leveransen automatiskt när den godkänns 

i applikationen.  

Detta är ett mycket lätt och snabbt sätt att hantera godsmottagning och attesteringar till skillnad från 

att i efterhand jämföra följesedel med beställning och faktura. Allt lagras också elektroniskt vilket ger 

en god spårbarhet.  

Efter att varan beställs genom Skanskas avropssystem som är kompatibelt med 

projektverktygsprogram och informationen om beställningen kan ses i applikationen. 

Applikationen för godsmottagning kan t.ex. tillhandahålla: 

Inställningar som avisering med SMS kan göras i applikationen för godsmottagning 

vilket gör att mottagaren blir informerad i förväg innan leveranser anländer till 

projektet. 

En översikt på projektets beställningar med avseende på leveransfaktorer som 

• Varornas aktivitet(konto som belastas som är kopplat till var på projektet 

produkten kommer användas) 

• När i tiden varan beräknas anlända. 

• Vilka leveranser/varor som är levererade, restnoterad eller försenade? 

Applikationen kan med fördel användas för planering av leveranser och gods mottagning vid t.ex. 

samordningsmöten då den ger en översiktlig bild över kommande leveranser.  

En annan fördel med applikationen är att man kan se om flera leveranser från samma leverantör är 

planerade samma dag. Man kan med hjälp av avropsystemet koordinera dessa så de levereras med 

samma transportfordon samt bokförs på samma faktura från leverantören som senare skickas till 

Skanska. 

Fördelen med detta är att varje faktura beräknas kosta ca 100 kr att behandla. Om antalet fakturor 

kan minskas finns stora ekonomiska fördelar. 

Pilotprojekt har tidigare genomförts med applikationen där man sett att efter en inkörningsperiod 

kan stora fördelar dras då attesteringen går mycket snabbare samt att man får en bra överblick av 

leveranser samt att statistik kan ges från leveranserna.  
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Mjukvaran är övertiden under utveckling och visioner finns i vilken riktning man vill fortsätta. T.ex. I 

förlängningen vill A Nilsson att mjukvaran ska finns i ”iPad” liknande hårdvara som arbetsledarna har 

med sig där leveranserna ska kunna attesteras direkt när de tas emot. 

Genomläst och godkänt av Agneta Nilsson 2011-05-27. 
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10.3 Bilaga 3 

 
Samtal med Kent Söderberg, arbetsledare på NL 52.  
 
Samtal med K Söderberg som arbetar som arbetsledare på Norra länken del 52, Skanska har 

genomförts löpande genom arbetets gång. Detta är en sammanfattning på den information vi 

använder. 

K Söderberg kommenterade svaren på frågan om man skulle vilja ha mer information om den 

kommande veckans leveranser och vad det ska användas till(fråga 15b). K Söderberg ansåg att man 

är fokuserad på materialflödet som direkt berör sitt närområde/arbetsområde och inte ser någon vits 

i att se vad som händer på andra sidan bygget. K Söderberg hjälpte oss med definitionen av de olika 

grupper av yrkesarbetar som svarat på enkäten om logistik på NL 52. 

Förklaring av arbetargrupper: 
- Markarbetare utför schaktarbeten och rörläggning mm. 

- Armering och betong yrkesarbetare arbetare med alla armering och gjutning  

- Maskinförare är de förare till hjullastarna och grävmaskinerna. 

- Träarbetare är de som bygger form för alla de gjutningar som ska genomföras 

- Smeder arbetar med konstruktioner av metall. 

- Rivning av form är den arbetsgrupp som arbetar med att riva formen efter man genomför 

gjutningarna. 

 

Genomläst och godkänt av Kent Söderberg 2011-05-30 
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10.4 Bilaga 4 

 
 

Sammanfattning efter intervju med Björn Bouvin, planeringsingenjör på NL 52 
den 2011-05-03. 
 
På NL 52 är uppfattningen hos stor del av de som arbetar att det finns ont om utrymme att lagra 

material. Uppfattningen när man kommer till projektet är dock att det finns mycket stora ytor. 

Frågan är då varför man ändå uppfattar att det är ont om plats. Björn säger att en av faktorerna kan 

vara att materialet ska helst komma någon dag innan det skall monteras/användas i syfte att det inte 

skall ligga för länge då det kan förstöras, tappas bort eller ta upp plats som kan användas till annat. 

Materialet som kommer skall helst lossas och lagras inom det kranområde som det senare skall 

används då det annars kräver interna transporter vilket kräver tid och därmed pengar. Om för 

mycket material kommer som inte skall användas inom närtid kommer detta leda till platsbrist.  

När beställningar görs försöker man i största möjliga mån få leveranser där bilarna är fullastade då 

detta ger en lägre fraktkostnad per volymenhet. Det gör också mindre påverkan på miljön då mindre 

antalet leveranser behöver användas för samma mängd material.  En konsekvens av att fullastade 

bilar är dock att för mycket material kommer som inte skall användas inom närtid. Detta kan vara en 

faktor till att platsbrist uppstår.  

Idealfallet för armering är att det direkt när leveranser kommer till projektet lyfts upp där det skall 

användas och inte kräver någon mellanlagring. Att få detta att fungera fullt ut är dock svårt då man 

inte kommer ha någon större framförhållning.  

Björn säger att han på tidigare projekt har haft en whiteboard där alla större leveranser står listade. 

Där kan alla på projektet få en snabb överblick över kommande leveranser. En sådan översikt finns 

inte på detta projekt trots så många stora leveranser anländer samt att platsbrist råder. I 

förlängningen tycker också Björn att tidpunkterna för leveranserna skall vara kopplade till en plats på 

projektet som kan användas, om det behövs mellanlagringsplats.  Syftet skulle vara att få en struktur 

på leveranser samt få en framförhållning och planering på vilka platser på projektet som skall 

användas till vad. Man vill med detta komma ifrån problemet med att platsen där varorna ska lagras 

bestäms i samma stund som de anländer vilket lätt skapar en oordning samt ingen övergriplig bild 

över vad som ligger var. Återigen är planering ett ledord.  

Att ha en detaljplanering över lagringsplatser på en arbetsplats som förändras dagligen där man vill 

ha materielen så när som möjligt till där den skall användas kan dock vara svårt. Men att ha en 

övergripande struktur kan dock underlätta missförstånd om platsanvändning och underlätta 

materialhantering. 

Genomläst och godkänd av Björn Bouvin 2011-05-03 
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10.5 Bilaga 5 

 

Samtal med Lars Björklund löpande under tiden för examensarbetet. 
 
LB kontrollerar alltid de leveranser han tar emot att leveransen stämmer med följesedeln och att 

följesedeln stämmer med beställningen. Efter att han har fått fakturan, så slänger han följesedeln. 

LB anser att de som sysslar med kläder, skor osv. alla har svårt att skicka med allt som han har 

beställt i de leveranser som kommer. Mest problem är det med Blåkläder som alltid bekräftar att de 

ska leverera allt i beställningen samma dag som beställningen är lagd, men så är inte fallet utan man 

vet inte förrän leveransen kommer om varan finns där. 

LB anser att Hilti är hur bra som helst med sina leveranser, man får sakerna precis som man ska ha. 

Ahlsell anser han också att dessa alltid håller sina leveranstider, dessa leverantörer finns det inget 

som helst att klaga på. 

Som beställare har man stor koll på hur lång leveranstiden ska vara enligt avtalet, men man 

accepterar att teorin och verkligheten inte är densamma. Så om en leverantör levererar på två dagar 

istället för en varje gång så lever man med det. 

LB använder Skanskas avropningssystem så ofta det går, men han säger att vissa produkter inte går 

att beställa på det sättet då det blir för invecklat och man måste använda telefonen för att vara säker 

på att få rätt saker. 

Genomläst och godkänd av Lars Björklund 2011-05-30 
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10.6  Bilaga 6 

 

Mailkonversation med Andreas Davidsson, Logistics Manager på Skanska. 
 

I denna bilaga redogörs för den mailkonversation mellan oss och Andreas Davidsson som arbetar 

som logistics manager på Skanska som var insatt i ämnet och därför hjälpte oss med inriktning och 

avgränsningar av examensarbetet. 

Detta mail beskriver de områden vi ansåg var relevanta som eventuella områden av undersöka. 

Hej! 

Vi skriver nu examensarbete och behöver hjälp med avgränsningar. Vi har pratat och intervjuat och 

olika personer kopplat till logistik och fått olika infallsvinklar och har nu svårt med vad vi ska rikta in 

oss på. Vi hoppas att du kan hjälpa oss med detta. 

 Vi har även kontaktat andra personer på Skanska för att få hjälp med detta men vill gärna höra dina 

synpunkter. 

 

De problemområden där vi anser som vi kan titta närmare på är: 

 

1. Efter att ha pratat med Agneta Nilsson som arbetar som implementeringsledare så förstår vi att 

den mjukvara för att hantera beställningar och leveranser finns men används  

långt ifrån fullt ut. Detta leder till att man inte har full koll på sitt materialflöde samt att man inte kan 

utvärdera sina leverantörer. 

 

2. Det vi också förstått efter att pratat med Agneta är att det finns leverantörer som ständigt bryter 

mot de avtal Skanska gjort med dessa. Främst leveranstiden som mer 

regel än undantag överskrids för dessa leverantörer. Skanska bemöter detta genom att berätta för 

leverantören att man inte är nöjd men frågan är om det inte finns effektivare verktyg. Efter 

föreläsning i skolan av företaget Prolog som jobbar med logistik inom byggbranschen som gav förslag 

på att man aldrig ska betala en totalsumma för varan, leverans vid rätt tid, rätt plats, rätt last 

ordning osv. utan att man skriver i kontraktet att betalar enskilt för nämnda "varor" och dessa 

tillsammans skall motsvarar totalsumman man betalar idag. Man får då en helt annan 

förhandlingsposition mot sin leverantör då den inte levererar samtliga "varor".  

 

3. På NL52(projektet vi sitter på, Norra länken) har man armeringsleveranser från utlandet. Där finns 

ett språkproblem då chaufförerna inte kan svenska och ofta inte heller engelska. De har inte koll på 

de säkerhetsregler som Skanska följer. Det skapar problem som t.ex. att man inte vet på vilket sätt en 

vara är tänkt att den ska lastas av på.  

 

4. Anläggningsprojekt ligger ofta över en stor yta. Problem att benämna grindar samt för 

leveranserna att ta sig dit då det inte alltid finns en adress. Eventuell lösning på detta. GPS koordinat? 

 

Anser du att något av dessa områden av lämpliga eller kanske en kombination av dessa? 

 



   
Johan Svensson, Robin Jakobsson 
2012-03-01         

[92] 
 

Vi ska även dela ut en frågeenkät som handlar brett om logistik som kan ge oss insikt om hur man ser 

på logistik på olika nivåer på ett projekt. 

 

Detta är svaret då Davidsson kommenterat våra eventuella inriktningar: 

Hej Andreas! 
Jätte bra att du ordnat med en person som vi kan ha kontakt med då du går på ledighet. Om det finns 
möjlighet för dig innan du går 
på ledighet att endast hjälpa oss med avgränsningar. 
 Vi har pratat och intervjuat och olika personer kopplat till logistik och fått olika infallsvinklar och har 
nu svårt att begränsa oss med vad vi ska rikta in oss på. 
Vi hoppas att du kan hjälpa oss med detta då du tidigare pratat med oss om att ni senare skulle jobba 
mer med logistik inriktat på anläggning och vi hoppas att arbetet  
då kan vara till nytta för er.  
 

De problem områden där vi anser som vi kan titta närmare på är: 

 

1. Efter att ha pratat med Agneta Nilsson som arbetar som implementeringsledare så förstår vi att 
den mjukvara för att hantera beställningar och leveranser finns men används  
långt ifrån fullt ut. Detta leder till att man inte har full koll på sitt materialflöde samt att man inte 
kan utvärdera sina leverantörer.   
- Nej. Jag tycker att ni ska fokusera på projektens behov. Inte inköpsorganisationens behov.   
 
2. Det vi också förstått efter att pratat med Agneta är att det finns leverantörer som ständigt 
bryter mot de avtal Skanska gjort med dessa. Främst leveranstiden som mer 
regel än undantag överskrids för dessa leverantörer. Skanska bemöter detta genom att berätta för 
leverantören att man inte är nöjd men frågan är om det inte finns effektivare verktyg. Efter 
föreläsning i skolan av företaget Prolog som jobbar med logistik inom byggbranschen som gav 
förslag på att man aldrig ska betala en totalsumma för varan, leverans vid rätt tid, rätt plats, rätt 
lastordning osv. utan att man skriver i kontraktet att betalar enskilt för nämnda "varor" och dessa 
tillsammans skall motsvarar totalsumman man betalar idag. Man får då en helt annan 
förhandlingsposition mot sin leverantör då den inte levererar samtliga "varor”. 
- Intressant fråga att analysera tycker jag. (Dock förstår jag inte vad Prolog menar.) 

 

3. På NL52 har man armeringsleveranser från utlandet. Där finns ett språkproblem då chaufförerna 
inte kan svenska och ofta inte heller engelska. De har inte koll 
på de säkerhetsregler som Skanska följer. Det skapar problem som t.ex. att man inte vet på vilket 
sätt en vara är tänkt att den ska lastas av på.   
- Nej. Skanskas riktlinjer är: om transportör inte har avtalad skyddsutrustning så ska Skanska 

tillhandahålla detta. Avtalen innehåller dock krav på skyddsutrustning. Tyvärr finns det ett praktiskt 

problem här, därav Skanskas ansvar riktlinje. Om vi gör affärer med Polen/Baltikum så får vi 
acceptera att det kommer chaufförer som talar andra språk.  

  

Skanskas stab Arbetsmiljö och Säkerhet anser att Skanskas projekt alltid ska guida fordon som vistas 

tillfälligt inom projekten fram till platsen där materialet ska lossas. Det är en Säkerhetsfråga som 

ligger i Skanskas riktlinjer för "Fordonshantering inom arbetsplats".  
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4. Anläggningsprojekt ligger ofta över en stor yta. Problem att benämna grindar samt för 
leveranserna att ta sig dit då det inte alltid finns en adress. Eventuell lösning på detta. GPS 
koordinat? 

- Nej. Rent juridiskt är beställaren alltid ansvarig att tillhandahålla korrekt leveransadress. GPS-

koordinater är inte en korrekt leveransadress. Det finns dessutom tekniska förhinder med detta. Det 

är enkelt för oss, men något som verkligheten utanför våra arbetsplatser har svårt att hantera till 100 

%.  

 
Anser du att någon av dessa kan vara till gagn för er? Om inte vad anser du att vi ska fokusera på? 
- Jag tycker att fråga 2 är den enskilt viktigaste att fokusera på. Intressant kan vara att plocka de 

leverantörer som projektet NL 52 tycker är viktigast alt. de som det är mest problem med.  

 

MVH  

Johan Svensson 

Robin Jakobsson 

KTH 

 

 

Detta mail är en bekräftelse på det telefonsamtal vi hade med Davidsson då vi diskuterat inriktning 

på examensarbetet. 

Hej,  
  

vår diskussion:  

  

Fokus på ett antal leverantörer där faktiska leveranser till NL52 kan följas upp m.h.t. rätt tid, mängd, 

oskadat etc.  

Godsmottag i applikationen Godsmottag som Agneta refererar till nedan.  

Jmf mot avtal för de aktuella leverantörerna. Vilka stöd finns för projekt i avtal m.h.t. avvikelser. Bör 

avtalen stärkas på något sätt för att säkerställa bra leveranser?  

  
Identifiera brister i leveranser, avtal och arbetssätt för godsmottag i projekt. Utmaningar och 

svårigheter avseende arbetssätt.  

Hur kan avvikelser registreras i IT-applikation för att samla data och fakta om leveranser 

  

//Andreas 
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10.7 Bilaga 7 

 

Detta är en komplettering till vad våra samtal och intervjuer med Johan Hellsing ansvarig för 

armeringsleveranserna på projektet gett som mycket av finns i texterna om armeringen. Hellsing har 

läst igenom alla dessa texter och godkänd dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*specar är listor där storlek och antal för armering är listat för given del. 

Bovin, B (2011). Intervju med planeringsingenjör Björn Bovin på Norra länken del  52, Skanska. 23 mars 2011 (ca 1 tim) 

Hellsing, J (2011). Intervju med arbetsledare(armering) Johan Hellsing på Norra länken del  52. 6 april (ca 1 tim) 

 

 
Projektet 

NL52 

Inköpare på kontoret i Solna 

Tillverkare(Lettland) 

Externt företag som specar* armeringsritningarna 

Konstruktör 

Ritar armeringsritningar 

1. Konstruktörn skickar 

armeringsritningarna för 

att specas*. 

5. Om inga problem uppstår vid 

tillverkningen skickas den direkt 

till NL52. Om problem uppstår 

kontaktas Nl52 via mail. En 

följesedel mailas även till Nl52 

innan armeringen skickas ifrån 

Lettland.(”Loadplan”). 

6. Fakturan skickas från 

tillverkaren till Skanska. 

3. Arbetsledningen skickar till 

inköparen en beställning 

genom IBX(fritext) och bifogar 

armerings spec*. och ritningar. 

2. Specar* skickas till projektet. 

7. Fakturan skickas vidare till 

Nl52 för att attesteras genom 

att den jämförs mot 

följesedel och beställning . 

Den attesteras och skickas 

sedan tillbaka till inköparen. 

4. Inköparen skickar beställningen 

utifrån vad projektet behöver till 

tillverkaren i Lettland. En kopia skickas 

även till NL52. 

1. Ritningar skickas 

till projektet. 

8. Betalning skickas till 

tillverkaren i Lettland. 

Betalning 

Beställning/tillverkning 



   
Johan Svensson, Robin Jakobsson 
2012-03-01         

[96] 
 

10.8 Bilaga 8 

  



Order nr

Beställd Bekräftat order mottagen Önskat leveransdatum Bekräftat datum för leverans Leveransdatum Antal lev.dagar(arb.dagar)

Column1 Beställd Column3 Column4 Column5 Column6 Column7

Ejendals AB
2001195580 2011-03-29 x 2011-04-01 2011-04-01 2011-03-31 2 dagar

2001195653 2011-03-29 x 2011-04-01 2011-04-01 2011-03-31 2 dagar

2001199169 2011-04-01 2011-04-04 2011-04-06 2011-04-06 2011-04-05 3 dagar

200120915 2011-04-06 2011-04-08 2 dagar

2001203228 2011-04-06 2001-04-07 2011-04-11 2011-04-11 2011-04-08 2 dagar

2001208032 2011-04-13 2011-04-14 1 dag

2001208735 2011-04-13 2011-04-14 2011-04-18 2011-04-18 2011-04-18 (2011-04-29) 3 dagar

2001210583 2011-04-15 2011-04-15 2011-04-20 2011-04-20 2011-04-18 1 dag

2001216157 2011-04-26 2011-04-27 2011-04-29 2011-04-29 2011-04-29 3 dagar

2001216872 2011-04-27 2011-04-27 2011-04-29 2011-04-29 2011-04-29 2 dagar

2001216628 2011-04-27 2011-04-27 2011-05-02 2011-05-02 2011-04-29 2 dagar2001216628 2011-04-27 2011-04-27 2011-05-02 2011-05-02 2011-04-29 2 dagar

2001216627 2011-04-27 2011-04-27 2011-05-02 2011-05-02 2011-04-29 2 dagar

2001220728 2011-05-02 2011-05-03 2011-05-05 2011-05-05 2011-05-05 3 dagar

2001222636 2011-05-04 2011-05-04 2011-05-09 2011-05-09 2011-05-06 2 dagar

Column1 Beställd Column3 Column4 Column5 Column6 Column7

Procurator
2001199140 2011-04-01 2011-04-01 2011-04-05 2 dagar

2001203570 2011-04-06 2011-04-07 2011-04-11 3 dagar2001203570 2011-04-06 2011-04-07 2011-04-11 3 dagar

2001207348 2011-04-12 2011-04-12 2011-04-14 2 dagar

2001216167 2011-04-26 2011-05-02 4 dagar



Leverans OK Övrigt Andel restat

Column8 Column9 Column10

Ejendals AB
x 0%

x 0%

x antal restadre mot hur många som beställts? Procentuellt 0%

x 0%

x 0%

x

restat Fyra olika skostorlekar beställt. 1 restade 3 skickade 20%

x Ett par skor (kostar frakten?) 0%

restat 671-11 - Handskar 24st 15%

x 0%

x 0%x 0%

x 0%

x 0%

x

Column8 Column9 Column10

Procurator
x 0%

x 0%x 0%

x 0%

x Skickar ingen bekräftelse, vet först när leveransen kommer om allt är med. 0%



Order nr

Beställd Bekräftat order mottagen Önskat leveransdatum Bekräftat datum för leverans Leveransdatum Antal lev.dagar(arb.dagar)

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7

Hilti AB
2001199143 2011-04-01 2011-04-01 2011-04-04 2011-04-04 2011-04-04 1 dag

2001200967 2011-04-04 2011-04-04 2011-04-06 2 dagar

2001205147 2011-04-08 på telefon 2011-04-11 1 dag

2001222676 2011-05-04 2011-05-04 2011-05-05 2011-05-05 2011-05-05 1 dag

2001218587 2011-04-28 2011-04-28 2011-05-02 2 dagar2001218587 2011-04-28 2011-04-28 2011-05-02 2 dagar

2001225722 2011-05-09 2011-05-09 2011-05-10 2011-05-10 2011-05-10 1 dag

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7

Blåkläder
2001199240 2011-04-01 2011-04-01 2011-04-07 2011-04-01 2011-04-06 3 dagar

2001200956 2011-04-04 2011-04-04 2011-04-08 2011-04-04 2011-04-08 4 dagar

2001202799 2011-04-06 2011-04-06 2011-04-12 2011-04-06 2011-04-11 3 dagar

2001208725 2011-04-13 2011-04-13 2011-04-19 2011-04-13 2011-04-18 3 dagar2001208725 2011-04-13 2011-04-13 2011-04-19 2011-04-13 2011-04-18 3 dagar

2001210773 2011-04-15 2011-04-15 2011-04-26 2011-04-15 2011-04-26 5 dagar

2001216865 2011-04-27 2011-04-27 2011-05-03 2011-04-27 2011-05-04 5 dagar

2001220743 2011-05-02 2011-05-02 2011-05-06 2011-05-02 2011-05-05 3 dagar

2001222358 2011-05-04 2011-05-04 2011-05-10 2011-05-04 2011-05-06 2 dagar

2001223508 2011-05-05 2011-05-05 2011-05-11 2011-05-05 2011-05-11 4 dagar



Leverans OK Övrigt Andel restat

Column8 Column9 Column10

Hilti AB
x 0%

x Bekräftad samma dag, antagligen gjort fel? Order lagd efter 15:00 0%

x Bekräftad per telefon 0%

x 0%

x Order lagd efter 15:00 0%x Order lagd efter 15:00 0%

x

Column8 Column9 Column10

Blåkläder
x Skickar orderbekräftelse fast skickar inte saker de bekräftat 0%

Bekräftar att leverans ska ske samma dag som beställning gjorts, använder antagligen programmet fel, då de bara ska bekräfta att ordern mottagits.

restat ---||--- 33%

restat ---||--- 20%

x ---||--- 0%x ---||--- 0%

x ---||--- 0%

restat meddelar inte på bekräftelsen att det är restat, får reda på det när lev. kommer. Jacka och tröj/byx-tryck restat 10%

x 3 av 3

restat ---||--- 1 av 2

en byxa av två restade

x 1 av 1



Order nr

Beställd Bekräftat order mottagen Önskat leveransdatum Bekräftat datum för leverans Leveransdatum Antal lev.dagar(arb.dagar)

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7

Ahlsell AB
2001199079 2011-04-01 2011-04-04 1 dag

2001200922 2011-04-04 2011-04-04 2011.04-05 2011-04-05 2011-04-05 1 dag

2001206772 2011-04-11 2011-04-12 2011-04-12 2011-04-12 2011-04-12 1 dag

2001207346 2011-04-12 2011-04-12 2011-04-13 2011-04-13 2011-04-13 1 dag

2001208857 2011-04-13 2011-04-13 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14 1 dag2001208857 2011-04-13 2011-04-13 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14 1 dag

2001210744 2011-04-15 2011-04-15 2011-04-18 2011-04-18 2011-04-16 1 dag

2001216116 2011-04-26 2011-04-26 2011-04-27 2011-04-27 2011-04-27 1 dag

2001218300 2011-04-28 2011-04-28 2011-04-29 2011-04-29 2011-04-29 1 dag

2001219026 2011-04-29 2011-04-29 2011-05-02 2011-05-02 2011-05-02 1 dag

2001222342 2011-05-04 2011-05-04 2011-05-05 2011-05-05 2011-05-05 1 dag

2001222387 2011-05-04 2011-05-04 2011-05-05 2011-05-05 2011-05-06 1 dag

2001222809 2011-05-04 2011-05-04 2011-05-05 2011-05-05 2011-05-05 1 dag

2001222994 2011-05-04 2001-05-04 2011-05-05 2011-05-05 2011-05-05 1 dag

2001223487 2011-05-05 2011-05-05 2011-05-06 2011-05-06 2011-05-06 1 dag

2001223777 2011-05-05 2011-05-05 2011-05-06 2011-05-06 2011-05-06 1 dag

2001227499 2011-05-10 2011-05-10 2011-05-11 2011-05-11 2011-05-11 1 dag

2001226527 2011-05-09 (13:34) 2011-05-09 2011-05-10 2011-05-10 2011-05-10 1 dag

2001228880 2011-05-11 2011-05-11 2011-05-12 2011-05-12 2011-05-12 1 dag2001228880 2011-05-11 2011-05-11 2011-05-12 2011-05-12 2011-05-12 1 dag

Restat

2001218300 2011-04-28 2011-04-28 2011-04-29 2011-05-10 2011-05-05 5 dagar

2001222387 2011-05-04 2011-05-04 2011-05-05 2011-05-04 2011-05-06 2 dagar

2001222809 2011-05-04 2011-05-04 2011-05-05 2011-05-11 2011-05-12 6 dagar



Leverans OK Övrigt Andel restat

Column8 Column9 Column10

Ahlsell AB
x 0%

x 0%

restat maskindiskmedel och gilvställ för papper restat i bekräftelsen 2%

Nej/Ja 25kg najstråd för mkt 0%

restat 1200st SPAX restade 60%restat 1200st SPAX restade 60%

x 0%

restat sexkantsmutter 2011-04-28, vagnsbult 2011-05-06 5%

restat bultsax, toapapper, svettband, huvudsele restat i bekräftelse. Kamspik restad till viss del, skickat 6/20 paket. 10%

x 0%

restat cirkelsåg restat vid ankomst 1 av 21

restat kärcher, rocky, luftpåfyllare 3 av 10

restat reparator gardena, stålspett sp7 och sp8, vattenspridare 3 av 21

x

x

x

restat gekulås 1 av 4

x

xx

restat toalettpapper levererat. Bultsax, svettband kamspik ej levererat

x kärcher, rocky, luftpåfyllare

restat endast reparator gardena kom. Stålspett och vattenspridare fortf. Restat
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Order nr Avrop

Datum avropat Datum önskad leverans till projektet Mängd(kg) Övrigt

(samma som på Purchase order)

Pärm 1

Kolumn1 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn7

20855 2010-07-02 2010-07-06 8418

20865 2010-07-07 2010-07-27 8600

20871 2010-07-09 2010-07-27 2700

20872 2010-07-12 2010-08-03 4200

20876 2010-07-14 2010-08-05 14500

20877 2010-07-14 2010-07-26 8300

20878 2010-07-14 2010-07-28 1830020878 2010-07-14 2010-07-28 18300

20881 2010-07-14 2010-07-26 8300

20908 2010-08-20 2010-08-25 15000 Ändrat avopsatum då denna ska sändas med 20917(från 2010-08-17 till 2010-08-20)

20909 2010-08-17 2010-08-26 22000

20917 2010-08-20 2010-08-25 3000 skall skickas med 20908

20927 2010-08-25 2010-09-07 15000

20929 2010-08-27 2010-09-02 17000

20947 2010-09-09 2010-09-16 20000

20948 2010-09-09 2010-09-17 20000

20959 2010-09-16 2010-09-23 17000

Pärm 2

Kolumn1 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn7

20985 2010-10-05 2010-10-1120985 2010-10-05 2010-10-11 13500

20989 2010-10-06 2010-10-12 21600

20990 2010-10-07 2010-10-14 6800

21003 2010-10-18 2010-10-25 22000

21006 2010-10-19 2010-10-26 24000 uppdelad på 3 olika följesedlar, inget annat finns

21016 2010-10-25 2010-11-01 18500

21017 2010-10-26 2010-10-29 12000

21019 2010-10-26 2010-11-03 9000

21020 2010-10-27 2010-11-04 10500

21030 2010-11-03 2010-11-10 10000

21031 2010-11-03 2010-11-11 22000

21041 2010-11-04 2010-11-12 15000

21042 2010-11-05 2010-11-10 8500

21057 2010-11-16 2010-11-29 22500 orderbekräftelsen är till den 25e men det är överstryket och den 29e är angivet21057 2010-11-16 2010-11-29 22500 orderbekräftelsen är till den 25e men det är överstryket och den 29e är angivet

21055 2010-11-16 2010-11-23 13000 skickas tillsammans med en last som ska till malmö(annat bygge)

21062 2010-11-17 2010-11-23 2400 Skickas tillsammans med 21055



Loading listMottaget Följesedel Övrigt Leveranstid(dagar) Leverans på önskat datum

Order bekräftats av leverantör MängdDatum Mängd(kg) (Ja/Nej)

Kolumn8 Kolumn10Kolumn12 Kolumn13 Kolumn14 Kolumn15 Kolumn17

x 2010-07-07 8028 3 Nej

x 2010-07-27 7868 14 Ja

x 2010-07-24 11422 10 Nej

x 2010-08-03 5346 16 Ja

x 2010-08-05 11112 sätt ihop denna med saker ska komma fram den 5e 16 Ja

x 2010-07-26 14399 stor mängd relativt best 8 Ja

x 2010-07-29 9998+17669 två olika följesedlar 11 Nejx 2010-07-29 9998+17669 två olika följesedlar 11 Nej

x 2010-08-09 7375 18 Nej

x 2010-08-27 13512 5 Nej

x 2010-08-27 6306 8 Nej

x 2010-08-27 2913 5 Nej

x 2010-09-07 9 Ja

x 2010-09-03 19115 5 Nej

x 2010-09-16 5 Ja

x 2010-09-16 2010-09-16 5 Nej

x 2010-09-23 16398 5 Ja

Kolumn8 Kolumn10Kolumn12 Kolumn13 Kolumn14 Kolumn15 Kolumn17

x 2010-10-11 14366 4 Jax 2010-10-11 14366 4 Ja

x 2010-10-12 21800 4 Ja

x 2010-10-15 8461 6 Nej

x 2010-10-25 19082 5 Ja

x 2010-10-26 5 Ja

x 2010-11-01 18428 5 Ja

x 2010-10-29 11768 3 Ja

x 2010-11-04 8972 7 Nej

x 2010-11-15 528 tre olika följesedlar 13 Nej

x 2010-11-11 9935 6 Nej

x 2010-11-12 22578 7 Nej

x 2010-11-15 14952 7 Nej

x 2010-11-15 8015 6 Nej

x 2010-11-29 20224 9 Jax 2010-11-29 20224 9 Ja

x 2010-11-25 15318 tillsammans med 21062 7 Nej

x 2010-11-25 15318 tillsammans med 21055 6 Nej



Antalet arbetsdagar mellan att orden avropats och önskat leveransdatum: Godkänt avrop

Avrop godkänt/Avropat för sent

Kolumn19 Kolumn21

3 Avropat för sent

15 Avrop godtjänt

13 Avrop godtjänt

17 Avrop godtjänt

17 Avrop godtjänt

9 Avropat för sent

11 Avrop godtjänt11 Avrop godtjänt

9 Avropat för sent

4 Avropat för sent

8 Avropat för sent

4 Avropat för sent

10 Avropat för sent

5 Avropat för sent

6 Avropat för sent

7 Avropat för sent

6 Avropat för sent

Kolumn19 Kolumn21

5 Avropat för sent5 Avropat för sent

5 Avropat för sent

6 Avropat för sent

6 Avropat för sent

6 Avropat för sent

6 Avropat för sent

4 Avropat för sent

7 Avropat för sent

7 Avropat för sent

6 Avropat för sent

7 Avropat för sent

7 Avropat för sent

4 Avropat för sent

10 Avropat för sent10 Avropat för sent

6 Avropat för sent

5 Avropat för sent



Leverans godkänd eller ej Speditör Faktura

Vilkor: Om kommit på önskat leveransdatum = Godtjänd Mängd(kg) Övrigt Nr(antal)

Om kommit inom X dagar från beställning = Godtjänd

Kolumn23 Kolumn25 Kolumn28 Kolumn29 Kolumn30

Godkänd SIA 8418 fel pris på faktura 1

Godkänd Retran 7868 Fel ej uppdelat på?? 2

Godkänd SIA 2165 skiljer lite kg, fel apris 3

Godkänd schenker 5346 fel pris på fak 4

Godkänd SIA 20369 större kg än beställt 5

Godkänd SIA 14399 större än beställt 6

Ej Godkänd SIA RETRAN 27667 Oklar faktura 7Ej Godkänd SIA RETRAN 27667 Oklar faktura 7

Ej Godkänd SIA 7375 8

Godkänd saknas 9

Godkänd saknas 10

Godkänd SIA saknas 11

Godkänd 12

Godkänd SIA saknas 13

Godkänd 17297 14

Godkänd 21785 15

Godkänd SIA 16

Kolumn23 Kolumn25 Kolumn28 Kolumn29 Kolumn30

Godkänd 14366 17Godkänd 14366 17

Godkänd faktura saknas 18

Godkänd 6178 19

Godkänd saknas 20

Godkänd saknas 21

Godkänd SIA "WIN R" 18482 22

Godkänd SIA "WIN R" saknas 23

Godkänd SIA "DK-NEXT" 8972 24

Ej Godkänd DHL 25

Godkänd SIA 9903 26

Godkänd DHL 22556 27

Godkänd DHL saknas 28

Godkänd DHL saknas 29

Godkänd VMS saknas 30Godkänd VMS saknas 30

Godkänd DHL saknas 31

Godkänd DHL saknas 32



Order nr Avrop

Datum avropat Datum önskad leverans till projektet Mängd(kg) Övrigt

(samma som på Purchase order)

Pärm 3

Kolumn1 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn7

21068 2010-11-22 2010-11-26 13500

21073 2010-11-24 2010-12-01 18400

21072 2010-11-23 2010-11-30 15500

21079 2010-11-26 2010-12-07 14000

21085 2010-12-07 2010-12-16 21000

21104 2010-12-15 2011-01-07 22000

21111 2010-12-17 2011-01-11 22000

21128 2010-12-28 2011-01-14 22000 21129 kommer med samma21128 2010-12-28 2011-01-14 22000 21129 kommer med samma

21132 2011-01-04 2011-01-18 23000 PRIS ÄNDRAT TILL 5,8

21140 2011-01-12 2011-01-24 22500

21143 2011-01-14 2011-01-28 23000 inköp ändrade datum site från 110128 till 110203

Pärm 4

Kolumn1 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn7

21151 2011-01-21 2011-02-04 18500

21214 2011-02-14 2011-02-28 23867

21222 2011-02-17 2011-03-02

21226 2011-02-20 2011-03-04 19677

21232 2011-02-22 2011-03-04 3896

21234 2011-02-22 2011-03-0821234 2011-02-22 2011-03-08

21235 2011-02-22 2011-03-08

21236 2011-02-22 2011-03-08 24000

21240 2011-02-23 2011-03-09 24000

21241 2011-02-23 2011-03-09 23329

21252 2011-02-27 2011-03-11 23876

21253 2011-02-27 2011-03-15 22377



Loading listMottaget Följesedel Övrigt Leveranstid(dagar) Leverans på önskat datum

Order bekräftats av leverantör MängdDatum Mängd(kg) (Ja/Nej)

Kolumn8 Kolumn10Kolumn12 Kolumn13 Kolumn14 Kolumn15 Kolumn17

x 2010-11-29 13395 ok 5 Nej

x 2010-12-03 11135 Del skulle komma senare, kom 3/12-10 7 Nej

x 2010-12-02 15565 ok 7 Nej

x 2010-12-10 14299 ok 10 Nej

x 2010-12-21 22522 10 Nej

x 2010-01-10 NIL Nej

x 2011-01-12 17 Nej

x 2011-01-17 22173 13 Nejx 2011-01-17 22173 13 Nej

x 2011-01-18 9 Ja

x 2011-01-24 22814 7 Ja

x 2011-02-04 22858 14 Nej

Kolumn8 Kolumn10Kolumn12 Kolumn13 Kolumn14 Kolumn15 Kolumn17

x 2011-02-04 18169 10 Ja

x 2011-02-28 23947 10 Ja

x 2011-03-04 24162 11,00 Nej

x 2011-03-07 20872 10 Nej

x 2011-03-07 2610 9 Nej

x 2011-03-08 879 Två följesedlar 10 Jax 2011-03-08 879 Två följesedlar 10 Ja

x 2011-03-08 22630 10 Ja

x 2011-03-09 11 Nej

x 2011-03-09 23056 10 Ja

x 2011-03-10 23457 11 Nej

x 2011-03-14 22243 10 Nej

x 2011-03-16 22492 12 Nej



Antal arbetsdagar mellan avropat och önskat leveransdatum Mindre än 10 arbetsdagardagarn mellan avropat och önskat leveransdatum

Ja/Nej

Kolumn19 Kolumn21

5 Avropat för sent

6 Avropat för sent

6 Avropat för sent

8 Avropat för sent

8 Avropat för sent

18 Avrop godtjänt

18 Avrop godtjänt

14 Avrop godtjänt14 Avrop godtjänt

11 Avrop godtjänt

9 Avropat för sent

11 Avrop godtjänt

Kolumn19 Kolumn21

11 Avrop godtjänt

11 Avrop godtjänt

10 Avropat för sent

10 Avropat för sent

9 Avropat för sent

11 Avrop godtjänt11 Avrop godtjänt

11 Avrop godtjänt

11 Avrop godtjänt

11 Avrop godtjänt

11 Avrop godtjänt

10 Avropat för sent

12 Avrop godtjänt



Godtjänd enligt inom tid eller begärt datum Speditör Faktura

Vilkor: Om kommit på önskat leveransdatum = Godtjänd Mängd(kg) Övrigt Nr(antal)

Om kommit inom 10 dagar från beställning = Godtjänd

Kolumn23 Kolumn25 Kolumn28 Kolumn29 Kolumn30

Godkänd 33

Godkänd 34

Godkänd 35

Godkänd 14285 36

Godkänd 22499 37

Ej Godkänd 22153 38

Ej Godkänd 21928 39

Ej Godkänd 22123 40Ej Godkänd 22123 40

Godkänd 23901 41

Godkänd 22799 42

Ej Godkänd faktura saknas 43

Kolumn23 Kolumn25 Kolumn28 Kolumn29 Kolumn30

Godkänd 13500 44

Godkänd 23867 45

Ej Godkänd SIA 43871 toti? 46

Godkänd Itella 19677 47

Godkänd Itella 3896 48

Godkänd SIA 22997 49Godkänd SIA 22997 49

Godkänd 22376 50

Ej Godkänd 23731 51

Godkänd Itella logistics 24000 52

Ej Godkänd Legzdini 23329 53

Godkänd SIA 23876 54

Ej Godkänd CMR(Riga) 22377 55



Order nr Avrop

Datum avropat Datum önskad leverans till projektet Mängd(kg) Övrigt

(samma som på Purchase order)

Pärm 5

Kolumn1 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn7

21282 2011-03-11 2011-03-25 23500

21286 2011-03-14 2011-03-28 24000

21298 2011-03-17 2011-03-30 23500

21301 2011-03-21 2011-04-01 23000

21302 2011-03-21 2011-04-01 24000

21304 2011-03-22 2011-04-04 23000

21308 2011-03-23 2011-04-05 23000

21309 2011-03-23 2011-04-06 2350021309 2011-03-23 2011-04-06 23500

21327 2011-03-30 2011-04-12 24000

21329 2011-03-31 2011-04-13 23000

21332 2011-04-01 2011-04-14 23000

21334 2011-04-01 2011-04-14 20500

21337 2011-04-04 2011-04-15 20500

21339 2011-04-05 2011-04-18 21000

21344 2011-04-06 2011-04-19 24000

21345 2011-04-06 2011-04-20 24000

21347 2011-04-07 2011-05-03 20000

21350 2011-04-07 2011-04-26 21000

21351 2011-04-08 2011-04-26 22000

21352 2011-04-11 2011-04-27 23500

21353 2011-04-11 2011-04-28 2400021353 2011-04-11 2011-04-28 24000

21357 2011-04-13 2011-04-29 23000

21363 2011-04-15 2011-05-04 21500

21375 2011-04-28 2011-05-12 24000

21376 2011-04-28 2011-05-16 22000



Loading listMottaget Följesedel Övrigt Leveranstid(dagar) Leverans på önskat datum

Order bekräftats av leverantör MängdDatum Mängd(kg) (Ja/Nej)

Kolumn8 Kolumn10Kolumn12 Kolumn13 Kolumn14 Kolumn15 Kolumn17

x 2011-03-25 23671 10 Ja

x 2011-03-28 23709 10 Ja

x 2011-03-30 23463 9 Ja

x 2011-04-01 23368 9 Ja

x 2011-04-01 23809 9 Ja

x 2011-04-04 22899 9 Ja

x 2011-04-05 353 två följesedlar 9 Ja

x 2011-04-07 23400 11 Nejx 2011-04-07 23400 11 Nej

x 2011-04-12 23867 9 Ja

x 2011-04-14 22916 10 Nej

x 2011-04-14 9 Ja

x 2011-04-15 18055 10 Nej

x 2011-04-15 20502 9 Ja

x 2011-04-18 21106 9 Ja

x 2011-04-19 23836 9 Ja

x 2011-04-20 23852 10 Ja

x 2011-05-05 20203 18 Nej

x 2011-04-26 22065 11 Ja

x 2011-04-26 22268 10 Ja

x 2011-04-27 23451 10 Ja

x 2011-04-28 24177 11 Jax 2011-04-28 24177 11 Ja

x 2011-05-02 22719 11 Nej

x 2011-05-05 21935 12 Nej

x 2011-05-12 24395 8 Ja

x 2011-05-16 22046 12 Ja

ok ok



Antal arbetsdagar mellan avropat och önskat leveransdatum Mindre än 10 arbetsdagardagarn mellan avropat och önskat leveransdatum

Ja/Nej

Kolumn19 Kolumn21

11 Avrop godtjänt

11 Avrop godtjänt

10 Avropat för sent

10 Avropat för sent

10 Avropat för sent

10 Avropat för sent

10 Avropat för sent

11 Avrop godtjänt11 Avrop godtjänt

10 Avropat för sent

10 Avropat för sent

10 Avropat för sent

10 Avropat för sent

10 Avropat för sent

10 Avropat för sent

10 Avropat för sent

11 Avrop godtjänt

19 Avrop godtjänt

14 Avrop godtjänt

13 Avrop godtjänt

13 Avrop godtjänt

14 Avrop godtjänt14 Avrop godtjänt

13 Avrop godtjänt

14 Avrop godtjänt

11 Avrop godtjänt

13 Avrop godtjänt

ok



Godtjänd enligt inom tid eller begärt datum Speditör Faktura

Vilkor: Om kommit på önskat leveransdatum = Godtjänd Mängd(kg) Övrigt Nr(antal)

Om kommit inom 10 dagar från beställning = Godtjänd

Kolumn23 Kolumn25 Kolumn28 Kolumn29 Kolumn30

Godkänd SIA 24500 56

Godkänd IK Aivars M 24000 57

Godkänd SIA 23500 58

Godkänd Itella 23000 59

Godkänd SIA 24000 60

Godkänd Legzdini 23000 61

Godkänd SIA 23000 62

Ej Godkänd SIA 23500 63Ej Godkänd SIA 23500 63

Godkänd SIA saknas 64

Godkänd Itella saknas 65

Godkänd NIL saknas 66

Godkänd SIA saknas 67

Godkänd SIA saknas 68

Godkänd Ledzdini saknas 69

Godkänd Legzdini saknas 70

Godkänd UAB OKEANIKA saknas 71

Ej Godkänd SIA saknas 72

Godkänd SIA saknas 73

Godkänd SIA saknas 74

Godkänd SIA saknas 75

Godkänd SIA saknas 76Godkänd SIA saknas 76

Ej Godkänd SIA saknas 77

Ej Godkänd SIA saknas 78

Godkänd NIL saknas 79

Godkänd NIL saknas 80

ok




