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Sammanfattning 
Logistik- och leveransprocessen i byggsektorn har alltid varit ett problematiskt område. Till följd av 
att byggnadsprojekt sker i projektform och produktionen är platsbaserad blir det svårt att skapa 
standardiserade logistikflöden. Detta innebär att effektiva metoder måste tillämpas för att kunna 
uppnå en optimal logistikprocess. En av dessa metoder är implementeringen av digitala verktyg. 
Genom digitala system som underlättar kommunikation och informationsöverföring mellan alla 
parter syftar byggföretag till att främja bygglogistiken. Däremot är digitaliseringen i byggbranschen 
fortfarande ett utvecklingsområde och nyttjandet av digitala verktyg på byggarbetsplatser är än idag 
lågt. 

Denna rapport behandlar leveransstörningar i produktion och undersöker frekvensen av 
inrapporterade leveransstörningar i JM:s digitala system. Syftet med detta examensarbete är att 
belysa bristerna med JM:s digitala verktyg och samtidigt förbättra nyttjandet av dessa. Ett annat syfte 
är att ta reda på mörkertalet gällande leveransstörningarna. 

Studien är avgränsad till fyra projekt söder om Stockholm och den fältstudie som utförs avser en 
period på fyra veckor. Undersökningen som pågår på dessa projekt är indelad i kvantitativa och 
kvalitativa metoder. På projekten utförs intervjuer med arbetsledare och parallellt med detta sker 
även egna statistikinmätningar av leveransprecisionen. Utöver det genomförs även granskningar av 
JM:s digitala system. De digitala verktyg som berör denna rapport är avropssystemet, inköpssystemet 
och BI-systemet. 

Fältstudiens resultat visade att leveransprecisionen var 69 %. I motsats till detta redovisade JM:s 
statistik 89 %. Differensen och således mörkertalet blev alltså 20 procentenheter. Arbetsledarna 
ansåg att avropssystemets komplexitet var en stor orsak till det låga nyttjandet. Fältstudien påvisade 
även att följande faktorer var en bidragande orsak till den låga användningen av systemen: 

 Bristen på tid 
 Leveransstörningens storlek 
 Leverantörernas bristande kunskap om avropssystemet 
 Inköpssystemets nya design 

För att uppnå en högre leveransprecision på byggarbetsplatserna behöver JM:s digitala system 
genomgå förändringar och bli mer användarvänliga. Systemen måste utformas och anpassas efter 
arbetsledarnas vardag. Detta kommer i sin tur medföra att JM centralt kan samla in mer data och få 
bättre möjlighet till kontroll. 

Nyckelord: Leveransstörningar, Leveransprecision, Avropssystemet, Inköpssystemet 



 



Abstract 
The logistics and delivery process in the construction business has always been a problematic area. 
Due to the fact that building projects take place in project form and production is site-based, it 
becomes difficult to create standardized logistics flows. This means that effective methods must be 
applied in order to achieve a successfull logistics process. One of these methods is the 
implementation of digital tools. Through digital systems that facilitate communication and 
information transfer between all parties, construction companies aim to improve construction 
logistics. However, digitization in the construction industry is still a developing area and the usage of 
digital tools on construction sites is still low today. 

This report examines delivery disturbances in production and the frequency of reported delivery 
disturbances in JM's digital systems. The purpose of this thesis is to highlight the problems 
surrounding JM's digital tools and at the same time improve the usage. Another purpose is to find 
out the number of unreported delivery disturbances. 

The study is limited to four projects south of Stockholm and the field study is performed in four 
weeks. The survey that is ongoing on these projects is divided into quantitative and qualitative 
methods. Interviews with supervisors are carried out on the projects and in parallel with this, own 
statistics are also made regarding the delivery precision. In addition, JM's digital systems are also 
being examined. This report includes the following digital systems: avropssystemet, inköpssystemet 
and the BI-system. 

The field study results showed that the delivery precision was 69%. In contrast, JM's statistics 
reported 89%. The difference and thus the unreported delivery disturbances was 20 percentage 
points. The supervisors felt that the complexity of avropssystemet was a major cause of the low 
usage. The field study also showed that the following factors contributed to the low use of the 
systems: 

• The lack of time 

• The size of the delivery defect 

• The suppliers' lack of knowledge regarding avropssystemet 

• The new design of inköpssystemet 

In order to achieve a higher delivery precision at the construction sites, JM's digital systems need to 
undergo changes and become more user-friendly. The systems must be designed and adapted to the 
supervisors. This, in turn, will mean that JM can collect more data centrally and gain better control. 

Keywords: Delivery defects, Delivery precision, Avropssystemet, Inköpssystem. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
I byggbranschen sker uppförandet av byggnader huvudsakligen i projektform och detta innebär att 
varje gång ett nytt projekt påbörjas uppstår även en ny organisation i samband med detta. 
Organisationen och tillvägagångssättet för projektet anpassas således till de förutsättningar som 
råder. Detta återspeglas även inom resursanvändningen i form av material, utrustning och 
yrkesarbetare som ständigt förflyttas. Resultatet av detta blir i sin tur att standardisering av 
produktionsprocessen försvåras och att utgångspunkten för varje projekt blir olika (Oskarsson, 
Aronsson och Ekdahl 2013, 358). 

Förändrade förutsättningar påverkar även logistik- och leveransprocessen för byggindustrin. Ett 
projekt har i de flesta fall begränsat med utrymme och kapaciteten för lagring av material på 
byggarbetsplatsen är minimal. Utöver det kan material som förvaras utomhus skadas och bli 
oanvändbart. Det är även viktigt att materialåtgången planeras rätt för att reducera mängden 
överblivet material på byggarbetsplatsen (Oskarsson et al 2013, 358). 

Vidare har logistik- och leveransprocessen en stor inverkan på planeringen av projektet. Planeringen 
och tidplanen för projektet är beroende av att nödvändigt material finns på byggarbetsplatsen vid 
rätt tidpunkt. I ett byggnadsprojekt är flera olika yrkesgrupper verksamma och planeringen för 
projektet utförs med hänsyn till detta. Dessa yrkesarbetare utför olika arbetsmoment och detta 
organiseras genom att förse arbetarna med nödvändigt material vid rätt tillfälle. Däremot om 
materialet inte finns på plats vid den tidpunkt som har begärts kan konsekvenser uppstå. Det kan 
hända att tidplanen förskjuts och därmed även arbetsmomenten som initialt var planerade 
(Oskarsson et al 2013, 358). 

Leveranserna måste koordineras med planeringen av personal och utrustning. Det är därför av 
yttersta vikt att leveranserna kommer i rätt tid till byggarbetsplatserna (Oskarsson, Aronsson och 
Ekdahl 2013, 358). Det finns även andra leveranskrav som behöver uppfyllas för att en leverans ska 
vara fullständig. Det är viktigt att mängden, kvalitén och själva produkten är korrekt. Genom att 
sammanställa alla dessa aspekter får man fram leveranssäkerheten och den verkliga statistiken för 
leveranserna. Ett annat område är leveransprecisionen som mäter leveransernas träffsäkerhet 
gällande ankomsttider (Oskarsson et al 2013, 198). 

Leveransprecision är ett område som intresserar många företag inom byggbranschen. Ett av dessa 
företag är JM AB som mäter upp leveransprecisionen på sina projekt. Mätningen ger ett underlag för 
bedömning av leverantörer och samtidigt en översikt på det pågående leveransflödet på JM:s olika 
projekt. För att kunna utföra dessa mätningar har JM i dagsläget flera olika digitala system som 
samlar in och sammanställer data. Dessa digitala system är avropssystemet, inköpssystemet och BI- 
systemet. Det är huvudsakligen tjänstemän ute på byggarbetsplatserna som nyttjar dessa system för 
att inrapportera leveranserna. Däremot är användningen av systemen låg och detta anser JM vara ett 
problem. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att mäta leveransprecisionen och förbättra frekvensen av 
inrapporterade leveransstörningar på JM:s byggarbetsplatser. Ett annat syfte är att ta fram 
komplement till de befintliga systemen och på det sättet utveckla användningen av dessa. De digitala 
verktyg som kommer att granskas är avropssystemet, inköpssystemet och BI-systemet. 

De frågeställningar som kommer att vägleda examensarbetet är följande: 

 Hur kan man öka användningen av avropssystemet? 
 Hur kan inrapporteringen av leveransstörningar via inköpssystemet förbättras? 
 Hur kan stödet till JM:s byggarbetsplatser optimeras gällande leveransstörningar? 
 Vad är mörkertalet för leveransstörningarna? 

1.3 Målformulering 
Målet är att uppmärksamma problemen med inrapporteringen av leveranser i JM:s befintliga system 
och med hjälp av detta effektivisera den kritiska linjen för leveransstörningar. Examensarbetet har 
som ett annat mål att kunna implementera lösningar i systemen för att öka frekvensen av 
inrapporterade leveransstörningar och således reducera mörkertalet i framtiden. 

Målen som examensarbetet förväntas uppnå bryts ned i de tre delmålen: 

1. Ta reda på orsakerna som kan kopplas till den låga användningen av systemen. 
2. Hitta mörkertalet för leveransstörningarna. 
3. Implementera en lösning som gör att frekvensen av inrapporterade leveransstörningar ökar. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till fyra projekt söder om Stockholm. Själva fältstudien som utförs på 
byggarbetsplatserna avser en period på fyra veckor där varje projekt undersöks i en vecka. 
Fältstudien som sker på dessa projekt är indelad i två kategorier, mätning av leveransprecision och 
granskning av nyttjandet gällande JM:s digitala system. I mätningen av leveransprecisionen är inte 
alla leveranser inkluderade till följd av bristen på tid. Utöver det har avropssystemet prioriterats 
under granskningen av JM:s digitala system. 
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2. Metod 
2.1 Kvantitativ forskningsmetod 
Kvantitativa forskningsmetoder används då insamling av numeriska data är nödvändig för 
undersökningens syfte. Insamlad data sammanställs i form av statistik som det görs en kvantitativ 
analys på (Patel och Davidson 2003, 14). I denna undersökning ska leveransprecisionen på JM:s 
byggarbetsplatser mätas varför det faller sig naturligt att använda sig av en kvantitativ metod för det 
ändamålet. Mätningarna utförs på ett deskriptivt sätt, vilket innebär att data samlas in för att påvisa 
en viss upplevd problematik (Patel och Davidson 2003, 109). 

I den kvantitativa delen av undersökningen används den vetenskapliga ansatsen deduktiv forskning. I 
en deduktiv studie utgår man från en teori som utgör underlaget för hypotesernas bildande. Dessa 
hypoteser testas i form av mätningar eller observationer. I undersökningen kommer hypoteserna att 
testas med hjälp av mätningar av leveransprecisionen. Resultatet av mätningarna jämförs efteråt 
med teorin och då kan det fastslås om teorin var korrekt eller felaktig (Patel och Davidson 2003, 23). 

2.2 Kvalitativ forskningsmetod 
Kvalitativa forskningsmetoder avser insamling av mjuk data som behövs för att uppnå ett slutgiltigt 
resultat. Mjuk data innebär tolkning av analyser, intervjuer och texter (Patel och Davidson 2003, 14). 
Den kvalitativa forskningsmetoden används i det vetenskapliga förhållningssättet hermeneutik (Patel 
och Davidson 2003, 50). Hermeneutisk forskning handlar till stor del om att tolka empirin och med 
hjälp av förkunskaper, få mer förståelse kring problematiken som studeras i en undersökning (Patel 
och Davidson 2003, 30). Det karakteristiska med denna metod är att analysen av empirin sker 
parallellt med undersökningens genomförande. Kunskap kan bildas baserat på analyser av intervjuer, 
vilket kan forma nya idéer om hur forskningen ska fortskrida (Patel och Davidson 2003, 119). 

Undersökningens kvalitativa del använder den vetenskapliga ansatsen induktiv forskning. Det som 
skiljer en induktiv studie från en deduktiv studie är tillvägagångssättet vid formuleringen av en teori. I 
en deduktiv studie utgår man från en teori som testas för att antingen bevisa eller motbevisa teorin. I 
motsats till detta observeras verkligheten i en induktiv studie. Observationen blir ett underlag för 
teorins bildande som förklarar varför verkligheten ser ut som den gör (Patel och Davidson 2003, 24). 
I denna undersökning är grunden för den kvalitativa delen att avropssystemet inte används i den 
utsträckning som huvudkontoret begär. Med empiri insamlat från intervjuer kommer en teori bildas 
som förklarar anledningen till detta. 

2.3 Reliabilitet 
En undersöknings reliabilitet anger hur tillförlitlig tillvägagångssättet gällande anskaffandet av 
empirin är. En studie med god reliabilitet uppnår dessutom ett likartat resultat oberoende av den 
aktör som utför undersökningen (Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, 2012). Studiens 
reliabilitet kan anses vara något bristfällig gällande mätningen av leveransprecisionen. Det finns 
nämligen en risk att resultatet blir annorlunda om undersökningen utförs i exempelvis Malmö. 

De byggarbetsplatser som ingår i studien har valts med hänsyn till författarnas möjlighet att vara på 
den aktuella arbetsplatsen. Mot bakgrund av detta valdes samtliga byggarbetsplatser utanför 
Stockholmsområdet bort. De projekt som ingår i denna studie är alla belägna söder om Stockholm 
och är därmed geografiskt nära varandra. Detta gör att resultatet av mätningarna inte kan 
generaliseras för JM:s samtliga byggarbetsplatser runtom i landet (Patel och Davidson 2003, 110). 
Reliabiliteten kan dock anses vara god för JM:s leveransprecision på byggarbetsplatser söder om 
Stockholm. 

Vidare kan den kvalitativa delen av undersökningen anses ha en god reliabilitet. Avropssystemets 
nyttjande påverkas inte av det geografiska läget i lika stor utsträckning som leveransprecisionen. 
Avropssystemet fungerar dessutom på samma sätt vart i landet du än befinner dig och möjligheten 
att lära sig hur systemet fungerar är också oberoende av geografiskt läge. 
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2.4 Validitet 
Validiteten i en undersökning visar hur giltig empirin är, om en undersökning har god validitet 
innebär det att man har undersökt det som avses att undersökas (Patel och Davidson 2003, 99). 
Validitet skiljer sig något beroende på om en undersökning är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. 
För att en kvantitativ undersökning ska klassas som valid krävs det att en mätning är noggrant 
genomförd och att fokuset har lagts på de mest relevanta variablerna (Patel och Davidson 2003, 
102). 

Undersökningens kvantitativa del kan anses ha god validitet. De instrument som konstruerats för 
insamlingen av empirin har noggrant framställts med hänsyn till frågeställningen som 
undersökningen grundar sig på. Ett enkelt mätverktyg togs fram med hjälp av excel där relevant data 
angående leveransprecisionen sammanställdes. 

I en kvalitativ studie mäts validiteten efter hur väl information från texter och intervjuer tolkas. Det 
handlar om att författaren måste kunna analysera och uppfatta mer än vad som sägs i en intervju, 
som exempelvis kroppsspråk (Patel och Davidson 2003, 103). Förkunskaper om problematiken som 
ska undersökas är också viktigt för att uppnå god validitet i kvalitativ studie, med en god förkunskap 
kan den som utför undersökningen ställa relevanta frågor i en intervju (Patel och Davidson 2003, 
104). 

I den kvalitativa delen av undersökningen kan validiteten anses vara något bristfällig. Författarna som 
utfört undersökningen har innan undersökningens start ingen erfarenhet av att arbeta i 
avropssystemet. I undersökningens startskede granskades de relevanta systemen noggrant för att få 
ökad kunskap och därmed ökad möjlighet till god validitet. Granskningen pågick i två veckor vilket 
kan ha varit för lite. Detta innebär att författarna kan ha missat relevanta frågor som bör undersökas. 
För att åtgärda den potentiellt bristfälliga validiteten formulerades frågor där respondenterna till viss 
del kan svara fritt. Med ett bredare utrymme för svar ökar möjligheterna för författarna att få mer 
kunskap gällande problematiken som undersöks. 

2.5 Intervjuer 
De intervjuer som utförs angående JM:s digitala verktyg är av standardiserad karaktär med ett visst 
inslag av låg standardisering. När en intervju är av standardiserad karaktär innebär det att alla 
personer som intervjuats får frågorna i samma ordning och att varje intervju har samma frågor. Detta 
har gjorts för att öka validiteten av undersökningen. Låg standardisering innebär att intervjuns 
struktur formas beroende på vem som intervjuas, frågorna och dess ordning varierar för att olika 
personer kan ha olika synvinklar på vad som undersöks (Patel och Davidson 2003, 72). 

En person kan dessutom uppleva en viss problematik med systemet som en annan person inte 
upplever, då är det viktigt att ta reda på mer om den upplevda problematiken från den intervjuades 
synvinkel. Nya frågor uppstår då som författarna inte har med i intervjumallen för att få den breda 
förståelsen som är nödvändig för att komma fram till en slutsats. Det är detta som är inslaget av låg 
standardisering. När avvikelsen är avklarad återgår intervjun till den standardiserade karaktären. 

De personer som intervjuas får tillgång till intervjumallen innan intervjutillfället. Anledningen till 
detta är att ge respondenterna möjligheten att tänka ut vad de egentligen tycker och tänker. Kvalitén 
på intervjun ökar då den intervjuade kanske inte vet svaret på frågan direkt efter att den ställts. 
Stressmomentet att behöva svara direkt på en fråga elimineras och den intervjuade kan i lugn och ro 
formulera sitt svar. 
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2.6 Anskaffning av kunskap 
I en forskningsprocess är det första steget att identifiera ett problem som man vill undersöka (Patel 
och Davidson 2003, 40). När det finns ett problem att studera ska kunskap insamlas. Relevanta 
förkunskaper erfordras för att god validitet ska uppnås i en vetenskaplig studie (Patel och Davidson 
2003, 104). Mot bakgrund av detta inledde författarna undersökningen med att samla in nödvändiga 
kunskaper om JM:s system genom att granska dessa. Granskningen kompletterades med möten med 
tjänstemän som arbetar med systemen för att få den nödvändiga kunskapen som erfordras för denna 
undersökning. 
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3. Nulägesbeskrivning 
3.1 Företaget 
3.1.1 JM 
År 1945 bildades företaget John Mattson Byggnads AB som sedermera bytte namn till JM AB. På 50- 
talet expanderade JM, nya bostadsområden producerades i Stockholm och JM var det bolaget som 
introducerade boendeformen rad-och kedjehus. På 60-talet var byggproduktionen intensiv i Sverige, 
miljonprogrammet hade lanserats och JM drog fördelar av detta. Företaget växte ytterligare och JM 
köpte upp andra företag. Kolmårdens djurpark är ett av de stora projekten som JM låg bakom på 60- 
talet (JM AB, Historik 2019). 

Idag har JM 2600 anställda och omsätter cirka 16 miljarder kronor. JM:s primära fokus är byggande 
av bostäder och företaget har med tiden växt till en av de största aktörerna i norden inom 
bostadsproduktion. I Stockholmsregionen producerar JM även kommersiella lokaler. De områden JM 
har sitt primära fokus på är storstäder och universitetsstäder (JM AB, Kort om JM 2019). 

Den operativa verksamheten är indelad i 6 affärsenheter: JM Bostad Stockholm, JM Bostad Riks, JM 
Norge, JM Finland, JM Entreprenad och JM Fastighetsutveckling. Den affärsenhet där 
undersökningen utförts på är JM Bostad Stockholm (JM AB, Kort om JM 2019). Affärsenheterna är 
indelade i regioner och JM Bostad Stockholm är indelad i de fyra regionerna Stockholm stad, 
Stockholm nord, Stockholm syd och Stockholm öst. De regionerna som undersökningen har utförts 
på är stad och syd (JM AB, Insidan 2019). 

3.1.2 JM Supply 
För att effektivisera produktionen lanserade JM 2017 dotterbolaget JM Supply (Ratsit AB, 2019). De 
logistikmedarbetare som JM Supply förfogar över har som arbetsuppgifter att bära in byggmaterial 
till byggarbetsplatserna under kvällstid. Idén är att detta ska underlätta leveransflödet som pågår på 
byggarbetsplatsen under ordinarie arbetstid. Leveranserna som logistikmedarbetarna bär in är i de 
flesta fall planerade till klockan 15:00. När arbetsdagen är över vid klockan 15:30 bär JM Supply in 
materialen till byggarbetsplatsen (Arbetsledare 1, JM AB). 

3.2 Projekten 
3.2.1 Projekt 1 
Projektet består av 229 lägenheter fördelade på 9 trapphus (Platschef 1, JM AB). Stomresningen är 
färdig och det invändiga arbetet pågår. Leveransflödet består därför främst av tamburdörrar, köks- 
och badrumsinredning samt gips och reglar. Leveranserna lossas på två lossningsplatser på olika sidor 
om fastigheten, vilket har komplicerat förutsättningarna för att mäta leveransprecisionen. 

Under tre dagar pågick demontering av lyftkranen, vilket gjorde att den lossningsplats med högst 
frekvens av leveranser delvis spärrades av. Till följd av detta hade arbetsledarna inte många 
leveranser inplanerade. Planeringen av dessa leveranser utfördes i ett elektroniskt schema för att 
undvika leveranskrockar. 

3.2.2 Projekt 2 
Detta projekt omfattar 199 lägenheter i 6 trapphus och är beläget söder om Stockholm (Platschef 2, 
JM AB). I detta projekt pågår stomskedet och stomkomplettering parallellt, vilket innebär att 
leveransflödet är intensivt. 

Bredvid byggarbetsplatsen pågår markarbeten inför ett kommande projekt där JM ska bygga nya 
bostäder. Mot bakgrund av detta är leveransflödet till projektets område intensivt där det är många 
lastbilar som hämtar bortschaktad jord och sten. På denna arbetsplats finns det fyra lossningsplatser 
där två är direkt anslutna till bilvägen. 
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Projektet har även tillgång till en logistikarbetsledare och agerar som en kontaktperson mellan JM 
Supply och JM. Logistikarbetsledaren planerar flödet av levererat material till arbetsplatsen och är 
den person som delvis tar emot leveranser under arbetstiden. 

3.2.3 Projekt 3 
Hösten 2017 startade detta projekt som omfattar 137 bostäder fördelat på tre huskroppar (Platschef 
3, JM AB). I huskropp ett och två pågår inredningsarbetet och i hus tre pågår stomarbetet. Projekt 3 
har flera hus i olika skeden som påverkar både materialflödet och leveransflödet. Vid 
undersökningstiden levererades exempelvis dörrkarmar till inredningen samtidigt som plattbärlag 
levererades till stomarbetet. 

Detta var det enda projektet som inte hade tillgång till en logistikarbetsledare. Det som gjorde 
projektet unikt jämfört med de övriga projekten var nyttjandet av ett centrallager. De leveranser som 
planerades till inredningsarbetet lagrades i ett centrallager beläget nära byggarbetsplatsen. 
Leveransdatumet i avropssystemet angav vilket datum centrallagret skulle få produkterna 
levererade. Utifrån detta gjorde arbetsledaren en egen planering för leveransernas ankomst till 
byggarbetsplatsen. 

3.2.4 Projekt 4 
Projekt fyra är beläget söder om Stockholm och omfattar 138 lägenheter fördelade på tre huskroppar 
(Platschef 4, JM AB) Huskropp ett är vid tiden för undersökningen nästan färdigställd. De arbeten 
som återstår innan lägenhetsinnehavarna flyttar in är avslutande installationsarbeten samt åtgärder 
av eventuella problem som uppdagats i besiktningen. Stommen på huskropp två är rest och det 
invändiga arbetet pågår. Detta inkluderar arbeten som exempelvis köksmontering och uppsättning 
av innerväggar. På huskropp tre pågår stomresningen. 

Leveranserna till detta projekt är varierande då alla huskroppar befinner sig i olika byggskeden. Till 
huskropp tre levereras främst prefabricerade byggelement som lyfts av från lastbilarna med hjälp av 
byggarbetsplatsens lyftkran. Till huskropp två levereras exempelvis köks- och badrumsinredning samt 
gipsskivor och reglar. 

Det finns tre lossningsplatser på detta projekt där huskropp tre har två av de lossningsplatserna. För 
att undvika leveranskrockar har detta projekt en logistikarbetsledare som samordnar leveranserna 
och sammanställer allt i ett schema. Detta schema finns tillgängligt för arbetsledarna. 
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4. Teoretisk referensram 
4.1 Logistik 
4.1.1 Bakgrund 
Industrialismen som pågick under första halvan av 1900-talet gav upphov till företag i annorlunda 
strukturer jämfört med idag. Den dåvarande marknaden fokuserade på standardisering av 
produktionen och tillverkningen utfördes i de flesta fall i stora volymer. Anledningen till detta var 
dels att förutsättningarna var enklare, dels att efterfrågan var större. Företag kunde således utforma 
sin organisation och administration i fristående former. Avdelningar och funktioner inom företag 
arbetade självständigt utan att vara beroende av varandra (Storhagen 2018, 15). 

De faktorer som utgjorde lönsamma metoder under industrialismen har idag försvunnit och detta har 
i sin tur påverkat uppbyggnaden av företagen. Utbudet har passerat efterfrågan och standardiserade 
produktionsflöden anses inte längre vara optimalt. De varor och tjänster som idag tillhandahålls 
anpassas efter kundens behov, samtidigt som leveransprocessen måste ske snabbt och effektivt. 
Detta medför ett helt nytt sätt att marknadsföra, tillverka och distribuera till kunder. Organisation 
och administration är idag sammanslagna inom företag, arbetet sker gemensamt och strävar mot 
samma mål. Avdelningar och funktioner får inte längre agera oberoende av varandra, dessa delar av 
företaget måste ha ett samspel för att kunna bemöta kundernas behov (Storhagen 2018, 15). 

4.1.2 Vad är logistik? 
Det råder delade meningar om vad logistik egentligen är och definitionen kan anses vara diffus. 
Logistik handlar om förflyttning och lagring av material samt produkter från råvara till konsumerande 
kund. Processen innehåller huvudsakligen tre olika delmoment: planering, implementering och 
kontroll. Den syftar till att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Logistik behandlar även 
informationsflödet som materialhanteringen medför (Council of Supply Chain Management 
Professionals, 2019). 

Logistikens aktiviteter från leverantör till slutkund innehåller primärt tre olika delar och dessa delar 
utgör tillsammans logistikens försörjningskedja. Den första delen är materialförsörjning som framför 
allt berör inköpsprocessen som sker mellan leverantör och köpande företag. Nästa del kallas 
produktion och det är i detta moment som materialet eller produkten bearbetas och framställs för 
kunden. Slutligen handlar den tredje delen om distribution som inkluderar aktiviteterna transport, 
materialhantering och materiallagring (Björklund 2018, 16). 

Figur 4.1.2 visar en förenklad illustration av logistikens aktiviteter. 

Figur 4.1.2 (Björklund 2018, 16). Förenklad illustration av logistikens aktiviteter.
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4.1.3 Materialförsörjning 
Detta är första momentet i hela logistikprocessen och den handlar om de aktiviteter som sker mellan 
företaget och dess leverantörer. Denna del av försörjningskedjan brukar även kallas för inköp och 
den brukar indelas i två olika grupper utifrån ett logistiskt perspektiv. Material och varor 
kategoriseras som en grupp medan köp av tjänster blir en annan grupp. 

Det finns vissa fundamentala faktorer som man utgår från när man utför ett inköp. Dessa aspekter är 
följande: pris, kvalitét, försörjning, kvantitet och tid (Storhagen 2018, 90). 

Det finns flera olika skäl till att företag väljer att köpa in produkter eller tjänster från leverantörer. 
Dessa företag är medvetna om den kompetens som de besitter och väljer därför en utomstående 
aktör som är expert inom området. Detta innebär att det köpande företaget kan fokusera på sin 
kärnverksamhet och reducera kostnaderna genom att frigöra resurser. Genom att använda sig av 
externa aktörer vill det köpande företaget öka sin effektivitet (Björklund 2018, 17). 

Inköpsstrategin som företag har idag är att skapa långsiktiga relationer med sina leverantörer. Det 
köpande företaget avstår från att konkurrera leverantörer mot varandra i syfte att få fram lägre 
priser. Företag fokuserar istället på att behålla sina strategiskt viktiga leverantörer då detta anses 
vara viktigt för att uppnå framgång. Anledningen till detta är att det köpande företaget vill undvika 
konsekvenser såsom ökade administrationskostnader, osäkerhet på arbetsplatsen och potentiella 
missförstånd mellan företaget och leverantören (Björklund 2018, 17). 

4.1.4 Produktion 
Med begreppet produktion avses bearbetning och tillverkning av den önskade produkten eller 
tjänsten. Denna del innehåller allt från råvaruframställning till bearbetning och montering. Inom 
produktionen finns det vissa aspekter som det producerande företaget måste beakta såsom 
planering, ledtider och utnyttjandet av resurser (Björklund 2018, 17). 

Produktionsprocessen är antingen funktionsorganiserad eller flödesorganiserad. I en 
funktionsorganiserad produktion finns det en variation inom tillverkningen. Metoden innebär att 
man framställer olika produkter och att detta utförs i varierande satser. Själva tillverkningen av 
produkten sker i olika områden inom fabriken. Varje område utgör en avdelning som innehåller en 
maskingrupp med uppgift att bearbeta en specifik del av produkten. På det här sättet färdas olika 
produkter genom olika avdelningar för att slutligen bli färdigställd. Denna typ av produktionsprocess 
är lämpad för fabriker som vill hålla låga styckkostnader för produkterna i varje avdelning. Å andra 
sidan finns det vissa negativa effekter såsom lång genomloppstid, hög kapitalbindning och 
komplicerade förutsättningar för planering (Oskarsson et al 2013, 85 - 86). 

En flödesorganiserad produktion har en annorlunda organisation och den är uppbyggd med 
produktflödet som utgångspunkt. Processen innebär ett rakt flöde där varje produkt som tillverkas 
har egna avdelningar som innehåller maskingrupper anpassade för den genomgående produkten. 
Produkten förflyttar sig från station till station inom en egen avdelning och varje produkt eller 
produktgrupp har en egen flödesorganisation. Produktionstypen innebär att genomloppstiden blir 
kort och detta medför en låg kapitalbindning. Däremot finns det några nackdelar med denna process 
och då gäller det främst balanseringen av stationerna som är problematisk. Utöver det blir detta 
monotont och arbetstempot är i de flesta fall högt, detta resulterar i förslitningsskador på 
produkterna (Oskarsson et al 2013, 86 - 87). 

4.1.5 Distribution 
Distributionssystemet syftar till att föra vidare den färdigställda produkten från företagets varulager 
till slutkunden. I denna process är det i de flesta fall flera olika företag som samarbetar och förmedlar 
produkten till den konsumerande kunden. Distribution innebär att företagets produkter blir 
tillgängliga för marknaden, detta betyder att både fysiska och administrativa aktiviteter inkluderas i 
detta moment (Storhagen 2018, 58). 
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Problematiken med distribution uppstår i samband med att producenter och konsumenter ställer 
olika krav på det pågående flödet. Tiden är ett av dessa problem och den blir synlig då producenter 
utför sin tillverkning kontinuerligt medan konsumenter väljer att köpa i intervall. En annan svårighet 
som ingår i distributionen är geografiska spridningar som finns mellan producenter och konsumenter. 
Utöver det har efterfrågan en central betydelse för distributionen och den kan skilja sig mellan 
parterna. Producenter föredrar att tillverka i stora satser och variationen av produkterna är 
begränsade. Konsumenterna å andra sidan efterfrågar både små kvantiteter och olika varianter 
(Björklund 2018, 20). 

4.1.6 Transport 
Transporten av produkten eller produkterna syftar huvudsakligen till att skapa tidsnytta, men även 
platsnytta. Transportsättet avgör både leveransprecisionen och tiden det tar att transportera 
produkten. De mest förekommande transportsätten är lastbil, järnväg, båt och flyg. Det finns flera 
olika faktorer som avgör valet av transportmetod och beslutet varierar beroende på situationen 
(Björklund 2018, 17). 

Infrastrukturen är en aspekt som avgör val av transportslag. Vägnätet har en tät struktur och detta 
medför att de flesta företag väljer att använda sig av lastbilstransporter. Avståndet från vägnätet till 
hamnar, tågterminaler och omlastningslager är också en avgörande faktor. En annan aspekt är 
transportavståndet som styr valet av transportmedel. Om sträckan är kort och transporten sker inom 
Europa eller nationellt är det vanligtvis lastbil som gäller. Däremot brukar flyg och sjöfart användas 
för längre sträckor och interkontinentala transporter. Avståndet har även en stor inverkan på 
tidsfaktorn för transportprocessen. Konsumenter kräver i de flesta fall korta ledtider och beroende 
på hur långt avståndet är väljer producenten den mest fördelaktiga transportmetoden (Björklund 
2018, 18). 

Vidare är vikt och volym en annan faktor gällande valet av transportslag. Transportmedel som båt 
eller järnväg är mer lämpliga för större leveranser. Om leveransen är mindre är det vanligt att 
transporten sker med lastbil eller flyg. Förutom vikt och volym är frekvensen av leveranserna 
ytterligare en aspekt som används vid bedömning av transportsätt. Hög frekvens av sändningar 
medför att transporten utförs med lastbilar och låg frekvens leder till att producenten väljer 
järnvägstransporter eller båt (Björklund 2018, 18). 

4.1.7 Lager 
Lagring inkluderas i flera olika delar av försörjningskedjan såsom distribution, produktion och 
materialförsörjning. Efterfrågan styr produktens tillverkningsgrad och produktion sker inte 
omedelbart. Produkten förvaras i lager för att sedan skickas vidare och anledningen till detta är att 
producenten vill undvika långa ledtider. Genom att ha ett lager blir producenten inte lika känslig för 
störningar och kan hantera oförutsedda händelser mer effektivt. Samtidigt innebär lagring att 
producenten kan frigöra olika funktioner från varandra i försörjningskedjan och skapa en självgående 
process (Björklund 2018, 20). 

4.1.8 Leveransservice 
Leveransservice är ett mått som visar kundens uppfattning om leverantörernas arbete i 
logistikprocessen. En av dessa serviceelement är leveranssäkerheten som anger hur fullständig 
leveransen är. Leveranssäkerhet beaktar och bedömer olika faktorer som berör en specifik leverans. 
Dessa aspekter är följande: rätt vara, rätt mängd och rätt kvalité. Orsakerna till en låg 
leveranssäkerhet kan bero på administrativa fel, skador under transporten eller lagrings- och 
plockningsfel (Björklund 2018, 25). Ett annat serviceelement är leveransprecisionen som baseras på 
hur väl leverantörerna håller sig till de givna tidsramarna och om leveransen kommer i rätt tid 
(Björklund 2018, 18). 
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4.1.9 Bygglogistik 
Den logistikmodell som används inom byggindustrin är annorlunda jämfört med andra 
verksamhetsområden. Det finns tre olika egenskaper som utmärker byggbranschen gällande logistik 
och det är följande: 

 Unika produkter 
 Platsbaserad produktion 
 Tillfälliga multiorganisationer 

 
Unika produkter innebär att materialvalet som tillämpas för varje byggnadsprojekt är olika. Detta 
grundar sig på att olika kunder har olika krav på hur byggnadsprojektet ska uppföras. Arkitekten 
spelar också en avgörande roll i denna process på grund av alla kreativa krav som arkitekten ställer 
på projektet. Alla dessa krav från arkitekten medför situationsanpassade lösningar som tjänstemän 
på byggarbetsplatsen måste lösa, vilket i sin tur försvårar logistikprocessen (Prolog Bygglogistik AB, 
2018). 

Inom byggindustrin sker uppförandet av projektet i en platsbaserad form. Denna produktionstyp 
innebär att förutsättningarna för varje byggnadsprojekt är annorlunda och att produktionen inte är 
standardiserad. Till följd av att byggarbetsplatsen måste anpassas till förutsättningarna som råder blir 
det svårt att förutse och planera projektet, vilket i sin tur medför en osäkerhet för produktionen. Det 
är även begränsat med utrymme på byggarbetsplatserna och detta komplicerar hela 
logistikprocessen inom byggsektorn. Samtidigt påverkas byggarbetsplatserna av externa faktorer 
såsom väderförhållanden och hinder från leverantörens sida (Prolog Bygglogistik AB, 2018). 

Utöver det sker även uppförandet av ett byggnadsprojekt i temporära multiorganisationer. 
Arbetsgruppen förändras för varje nytt projekt som startas och det är hela tiden olika medarbetare 
som samarbetar i varje projekt. Alla medarbetare får således varje gång anpassa sig till en ny 
arbetsgrupp och medarbetare med ett nytt arbetssätt. Samtidigt är det flera olika yrkesgrupper som 
konstant byts in och ut på byggarbetsplatsen. Temporära multiorganisationer kan skapa problematik 
gällande logistikprocessen då byggarbetsplatsen kan ha olika medarbetare vid olika projekt (Prolog 
Bygglogistik AB, 2018). 
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4.2 Digitalisering 
Utvecklingen för digitaliseringen har ökat snabbt och har påverkat flera sektorer inom arbetslivet. 
Användning av digitala system har blivit allt mer vanligt för många yrkesgrupper och 
arbetsuppgifterna utförs idag till stor del med digitala system (Sandblad 2018, 28). 
Arbetsmiljöverkets rapport konstaterar att 84 % av alla mellan 16 och 64 år använder sig av digitala 
system på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket 2016, 26). 

Digitaliseringen har även gett upphov till nya former av organisering och utformning på 
arbetsplatsen. I denna förändring inkluderas olika arbetsformer såsom distansarbete, flexibla kontor, 
arbete via mobiltelefon och virtuella organisationer. Samtidigt har administrationen för företagen 
blivit större och administrativa uppgifter för anställda har ökat på arbetsplatsen (Sandblad 2018, 28). 

Den digitala utvecklingen har dessutom medfört att företag blivit mer effektiva i sitt arbetssätt. 
Digitaliseringen har delvis utbytt mänsklig arbetskraft mot digitala system inom olika områden. Detta 
innebär att företag har kunnat spara både tid och pengar. Utöver det har digitaliseringen haft en 
betydelsefull roll gällande informeringen. Digitala system genererar, lagrar och tillhandahåller 
information som berör både företaget och externa aktörer (Sandblad 2018, 13). 

Informeringen har under de senaste decennierna förbättrats och blivit mer omfattande. Företag kan 
idag samla in, analysera och rapportera data genom olika digitala verktyg. Genom detta kan 
information angående verksamheten och dess omgivning förses till de anställda. Det företag försöker 
åstadkomma med detta är att kunna ge anställda på olika nivåer en bild om hur företaget fungerar 
och hur den skulle kunna fungera. Denna metod syftar till att kunna fatta beslut gemensamt och på 
det sättet föra verksamheten i önskvärd riktning (Cöster 2017, 13 - 14). 

Alla dessa faktorer har samverkat i utvecklingen för digitaliseringen och skapat en ny grund för 
många verksamheter. Arbeten inom olika sektorer har genomgått reformer och utformats utifrån 
den digitala arbetsmarknaden som råder i nuläget. Behovet av den digitala kompetensen har ökat 
och det återstår flera olika branscher som kommer att behöva rekonstrueras till följd av 
digitaliseringen (Sandblad 2018, 29). 

4.2.1 Digitalisering inom byggsektorn 
Enligt Vismas digitaliseringsindex är byggsektorn en av de sämsta branscherna gällande digitalisering 
på arbetsplatsen. Studien konstaterade även att nyttjandet av digitala verktyg var väldigt låg inom 
områden som berör administration och ekonomi (Visma, 2018) En annan undersökning som har 
utförts av Svensk Byggtjänst påpekar att digitaliseringsgraden inom byggsektorn är låg men att det 
finns en positiv utveckling inom området. Svensk Byggtjänst redovisar även i sin undersökning att 
byggsektorn ser möjligheter med digitaliseringen som kan främja och effektivisera byggprocessen. 
Undersökningen som baseras på intervjuer påpekar också att 70 % av de tillfrågade anser att de har 
kommit halvvägs eller längre i digitaliseringsprocessen. Samtidigt som 25 % ansåg att de precis hade 
påbörjat processen (Svensk byggtjänst AB, 2017). 

Byggsektorn har under en lång tid varit skeptisk till en ökad digitalisering inom branschen. 
Implementeringsprocessen anses vara problematisk till följd av de interna och externa utmaningar 
som ett byggnadsprojekt medför. En dålig erfarenhetsåterföring från tidigare projekt till kommande 
projekt har ytterligare fördröjt processen (Spång och Papari 2017, 27). 

En annan faktor som har påverkat digitaliseringsprocessen är att byggnadsprojekt utförs i 
projektform. Genom att ha ett projektbaserat arbetssätt uppstår per automatik brister i 
implementeringen av digitala verktyg. Centrala delen av företaget blir på det sättet geografiskt 
åtskild och detta leder till att kontakten försämras. Den centrala delen av företaget visar många 
gånger en tendens till att inte förse medarbetarna på projektet med nödvändig information gällande 
digitala verktyg. Medarbetarna på projekten får istället hjälpa varandra och påskynda 
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inlärningsprocessen. I projekten är även behovet av teknisk support för alla dessa digitala verktyg 
väldigt stort (Spång och Papari 2017, 27). 

Vidare bedöms digitaliseringen inom byggsektorn vara en både tidsmässig och ekonomisk förlust. 
Verktyg och produkter som inte är fullt utvecklade eller testade innebär ett risktagande för 
byggföretagen. I projekten är det i de flesta fall praktiska lösningar som löser problemen och inte de 
digitala verktygen. Implementeringen av digitala verktyg försvåras också av att projekten genomförs 
på kort tid. De digitala verktyg som implementeras hinner inte etablera sig i verksamheten till följd av 
korta testtider. Genom att företaget centralt effektiviserar både informations- och 
erfarenhetsåterföringen kan denna process förbättras (Spång och Papari 2017, 27). 
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5. JM:s digitala system 
5.1 Avropssystemet 
5.1.1 Bakgrund 
Avropssystemet lanserades i februari år 2013. Innan avropssystemet fanns utfördes alla beställningar 
av material och verktyg via mejl och telefon. De enkla leveranserna beställdes genom att endast ringa 
eller mejla leverantörerna. Dessa leveranser var exempelvis skruvar, arbetskläder, verktyg eller 
byggmaterial som endast behövde en leverans. Det förekom även beställningar där hela 
beställningen inte kunde levereras i en och samma leverans. Skalväggar, plattbärlag och kök är 
exempel på sådana leveranser. Vid dessa beställningar bifogade arbetsledarna även en leveransplan i 
ett exceldokument via mejl till leverantörerna. (Produktägare, JM AB). Trots att arbetsledarna idag 
har tillgång till avropssystemet förekommer det att beställningar görs via mejl och telefon. 

Kontakten mellan arbetsledare och leverantörer var mer personlig innan avropsystemet lanserades, 
arbetsledare som använt sig av en viss leverantör på ett projekt föredrog gärna samma leverantör till 
nästa projekt. Relationen till kontaktpersonen hos leverantören blev då mer personlig och kontakten 
med denne kunde vara i många år. I samband med att avropssystemet togs i bruk började de 
personliga relationerna försvinna mer och mer. (Arbetsledare 2, JM AB). Nu kan inte arbetsledarna 
längre välja fritt bland alla de leverantörer som finns på marknaden, avropssystemet reglerar vilka 
leverantörer som arbetsledarna får välja mellan (Produktägare, JM AB). 

En av de stora nackdelarna med att låta arbetsledarna fritt välja bland marknadens alla aktörer ansåg 
JM var att det var svårt att ha kontroll över leveranserna och spara information om uppkomna 
leveransstörningar (Produktägare, JM AB). Arbetsledarna förde anteckningar vid uppkomna 
leveransstörningar som endast de själva hade tillgång till. När en leverantörs tjänst på ett projekt tar 
slut hålls ett slutmöte. På slutmötet förhandlar arbetsledarna och leverantörerna. Arbetsledarna tar 
upp de störningar som orsakats av leverantören och som kostat arbetsplatsen pengar, även 
leverantörerna kan ha synpunkter som kostat dem pengar. Leverantörerna och arbetsledarna räknar 
sedan ut vilka kostnader som motparten åsamkat under projektets gång, en överenskommelse 
förhandlas fram angående vilken part som ska betala en viss summa pengar till motparten 
(Arbetsledare 2, JM AB). 

Om det finns ett system som både leverantörerna och arbetsledarna är uppkopplade mot blir det 
lättare att spara information om leveransstörningar, det eliminerar samtidigt risken att anteckningar 
angående leveransstörningar försvinner. Förhandlingsprocessen blir följaktligen enklare. Om en 
leverantör inte är medveten om en viss störning som uppdagats fem månader tidigare påverkar inte 
det förhandlingsprocessen då den informationen är given i systemet. Mot bakgrund av detta ansåg 
JM att det vore fördelaktigt med ett system som lagrade alla störningar som kan orsakas av 
leverantörer (Produktägare, JM AB). 

Utöver den enkla processen med att lagra störningar ansåg JM att det fanns flera anledningar som 
gjorde att utvecklingen av ett avropssystem var nödvändig. En av dessa anledningar var att man ville 
ha information om hur leveransprecisionen såg ut på JM:s arbetsplatser. Innan avropssystemet 
lanserades fanns det inga möjligheter för huvudkontoret att veta hur leveransprecisionen såg ut 
(Produktägare, JM AB). Arbetsledarna förde då endast anteckningar om störningar för sin egen skull 
inför slutmötet med leverantörerna (Arbetsledare 3, JM AB). 

Avropssystemet ger huvudkontoret möjligheten att se leveransprecisionen för respektive leverantör 
och den totala leveransprecisionen för alla leverantörer. Om det är en leverantör som frekvent 
orsakar leveransstörningar och arbetsledarna samtidigt noterar detta i avropssystemet blir det 
enklare för centrala inköp att agera mot dessa leverantörer. Om problemen är tillräckligt stora kan 
vitesavgifter vara aktuella. Avropssystemet ger alltså centrala inköp en möjlighet att bli medvetna om 
leverantörer som frekvent orsakar störningar på flera byggarbetsplatser. Centrala inköp får därmed 
ett underlag för att eventuellt byta leverantör vid ramavtalstidens slut (Produktägare, JM AB). 
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5.1.2 Avropssystemet 
Avropssystemet är ett webbaserat internt system som är avsedd för JM:s anställda och 
ramavtalspartners. Systemet innehåller olika produkter och tjänster från materialleverantörer, 
entreprenörer och konsulter som JM har ett ramavtal med. Det är genom detta system som olika 
avrop, alltså beställningar under projektets gång görs. En annan del av systemet är möjligheten till 
godsmottagning som ger ett underlag till JM för att kunna mäta leveransprecisionen. Avropssystemet 
används huvudsakligen av arbetsledare ute i produktion och är framtaget för att underlätta deras 
hantering av avrop och godsmottagning (Entreprenadingenjör och Arbetsledare 4, JM AB). 

Den typ av material eller tjänst som avropas i systemet kan variera beroende på behov och aktuell 
tidpunkt under projektet. Det går att avropa frekventa produkter som skruvar och maskiner och 
detta kan utföras kontinuerligt. När det gäller avrop i större volym som kökssnickerier och balkonger 
skapas först en leveransplanering och utifrån detta kan man göra avrop vid rätt datum och tidpunkt. 
Bortsett från avrop och godsmottagning innehåller systemet även färdiga mallar på 
monteringsanvisningar för olika produkter (Entreprenadingenjör och Arbetsledare 4, JM AB). 

Avropssystemet består primärt av fem olika delar och dessa delar är utformade och anpassade för 
både arbetsledare och leverantörer eller entreprenörer. Den första delen är att söka efter en produkt 
eller tjänst och denna del berör främst arbetsledare. När man söker finns det möjlighet till att filtrera 
och söka efter valfri leverantör eller entreprenör. Nästa moment är att skicka avropet och då kan 
man bestämma antal, leveransdatum och leveranstid av en viss produkt eller tjänst (JM AB, Insidan 
2019). 

Tredje delen handlar om att arbetsledaren granskar avropet och skickar den till leverantören som 
sedan ger en orderbekräftelse. Den fjärde delen berör förändringar och hinder gällande avropet och 
ifall detta uppstår kan både arbetsledare och leverantörer ändra avrop och leveransplaner. Sista 
delen av avropssystemet handlar om godsmottagningen. I detta moment kan arbetsledaren välja att 
utföra en godsmottagning ifall leveransen är komplett utifrån alla aspekter. Vid leveranser som inte 
är fullständiga kan en inrapportering av leveransavvikelse och reklamation utföras (JM AB, Insidan 
2019). 

5.1.3 Hur ett avrop går till 
95% av alla beställningar utförs av regioninköpare och entreprenadingenjörer. Deras beställningar 
berör främst material som ska beställas i stora volymer och som det i förväg går att räkna ut 
åtgången på. Genom att granska bygghandlingar kan regioninköparen eller entreprenadingenjören 
besluta om produktval, mängd och storlek. Dessa beställningar innehåller även en överenskommelse 
med leverantören eller entreprenören gällande leveransplaneringen. Parterna enas om hur 
leveransen ska delas upp och under vilken tidsperiod som produkterna ska levereras 
(Regioninköpare, JM AB). 

Arbetsledare kan utifrån den leveransplanering som har gjorts med leverantören eller entreprenören 
gå in på avropssystemet och avropa en del av beställningen åt gången. Arbetsledaren har möjlighet 
att avropa under den tidsram som har bestämts och kan ange ett specifikt datum och klockslag för 
leveransen. Detta görs till följd av att byggarbetsplatserna i de flesta fall inte har tillräckligt med plats 
för att kunna förvara material i väntan på att de ska monteras (Arbetsledare 4, JM AB). 

Avropssystemet används också av arbetsledare för beställningar av frekventa produkter och verktyg. 
Byggmaterial som det är stort spill på och som har ett högt åtgångstal räknas som frekventa 
produkter. Dessa produkter kan vara allt från spik till råspont. Å andra sidan är det vanligt att man 
hyr in verktyg från uthyrningsföretag som exempelvis Cramo. Däremot kan det förekomma tillfällen 
då man köper in verktyg om behovet uppstår (Arbetsledare 4, JM AB). 
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Figur 5.1.3 visar hur ett avrop går till. 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 5.1.3. Hur ett avrop går till. 
 

5.1.4 ÄTA - beställningar 
Ett byggnadsprojekt är oförutsägbart med fördröjda och ändrade tidsplaner. Bygghandlingar blir gång 
på gång reviderade för att ge plats åt nya lösningar och i vissa fall kan en revidering innebära att en 
teknisk lösning inte är möjlig. Om ett sådant scenario inträffar leder det till att ÄTA-arbeten uppstår. 
Förutsättningarna ändras då för byggarbetsplatsen och det kan innebära att en arbetsledare blir 
tvungen att hyra in personal från en bemanningsentreprenör för att kunna genomföra 
ändringsarbetet. Tillgången av inhyrd personal är en förutsättning som är nödvändig för att kunna 
förhindra produktionsstörningar under projektets gång (Arbetsledare 4, JM AB). 

ÄTA-arbeten kan avropas genom avropssystemet, däremot är det inte vanligt förekommande bland 
arbetsledarna. Arbetsledarna upplever att det inte är praktiskt att använda sig av avropssystemet för 
dessa ändamål. I de flesta fall upptäcker man ÄTA-arbeten när entreprenören är närvarande på 
byggarbetsplatsen. Då informeras entreprenören istället på plats angående ÄTA-arbetet och 
entreprenadsumman justeras utifrån det. 

I vissa fall uppstår ritningsrevideringar efter att en underentreprenör är färdig med arbetet. Det kan 
då exempelvis vara el-kablar som måste dras om efter att en annorlunda teknisk lösning önskats 
(Arbetsledare 4, JM AB). 

Det finns möjlighet att beställa ÄTA-arbeten genom avropssystemet. Däremot föredrar arbetsledare 
att ringa eller mejla entreprenörerna ifall ett ÄTA-arbete uppstår. Detta på grund av att 
arbetsledarna anser att beställningar av ÄTA-arbeten i avropssystemet är komplext. En annan orsak 
är att arbetsledarna kan i vissa fall göra felaktiga bedömningar gällande tidsuppskattningar för ÄTA- 
arbeten. Det är därför vanligt att arbetsledare väljer att kontakta entreprenören direkt (Arbetsledare 
4, JM AB). 

5.1.5 Tjänster 
Det förekommer att arbetsledarna använder avropssystemet för att avropa tjänster från 
entreprenörer. Detta berör främst arbetsmoment som är upplagda i avropssystemet på ett 
strukturerat och metodiskt sätt. Vid dessa avrop får arbetsledarna valmöjligheten att lägga upp sin 
order utifrån enheter. Ett exempel på detta är golvläggning som kan väljas med enheten per lägenhet 
och i detta fall blir mängden på avropet antal lägenheter som behöver golvläggning (Arbetsledare 4, 
JM AB). 

5.1.6 Leverantörer och entreprenörer 
Leverantörerna och entreprenörerna är också anslutna till avropssystemet och detta är en 
förutsättning för att kunna skapa en god kommunikation mellan alla parter. När ett avrop görs 
föreslår avroparen ett leveransdatum till mottagaren som antingen kan bekräfta datumet eller ange 
ett annat datum. Datumen som föreslås för en entreprenör som ska utföra ett arbete är kopplade till 
produktionstidplanen. Entreprenören har alltså redan godkänt tiden det ska ta att utföra arbetet när 
entreprenadingenjören upphandlade tjänsten. Datumet då entreprenören ska starta arbetet kan 
dock komma att ändras då förseningar kan uppstå (Entreprenadingenjör, JM AB). 
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5.1.7 Godsmottagning 
Både fullständiga godsmottagningar och leveransavvikelser som uppstår under produktionsskedet 
ska rapporteras i avropssystemet. Detta för att JM ska kunna mäta leveransprecisionen ute på 
byggarbetsplatserna och utifrån detta stödja arbetsledarna i arbetet gentemot leverantörer och 
entreprenörer. Mätningen blir även ett sätt för JM att se den verkliga mängden av leveransstörningar 
och samtidigt ett bedömningsunderlag som JM kan använda vid framtida val av entreprenörer och 
leverantörer (Arbetschef, JM AB). 

Godsmottagningar kan utföras i avropssystemet på datorn eller via en webbaserad plattform på 
mobilen. På datorn sker godsmottagningsprocessen genom att man först söker efter själva avropet. 
För att hitta avropet finns det två alternativa vägar, mina avrop och projektets avrop. I funktionen 
mina avrop är valmöjligheterna angående information följande: status på avropet, kategori på 
avropet, datum för avropets skapande, datum för avropets sista dag, beskrivning eller ordernummer 
och leverantör. Den andra funktionen som är projektets avrop har flera alternativ gällande 
informationen. I denna del kan arbetsledarna föra in uppgifter om avropsstatus, leverantör, 
ordernummer, åtgärd, reklamation, ordertyp, giltighetsperiod för avropet, handläggare, 
kontaktpersoner, produktgrupper och leveransadresser (JM AB, Insidan 2019). 

Efter att arbetsledaren har hittat önskat avrop i systemet blir nästa steg att utföra själva 
godsmottagningen. I avropet benämns leveransen eller leveranserna som orderrader och det är i 
denna del som arbetsledaren har möjlighet att godsmottaga. Genom att gå in på sidan 
godsmottagning som illustreras med en figur i själva avropet kan godsmottagningen utföras. De val 
som arbetsledaren har i godsmottagningsdelen är följande: ta emot markerad leverans, ta emot alla 
leveranser, annullera avrop och framför reklamation (JM AB, Insidan 2019). 

Ett annat sätt att utföra godsmottagningar är i en webbaserad plattform som är anpassad för 
mobiltelefoner. Denna godsmottagning har en annorlunda uppbyggnad jämfört med 
avropssystemets godsmottagning på datorn. Godsmottagningsdelen på den mobila versionen 
innehåller detaljerad information om en eller flera leveranser som projektet förväntas få vid ett visst 
datum och klockslag. Det finns även historik från tidigare leveranser som projektet har tagit emot. 
Dessa leveranser benämns även i den mobila versionen som orderrader i godsmottagningsdelen. Det 
är i en orderrad som arbetsledare kan välja att ta emot eller reklamera en leverans i den mobila 
versionen (JM AB, Insidan 2019). 

En orderrad i den mobila versionen innehåller följande information: produkt, projektnummer, 
projektnamn och leverantör. Genom att gå in på en orderrad kan man granska leveransen mer 
utförligt och hitta uppgifter såsom antal att ta emot, begärt leveransdatum och begärt klockslag. När 
en godsmottagning utförs fyller arbetsledaren i orderraden med ytterligare data och detta berör då 
den mottagna mängden, det faktiska leveransdatumet och det faktiska klockslaget (JM AB, Insidan 
2019). 

Arbetsledare är den aktör som har störst användning av godsmottagningsdelen och det ingår även i 
deras arbetsuppgifter att göra godsmottagningar. En leverans som är fullständig ska rapporteras in i 
godsmottagningsdelen och en leverans som är ofullständig ska reklameras i godsmottagningsdelen 
(Arbetschef, JM AB). Om en inrapportering inte sker inom sju arbetsdagar blir leveransen per 
automatik godkänd och fullständig. All inrapportering av godsmottagningar och leveransavvikelser 
förs in i ett annat system som heter BI-systemet. Det är i BI-systemet som statistik och 
leveransprecision för JM:s alla leverantörer och entreprenörer finns (Produktägare, JM AB). 
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Figur 5.1.7 visar hur godsmottagningsprocessen ser ut. 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 5.1.7. Godsmottagningsprocessen. 
 

5.2 Inköpssystemet 
5.2.1 Bakgrund 
Centrala inköp är den avdelning på JM som upphandlar, upprättar och skriver ramavtal med de olika 
entreprenörer och leverantörer som JM väljer. Dessa avtal benämns som ”strategiska ramavtal” och 
de aktörer som binder dessa avtal på JM kallas för strategiska inköpare (Inköpare, JM AB). Ett 
ramavtal är ett avtal mellan beställare och en eller flera entreprenörer eller leverantörer. Ramavtalet 
fastställer villkoren för framtida avtal och de villkor som skall ingå i dessa (Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2018). Det är genom ett ramavtal som framtida beställningar under projektets 
gång kan utföras och dessa beställningar kallas för avrop (Tidningen Byggindustrin AB, 2016). 

Inköpssystemet uppstod i samband med att man ville digitalisera alla ramavtal som JM har med sina 
entreprenörer, leverantörer och konsulter. Innan inköpssystemet utvecklades lagrade man alla 
dokument i olika pärmar. Systemets primära funktion är visualisering av alla avtal, men det 
förekommer även att upphandlingar sker genom inköpssystemet i centrala inköp (Produktägare, JM 
AB). 

I en region kan det pågå flera projekt samtidigt och de aktörer som utför inköpen för varje enskilt 
projekt benämns som inköpare. Det finns två typer av inköpare som båda arbetar operativt i 
projekten, regioninköpare och entreprenadingenjör. Dessa inköpare är tilldelade ett eller flera 
projekt som de ansvarar för. Regioninköparen har samtidigt det yttersta ansvaret för planeringen av 
inköpen som sker på alla projekt i varje region. Utöver det förser regioninköparen 
entreprenadingenjörerna med nödvändig information gällande inköp och 
entreprenadupphandlingar. De ramavtal som centrala inköp har tagit fram är utgångspunkten för 
regioninköparna och entreprenadingenjörerna (Regioninköpare, JM AB). 

5.2.2 Systemets innehåll och funktion 
Inköpssystemet är ett internt webbaserat system som används av JM och i detta system finns alla 
entreprenörer och leverantörer som JM har ett ramavtal med. I detta system kan JM:s tjänstemän 
som är anställda ute i produktion få tillgång till ramavtalen och granska alla villkor som gäller. De 
villkor som finns utgår från ramavtalet och man kan även finna olika bilagor som är utformade utifrån 
dessa villkor. Bilagorna är indelade i olika kategorier och dessa kategorier är följande: logistik, 
arbetsgång, projektförutsättningar, förteckningar, beställningsunderlag och kontaktlistor (JM AB, 
Insidan 2019). 

I systemet finns även möjlighet för tjänstemän att kunna göra en bedömning av entreprenörer och 
leverantörer. Detta kan utföras genom funktionen ”synpunkter” och den finns tillgänglig för varje 
entreprenör och leverantör som JM har. Genom att klicka på funktionen ”synpunkter” blir man 
dirigerad till en annan hemsida som kallas självserviceportalen. Det går även att öppna funktionen 
”synpunkter” genom att direkt gå in på självserviceportalen (JM AB, Insidan 2019). 

Det är genom denna funktion tjänstemän kan föra fram sina åsikter angående upplevd problematik. 
De områden som det i allmänhet uppstår svårigheter kring är följande: avtal, arbetsmiljö, kvalitet, 
ledtider, logistik, miljö och kostnader (JM AB, Insidan 2019). Dessa åsikter blir sedan ett underlag 
som centrala inköp delvis utgår från när det görs en bedömning av en entreprenör eller leverantör. 
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Utöver det blir det här ett sätt för centrala inköp att kunna stödja tjänstemän ute i produktionen och 
bidra till ett förbättrat materialflöde (Entreprenadingenjör, JM AB). 
 
Figur 5.2.2 visar hur inköpssystemet fungerar. 

 

Figur 5.2.2. Hur inköpssystemet fungerar. 
 

5.2.3 Beställningsprocessen 
I inköpssystemet väljer inköparna på respektive region mellan de olika leverantörer och 
entreprenörer som finns upphandlade. Leverantörerna tillhandahåller byggarbetsplatserna med alla 
typer av material och produkter som behövs på en byggarbetsplats. Entreprenörerna är de som vid 
en beställning blir underentreprenör och utför de arbeten som JM inte har egen personal för. Dessa 
tjänster kan vara allt från målning till rörläggning (Arbetsledare 2, JM AB). 

JM:s projekt har olika förutsättningar vilket medför att inköparna måste anpassa beställningarna till 
de olika projekten. När en inköpare beställer en tjänst av en entreprenör görs det i samråd med 
projektets platschef och i de flesta fall tar man ett gemensamt beslut vid val av entreprenör. 
Däremot kan det hända att platschefen begär att få en viss entreprenör till sitt projekt. Detta 
önskemål kan baseras på en positiv erfarenhet som platschefen har från tidigare arbeten med just 
denna entreprenör (Inköpare, JM AB). 

Vid vissa fall kan centrala inköp oberoende av inköparen och platschefen välja en entreprenör för ett 
projekt. I det fallet handlar det om en entreprenör som har ett pågående ramavtal med JM och som 
för tillfället inte är placerad på ett projekt. Genom att centrala inköp tilldelar och väljer en 
entreprenör för ett projekt säkerställer man att entreprenören inte blir utan arbete (Inköpare, JM 
AB). 

Innan en beställning sker ska vissa kriterier vara uppfyllda. Dessa kriterier varierar beroende på vilken 
produkt eller entreprenad det handlar om och hur ramavtalet är utformat. Vid produktbeställningar 
måste leverantören få tillgång till relevanta bygghandlingar och vilket datum första leveransen är 
planerad. Krav ställs från leverantörer att beställaren måste utföra beställningen en viss tid innan 
första leveransen och dessa tidskrav kan variera beroende på val av leverantör (JM AB, Insidan 2019). 

Vid beställning av entreprenader anordnas först ett planeringsmöte. Inköparen, entreprenören och 
tjänstemän på det berörda projektet går igenom förutsättningarna för arbetet som ska genomföras. 
Entreprenören som utför arbetet ska ha tillgivits relevanta bygghandlingar för att kunna lämna en 
offert till beställaren. Senast en vecka innan arbetet påbörjas ska ett startmöte hållas med 
beställaren och entreprenörens arbetsledning (JM AB, Insidan 2019). 
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5.3 BI-systemet 
5.3.1 Bakgrund 
BI-systemet är ett business intelligence-program som sammanför och visualiserar flera olika 
databaser i en gemensam plattform. Sammanställningen av flera olika databaser innebär att 
användare får möjlighet att analysera data som direkt eller indirekt är kopplade till varandra. 
Visualiseringen av databaserna sker i form av tabeller, grafer och olika diagramtyper. Programmet 
anpassas till verksamheten och utifrån det väljs visualiseringsmodeller avsedda för olika ändamål 
(Produktägare, JM AB). 

5.3.2 Innehåll och användning 
BI-systemet innehåller olika databaser från olika källor och beroende på användare kan de anslutna 
databaserna variera. Avropssystemet förser BI-systemet med information såsom avropsprodukt, 
avropsdatum, avropstid, avropsdag, ändringar av avrop, godsmottagningar, leveransavvikelser och 
reklamationer. Inköpssystemet å andra sidan tillhandahåller BI-systemet med synpunkter angående 
leverantörer (JM AB, Insidan 2019). 

Den information som samlas från avropssystemet sammanställs i olika visualiseringsmodeller. En av 
dessa visualiseringsmodeller innehåller statistik gällande leveranssäkerhet och leveransprecision. 
Statistiken är indelad i tre kategorier och dessa kategorier är följande: rätt dag, rätt tid och rätt 
kvalité. Dessa tabeller resulterar i sin tur i andra visualiseringsmodeller såsom grafer och 
stapeldiagram (JM AB, Insidan 2019). 

Kategorierna räknas i procentsatser och bedömningen varierar beroende på kategori. Rätt dag och 
rätt tid resulterar enbart i två fall som är 0 % eller 100 %. Detta innebär att om en leverans är 
försenad oavsett antal dagar respektive antal timmar blir detta direkt 0 % i statistikmätningen. 
Däremot baseras kategorin rätt kvalité på om det är fel märkt, fel packat, fel produkt eller om det har 
framförts en reklamation angående leveransen. Procentsatserna i kategorin rätt kvalité resulterar på 
samma sätt som rätt dag och rätt tid, alltså i 0 % eller 100 % (Produktägare, JM AB). 

Databasen från inköpssystemet utmynnar i en visualiseringssida i BI-systemet som innehåller alla 
inrapporterade synpunkter angående JM:s leverantörer. BI-systemet sorterar alla synpunkter och 
belyser de leverantörer med flest synpunkter genom ett mosaikdiagram. Bortsett från diagrammet 
finns även alla dessa synpunkter i tabellform. Denna tabell är utformad utifrån alla leveranser som en 
specifik leverantör har skickat. Det finns även andra uppgifter i tabellen såsom datum, projektnamn, 
personen som skapat synpunkten och själva synpunkten (JM AB, Insidan 2019). 
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6. Genomförande 
6.1 Statistikmätning 
Studien av leveransprecisionen på JM:s byggarbetsplatser utfördes på fyra projekt söder om 
Stockholm. Från BI-systemet inhämtades information om de planerade leveranserna för respektive 
projekt. Informationen som hämtades från BI-systemet innehöll vilken leverantör det handlade om 
samt leveransdatum och eventuell leveranstid. Informationen från BI-systemet kompletterades med 
hur stor omfattningen av leveransen var vilket hämtades från avropssystemet. I excel 
sammanställdes all information angående leveranserna i en tabell. När en leverans anlände till 
arbetsplatsen kontrollerades klockslaget för ankomsten, dess rådata fördes sedan in i tabellen. 

6.1.1 Leveranser 
Det största problemet som stöttes på när mätningarna skulle genomföras var att många leveranser 
inte var klockslagsleveranser. Klockslagsleveranser är de leveranser som det finns en förväntad 
ankomsttid på. De leveranser som saknade förväntad ankomsttid hade endast ett förväntat 
ankomstdatum och detta komplicerade undersökningen. Frågan som uppstod var hur en mätning av 
leveransprecisionen ska utföras när det inte finns en tid att utgå från. Det problematiska är att när 
det endast finns ett datum att utgå från blir det svårt att förutspå när en leverans kan anlända. 
Författarna har dessutom inte haft möjligheten att ständigt vara ute på lossningsplatsen då 
intervjuer på arbetsplatserna har utförts parallellt med statistikinmätningen. 

Klockslagsleveranserna kontrollerades genom att stå på byggarbetsplatsens lossningsplats 15 
minuter innan den angivna leveranstiden, om leveransen visade sig vara för tidig fanns då 
möjligheten att notera detta. Författarna utförde kontrollerna i skift och skiftens tid varade mellan 30 
till 60 minuter. När en leveransstörning uppdagats försökte författarna i största möjliga mån att 
ständigt vara närvarande på lossningsplatsen för att registrera leveranstiden. Vid de tillfällena då en 
leveransstörning sammanföll med en intervju ställde sig en av författarna omedelbart på 
lossningsplatsen igen efter att intervjun avslutats. Om en leverans var försenad samtidigt som en 
intervju pågick frågades den person som mottagit leveransen om tiden för ankomsten. 

Som tidigare nämnts var de flesta leveranserna inte klockslagsleveranser vilket gjorde det 
problematiskt gällande syftet att mäta leveransprecisionen. Statistikinmätningen för de leveranserna 
fick delvis en annan innebörd, leveransernas ankomster registrerades i en egen kategori skild från 
klockslagsleveranserna. Skälet till att dessa leveranser registrerades i en egen kategori var att det kan 
anses vara enklare att leverera på rätt dag, än vad det är att leverera på rätt tid. Således ansåg 
författarna att det vore ologiskt att inte hålla dessa två leveranstyper isär, då förutsättningarna för 
när det börjat vara en leveransstörning dessutom är olika. 

Klockslagsleveranserna är ofta de leveranser som kan ha en negativ påverkan på 
produktionstidplanen, om dessa leveranser inte kommer i tid kan inte viktiga moment utföras på 
byggarbetsplatsen. Vidare kostar det pengar att begära en leverans på en specifik tid, vilket även det 
låg till grund för beslutet att skilja på dessa två typer av leveranser. 

Utöver de två kategorierna som nämnts registrerades en viss typ av leverans i en tredje kategori, 
nämligen mejl eller telefon. Med mejl eller telefon avses de leveranser som det inte funnits någon 
information om i avropssystemet eller på arbetsplatsen. En annan kategori var 
underentreprenörernas leveranser. Dessa leveranser registrerades för syftet att påvisa att det kan 
finnas en ansenlig andel leveranser som väldigt få eller ingen har vetskap om. 

De tidsmässigt ospecifika leveranserna och de för författarna okända leveranserna registrerades 
genom att stå på byggarbetsplatsens lossningsplats och invänta dessa. När en leverans anlände 
kontrollerades fraktsedeln i syfte att få information om leveransen. Den information som eftersöktes 
var beställare, avsändare, produkt, leveransdatum och eventuell leveranstid. 
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Leveransens ordernummer noterades också vilket användes för sökning av leveranser i 
avropssystemet. Om leveransen fanns i avropssystemet kunde information erhållas som inte fanns 
på fraktsedeln som exempelvis planerat leveransdatum. Information om leveransdatum var nämligen 
inte alltid givna i fraktsedeln. 

6.2 Intervjuer 
Intervjuerna har genomförts i syfte att finna bristerna i JM:s digitala system och riktades mot 
arbetsledarna. Det faller sig naturligt att endast intervjua arbetsledare då det främst är dessa 
tjänstemän som använder sig av JM:s digitala verktyg. Innan intervjumallen för dessa intervjuer togs 
fram utfördes en intervju med produktägaren till avropssystemet. Produktägaren är anställd på JM:s 
IT-avdelning och var en av de personer som låg bakom arbetet med avropssystemets framtagande. 

6.2.1 Intervju produktägare 
Syftet med intervjun med produktägaren var att få en förståelse för vad som föranledde utvecklingen 
av avropssystemet. Den primära frågeställningen var hur JM arbetade innan avropssystemet fanns 
och vad JM ville uppnå med avropssystemets framtagande. Kunskapen som erhölls från denna 
intervju var delvis det som avgjorde intervjumallens utformning som senare användes vid 
intervjuerna med arbetsledarna. 

6.2.2 Intervjuer med arbetsledare 
Intervjuerna med arbetsledarna utfördes parallellt med mätningen av leveransprecisionen. Det första 
som gjordes när författarna anlände till ett nytt projekt var att boka upp tre intervjuer med tre olika 
arbetsledare som utfördes senare på samma vecka. När en överenskommelse om datum och tid 
uppnåtts fick arbetsledarna i förväg ta del av intervjumallen som skickades via mejl. För att förenkla 
analysen av intervjuerna spelades de in med hjälp av en röstinspelare på en mobiltelefon. 

Det största problemet som stöttes på under genomförandet av intervjuer var att arbetsledarna inte 
alltid var förberedda inför intervjuerna. Även fast intervjumallen skickades till arbetsledarna två till 
tre dagar innan intervjun hade de inte alltid tid att läsa igenom den. Vissa frågor ansågs vara diffusa 
och resulterade i felaktiga uppfattningar av frågans innebörd. Detta medförde att arbetsledarna vid 
vissa frågor hade svårt att ge ett svar vilket ledde till att frågan behövdes preciseras med konkreta 
exempel. 

Efter varje enskild intervju transkriberades den direkt och transkriberingen antecknades på ett 
detaljrikt sätt. De specifika detaljerna som antecknades utöver vad respondenterna svarade var vilket 
tonläge de hade när de svarade på en fråga och även vilket kroppsspråk de visade. Detta resulterade i 
att transkriberingen återberättade intervjun på en djupare nivå, vilket i sin tur ledde till att analysen 
av intervjuerna blev mer konkret. Exempelvis kunde en respondent svara ja på en viss fråga, när 
svaret i själva verket var mer tveksamt. 

6.3 Behörighet till systemen 
Innan granskningen av systemen kunde påbörjas behövde författarna behörighet till dessa. Detta var 
en process som tog totalt två veckor. Vid undersökningens start hade författarna endast 
mejladresser tillhandahållna av JM. Då allt arbete utförts på privata datorer uppstod direkt 
problematik vid försök av inloggning på JM:s insida. Tack vare stöd från JM:s IT-avdelning framkom 
det att datorerna saknade en programvara som behövde laddas ner och installeras. När 
programvaran väl var installerad kunde JM:s insida nås, i samband med detta uppdagades det att 
författarna ej hade behörighet till något av systemen som var intressanta för undersökningen. Efter 
samtal med produktägaren av avropssystemet erhölls behörighet till avropssystemet, 
inköpssystemet och BI-systemet. Trots att författarna hade behörigheterna som krävdes slutade inte 
problemen där. Tillgång till två av fyra projekt i systemen saknades och det löstes efter ett samtal 
med projektens arbetschef. 
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6.3.1 Instudering av JM:s system 
Alla behörigheter erhölls inte samtidigt vilket medförde att instuderingen av JM:s system har skett 
parallellt med anskaffandet av behörigheten. Författarna erhöll kunskapen om systemen genom att 
noggrant granska dessa. Det system som är det centrala för denna undersökning är avropssystemet, 
vilket gjorde att det största fokuset riktades mot det. Ett möte bokades med en entreprenadingenjör 
och en arbetsledare som noggrant förklarade hur systemet används och vad det har för funktioner. 
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7. Resultat 
7.1 Leveransmätning 
7.1.1 Avropssystem datum 
I denna del redovisas resultatet av de leveranser som är datumbaserade och inte har en angiven 
ankomsttid. Kolumnen ”Egen mätning” presenterar statistik för alla fyra projekt gällande kompletta 
leveranser och leveransstörningar. Denna mätning baseras på författarnas observationer på de olika 
projekten som ingått i fältstudien. ”JM:s mätning” inkluderar data hämtat från avropssystemet och är 
resultatet av arbetsledarnas inrapportering i systemet. 

”JM:s mätning” innehåller statistik från kategorierna ”kompletta leveranser” och 
”leveransstörningar”. Dessa värden ger en indikation på nyttjandet av avropssystemet. Statistiken 
visar frekvensen av utförda godsmottagningar och inrapporterade störningar. Enligt fältstudien är 
andelen kompletta leveranser 80 % och leveransstörningar 20 %. Utifrån ”JM:s mätning” kan det 
konstateras att 95 % av alla kompletta leveranser blev automatiskt godkända. Vidare påvisar 
statistiken att endast 40 % av alla leveransstörningar blev inrapporterade i avropssystemet. 
 
I tabell 1 visas resultatet av avropssystemets datumbaserade leveranser. 

 

Avropssystemet 
Leveranser 

Projekt Dag 
 Egen mätning JM:s mätning 

 Kompletta leveranser Leveransstörningar 
Antal Kompletta leveranser Leveransstörningar Utförda godsmottagningar Automatiskt godkända Inrapporterade störningar Automatiskt godkända 

Projekt 1 4 4 0 0 4 0 0 

Projekt 2 8 8 0 0 8 0 0 

Projekt 3 8 4 4 0 4 2 2 

Projekt 4 5 4 1 1 3 0 1 

Total antal 25 20 5 1 19 2 3 

Total - 80% 20% 5% 95% 40% 60% 

Tabell 1. Resultatet av avropssystemets datumbaserade leveranser. 
 

7.1.2 Avropssystem klockslag 
Detta avsnitt innehåller statistik från avropssystemets klockslagsleveranser. Leveranserna är både 
datumbestämda och tidsbestämda. Strukturen och inhämtningen av data är identisk med tabell 1. 

Utfallet av fältstudien visar att 55 % av alla klockslagsleveranser anlände vid fel tidpunkt. Statistiken 
från avropssystemet redovisar att 0 % av alla dessa leveranser inrapporterades som en störning. 
Avropssystemet inrapporterade istället alla dessa störningar som godkända leveranser. I fältstudien 
utgjorde andelen kompletta klockslagsleveranser 45 %. Andelen inrapporterade godsmottagningar i 
avropssystemet uppgick till 60 % för de ”kompletta leveranserna”. 
 
I tabell 2 visas resultatet av avropssystemets klockslagsleveranser. 
 

Avropssystemet 
Leveranser 

Projekt Klockslag 
 Egen mätning JM:s mätning 

 Kompletta leveranser Leveransstörningar 
Antal Kompletta leveranser Leveransstörningar Utförda godsmottagningar Automatiskt godkända Inrapporterade störningar Automatiskt godkända 

Projekt 1 5 2 3 2 0 0 3 

Projekt 2 1 0 1 0 0 0 1 

Projekt 3 1 0 1 0 0 0 1 

Projekt 4 4 3 1 1 0 0 1 

Total antal 11 5 6 3 0 0 6 

Total - 45% 55% 60% 0% 0% 100% 

                        
Tabell 2. Resultatet av avropssystemets klockslagsleveranser.
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7.1.3 Mejl och telefon 
I denna del redovisas resultatet av de leveranser som inte beställts via avropssystemet. 
Klockslagsleveranserna redovisas på höger sida och de leveranser som saknar tidsangivelse 
presenteras på tabellens vänstra sida. Den data som utgör resultatet är inhämtat från de mätningar 
som utförts i fältstudien. 

Enligt tabellen anländer 71% av alla klockslagsleveranser på den begärda tidpunkten. Samtidigt som 
de datumbestämda leveranserna har en leveransprecision på 94%. 

I tabell 3 visas resultatet av leveranserna.  
 

Leveranser 
Mejl/telefon 

Projekt Dag Klockslag 
 Egen mätning Egen mätning 

Antal Kompletta leveranser Leveransstörningar Antal Kompletta leveranser Leveransstörningar 

Projekt 1 6 6 0 1 1 0 

Projekt 2 5 4 1 9 6 3 

Projekt 3 1 1 0 2 1 1 

Projekt 4 4 4 0 2 2 0 

Total antal 16 15 1 14 10 4 

Total - 94% 6% - 71% 29% 

Tabell 3. Resultatet av leveranserna. 
 

7.1.4 Sammanställning 
I denna del presenteras sammanställningen av alla leveranser, här inkluderas även 
underentreprenörernas leveranser. Gällande underentreprenörerna är det bara antalet som 
presenteras. 

Leveransprecisionen i denna tabell baseras på de datumbestämda leveranser och 
klockslagsleveranser tillsammans. I kolumnen för mejl och telefon visas den totala 
leveransprecisionen för alla fyra projekt som resulterade i 83 %. 

Fältstudien som utfördes för avropssystemets leveranser konstaterar att den totala 
leveransprecisionen för alla 4 projekt blev 69 %. Den data som har hämtats in i avropssystemet och 
som utgör kolumnen ”JM:s mätning” redovisar en total leveransprecision på 89 %. 

Sammanställningen visar även det totala antalet leveranser som fältstudien har inmätt, vilket uppgick till 
85 leveranser. Den totala leveransprecisionen för alla dessa leveranser blev 76 % och denna procentsats 
inkluderar inte underentreprenörernas leveransprecision.  

I tabell 4 visas sammanställningen av alla mätningar. 

Sammanställning 
Leveranser 

Projekt  

 Egen mätning JM:s mätning 
UE Mail/telefon Avropssystemet Avropssystemet 

Antal Antal Leveransprecision Antal Leveransprecision Antal Leveransprecision 
Projekt 1 9 7 100% 9 67% 9 100% 
Projekt 2 3 14 71% 9 89% 9 100% 
Projekt 3 6 3 66% 9 44% 9 78% 
Projekt 4 1 6 100% 9 78% 9 78% 
Total 19 30 83% 36 69% 36 89% 

 

Total antal leveranser Total leveransprecision (UE inkluderas ej) 
85 76% 

 
Tabell 4. Sammanställning av alla mätningar.
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Tveksam 
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9% 
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8% 
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7.2 Intervjuer 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts. De frågeställningar som ingår 
i denna del är hämtade från intervjumallen. 

7.2.1 Leveransstörningar 
 Är leveransstörningar ett återkommande problem? 

 
I diagram 1 visas svaren för ovanstående fråga.  

 

Diagram 1. Svar på frågan ”Är leveransstörningar ett återkommande problem?”. 
 

Den större andelen av respondenterna upplever inte leveransstörningar som ett återkommande 
problem. Stomarbetsledarna är de som upplever minst problem med leveransstörningar. De 
respondenter som upplevt mest problem med leveransstörningar är de arbetsledare som är 
ansvariga för de invändiga arbetena. 

 
7.2.2 Avropssystemet 

 Är avropssystemet en plattform som du känner dig trygg med? 
 

I diagram 2 visas svaren för ovanstående fråga.  
 

 

Diagram 2. Svar på frågan ”Är avropssystemet en plattform som du känner dig trygg med?”. 
 

Avropssystemet beskrivs av arbetsledarna som ett fungerande system. Samtidigt anser arbetsledarna 
att det finns brister och att systemet behöver utvecklas. Vissa arbetsledare tycker att en del av 
leverantörerna inte är uppkopplade i systemet. 
Det finns leverantörer som inte använder avropssystemet där arbetsledare kan lägga ett avrop som 
de inte får en återkoppling på. Trots dessa brister känner majoriteten av arbetsledarna trygghet med 
systemet. 
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 Är beställningsverktyget i avropssystemet användarvänligt? 

 
I diagram 3 visas svaren för ovanstående fråga.   

 

Diagram 3. Svar på frågan ”Är beställningsverktyget i avropssystemet användarvänligt?”. 

 

Beställningsverktyget är enligt 18 % av respondenterna en bristfällig del av avropssystemet. Ett 
problem som belystes var att processen för en beställning innehåller för många steg. Den 
information som systemet kräver under en beställning anses av arbetsledarna vara överflödig. Vissa 
arbetsledare bedömer fritextbeställningen i systemet som dålig. Det förekommer även att 
leverantören har svårt tolka komplexa fritextbeställningar. Detta leder till att leverantören blir 
tvungen att kontakta arbetsledaren. 

Det som upplevs positivt med avropssystemet är att alla leverantörer är samlade på samma 
plattform. Till följd av att alla leverantörer finns i avropssystemet behöver inte arbetsledarna ha flera 
konton och inloggningar för att utföra beställningar. Vidare har det även konstaterats att externa 
kataloger är ett bra verktyg för att beställa diverse material och produkter. 

 
 Är funktionen för att söka efter rätt material eller produkt användarvänligt? 

 
I diagram 4 visas svaren för ovanstående fråga. 

 
 

Diagram 4. Svar på frågan ”Är funktionen för att söka efter rätt material eller produkt användarvänligt?”. 

 
Av de arbetsledare som använder avropssystemet ansåg 82 % att det är för avancerat att söka och 
hitta material i systemet. Det stora problemet som arbetsledarna belyste är att en del produkter inte 
har samma namn i systemet som det har ute på byggarbetsplatsen. På vissa produkter går det inte 
att söka på artikelnumret för att få fram produkten som efterfrågas. Utöver det påpekade 
arbetsledarna att sökfunktionen kräver en helt korrekt stavning för att kunna hitta produkten, vilket 
komplicerar sökprocessen. 

Tveksam 
9% 

Ja 
9% 

Nej 
82% 
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 Är godsmottagningsdelen i avropssystemet användarvänligt? 

 
I diagram 5 visas svaren för ovanstående fråga. 

 
 

Diagram 5. Svar på frågan ” Är godsmottagningsdelen i avropssystemet användarvänligt?”. 
 

Av de tillfrågade respondenterna är det inte alla som använder sig av godsmottagningsdelen i 
avropssystemet och 42 % av arbetsledarna hade ingen kunskap om verktyget. De som däremot 
använder sig av det upplever att det tar för lång tid att genomföra en godsmottagning och att det är 
för komplicerat. Ett vanligt förekommande svar är att det önskas en enklare godsmottagning där 
arbetsledaren endast behöver göra ett knapptryck som bekräftar att leveransen är komplett. 

 
 

 Rapporterar du leveransavvikelser i systemet? 
 

I diagram 6 visas svaren för ovanstående fråga. 
 

 

Diagram 6. Svar på frågan ”Rapporterar du leveransavvikelser i systemet?”. 
 

En del av de intervjuade som svarade nej påpekade att JM Supply utförde deras godsmottagningar 
och inrapporterade leveransavvikelser i systemet. Vissa av respondenterna konstaterade att de 
ibland rapporterade in störningar och att storleken var en avgörande faktor. 
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 Använder alla leverantörer avropssystemet? 

 
I diagram 7 visas svaren för ovanstående fråga.  

 

Diagram 7. Svar på frågan ”Använder alla leverantörer avropssystemet?”. 
 

Majoriteten av de intervjuade konstaterade att det finns en problematik gällande leverantörers 
nyttjande av avropssystemet. Arbetsledarna påpekade att vissa leverantörer var dåliga på att 
bekräfta avropen. Dessa leverantörer föredrog att arbetsledaren istället skulle mejla eller ringa vid 
beställningar. Arbetsledarna var dock tydliga med att de flesta leverantörer använde systemet. 

 
 

 Känner du att avropssystemet har anpassats och utformats efter dina behov som 
arbetsledare? 
 

I diagram 8 visas svaren för ovanstående fråga. 
 

 

Diagram 8. Svar på frågan ”Känner du att avropssystemet har anpassats och utformats efter dina behov som arbetsledare?”. 

 

Den andelen av respondenterna som är tveksamma till denna fråga har både haft positiva och 
negativa åsikter angående systemets utformande. Det har lyfts fram att en av de stora fördelarna 
med systemet är möjligheten att kunna se andra arbetsledares avrop. Vid sjukdomsfall har alltså en 
kollega möjligheten att ha koll på den sjukes leveranser. Ur ett tidsperspektiv anser arbetsledarna att 
systemet inte är utformat för en arbetsledare och att vissa delar av systemet är för tidskrävande. 
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7.2.3 Inköpssystemet 
 Använder du inköpssystemet för att föra in synpunkter? 

 
I diagram 9 visas svaren för ovanstående fråga. 

 
 

Diagram 9. Svar på frågan ”Använder du inköpssystemet för att föra in synpunkter?”. 

 

Av de intervjuer som genomförts har respondenterna indikerat på att det inte är många som är nöjda 
med det nya inköpssystemet. Den tidigare versionen av inköpssystemet ansågs vara mer 
användarvänlig och strukturerad. Respondenterna upplever svårigheter med att hitta leverantörerna 
och de tillhörande dokumenten som ska finnas tillgängliga i inköpssystemet. De tillhörande 
dokumenten kan vara avtal och kontaktlistor. Enligt en av respondenterna är det vanligt 
förekommande med tomma mappar. 

 
 Ger inrapporteringen av synpunkterna någon effekt? 

 
I diagram 10 visas svaren för ovanstående fråga. 

 
 

Diagram 10. Svar på frågan ”Ger inrapporteringen av synpunkterna någon effekt?”. 
 

Enligt respondenterna finns inte alltid tiden till att lämna synpunkter i inköpssystemet, några 
undviker också detta till följd av att systemet är komplext. En del som har lämnat synpunkter 
upplever att det inte är självklart att centrala inköp agerar vid återkommande leveransstörningar. 
Om arbetsledarna frekvent lägger in synpunkter på samma leverantör upplevs det dock som att 
centrala inköps agerande är bättre. Det förekommer även att centrala inköp inte agerar tillräckligt 
snabbt och att det då istället är arbetsledarna som löser problemet med leverantörerna. Vissa 
arbetsledare har påpekat att centrala inköp borde vara mer delaktig i viteshanteringen vid 
uppdagade leveransstörningar. 
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8. Analys 
8.1 Avropssystemet 
Resultatet visar att JM:s statistik på leveransprecisionen inte stämmer överens med fältstudiens 
statistik. Den data som JM redovisar anger en leveransprecision på 89 %. I motsats till detta visade 
fältstudien ett resultat på 69 %. Detta innebär att det finns en differens på 20 procentenheter. De 
främsta orsakerna till detta anses enligt författarna vara: 

 Komplext system 
 Bristen på tid 
 Definitionen av en leveransstörning 
 Leverantörernas inställning till systemet 

 
8.1.1 Beställningsverktyget 
Det som anses vara komplext med avropssystemet är uppbyggnaden av verktygen för beställning och 
godsmottagning. Trots att 55% av de intervjuade arbetsledarna bedömer att beställningsverktyget är 
användarvänligt tycker 84% att dess sökfunktion är bristfällig. Detta indikerar på att det största 
problemet är sökfunktionen. 

Problematiken med sökfunktionen är sökmotorns förmåga att tolka och behandla ordvalet som 
arbetsledaren väljer i sökningen. Produkten som arbetsledaren söker efter har en annan benämning i 
systemet jämfört med den på byggarbetsplatsen. Samtidigt är sökmotorn väldigt känslig vid stavfel. 
Om en arbetsledare har stavat fel innebär det att sökresultatet visar 0 produkter. Det kan även vara 
svårt att identifiera vissa produkter till följd av att de saknar bilder. 

Sökmotorns brister leder till att arbetsledarna istället behöver göra en fritextbeställning. En 
fritextbeställning betyder att arbetsledarna i detalj får beskriva beställningen till leverantören. Vid 
fritextbeställningar är det vanligt att leverantören inte uppfattar beställningen korrekt. Detta 
resulterar i att leverantören kontaktar arbetsledaren. Konsekvensen av detta blir att arbetsledaren 
vid nästa beställning väljer att kontakta leverantören direkt och avropssystemet förlorar sin funktion. 

8.1.2 Godsmottagningsdelen 
Resultatet påvisar att det endast är 17 % av arbetsledarna som bedömer att godsmottagningsdelen 
är användarvänlig. Fältstudien visade även att 42 % av arbetsledarna saknar nödvändig kunskap om 
denna del. Statistiken grundar sig på komplexiteten och den inställning som arbetsledarna har till 
systemet. 

En nackdel med godsmottagningen anses vara kravet på information. Processen för 
godsmottagningen i systemet innehåller flera olika informationsrutor som måste ifyllas för att 
slutföra godsmottagningen. Arbetsledarna bedömer detta som krävande och föredrar ett enklare 
tillvägagångssätt. 

Ett annat problem gällande godsmottagningen är dess struktur i systemet. Detta synliggörs vid avrop 
som innehåller flera leveranser och orderrader. En godsmottagning som utförs på ett sådant avrop 
kräver att varje leverans i själva avropet behöver godsmottagas enskilt. I kombination med att det 
inte finns en funktion för att kunna söka efter leveransernas ankomstdatum försvåras hela 
processen. 

Detta medför i sin tur att arbetsledarna inte väljer att godsmottaga och frekvensen av 
inrapporterade leveransavvikelser blir låg. JM:s statistik blir då missvisande och det uppstår ett 
mörkertal. 
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8.1.3 Bristen på tid 
Avropssystemets komplexitet gör att det blir ett tidskrävande system att arbeta i. Arbetsledarna 
känner att de inte har den tiden och väljer istället alternativa lösningar. Utifrån fältstudiens 
observationer har det visats att arbetsledarna stundvis föredrar mejl och telefon som 
beställningsverktyg. Detta anses vara mer lämpligt ur ett tidsperspektiv. Det problematiska med 
denna metod är att beställningarna inte registreras i avropssystemet. JM får således ingen data och 
kan inte följa upp dessa beställningar. 

Tiden är en avgörande faktor på byggarbetsplatserna och godsmottagningar bedöms av vissa 
arbetsledare som tidskrävande. I samband med stora leveransstörningar orsakas förskjutningar i 
produktionstidsplanen. Detta kan leda till att planerade arbetsmoment inte går att genomföra. 
Under sådana förhållanden behöver arbetsledaren delegera nya arbetsuppgifter till hantverkarna då 
förutsättningarna har förändrats. En följd av detta är att godsmottagningen blir bortprioriterad för 
att den anses vara mindre viktig för stunden. Risken med detta är att godsmottagningen blir 
bortglömd och ej inrapporterad. 

8.1.4 Definitionen av en leveransstörning 
En faktor som bidrog till ett ökat mörkertal gällande leveransprecisionen är definitionen av vad en 
leveransstörning är. Enligt fältstudien var det endast 8 % av arbetsledarna som alltid rapporterade 
uppdagade leveransstörningar. Å andra sidan var det 42 % som ibland rapporterade avvikelser. Det 
som avgjorde om inrapporteringen utfördes eller inte var omfattningen av störningen. Mindre 
leveranser och därmed mindre störningar har ingen inverkan på produktionstidsplanen. Däremot kan 
större leveranser leda till förskjutningar i produktionstidsplanen och påverka byggdagen negativt. 
Samtidigt är arbetsledarna medvetna om att systemet per automatik godkänner leveransen efter 7 
dagar och detta skapar en trygghet hos arbetsledarna gällande godsmottagningen. 

Av de intervjuade ansåg 67 % att leveransstörningar inte är ett återkommande problem. I jämförelse 
med detta var den totala leveransprecisionen för alla fyra projekt 76 %. Därmed visar fältstudiens 
statistik att arbetsledarna tolkar definitionen av leveransstörningar olika. Detta indikerar att 
majoriteten av arbetsledarna inte bedömer leveransstörningar som ett problem, trots att den totala 
leveransprecisionen inte är fullständig. 

8.1.5 Leverantörernas inställning till avropssystemet 
Fältstudien visade att leverantörernas nyttjande av avropssystemet till viss del var bristfällig. 
Majoriteten av arbetsledarna konstaterade att de hade haft problem med vissa leverantörer gällande 
orderbekräftelsen på lagda avrop. Avrop som inte blir bekräftade av leverantörerna skapar en 
osäkerhet för arbetsledarna angående avropssystemet. Detta blir en avgörande faktor för framtida 
beställningar. Om en arbetsledare vid upprepade tillfällen fått dålig respons från leverantörer blir 
utfallet att tilliten till systemet försämras. Ett fungerande avropssystem kräver alltså att nyttjandet är 
på samma nivå från både leverantörens och arbetsledarens sida. 
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8.2 Leveransprecision 
Fältstudiens statistik för leveransmätningarna visade att datumbestämda leveranser har en högre 
leveransprecision än klockslagsleveranserna. Detta har således lett till att den totala 
leveransprecisionen har höjts. En avgörande faktor för detta är de givna tidsramarna för 
leveranserna. Vid datumbaserade leveranser har leverantören 8 timmar på sig att leverera 
produkten. I motsats till detta har leverantören för klockslagsleveranserna en bestämd tid att förhålla 
sig till. Det är då enklare för leverantören att anpassa sig till de datumbestämda leveranserna jämfört 
med klockslagsleveranserna. 

Till följd av tidsfaktorn blir klockslagsleveranserna mer känsliga för externa faktorer såsom trafik, 
väderförhållanden och oförutsägbara händelser. Samtidigt är dessa beställningar tidsbestämda för 
att arbetsmoment på byggarbetsplatsen kan vara beroende av dessa leveranser. Därmed har 
tidsbestämda leveranser en stor inverkan på produktionstidplanen. Leverantörerna begär också en 
extra avgift från arbetsledarna för dessa tidsbestämda leveranser. Trots de extra kostnaderna visade 
resultatet i fältstudien att klockslagsleveranserna hade en väldigt låg leveransprecision. 

Vidare redovisade fältstudiens resultat en högre leveransprecision vid beställningar utförda via mejl 
eller telefon. Resultatet visade en högre leveransprecision både vid datumbestämda leveranser och 
klockslagsleveranser. Den höga leveransprecisionen beror på att kommunikationen mellan 
arbetsledare och leverantör blir mer tydlig. Genom att använda mejl eller telefon sker kontakten 
direkt och det uppstår en personlig relation mellan parterna. Detta blir en fördel för arbetsledarna 
eftersom engagemanget från leverantörens sida ökar. 

Utöver det konstaterade fältstudien att 19 av 85 leveranser som hade inmätts på projekten var 
underentreprenörernas leveranser. Leveransflödet på byggarbetsplatserna påverkas alltså av 
underentreprenörernas leveranser. I de flesta fall är arbetsledarna inte medvetna om dessa 
leveranser. Detta innebär att planering och kommunikation mellan alla parter på byggarbetsplatsen 
blir avgörande för att uppnå ett effektivt leveransflöde. 

8.3 Inköpssystemet 
Enligt fältstudien är inköpssystemet är en plattform som 42 % av arbetsledarna nyttjar. Den låga 
procentsatsen beror på de förändringar som har skett med systemet. Till följd av att systemet inte är 
lika användarvänligt har rapportering av synpunkter blivit en försvårad process. Risken med de 
ändringar som har utförts i systemet är en minskad frekvens av inrapporterade synpunkter. Detta 
medför att de problem som har uppstått med en leverantör inte åtgärdas. Leverantörernas beteende 
förändras inte och leveransstörningarna blir då återkommande. Det problematiska med detta är att 
om leverantören är anlitad på flera byggarbetsplatser blir konsekvenserna större. På lång sikt 
påverkar detta byggarbetsplatser och leveransstörningarna kvarstår. 

Den effekt som inrapporteringen av synpunkter ger kan anses vara diffus. Fältstudien redovisade att 
42 % av arbetsledarna upplevde en viss osäkerhet kring hanteringen av synpunkterna. Orsaken till 
detta anses vara återkoppling gällande ärendet. Arbetsledarna tycker att den initiala responsen från 
centrala inköp sker snabbt men att de inte blir uppdaterade om ärendets utveckling. Utfallet av detta 
blir en ovisshet på byggarbetsplatsen, vilket kan försämra relationen mellan centrala inköp och 
byggarbetsplatsen. 
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9. Slutsatser 
Avropssystemet är ett fungerande digitalt verktyg med utvecklingspotential. Det finns arbetsledare 
som gärna undviker att arbeta i avropssystemet om möjligheten finns. För att öka användandet av 
avropssystemet behöver JM göra systemet mer användarvänligt. Det är svårt att peka ut en exakt del 
av systemet som är i störst behov av uppgradering då arbetsledarna upplever olika svårigheter. Det 
kan dock konstateras att om sökfunktionen i beställningsverktyget förenklas kommer även 
frekvensen av beställningar i avropssystemet att öka. 

I studien undersöktes även arbetsledarnas användning av inköpssystemet. Resultatet av 
granskningen är att JM:s uppdatering av systemet är misslyckad. Missnöjet från arbetsledarnas sida 
är allt för utbrett för att inte dra slutsatsen att det måste ske en förändring på den fronten. Då rollen 
som arbetsledare är ett tidspressat yrke är det av yttersta vikt att de digitala verktygen är 
tidseffektiva och användarvänliga. Detta stämmer inte överens på inköpssystemet enligt 
arbetsledarnas uppfattning. 

Den upplevda komplexiteten angående JM:s digitala verktyg försvårar huvudkontorets möjligheter 
till att stötta byggarbetsplatserna. De problemen som idag finns med JM:s digitala verktyg spär på 
mörkertalet av både leveranser och leveransstörningar. När beställningar utförs utanför 
avropssystemet har inte centrala inköp någon data om vilka leveranser som förväntas anlända till 
byggarbetsplatserna. Således får de inte heller data som anger att dessa leverantörer missköter sig. 
Följden av detta blir att centrala inköp inte kan vara lika handlingskraftiga mot leverantörer som 
orsakar leveransstörningar. 

Kombinationen av arbetsledarnas tidspress och systemens komplexitet leder till att 
leveransprecisionen på JM:s byggarbetsplatser försämras. Om nödvändiga förändringar utförs i de 
digitala verktygen kommer också användandet av dessa att öka. En ökad inrapportering av störningar 
medför att centrala inköps möjligheter till agerande mot leverantörer blir bättre. På lång sikt kommer 
den kritiska linjen i och med detta effektiviseras då leverantörerna i större utsträckning blir tvingade 
till att förbättra leveransprecisionen. Slutligen innebär detta att det finns en lönsamhet i att göra 
digitala verktygen mer användarvänliga. 

Figur 9 visar hur leveransprecisionen kan förbättras. 
 
 

 

 
Figur 9. Hur leveransprecisionen kan förbättras.
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10. Rekommendationer 
10.1 Rekommendationer till JM 

 Lägga in en leveranskalender i avropssystemet. Detta skulle förenkla processen med 
godsmottagning och samtidigt skapa en enkel översikt med vilka leveranser som förväntas 
anlända till byggarbetsplatsen. 

 Applikation med avropssystemets alla funktioner. Om avropssystemets alla funktioner blev 
tillgängliga i en applikation skulle många beställningar via telefon försvinna. Tillgången till 
verktyget för godsmottagning skulle då också underlättas. 

 Göra det möjligt att söka och sortera leveranser efter datum i avropssystemet. Att söka och 
sortera efter avrop borde förenklas. Om en viss leverans är försenad kan det vara svårt att 
hitta avropet när det inte är möjligt att söka på avropets leveransdatum. 

 Förbättra sökfunktionen. Med en sökfunktion där arbetsledarna kan söka på synonymer till 
produkter kommer värdefull tid att sparas. Sökmotorn behöver också bli smartare. Man ska 
inte behöva stava helt korrekt för att hitta produkten som efterfrågas. Det vore även 
fördelaktigt om sökfunktionen visade förslag på produkter när sökningen påbörjas, 
exempelvis om man skriver bokstaven s borde en rullgardin visa alla produkter på s. 

 Att inköpssystemet återgår till tidigare layout. Allt som arbetsledarna upplevde var bra med 
den tidigare versionen av inköpssystemet har med uppdateringen blivit mycket sämre. 

10.2 Rekommendationer till vidare studier 
 Undersöka möjligheten att skapa en översikt på underentreprenörernas leveranser. 
 Är det möjligt få tillgång till leverantörernas plats? Om man kan se vart leverantörerna är blir 

leveransflödet effektivare då arbetsledare kan planera godsmottagningar av diverse 
leveranser som anländer till byggarbetsplatsen. 

 Automatisk registrering av leveranstiden. Om leveranstiden registreras automatiskt när en 
leverantör anländer till byggarbetsplatsen underlättar det arbetsledarnas arbete gällande 
inrapportering av leveransavvikelser. Det skulle kunna kopplas ihop med leverantörernas 
platsinformation med hjälp av GPS där leveranstiden registreras i avropssystemet när 
leverantören anländer till arbetsplatsen. Alternativt att leverantörerna registrerar sin 
ankomst med hjälp av exempelvis en QR-kod. 

 Undersöka de ekonomiska konsekvenserna vid ett lågt nyttjande av digitala system. 
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