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Sammanfattning 
Byggsektorn kännetecknas av låg produktivitet och höga produktionskostnader samtidigt som 
behovet att effektivisera byggandet är stort. Ett byggprojekts materialförsörjning är en komplex 
uppgift som är förenat med många potentiella problem som kan medföra lägre produktivitet. Ett 
tillvägagångsätt för att öka produktiviteten i ett byggprojekt är att outsourca materialhanteringen 
och ett fenomen som växer inom byggsektorn kopplat till outsourcing är tredjepartslogistik. Om en 
bättre planering av materialhantering utförs kan produktiviteten öka och produktionskostnaderna 
reduceras. Förmågan till bättre planering kräver kontroll och styrning av informationshanteringen. 

Ett av Sveriges större byggföretag har utvecklat en ny metod för materialhantering. Den utvecklade 
metoden för materialhantering, som i denna studie benämns intern tredjepartslogistik, innebär att 
materialhanteringen åtskiljs från produktionen genom olika arbetstider och arbetsfördelning. Den 
interna tredjepartslogistiken ger upphov till ett problemområde inom fältet för informationsflöde 
mellan de parter, JM Produktion och JM Supply, som berörs av den utvecklade metoden. Denna 
studie syftar till att beskriva och analysera informationsflödet i utformning, planering och styrning 
av nulägets informationsflöde genom materialhanteringsprocessen och dess förhållande till den 
interna tredjepartslogistiken. Studiens målsättning är att redogöra för hur informationshanteringen 
inom den interna tredjepartslogistiken ska styras för att säkerställa ett flödeseffektivt 
informationsflöde genom materialhanteringsprocessen. 

I denna studie genomfördes intervjuer och observationer vid två av JM AB:s byggarbetsplatser för 
att kartlägga informationsflödet genom materialhanteringsprocessen för nuläget, befintlig metod, 
samt vid den interna tredjepartslogistiken, den utvecklade metoden. Den insamlade data 
analyserades med en teoretisk modell, utformad utifrån befintlig litteratur om logistik (Supply 
Chain Management), bygglogistik (Construction Supply Chain Management), tredjepartslogistik 
och flödeseffektivitet, för att identifiera kritiska punkter som förhindrar ett flödeseffektivt 
informationsflöde. Dessa kritiska punkter ligger till grund för rekommendationer kring hur 
informationshanteringen inom den interna tredjepartslogistiken ska hanteras för att säkerställa ett 
flödeseffektivt informationsflöde.  

Resultatet visade att kritiska punkter är otydliga rutiner vid sena tillvalsändringar av kund, icke 
överensstämmande information i avrop och följesedel, orderbekräftelse innehållande gällande 
information skickas enbart till avroparen, inställda möten, otydligheter kring avvikelsehantering 
samt leverantörers medvetenhet om byggarbetsplatsers logistiklösningar. Studien visade att 
fallföretaget för att skapa och säkerställa ett flödeseffektivt informationsflöde genom 
materialhanteringsprocessen vid intern tredjepartslogistik bör: 

· Säkerställa att delaktiga i den interna tredjepartslogistiken blir informerade och medvetna 
om innebörden av intern tredjepartslogistik.  

· Införa ett kontinuerligt samordningsmöte där samtliga som berörs av den interna 
tredjepartslogistiken deltar.  

· Upprätta riktlinjer för hur dokumentation lättåtkomligt ska finnas på ett och samma ställe 
för JM Supply och JM Produktion. 

· Granska det internt utvecklade avropssystemet och arbeta med materialleverantörerna för 
att eliminera risken att viktig information försvinner i samband när avropet skapas. 

· Anordna mötesträffar med syfte för erfarenhetsåterföring där parter från projekt som 
använder intern tredjepartslogistik är inbjudna. 
 

Sökord: Intern tredjepartslogistik, materialhanteringsprocessen, processer, informationsflöde, 

flödeseffektivitet 
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Abstract 

The construction industry is characterized by low productivity and high production costs at the same 
time as there is a high need to make the construction work more effective. The materials supply 
within a construction project is a complex task that is associated with many potential problems that 
can involve a decreasing productivity. An approach to increase the productivity project is to 
outsource the material handling and a phenomenon growing in the construction industry is third 
party logistics.  If better planning of material handling is executed the productivity can be increased 
and the production costs reduced. The ability for better planning requires control and management 
of the information.  

One of the major construction companies in Sweden has developed a new method of material 
handling. The developed method of material handling, which in this study is called internal third-
party logistics, implies that materials handling is separated from production through different 
working hours and divisions of labor. The internal third-party logistics creates a problem in the area 
of information flow between the parties JM Production and JM Supply, which are affected by the 
developed method. The purpose of this study is to describe and analyze the information flow in 
designing, planning and controlling in the present situation through the material handling processes 
and its proportion to the internal third-party logistics. The aim of the study is to describe how the 
information management within the internal third-party logistics should be managed to ensure a 
flow-effective information flow through the material handling process. 

In this study interviews and observations have been conducted at two of JM AB's construction sites 
to map the flow of information through the material handling process for the present situation, the 
existing method and the internal third-party logistics, the developed method. The collected data was 
analyzed with a theoretical model, based on existing literature about Supply Chain Management, 
Construction Supply Chain Management, third party logistics and flow efficiency, to identify 
critical points that prevent a flow-effective information flow. These critical points form the basis of 
recommendations how to manage information management within the internal third-party logistics 
to ensure a flow-effective information flow.  

The result showed that the critical points are unclear routines in late customer changes, non-conform 
information in call-off and order, order confirmation containing valid information is sent only to 
the person making the call-off, cancelled meetings, indistinct exception reporting  and suppliers' 
awareness of construction site logistics solutions. The study showed that the case company to create 
and secure a flow-effective flow of information through the material handling process in internal 
third party logistics should: 

· Ensure that participating in the internal third-party logistics become informed and aware of 
the meaning of internal third-party logistics. 

· Introduce continuous coordination meetings including all those involved in the internal third 
party logistics. 

· Establish guidelines for how documentation is easily accessible all in one place for JM 
Supply and JM Production. 

· Examine the internally developed call-off system and cooperate with material suppliers to 
eliminate the risk that important information will disappear when the call-off is created. 

· Arrange meetings with the purpose of experience feedback where involved from projects 
using internal third-party logistics are invited. 

 

Key words: Internal third party logistics, material handling process, processes, information flow, 

flow efficiency  
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1 Introduktion 

I detta kapitel introduceras problembeskrivning och beskrivning av bakgrunden för 

tredjepartslogistik. Därefter presenteras studiens syfte och målsättning samt forskningsfrågor. 

Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  

Ett byggprojekt är beroende av leveranser av material i rätt tid till byggarbetsplatsen. Samtidigt 
driver materialhantering en stor del av byggkostnaden förklarar Ekeskär (2016) i en genomförd 
litteraturstudie. Försörjningen av byggmaterial till byggarbetsplatser är en komplex uppgift som 
är förenat med många potentiella problem som kan medföra lägre produktivitet och det är endast 
38 % av materielleveranserna som levereras fullständigt med avseende på skador, mängd, plats, 
tid och dokumentation beskriver Ekeskär (2016). En av problemorsakerna är att hantverkare 
spenderar en fjärdedel av sin tid på hantering av material istället för att utföra värdeskapande 
arbete. Vidalakis och Sommerville (2013) förklarar att produktionskostnader kan reduceras och 
produktiviteten ökas genom bättre planering av byggmaterialhantering.  
 
Behovet av att effektivisera byggandet är stort på grund av den bostadsbrist som råder i Sverige 
och globalt kräver den ökande urbaniseringen ökat byggande. Byggsektorn kännetecknas av 
problem med låg produktivitet och höga produktionskostnader enligt Lindén och Josephsson 
(2013) och det är också i dessa två frågor som diskussionen om byggbranschens 
försörjningskedjor har sin utgångspunkt enligt Vrijhoef och Koskela (2000).  Den första i låg 
produktivitetsutveckling, på grund av låg produktivitetsökning inom husbyggnad, och den 
andra i ökad ekonomisk betydelse i försörjningskedjan. Vrijhoef och Koskela har dragit 
slutsatsen att den låga produktivitetsökningen är otillräcklig då den inte kompenserar för de 
ökade kostnaderna för arbetskraft. I denna dåliga prestanda har leverantörer av 
tredjepartslogistik (3PL) sett en öppning och en möjlighet att verka på en marknad där behov 
av förbättrad prestanda existerar beskriver Ekeskär och ett vanligt fenomen är att byggföretag 
flyttar delar av sin verksamhet till en tredje part.  
 
Tredjepartslogistik är ett fenomen som, enligt Ekeskär (2016), befinner sig i ett tidigt 
utvecklingsskede och som förväntas fortsätta utvecklas. Många entreprenörer och kunder har 
börjat vända sig till tredjepartslogistikleverantörer som ett initiativ kopplat till Supply Chain 
Management för att öka produktiviteten och reducera produktionskostnader beskriver Ekeskär 
och Rudberg (2016).  Idag finns det flera tredjepartslogistikleverantörer som erbjuder så kallade 
tredjepartslogistiktjänster och under de senaste åren har användningen av 3PL implementeras i 
olika byggprojekt i Sverige,  bland annat på universitetssjukhuset i Linköping enligt Ekeskär 
(2016). Idag spelar 3PL en betydande roll för Supply Chain Management enligt Giri och Sarker 
(2017) och det finns en stor efterfrågan från organisationer på effektiv logistik. Att outsourca 
logistik till tredjepartslogistiker kan effektivt reducera organisationens logistikkostnader, 
serviceansvar samt risken för försenade leveranser. När organisationer outsourcar sina 
logistikfunktioner erhåller organisationen möjligheten att fokusera på kärnaktiviteterna i deras 
verksamhet.  
 
I och med att tredjepartslogistik är ett relativt nytt fenomen inom byggsektorn kan det 
ifrågasättas om entreprenörer i framtiden kommer att outsourca materialhanteringen till 3PL 
eller om entreprenörerna kommer satsa på att utveckla förmågan och kompetensen internt inom 
företaget förklarar Ekeskär (2016). Företagen strävar ständigt efter konkurrensfördelar på 
marknaden och Ekeskär har dragit slutsatsen att trots fördelar så kan byggföretag uppleva 
förlorad kontroll och eventuell förlorad inkomstkälla vid användandet av 3PL och företagen 
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väljer av den anledningen att utveckla denna kompetens och förmåga internt istället. En annan 
aspekt är att om företaget outsourcar tjänsten så finns det risk att företaget utsätts för dubbla 
eller överlappande kostnader om 3PL inte separerats vid anbud och planering, vilket är en större 
risk speciellt vid utvecklingsskedet och innan byggföretaget blivit en kompetent beställare av 
logistiktjänster.  
 
Byggföretaget JM AB har sedan oktober 2017 ett dotterbolag som kallas för JM Supply AB 
som arbetar med företagets produktionslogistik. Idag arbetar JM Supply aktivt med en ny metod 
för materialhantering internt inom företaget, en lösning som i denna studie kallas för intern 
tredjepartslogistik. Den främsta anledningen till att JM utvecklar en metod för 
materialhantering är att produktionsprocessen ska elimineras från störningar som kan kopplas 
till materialhantering. Den utvecklade metoden kräver utveckling av kontroll och styrning av 
hur informationsflödet mellan inblandade parter ska hanteras för att säkerställa ett 
flödeseffektivt informationsflöde. 

1.2 Problemformulering  

Tredjepartslogistik, som också benämns logistikoutsourcing, har fått stor uppmärksamhet av 
forskare inom logistikområdet enligt Marasco (2008). Författaren beskriver att den betydande 
uppmärksamheten resulterat i mycket forskning och skrift inom området för tredjepartslogistik 
och är enligt Marasco ett intresse som fortsatt kommer att öka då antalet företag som använder 
sig av tredjepartslogistik för samtliga eller några av verksamhetens logistiktjänster ökar kraftigt.   
 
Det finns företag, som inte är byggentreprenörer, som erbjuder ett flertal olika typer 
tredjepartslogistiktjänster som är möjliga att tillämpa i ett byggprojekt beroende på projektets 
specifika förutsättningar och behov. Att det finns flera olika tredjepartslogistiklösningar samt 
att varje enskilt byggprojekt är unikt talar för att företag kan komma att utveckla olika typer av 
interna logistiklösningar för materialhantering.  
 
En ny metod för materialhantering har idag utvecklats internt inom JM. Det är en 
logistiklösning som innebär att en process bestående av produktion och materialhantering 
förändras genom att skapa två processer. Där materialhanteringen som en process åtskiljs från 
produktionsprocessen genom att de sker på olika arbetstider och med separata organisatoriska 
ansvarsområden. Produktionen kommer att fortsätta att ske under dagtid och 
materialhanteringen kommer att ske efter det att produktionens arbetspass är avslutat. I och med 
att produktionen och materialhantering inte sker parallellt finns det risk att informationsflödet 
bryts eller påverkas av den utvecklade metoden för materialhantering. Den interna 
tredjepartslogistiken ger upphov till ett problemområde inom fältet för informationsflöde mellan de 
parter, JM Produktion och JM Supply, som berörs av den utvecklade metoden. 
Materialhanteringsprocessen består av flera delprocesser och en av utmaningarna med att införa 
en ny metod för hur materialhantering ska ske är att säkerställa ett effektivt informationsflöde 
genom hela materialhanteringsprocessen. För att möjliggöra för att kunna utveckla ett effektivt 
informationsflöde krävs det att förståelse införskaffas över vilken typ av information som krävs 
när utifrån materialhanteringsprocessen.  

1.3 Syfte och målsättning 

Syftet är att beskriva och analysera informationsflödet i utformning, planering och styrning av 
materialhantering i nuvarande metod och hur det förhåller sig till materialhanteringsprocessen 
i den utvecklade metoden.  
 



 

3 
 

Målsättningen med studien är att redogöra för hur informationshanteringen inom den interna 
tredjepartslogistiken ska styras för att säkerställa ett flödeseffektivt informationsflöde genom 
materialhanteringsprocessen. 

1.4 Forskningsfrågor 

För att uppnå studiens syfte och målsättning har fyra forskningsfrågor formulerats som stöd, 
vilka presenteras nedan.  
 

F1: Hur ser befintlig styrning av informationsflödet ut i 

materialhanteringsprocessen?  

 
Syftet är att kartlägga nuläget med fokus på informationsflöde i materialhanteringsprocessen. 
 

F2: Hur ser informationsflödet i materialhanteringsprocessen ut i den utvecklade 

metoden? 

 
Syftet är att skapa förståelse för vilka förändringar i informationsflöde som sker i och med den 
utvecklade metoden för materialhantering. 
 

F3: Vilka är de kritiska punkterna i informationsflödet i 

materialhanteringsprocessen som kan hindra ett effektivt informationsflöde för 

den utvecklade metoden? 

 
Syftet är att identifiera kritiska punkter i informationsflödet i materialhanteringsprocessen för 
nuläget och den utvecklade metoden som hindrar att ett flödeseffektivt informationsflöde 
åstadkoms inom den utvecklade metoden för materialhantering. 
 

F4: Hur skapas ett flödeseffektivt informationsflöde genom 

materialhanteringsprocessen för den utvecklade metoden? 

 
Syftet med forskningsfråga 4 är att utifrån F1, F2 och F3 analysera och beskriva hur ett effektivt 
informationsflöde kan åstadkommas mellan delaktiga parter som berörs av den utvecklade 
metoden för materialhantering. 

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad genom att inte ta hänsyn till det flöde av information som sker innan eller 
efter den definierade materialhanteringsprocessen. Vidare är studien avgränsad genom att bara 
ta hänsyn till materialhantering av inredningsmaterial. 
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2 Metod 

En metod är inte lösningen på ett problem utan ett hjälpmedel för att finna lösningen på det 

specifika problemet. I detta kapitel presenteras den metod som använts i studien för att samla 

in och analysera data samt motiveringar till gjorda metodval. Kapitlet avslutas med 

metodproblem. 

2.1 Forskningssyfte 

Enligt Saunders; Lewis & Tornhill (2012) finns det tre generella syften med en studie; 
utforskande, beskrivande eller förklarande. Studiens syfte är beroende av hur studiens 
forskningsfråga är formulerad enligt Saunders et al. (2012). Patel och Davidson (2011) menar 
att en undersökning klassificeras beroende av erhållen kunskap om problemområdet innan 
undersökningen startar. Saunders et al. (2012) beskriver att utforskande studier är särskilt 
användbart om det är av intresse att förtydliga förståelsen om ett problem då osäkerhet kring 
problemområdet föreligger.  
 
Av den anledningen antar denna studie ett utforskande syfte för att uppnå studiens syfte att 
redogöra för hur informationshanteringen ska säkerställas inom den utvecklade metoden för 
materialhantering. Ett utforskande syfte för studien lämpar sig då kunskapen inom 
problemområdet inom informationshantering för intern tredjepartslogistik anses bristande. 
Patel och Davidson (2011) hävdar att syftet med utforskande studier är att införskaffa så mycket 
kunskap som möjligt om det specifika problemområdet, vilket krävs för att kunna kartlägga 
informationsflödet genom materialhanteringsprocessen. Enligt Saunders et al. (2012) är en av 
fördelarna med en utforskande studie dess flexibilitet och anpassningsförmåga. 

2.2 Forskningsansats 

Sambandet mellan teori och praktik kan enligt Bryman (2011) förklaras med de två begreppen 
induktion och deduktion. Enligt Saunders et al. (2012) involverar ett forskningsprojekt alltid 
användning av teori och hävdar att studiens utformning är beroende av i 
vilken omfattning som det föreligger klarhet om teorin i början av studien.  
 
Bryman (2011) förklarar det induktiva synsättet som att det är teorin som är resultatet av 
forskningen och att det för det deduktiva synsättet är teorin som styr forskningen. Enligt Ahrne 
och Svensson (2015) innebär induktion att generella slutsatser dras och teori bildas utifrån 
enskilda data och fall. Vidare beskriver Ahrne och Svensson att deduktion innebär att slutsatser 
om det enskilda fallet dras utifrån allmänna lagar och teorier. Saunders et al. (2012) beskriver 
att det deduktiva resonemanget inträffar när slutsatsen härleds logiskt från en uppsättning av 
villkor och slutsatsen är sann när alla villkor är sanna. Författarna skriver att om forskningen 
startar med teori som oftast är utvecklad från akademisk litteratur och därefter designar en 
forskningsstrategi där teorin testas så används ett deduktivt synsätt i studien. Vidare förklarar 
författarna att det induktiva resonemanget i motsats till den deduktiva ansatsen innehar brister 
i det logiska argumentet mellan slutsats och de observerade villkoren, slutsatsen blir 
förutbestämd för att stödja de genomförda observationerna. Sanders et al. (2012) menar att om 
forskningen startat genom att samla data för att undersöka ett fenomen och genererar eller 
bygger teori baseras studien på en induktiv ansats.  
 
I denna studie antas en abduktiv forskningsansats vilket enligt Ahrne och Svensson (2015) är 
när de två begreppen, som förklarar sambandet mellan teori och praktik, samverkar. Saunders 
et al. (2012) beskriver abduktion som en tredje form av ansats som är vanlig inom 
forskningsprojekt. Författarna beskriver att om data samlas in för att undersöka en företeelse, 
där teman identifieras och mönster förklaras, med syftet att utveckla en ny eller anpassa en 
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redan existerade teori och sedan därefter testa denna genom vidare insamling av data används 
en abduktiv ansats i studien.  
 
I denna studie, innan intervju- och observationstillfällena för Fall A, genomförs en 
litteraturstudie för att påbörja studiens teoretiska referensram. Den information som erhålls från 
intervjuerna och observationer kommer att bidra till ytterligare utveckling av den teoretiska 
referensramen. Den teoretiska referensramen som utvecklas efter data erhållen från 
observationer och intervjuer för Fall A kommer att användas som grund inför intervju- och 
observationstillfällen i Fall B. Detta tillvägagångsätt där den teoretiska referensramen 
kompletteras med tillhandahållen information från fältstudier och som sedan användas som 
grund inför en annan fältstudie tyder på att studien baseras på en abduktiv ansats.  
 
En abduktiv ansats är enligt Patel och Davidson (2011) förknippad med uppenbara risker på 
grund av att forskaren är färgad av tidigare erfarenheter. Det finns en risk i att forskaren väljer 
det objekt som ska studeras baserat på tidigare erfarenhet samt möjligtvis formulerar en hypotes 
som medför att andra alternativa tolkningar utesluts. Det finns dock inte bara risker med en 
abduktiv ansats. Fördelen med ansatsen är att forskaren inte låser sig fast i lika stor utsträckning, 
vilket i denna studie är fördelaktigt då studien behandlar ett problemområde där den befintliga 
kunskapen är begränsad och studien kommer att bedrivas utforskande. Att denna studie antar 
en abduktiv ansats gör det möjligt att under studiens framåtskridande ändra riktning på studien 
utifrån data och förutsättningar som erhålls.  

2.3 Forskningsstrategi 

Enligt Bryman (2011) finns det två olika forskningsstrategier: kvantitativ och kvalitativ. 
Bryman beskriver forskningsstrategierna som två angrepp- eller förhållningssätt som skiljer sig 
åt gällande uppfattningen om hur människor eller samhällen bör studeras. Enligt Saunders et 
al. (2012) beskrivs skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning enklast genom att 
särskilja om det är numeriska data eller icke-numeriska data som samlas in för analys. Saunders 
et al. förtydligar detta genom att beskriva att den kvantitativa forskningen är synonymt med 
metoder för datainsamling och analys av data som framställer eller använder numeriska data. 
Vidare förtydligar författarna att kvalitativ forskning är synonymt med metoder för 
datainsamling och analys av data som framställer eller använder icke numeriska data.  
 
Ahrne och Svensson (2015) menar på att såväl kvantitativa och kvalitativa forskning krävs för 
att kunna forska om samhällsprocesser och de kan vara av positiv betydelse att kombinera olika 
metoder för att erhålla en mer fullständig och bättre bild av problemområdet. Enligt Ahrne och 
Svensson är den största begräsningen i de kvantitativa metoderna att stora delar av samhällslivet 
inte går att komma åt genom att mäta med siffror. Författarna menar att det med kvalitativa 
metoder, i jämförelse med kvantitativa metoder, är möjligt att fånga in nyanser och sätta in 
normer och värderingar i ett sammanhang. Valet av metod beror på forskningsfrågan enligt 
Ahrne och Svensson. När de gäller kvalitativ forskning finns det enligt författarna större 
flexibilitet i själva forskningsprocessen och den kvalitativa forskningen ställer andra krav på 
trovärdighet och generaliserbarheten än kvantitativ forskning.  
 
Denna studie är av kvalitativ karaktär då det efterfrågas att skapa en större förståelse för 
problemområdet och som Ahrne och Svensson (2015) påpekade beror valet av metod på 
problemformuleringen. I denna studie är problemformuleringen av en öppnare karaktär för att 
inte begränsa möjligheterna att finna nya aspekter inom det problem som studeras, vilket är 
vanligt inom explorativa, kvalitativa och induktiva studier enligt Patel och Davidson (2011). I 
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och med att tredjepartslogistik är ett nytt fenomen inom byggsektorn är det lämpligt att bedriva 
en kvalitativ forskningsstrategi för att öka förståelsen inom problemområdet. 

2.4 Datainsamling 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor måste data samlas in beskriver Saunders m.fl. 
(2012). Enligt Saunders et al. (2012) finns det två olika typer av data; primär data och sekundär 
data. Författarna beskriver att många studier kräver att en kombination av primär data och 
sekundär data samlas in för att besvara frågorna och uppfylla studiens mål. Enligt Patel och 
Davidson (2011) används det för studier med ett utforskande forskningssyfte flera olika 
tekniker för att inhämta data.  
 
Saunders et al. (2012) beskriver att sekundär data är data som samlats in vid ett tidigare tillfälle 
i ett annat syfte och som nu analyseras ytterligare i studien. Författarna nämner att sekundära 
data är många gånger mindre aktuella än data som samlats in på egen hand. Primär data är enligt 
författarna data som samlas in specifikt för det projekt som utförs.  
 
I denna studie har data samlats in genom litteraturstudie, intervjuer, observationer samt 
dokument framtagna av det studerade företaget. Nedan presenteras de metoder som valts för 
datainsamling mer ingående. Det framgår varför metoderna valts samt hur de använts. 

2.4.1 Litteraturstudie 

Enligt Bryman (2011) genomförs en litteraturstudie av den huvudsakliga anledning att 
undersöka vilka kunskaper som redan finns inom det specifika området och vad som tidigare 
gjorts. Bryman hävdar att en väl utförd litteraturstudie stärker arbetets trovärdighet då det 
redogör för kunskaper inom det utforskade området. Enligt Patel och Davidson (2011) kan en 
litteraturstudie beskrivas som en iterativ process.  
 
Litteraturstudien har sitt ursprung i det vetenskapliga fältet för Supply Chain Management 
(SCM) och tillvägagångsättet för litteraturstudien visualiseras i Figur 1. Till begreppet SCM 
finns det ingen exakt motsvarighet i svenskan. SCM som begrepp är nära sammankopplat med 
begreppet logistik där SCM beskrivs enligt Croom et al. (2000) som ett tankesätt för att se över 
de logistiska funktionerna ur organisationens perspektiv. Efter litteraturstudier inom det 
vetenskapliga fältet för SCM övergick fokus till att inhämta teori kring Construction Supply 
Chain Management (cSCM) fritt översatt till bygglogistik. Därefter inhämtades teori kring 
tredjepartslogistik. Litteraturstudien avslutades med att inhämta information kring 
flödeseffektivitet för att införskaffa förståelse kring hur flödeseffektivitet uppnås. Utifrån 
innehållet i litteraturstudien skapades en teoretisk modell som definierar 
materialhanteringsprocessen.  
 
Litteraturstudien genomförs för att öka förståelsen kring hantering av organisationers 
försörjningskedjor samt byggsektorns försörjningskedjor. Ytterligare motiv till att 
litteraturstudien genomförs är för att öka förståelsen för outsourcingsverksamhet inom 
byggsektorn och hur en organisation åstadkommer flödeseffektivitet med hänsyn till 
informationsflödet. Den teori som erhålls från litteraturstudien kommer att användas vid 
analysen av det empiriska materialet tillhandahållet från intervjuer och observationer.  
 
Litteraturen för studien är hämtad från böcker, konferensbidrag samt vetenskapliga artiklar. 
Litteratur har inhämtats från den elektroniska databasen Google Scholar, genom sökningar i en 
tjänst tillhandahållen av Luleå Tekniska Universitets bibliotek och en del av litteraturen har 
tillhandahållits från examensarbetets två handledarare. Ytterligare litteratur har inhämtats 
genom att ta del av tidigare funnen litteraturs referenser. Litteraturen har hittats med hjälp av 
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följande sökord: Supply Chain Management, Construction Supply Chain Management, Value 
Chain, Third party logistics, Försörjningskedja, Lean samt flödeseffektivitet.  

 

 

Figur 1- Visualisering av studiens teoretiska referensram baserat på litteraturstudien.  

2.4.2 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är i förhållande till strukturerade intervjuer inte lika 
standardiserade menar Saunders et al. (2012). Intervjuer av denna typ anses vara kvalitativa 
forskningsintervjuer hävdar författarna. Vid semistrukturerade intervjuer har intervjupersonen 
oftast en förteckning innehållande ämnen och eventuella nyckelfrågor trots att användningen 
kan variera nämner Saunders et al. Vidare beskriver författarna att vid semistrukturerade 
intervjuer kan frågor likväl utelämnas som tillkomma. Frågor kan utelämnas av den anledning 
att de inte längre är relevanta i sammanhanget och frågor kan tillkomma då de är nödvändiga 
för undersökningen av forskningsfrågan. Enligt Saunders et al. kan semistrukturerade intervjuer 
användas i en studie med ett utforskande syfte då denna typ av intervjuer kan resultera i att 
betydande bakgrund eller relevant data införskaffas till studien. 
 
I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer då det enligt Saunders et al. (2012) är 
av betydelse att få förståelse för anledningarna bakom de beslut som är gjorda av deltagaren 
eller för att förståelse för anledningarna bakom deltagarens åsikter och attityder. Ytterligare 
anledning till att semistrukturerade intervjuer genomförs är för att denna typ av intervju, enligt 
Saunders et al. (2012), förser en med möjligheten att ifrågasätta svaren och få dessa förklarade 
eller utvecklade av respondenten. Saunders et al. (2012) nämner också att det är viktigt att ha i 
åtanke att i vilken utsträckning som intervjupersonen integrerar med respondenterna och ställer 
frågor påverkar datainsamlingen.  
 
Vid intervjuerna kommer anteckningar att föras för hand och kommer efter avslutad intervju att 
renskrivas. Inga intervjuer kommer att spelas in då det kan orsaka att intervjupersonen påverkas 
negativt av vetenskapen om att denne spelas in enligt Ahrne och Svensson (2015). Då studien 
är av utforskande karaktär anses det inte finnas någon anledning att spela in intervjun då 
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eventuell betydelsefull information förorsakas och all data som kan införskaffas kan vara 
betydelsefull för studiens resultat.  

2.4.3 Observationer 

Patel och Davidson (2011) skriver att observationer används främst för studier av utforskande 
karaktär. Vidare beskriver de att observationer som metod för datainsamling används i stor 
utsträckning för att komplettera information. Patel och Davidson beskriver att observationer 
kan vara av antingen strukturerad eller ostrukturerad karaktär.  
 
För en studie med ett utforskande syfte används ostrukturerade observationer med syfte att 
samla in största möjliga mängd enligt Patel och Davidson (2011). Vidare menar författarna att 
vid ostrukturerade observationer ska observatören under observationstillfället registrera allt 
som är möjligt att registrera. 
 
Oavsett vilken typ av observationsmetod som används i en studie finns det fördelar och 
nackdelar. Gemensamt för de strukturerade och de ostrukturerade observationerna är att de 
måste förberedas, dock i differentierade omfattning beroende på vilken typ av 
observationsmetod som används menar Patel och Davidson (2011). Vidare hävdar författarna 
att ett ställningstagande gällande observatörens förhållningssätt måste göras oavsett för vilken 
observationsmetod som tillämpas i studien. Författarna menar att observatörens förhållningssätt 
särskiljs mellan att observatören är deltagande eller icke deltagande samt om observatören är 
känd eller okänd av dem som observeras. För samtliga av observatörens olika förhållningssätt 
finns fördelar och nackdelar.  
 
Aspers (2011) beskriver att deltagande observation innebär att observatören deltar i den 
observation som aktörerna utför. Enligt Aspers är det för observatören svårare att hålla 
distansen ju mer integrerad observatören är och det är också inom denna konflikt som en av de 
största nackdelarna återfinns inom metoden för deltagande observationer. Att en observatör 
aktivt deltar i observationen kan störa aktörernas naturliga beteenden menar Patel och Davidson 
(2011). Vidare hävdar författarna att en okänd observatör inte påverkar aktörernas beteende i 
lika omfattning som en känd observatör. Det föreligger dock en problematik i att vara okänd 
observatör i en observation då det kan resultera i svårigheter att erhålla relevant information i 
sammanhanget nämner Patel och Davidsson. Anledningen till detta är att många saker talar 
aktörerna aldrig om då de förmodligen anses som självklarheter och en observatör som utför en 
icke deltagande observation har inte möjligheten att ifrågasätta.  
 
För att kunna belysa kritiska punkter i informationsflödet genomförs i denna studie 
ostrukturerade observationer. Observatören är känd för de som deltar i observationen för att 
erhålla så mycket viktiga data som möjligt för att kunna redogöra för hur 
informationshanteringen för den utvecklade metoden ska säkerställas. 
 
Observationen i denna studie syftar till att kartlägga en del av informationsflödet för två av 
processerna i materialhanteringen och vara ett komplement till intervjuerna. Vid 
observationstillfället kommer endast processerna ”Leverans” samt ”Godsmottagning” 
observeras, vilket indikeras av de två röda vertikala strecken i figur 2. De personer som kommer 
observeras är den arbetsledare och de hantverkare eller logistikmedarbetare som är verksamma 
inom dessa två processer. De bakomliggande frågeställningarna vid observationstillfället är 
följande; Vem? Var? Hur? Vad? När? Varför?  
 
Observationen dokumenterades skriftligt och genom fotografering.  
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Figur 2 - De två delprocesserna av materialhanteringens processer som observeras vid observationstillfällena. 

2.5 Fallstudie JM Supply AB 
I detta avsnitt presenteras en företagsbeskrivning av JM Supply AB med utgångspunkt i en beskrivning av JM AB. 

Företagsbeskrivningen ämnar redogöra för JM Supplys arbete med att utveckla och implementera en ny metod 

för materialhanteringen på JMs byggarbetsplatser. Information är hämtad från JMs hemsida, interna dokument 

från JM och JM Supplys VD om inte annan källa anges.  

 

JM AB är en av Nordens största projektutvecklare av bostäder och bostadsområden med 2500 
medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor. Företagets verksamhet är 
fokuserad på nyproduktion av bostäder i expansiva storstadsområden i Sverige, Norge och 
Finland. I mer än 70 år har JM arbetat med projektutveckling och företaget har som målsättning 
att vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder på tillväxtmarknader i Norden. JM 
bedriver en verksamhet som omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, 
projektering samt produktion och försäljning av bostäder.  
 
JM AB arbetar med en strategi som företaget kallar för ”Strukturerad produktion”. Strategin 
lanserades år 2010 och syftet är strukturera produktionsprocessen. Strategin innebär att 
enhetliga arbetssätt standardiserats och har en tydlig koppling till flödeseffektivitet.  
 
JM Supply AB är ett helägt dotterbolag till JM AB som arbetar med JMs materialhantering på 
byggarbetsplatserna. JM Supply AB registrerades som dotterbolag år 2017 och bolaget har 
sedan oktober 2016 arbetat med att utveckla metoden för materialhanteringen på JMs 
byggarbetsplatser i syfte att effektivisera materialhanteringen. I dagsläget har en ny metod för 
att effektivisera materialhantering för inredningsarbeten utvecklats, där de material som 
hanteras är kök, tamburdörrar, innerdörrar, foder, sockel, list, badrumsinredning samt 
skjutdörrsinredning. I detta arbete benämns den utvecklade metoden för materialhantering av 
inredningsarbeten för intern tredjepartslogistik (Intern 3PL).  

2.6 Urval 

De två projekten, Fall A och Fall B, som studeras i studien representerar hur 
materialhanteringen sker i nuläget respektive hur materialhanteringen sker med intern 
tredjepartslogistik. De två fallen, A och B, har båda tillhandahållits av JM. Projektet i Fall B 
har tillhandahållits av den anledning att det är JM:s första projekt som tillämpar den utvecklade 
metoden för materialhanteringen. Projektet i Fall A har tillhandahållits för att matcha projektets 
beskaffenhet i Fall B för att tillhandahålla ett jämförbart resultat. Projektet i Fall A tillhör JM:s 
region Produktion Stockholm Syd och projektet i Fall B tillhör JM:s region Produktion 
Stockholm stad.  
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Fall A är ett projekt beläget i ett område där fler byggprojekt bedrivs samtidigt av JM och även 
av andra entreprenörer. Totalt ska det uppföras 2500 bostäder inom området av olika 
entreprenörer. Projektet i Fall A består en huskropp med 135 lägenheter fördelat på 7 trapphus. 
Antal våningar varierar, det är som lägst 4 våningar och som högst 8 våningar.  
Inom området där Fall A är beläget bedrivs även annan typ av verksamhet som har flertalet 
stora transporter dagligen och inom området finns även en skola belägen. Området avgränsas 
av en väg med en hög kollektivtrafik och närmare 800 bussar passerar denna väg dagligen. 
Sammanfattningsvis är det mycket människor och trafik som rör sig inom och runt området 
vilket resulterat i en logistisk utmaning. Den logistiska utmaningen medförde att ett 
logistikföretag anlitades för samordning av de olika entreprenörernas leveranser. 
 
Fall B är ett projekt som är beläget i ett område där flera byggprojekt bedrivs och har bedrivits 
av JM. Projektet i Fall B består av en huskropp med 162 lägenheter fördelat på 16 våningar, där 
en del av byggnaden vilar på berg. Totalt har JM uppfört cirka 3000 lägenheter inom området 
och innan alla byggprojekt slutförts i området ska ytterligare cirka 1000 lägenheter ha 
upprättats. Samtidigt som detta projekt bedrivits har flera andra närliggande byggprojekt 
bedrivits vilket medförde att ett logistikföretag anlitas för samordning av leveranser då de 
många människor som bor i området påverkades negativt av det stora antalet leveranser.  
 
Innan intervjuerna och observationerna påbörjades för respektive projekt genomfördes besök 
på respektive arbetsplats för att ge en introduktion om syftet med studien. Vid 
arbetsplatsbesöken bestämdes vilka personer som ska intervjuas vid respektive arbetsplats 
gemensamt av författaren och författarens externa handledare.  

2.6.1 Intervjuer 

För studier av kvalitativ karaktär är det viktigt enligt Ahrne och Svensson (2015) att fundera på 
hur de personer som ska intervjuas ska väljas. Författarna förklarar att det är av betydelse vid 
rapportering av studiens resultat att kunna redogöra för hur intervjuerna valts för att 
åstadkomma trovärdighet. Det är viktigt att kunna påvisa att de intervjuade personerna valts av 
en anledning. Personerna som intervjuats har för Fall A och Fall B valts av den anledningen att 
det är verksamma inom något av fallen. 
 
Den första intervjun i studien hölls med JM Supplys VD i syfte att få en introduktion av JM 
Supply och den utvecklade metoden för materialhantering. Tidsåtgången för intervjun var cirka 
60 minuter. Intervjufrågorna presenteras i bilaga 1. 
 
För Fall A där syftet är att kartlägga nulägets informationsflöde i materialhanteringsprocessen 
intervjuas totalt fyra personer. De individer som ska intervjuas för Fall A är projektets platschef, 
arbetsmiljö- och logistikansvarige, arbetsledare ansvarig för inredningsarbeten och ytterligare 
en arbetsledare som vid tidigare tillfällen, för andra projekt, varit ansvarig för 
inredningsarbeten, vilket redogörs i tabell 1. Tidsåtgången för intervjuerna i Fall A varierade 
mellan 60-90 minuter. Intervjufrågorna för respektive arbetsroll presenteras i bilaga 2.  
 
Två arbetsledare intervjuas i Fall A för att kunna få en tydligare bild över informationsflödet ur 
en arbetsledares perspektiv då arbetsledaren ansvarig för inredningsarbeten direkt påverkas av 
den utvecklade metoden för materialhantering. Projektets arbetsmiljö- och logistikansvarig 
intervjuas då denne enligt sin befattningsbeskrivning bland annat är ansvarig för samordning 
av projektets leveranser. Projektets platschef kommer att intervjuats i Fall A och Fall B av den 
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anledning att det är platschefen som erhåller störst ansvar för allt som sker på 
byggarbetsplatsen.  
 
För Fall B är syftet att kartlägga informationsflödet i materialhanteringsprocessen vid intern 
tredjepartslogistik samt att identifiera kritiska punkter. Totalt tre personer kommer att intervjuas 
för Fall B, två stycken arbetsledare samt projektets platschef. Intervjupersonerna för Fall B 
presenteras i tabell 1 och intervjufrågorna för respektive roll presenteras i bilaga 3. Intervjuerna 
i Fall B varade alla i cirka en timme. 
 
För Fall B kommer arbetsledare ansvarig för logistik att intervjuas då han är direkt ansvarig för 
den utvecklade metoden för materialhantering. För projektet kommer en av arbetsledarna 
ansvarig för inredningsarbetena att intervjuas för att få en tydlig bild över informationsflödet i 
materialhanteringsprocessen samt samarbetet med arbetsledaren ansvarig för logistik. 
 
Tabell 1 – Sammanställning över studiens intervjuer.  

2017-10-13 VD JM Supply AB Introduktion av JM Supply samt den utvecklade 
metoden för materialhantering (Intern 3PL)

2017-11-07 Arbetsledare 
Datainsamling för att kartlägga nulägets 
informationsflöde i materialhanteringsprocessen 
och identifiera kritiska punkter. 

2017-11-08 Arbetsledare 
2017-11-09 Arbetsmiljö- och 

logistikansvarig 
2017-11-09 Platschef 

2017-12-04 Arbetsledare Kvällstid Datainsamling för att kartlägga informationsflöde i 
materialhanteringsprocessen för intern 
tredjepartslogistik och identifiera kritiska punkter.  

2017-12-06 Arbetsledare Dagtid 
2017-12-07 Platschef 

 

2.6.2 Observationer 

Totalt kommer tre observationer att genomföras, två vid Fall A och en vid Fall B. För de både 
fallen kommer leverans av innerdörrar att observeras för delprocesserna ”Leverans” samt 

”Godsmottagning”. Vid Fall A kommer även leverans av kök att observeras. Att leveranser av 
samma slag observeras för respektive projekt är för att erhålla ett sådant jämförelsebart resultat 
som möjligt. Observationerna förbereddes genom att ta del av de centralt framtagna 
logistikanvisningarna för respektive moment. En sammanställning över studiens observationer 
redovisas i Tabell 2 där det framgår när observationen genomfördes, vilken typ av leverans som 
observerades, för vilket fall som observationen genomfördes och anledningen till varför 
observationen genomförs.  
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Tabell 2 – Sammanställning över studiens observationer.  

2017-11-13 Kök 

Fall A Nuläge 

För att komplettera datainsamlingen 
kring nulägets informationsflöde för två 
av delprocesserna i 
materialhanteringsprocessen.  

2017-11-07 Innerdörrar 

2017-12-08 Innerdörrar 

Fall B Intern 
3PL 

För att komplettera datainsamlingen 
kring informationsflödet för intern 
tredjepartslogistik för två av 
delprocesserna i 
materialhanteringsprocessen. 

 

2.7 Analys av data 

Den teori som erhölls genom litteraturstudien har analyserats och utifrån detta skapades en 
teoretisk modell över materialhanteringsprocessen. Teorin i litteraturstudien analyserades 
genom att finna genomgående ämnen som kräver ett informationsflöde. Intervjuer och 
observationer har vid studiens fortskridande baserats på denna teoretiska modell samt analysen 
av intervjuer och observationer har baserats på den framtagna modellen. Studiens fyra 
forskningsfrågor som används som stöd för att uppnå studiens syfte är beroende av varandra 
vid analysen, vilket figur 3 visualiserar.  
 

 
Figur 3 - Studiens forskningsfrågors beroende av varandra vid analys.  

Bryman et al. (2011) beskriver att intervjuer och deltagande observationer är kvalitativa data 
som är svårt att analysera då dessa data utgör ett textmaterial som är både omfattande och 
ostrukturerat. Den insamlade empirin från intervjuerna och observationerna har strukturerats 
utifrån den teoretiska modellen över materialhanteringen processer. Detta med syftet att få en 
tydlig bild över var kritiska punkter som förhindrar att ett flödeseffektivt flöde åstadkoms.  

2.8 Reliabilitet och validitet  

För att diskutera kvaliteten i en kvalitativ studie omfattar detta hela forskningsprocessen och 
begreppen reliabilitet och validitet kan tillämpas enligt Patel och Davidson (2011). Bryman 
(2011) beskriver att reliabilitet och validitet är två av de viktigaste kriterierna vid bedömning 
av samhällsvetenskapliga undersökningar.  
 
Reliabilitet är enligt Bryman (2011) synonymt med begreppet tillförlitlighet och handlar om i 
vilken omfattning som resultaten som erhålls från en undersökning blir desamma om 
undersökningen genomförs på nytt eller påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 
förutsättningar. Patel och Davidson (2011) betonar att reliabiliteten vid undersökningstillfället 
bör ses mot bakgrund av den unika situation som är.  
 
Validitet beskriver Bryman (2011) går ut på en bedömning av huruvida de slutsatser som erhålls 
ur en undersökning hänger ihop. Validitet handlar om i vilken omfattning det som avses mätas 
verkligen är det som mäts enligt Bryman. Patel och Davidsson (2011) förklarar att varje 
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forskningsprocess av kvalitativ karaktär är unik och att det inte finns några regler eller 
tillvägagångsätt för att säkerställa validiteten. Trots detta existerar generella problem kopplat 
till validitet som kan återfinnas vid datainsamlingen, analysen eller hur resultaten redovisas och 
kommuniceras beskriver författarna.  
 
När det gäller denna validitetsproblematik är triangulering ett vanligt förekommande begrepp 
som tillämpas beskriver Patel och Davidson (2011) och kan ske på flera olika sätt. I denna 
studie har triangulering skett då flera typer av metoder för datainsamling använts, vilket 
författarna beskriver som en typ av triangulering. I denna studie har insamling av data skett 
genom intervjuer och observationer vilket gjort det möjligt för studiens forskare att se om 
insamlad data överensstämmer med varandra för att säkerställa studiens kvalité.  
 
Vidare har denna studie bestått av kontinuerlig handledning med två stycken handledare, en 
från Luleå tekniska universitet och en från det studerade företaget som bidragit till 
säkerställande av studiens kvalité. Att haft möjligheten till kontinuerlig vägledning har stärkt 
studiens validitet då handledarna varit delaktiga i utvecklandet av relevanta intervjufrågor för 
att uppnå studiens syfte.  
 
I denna studie har semistrukturerade intervjuer genomförts vilket kan ha en inverkan på studiens 
validitet. I och med att intervjuerna utvecklat sig utefter hur intervjupersonen svarade är det inte 
säkert att svarsresultaten skulle bli detsamma. Den största delen av insamlade data kommer från 
intervjuerna och kan av den anledningen anses ha en stor inverkan på de slutsatser som dragits 
i studien, vilket påverkar studiens kvalité. Samtliga svar från intervjupersonerna har hållits 
anonyma för att öka studiens reliabilitet och validitet. Intervjuerna kompletterades med 
observationer för att stärka studiens validitet och reliabilitet i syfte att säkerställa studiens 
kvalitet. För att ytterligare säkerställa studiens validitet hade intervjuer kunnat spelas in och det 
bör vid intervjutillfällen kontrolleras att den som intervjuas förstår frågorna för att upprätthålla 
en god validitet enligt Patel & Davidson (2011).  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för studien. Referensramen är indelad 

i fem huvudområden: Supply Chain Management, Construction Supply Chain Management, 

Tredjepartslogistik, flödeseffektivitet samt materialhantering. Kapitlet avslutas med en 

analysmodell.  

3.1 Supply Chain Management  

Supply Chain Management definieras enligt Harrison och Hoek (2011) på följande sätt:  
 
”SCM omfattar planering och kontroll av alla processer som är inblandade i upphandling, 

omvandling, transport och distribution över en försörjningskedja. SCM inkluderar samordning 

och samarbete mellan partners, som kan vara leverantörer, mellanhänder, leverantörer av 

tredje part och kunder. I huvudsak integrerar SCM utbuds- och efterfrågestyrning inom och 

mellan företag för att tillgodose slutkundens behov.” 

 

En försörjningskedja beskriver Harrison och Hoek (2011) består av partners som gemensamt 
omvandlar en basprodukt till en färdig produkt för slutkunden. I en försörjningskedja är 
respektive aktör direkt ansvarig för en process som tillför värde till en produkt. Christopher 
(2011) beskriver försörjningskedjan som ett nätverk bestående av organisationer som är 
involverade i de olika aktiviteter och processer som skapar värde i form av produkter eller 
tjänster för slutkunden genom kopplingar uppströms och nedströms. Försörjningskedjor liknas 
ofta med flödet av vattnet i en flod och det talas ofta om flöden uppströms samt flöden 
nedströms förklarar Harrison och Hoek (2011), där flöden uppströms är organisationer nära 
källan och flöden nedströms är organisationer nära slutkunden. Vidare förklarar författarna att 
det är slutkunden som startar hela processen och får material att flöda genom 
försörjningskedjan. Till vilken grad kundens behov är tillgodosett beror på hanteringen av 
materialflödet och informationsflödet genom försörjningskedjan.  
 
Supply Chain Management handlar enligt Harrison och Hoek (2011) om planering och kontroll 
av alla processer i försörjningskedjan. Det handlar om planering och kontroll av nätverket som 
helhet och om relationerna mellan de olika aktörerna i försörjningsnätverket. Planering innebär 
att skapa en plan och kontroll innebär att hålla planen och handskas med de problem som 
eventuellt uppkommer längs vägen. Syftet är att samordna planering och kontroll av varje 
process så att slutkundens behov tillgodoses.  
 
Enligt Christopher (2011) har förståelsen att Supply Chain Management är av stor betydelse för 
att skapa konkurrensfördelar på marknaden ökat.  Christopher beskriver att marknaderna blivit 
mer servicekänsliga vilket resulterat i att det efterfrågas större respons och tillförlitlighet från 
leverantörer. Aktörer vill åstadkomma minskade ledtider samt efterfrågar leverans i rätt tid och 
mervärdestjänster som möjliggör för dem att utföra ett bättre arbete och tillgodose sina kunders 
behov.  
 
Supply Chain Orientation (SCO) är ett begrepp som Ekeskär (2016) genom en litteraturstudie 
kommit fram till definieras enligt följande: 
  
”En organisations igenkännande av de systematiska, strategiska konsekvenser av de taktiska 

aktiviteterna involverade i hanteringen av de olika flödena i en försörjningskedja.” 

 

Ekeskär (2016) har vidare kommit fram till att de företag som är verksamma i 
försörjningskedjan måste ha en SCO för att SCM ska kunna realiseras fullständigt i 
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försörjningskedjan. Vidare har Ekeskär kommit fram till att när samtliga verksamma företag i 
försörjningskedjan har SCO måste företagen, innan eventuella fördelar kan erhållas av SCM, 
få insikt i så kallade SCM-aktiviteter. Fördelarna som kan erhållas beskrivs vara lägre 
kostnader, förbättrat kundvärde samt konkurrenskraftiga fördelar. De SCM-aktiviteter som 
företagen måste få insikt kring handlar om samarbete, informationsdelning, etablera långsiktiga 
relationer, delning av risker och ersättningar, integrera nyckelprocesser samt samordning av 
affärsfunktioner.  
 
Enligt Christopher (2011) kategoriseras värdekedjans verksamhet i två typer: primära 
aktiviteter och stödande aktiviteter. Till primära aktiviteter hör inkommande logistik, 
verksamheten, utgående logistik, marknadsföring, försäljning samt service. Till stödaktiviteter 
ingår infrastruktur, personalhantering, teknikutveckling samt upphandling. Möjligheten att 
skapa konkurrensfördelar påverkas av hur ett företag utför dessa aktiviteter. För att företag ska 
kunna skapa konkurrensfördel måste företaget utföra dessa aktiviteter mer effektivt än sina 
konkurrenter och leverera mer värde till sina kunder. Ytterligare ett tillvägagångssätt för 
företaget att skapa konkurrensfördel är att skapa större differentiering genom att utföra 
verksamheten på ett enastående sätt. För att kunna bedöma om en organisation har en verklig 
konkurrensfördel i sin verksamhet krävs det att organisationen studerar varje enskild aktivitet i 
sin värdekedja förklarar Christopher. Vidare beskriver författaren att om en organisation 
bedömer att en aktivitet inte har en verklig konkurrensfördel i verksamheten bör de överväga 
att outsourca denna del av verksamheten till en annan aktör på marknaden. 
 
I takt med att outsourcingverksamheten blivit allmänt accepterad har den ökat betydligt i nästan 
alla olika branscher hävdar Christopher (2011). När en organisation beslutar att outsourca en 
del av sin verksamhet som tidigare utförts internt till en aktör på marknaden finns det bakom 
beslutet oftast ett starkt ekonomiskt resonemang. Trots det starka ekonomiska resonemanget 
bakom att outsourca en verksamhet så kan ett beslut av detta slag resultera i att en mer komplex 
försörjningskedja skapas. Anledningen till att försörjningskedjan kan bli mer komplex beror av 
det finns definitioner av gränssnitt som ska hanteras till följd av outsourcing vilket medför att 
en högre grad av relationshantering mellan verksamma inom försörjningskedjan kommer att 
krävas. Det är av alla enheter som ansluter till varandra som värde och kostnad skapas och 
genom outsourcing kan en konkurrensfördel uppnås eller förloras.  

3.2 Construction Supply Chain Management 

Inom byggsektorn talas det om Construction Supply Chain Management. Rudberg och Ekeskär 
(2015) har dragit slutsatsen att det är av stor vikt att lära från andra branscher och påpekar 
särskilt att byggsektorn kan bli förbättrad genom Supply Chain Management. Vidare har 
Ekeskär och Rudberg (2016) dragit slutsatsen att SCM kan medföra ökad produktivitet inom 
byggsektorn och reducera totalkostnaden. Det behövs nya metoder för att hantera 
försörjningskedjan då de traditionella metoderna för att hantera byggindustrins 
försörjningskedja inte längre är tillräckliga menar Vrijhoef och Koskela (2000). Byggsektorn 
har sedan slutet av 1980-talet betraktat flera initiativ till att införa med Supply Chain 
Management, dock har de hittills varit av spridd och ofullständig karaktär beskriver Vrijhoef 
och Koskela.  
 
Ekeskär och Rudberg (2016) beskriver att inom byggsektorn är de flesta produkterna oftast 
stora och oflyttbara och måste av den anledningen tillverkas på byggarbetsplatsen. Ekeskär och 
Rudberg (2015) har dragit slutsatsen att detta resulterar i att produktionen är en tillfällig 
organisation som innebär tillfälliga försörjningskedjor. Vidare har Ekeskär och Rudberg (2016) 
dragit slutsatsen att i ett byggprojekt involverar 60–80% av det arbete som utförs inköp av 
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material och tjänster från leverantörer och underentreprenörer. Detta innebär att de aktörer som 
är verksamma inom försörjningskedjan påverkar utförandet av byggprojektet. Av denna 
anledning är byggindustrins försörjningskedja att betrakta som komplex då den består av 
interaktioner mellan flertalet aktörer verksamma inom försörjningskedjan i produktionsfasen. 
När det gäller logistiken inom byggindustrin blir skillnaderna tydligt märkbara på 
byggarbetsplatsen. Byggarbetsplatsen kommer att förändras i och med projektets fortskridande, 
vilket påverkar hur byggandet ska utföras enligt Ekeskär (2016). Den föränderliga 
byggarbetsplatsen kommer bland annat att påverka materielleveranserna och lagring av 
material.  
 
Ekeskär och Rudberg (2016) har genom en litteraturstudie kommit fram till att karakteristiskt 
för byggarbetsplatser som bland annat det geografiska läget och en ständig föränderlig 
arbetsplats bidragit till att krav ställts på att anpassade lösningar ska gällande lossning, 
mottagningskontroll och lagring utformas. De menar att det är av stor betydelse att 
materielleveranser och hantering av byggmaterialet samordnas med de resurser som finns på 
byggarbetsplatsen. Ekeskär och Rudberghar genom en litteraturstudie kommit fram till att 
samordningen även bör inkludera beaktning av avfall och överskottsmaterial. Construction 
Supply Chain Management innebär på grund av detta om att fokusera på samordningen mellan 
de olika uppdelade delarna som inköp av material och resurser till byggarbetsplatsen, 
samordning av material och resurser på arbetsplatsen och samordning av returflöden från 
byggarbetsplatsen förklarar Ekeskär och Rudberg.  
 
Ekeskär (2016) har genom en litteraturstudie kommit fram till att de tillfälligheter som existerar 
inom byggsektorn medför att försörjningskedjans processer och byggandets processer måste 
planeras och anpassas för varje specifikt byggprojekt. Byggarbetsplatsen kan ses som en 
mötesplats för det specifika projektet och försörjningskedjans processer. För att säkerställa 
projektets resultat och optimera försörjningskedjans aktiviteter är det av stor betydelse och 
avgörande att information delas mellan företagen i försörjningskedjan och byggprojektet, vilket 
tyvärr sällan är fallet inom byggsektorn. Vidare har Ekeskär kommit fram till att logistik kan 
förbättras och signifikanta kostnader reduceras om det finns en regelbunden kommunikation 
mellan entreprenör och leverantör.  
 
Ekeskär (2016) beskriver i en genomförd litteraturstudie att materialleverantörer måste på 
grund av bristande lagerstyrning och bristfällig lagringskapacitet på byggarbetsplatser vara 
flexibla och klara av orderläggningar som genomförs i sista minuten. Dessa brister som 
återfinns hos entreprenören orsakar negativa effekter gällande förmågan hos 
materialleverantörens att planera sitt arbete, vilket reflekteras i den bristande leveransservice 
som finns inom byggsektorn. Ekeskär (2016) påvisar i en genomförd litteraturstudie att 
förmågan hos leverantörer, tillverkare och transportföretag att utföra verksamheten på önskat 
sätt påverkas av de beslut som fattas på byggarbetsplatsen trots att leverantörerna kommit långt 
gällande realiseringen av SCM. Vidare förklaras att leverantörens problem ofta uppstår vid 
arbetsplatsen, vilket påverkar såväl leverantörer och transportleverantörer utan undantag för 
deras ansträngningar kopplade till SCO. 
 
Briscoe, Dainty, Milett och Neale (2004) beskriver att en nyckelfaktor för framgångsrik 
integrering av försörjningskedjan är god kommunikation, som uppnås i takt med att långsiktiga 
arbetsrelationer utvecklas, kan gynna både kunskap och värde i försörjningskedjan. Bristande 
kunskapshantering kan medföra att de långsiktiga relationerna går förlorade när 
projektorganisationen förändras och för att åstadkomma förbättrat informationsutbyte 
försörjningskedjor kan kunden investera i utbildning. I studien beskriver Briscoe et al. även att 
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informationsflödet är en kritisk faktor för integrering av försörjningskedjan och är av betydelse 
där långsiktiga relationer redan etablerats. Trots att det finns etablerade system och processer 
för att främja relationer, informationsflöde och kommunikation mellan verksamma i projektet 
är nyckel till effektivt hur det genomförs.  
 
Ekeskär (2016) beskriver genom en litteraturstudie att outsourcing av en del av företagets 
verksamhet till underentreprenörer bidragit till att det skapats en fragmentering inom 
byggsektorn som resulterat i styrkor och svagheter. En svaghet i den meningen att den anser 
hämma förbättringar av prestanda inom byggsektorn och en styrka i den meningen att 
fragmentering möjliggjort för flexibilitet att hantera stor variation i arbetsbelastning samt 
förändringar i konjunkturen inom byggsektorn.  I och med fragmenteringen har Ekeskär genom 
en litteraturstudie kommit fram till att samordningsproblem kan uppstå i och med att 
osäkerheter uppstår då flera mindre företag är verksamma i ett byggprojekt vid outsourcing. 
Ekeskär har genom en litteraturstudie kommit fram till att för att möjliggöra ytterligare 
förbättring av försörjningskedjan måste även förbättrade relationer etableras mellan 
leverantörer, transportleverantörer, tillverkare och entreprenörer.  

3.3 Tredjepartslogistik 

Det finns inte en konsekvent definition av tredjepartslogistik som koncept och Marasco (2008) 
har dragit slutsatsen att terminologin inom det teoretiska fältet för tredjepartslogistik inte alltid 
är konsekvent. Många tolkningar och definitioner av begreppet tredjepartslogistik cirkulerar i 
litteraturen fortsätter Marasco. Tredjepartslogistik definieras i vissa fall som traditionella inköp 
av transport och/eller lagerhållning. I andra fall är definitionen mer komplex där 
tredjepartslogistik definieras som outsourcing och kan omfatta hela logistikprocessen. Marasco 
har dragit slutsatsen att det finns en varierande räckvidd av, såväl snäva som breda, definitioner 
och tolkningar av tredjepartslogistik som forskarna inom området använt.  
 
De definitioner och tolkningar av tredjepartslogistik av en bred karaktär definierar att 
tredjepartslogistik innebär outsourcing av logistikaktiviteter som tidigare utförs internt inom 
organisationen enligt Marasco (2008). För de snävare definitionerna har Marasco dragit 
slutsatsen att konceptet för 3PL kopplas till särskiljande funktionella och/eller 
interorganisatoriska drag i förhållandet för outsourcing av logistik. Marasco har dragit 
slutsatsen att det finns en gemensam tolkning av tredjepartslogistik utifrån de såväl snäva och 
breda tolkningarna. Tolkningen beskriver 3PL som relationen mellan gränssnitt i 
försörjningskedjan och tredjepartslogistikleverantörer där såväl grundläggande som 
specialanpassade logistiktjänster erbjuds i kort- eller långsiktiga relationer med målet att 
åstadkomma inre och yttre effektivitet. Marasco menar på att denna definition tydligt redogör 
för det väsentliga av konceptet för 3PL. En definition för tredjepartslogistik som Marasco dragit 
slutsatsen om är att den involverar affärsrelationer där tredje parter, i den försörjningskedja de 
är verksamma i, uppfyller kunders logistikbehov samtidigt som definitionen medger det 
potentiellt höga antalet relationer beträffande omfattning, innehåll och varaktighet.  
 
Giri och Sarker (2017) beskriver att tredjepartslogistikföretagen kan ibland oundvikligt hamna 
i intressekonflikter med övriga aktörer i försörjningskedjan då de endast har fokus på deras egen 
verksamhet och det är av den anledningen ett samarbete inom försörjningskedjan där deltagare 
förenas samt gemensam planering och samordning sker av betydelse.  
 
Enligt Ekeskär och Rudberg (2015) är tredjepartslogistik som koncept nytt för såväl 
entreprenörer och kunder som tredjepartslogistikleverantörerna. Det blir en utmaning för 
leverantörerna av tredjepartslogistik då byggsektorn som marknad är relativt ny för dem. Vidare 



 

18 
 

har Ekeskär och Rudberg (2016) dragit slutsatsen att även de leverantörer och transportörer som 
erbjuder tjänster inom byggsektorn påverkas då även de möter utmaningar kopplade till 
tredjepartslogistik. Ekeskär (2016) har genom en litteraturstudie kommit fram till att 
tredjepartslogistik är ett område inom logistikhantering där intresset ökat. Ekeskär beskriver att 
med 3PL-lösningar påverkas flera entreprenörer direkt av den anledning att en lösning av detta 
slag fokuserar på byggarbetsplatsen som medför att byggprojektets prestanda påverkas. Vidare 
beskriver Ekeskär att eventuellt påverkas även leverantörerna. 
 
Ekeskär (2016) beskriver att det finns flera olika former av 3PL-lösningar. I en del projekt 
ansvarar 3PL-leverantören inte enbart för materialhantering utan även för planering och 
samordning av materialeveranserna beskriver Lindén och Josephson (2013). Ekeskär har dragit 
slutsatsen att det finns det andra enklare former av 3PL-lösningar som endast erbjuder 
provisorisk hantering i närheten byggarbetsplatsen. Avgörande för vilken typ av 3PL-lösning 
som används beror på det specifika fallet beskriver Ekeskär. Karaktären på 3PL-lösningen beror 
av komplexiteten hos byggprojektet, vad kunden och entreprenören efterfrågar samt på 3PL-
leverantörens utbud. Ekeskär hävdar att i och med att 3PL är ett nytt fenomen inom byggsektorn 
kommer utvecklingen av 3PL-lösningar att fortskrida.  
 
Att outsourca hela eller delar av sin logistikverksamhet till tredje part är inte enbart förenat med 
fördelar utan även det finns även risker som bör beaktas. De främsta anledningarna till att en 
3PL-lösning implementeras är bakomliggande problem kopplade till höga kostnader och 
service medan det vanligaste bekymret med att implementera en 3PL-lösning är de problem 
med relationer som uppstår har Ekeskär (2016) kommit fram till genom en litteraturstudie. 
Vidare förklarar Ekeskär (2016) genom en litteraturstudie att 3PL, precis som SCM, är ett 
långsiktigt partnerskap och i takt med att 3PL organiseras och relationerna utvecklas över tiden 
kommer även problemen att minska.  
 
De 3PL-lösningar som finns är varierande, vilket enligt Ekeskär (2016) beror av leverantörerna 
av 3PL, byggprojektet, kunden, entreprenören, leverantören och transportleverantörerna. 
Lindén och Josephson (2013) beskriver att en vanlig lösning är där 3PL erbjuder en tjänst som 
inkluderar samordning och materialhantering vid byggarbetsplatsen. Ekeskär (2016) har genom 
en litteraturstudie kommit fram till att det finns lösningar där 3PL-leverantören använder sig av 
olika lager där material lagras för att sedan levereras regelbundet till byggarbetsplatsen. Andra 
lösningar har Ekeskär genom en litteraturstudie kommit fram till att materielleveransen till 
byggarbetsplatsen hänvisas till en checkpoint eller till en specifik lossningsplats på 
arbetsplatsen. När materialhantering outsourcas till en 3PL-leverantör har Ekeskär genom en 
litteraturstudie kommit fram till att det frigörs tid för byggnadsarbetarna som istället kan läggas 
på värdeskapande aktiviteter och medföra ökad produktivitet.  
 
Trots att det inte finns så många till antalet genomförda studier så finns det positiva exempel på 
användningen av 3PL-lösningar i byggprojekt enligt Ekeskär (2016). Ekeskär har igenom en 
litteraturstudie kommit fram till att kostnader reducerats när entreprenören outsourcar 
materialhanteringen, då antalet transporter blivit färre och lagringen av material mindre. 
Ekeskär presenterar genom sin litteraturstudie en tidigare genomförd studie där ett traditionellt 
byggprojekt jämfördes med ett byggprojekt som utnyttjade en 3PL-lösningen där 3PL-
leverantören var ansvarig för planering av logistiken samt hantering av levererat material. 
Denna studie påvisade att logistikprocessen blev mer effektiv i och med 3PL-leverantörens 
arbete samt att den totala kostnaden för det projekt som använde sig av 3PL-lösning var lägre. 
Enligt Ekeskär anses en 3PL-lösning vara ett relativt simpelt tillvägagångsätt för att angripa de 
logistikproblem som existerar i ett byggprojekt. 
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3PL-lösningar är trots att intresset ökat den senaste tiden ett nytt fenomen inom byggsektorn 
där utvecklingen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede enligt Ekeskär (2016). I och med att 
utvecklingen av 3PL-lösningar är relativt nytt fenomen kan det ifrågasättas om entreprenörer i 
framtiden kommer att outsourca materialhanteringen till 3PL eller om entreprenörerna kommer 
satsa på att utveckla förmågan och kompetensen internt inom företaget. I och med att många 
andra delar redan är outsourcade vad gäller byggnadsarbeten har Ekeskär i sin litteraturstudie 
kommit fram till att detta talar för att entreprenadföretagen i framtiden kommer att utveckla 
förmåga och kompetens internt. En annan aspekt som talar för en intern utveckling inom 
företagen är att entreprenörerna möjligen kan uppleva att de förlorar en eventuell inkomstkälla 
och kontrollen i byggprojektet. Vidare har Ekeskär genom litteraturstudien kommit fram till att 
båda scenarierna existerar inom byggsektorn idag.  

3.4 Flödeseffektivitet 

Den traditionellt vanligast förekommande formen av effektivitet är enligt Modig och Åhlström 
(2015) resurseffektivitet. Flödeseffektivitet är enligt Modig och Åhlström en ny form av 
effektivitet trots att det inte är ett nytt fenomen då det är möjligt att spåra flödeseffektivitet 
tillbaka till 1500-talet. Anledningen till att författarna anser flödeseffektivitet som en ny form 
av effektivitet är för att det skiljer sig mot det historiska och naturliga fokus som tidigare lagts 
på effektivt utnyttjande av resurser, det vill säga resurseffektivitet. Modig och Åhlström 
beskriver att vid flödeseffektivitet fokuserar organisationen på den enhet, flödesenhet, som 
förädlas inom organisationen. Författarna förklarar att flödeseffektivitet är ett mått på hur 
mycket en flödesenhet förädlas under en specifik tidsperiod, där tidsperioden är den period från 
det att behovet identifieras tills det är tillgodosett.  
 
Modig och Åhlström (2015) hävdar att både resurseffektivitet och flödeseffektivitet är viktiga 
för att åstadkomma hög lönsamhet och nöjda kunder. Det är lika viktigt att utnyttja resurser 
effektivt som att tillgodose kunders behov. Modig och Åhlström beskriver att det är 
eftersträvansvärt att ha båda effektivitetsformerna men det finns en svår problematik i att 
kombinera resurseffektivitet och flödeseffektivitet, vilket har sin förklaring i hur 
organisationers processer fungerar då flödeseffektivitet uppstår i processerna.  
 
Flödeseffektivitet ger en indikation på hur väl en organisation förädlar sina flödesenheter och 
det utifrån flödesenhetens perspektiv som värde definieras inom flödeseffektivitet förklarar 
Modig och Åhlström (2015). Den enhet som förädlas inom organisationen skiljer sig beroende 
på om det gäller tillverkning eller tjänster beskriver. Enheten inom tillverkning är produkter där 
de förädlas genom att olika typer av material omvandlas. När det gäller tjänster är enheten som 
förädlas inom organisationen oftast en kund, där kundens behov tillgodoses genom olika 
aktiviteter. En flödesenhet kan enligt Modig och Åhlström vara information, material eller 
människor. Att skapa flödeseffektivitet handlar om att eliminera alla aktiviteter som inte är 
värdeskapande, det vill säga aktiviteter som inte skapar värde. 
 
För att skapa förståelse för flödeseffektivitet är värde och behov två underliggande dimensioner 
som är av stor betydelse beskriver Modig och Åhlström (2015). Värde adderas när 
flödesenheten förädlas. Den andra underliggande dimensionen, behov, definieras utifrån 
kundens perspektiv.  
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3.5 Materialhantering 

En process definieras enligt Modig och Åhlström (2015) som en samling aktiviteter som 
tillsammans förädlar flödesenheter. Författarna beskriver att en viktig egenskap hos en process 
är att systemgränserna kan väljas efter önskemål, vilka definieras som processens början och 
slut. Varje process innehåller en uppsättning aktiviteter som flödesenheten ska passera igenom. 
Processer är enligt författarna en organisations byggstenar och det arbete som organisationen 
ska utföra utförs inom processerna. Modig och Åhlström beskriver att en organisation består av 
många processer och att det inte finns rätt eller fel gällande antalet processer som en 
organisation består av. Det finns svårigheter i att specificera antal processer av den anledning 
att det beror på valet av systemgränser men även valet av abstraktionsnivå.  
 
Abstraktionsnivå kan vara hög eller låg och innebörden av abstraktionsnivå förklarar Modig 
och Åhlström (2015) baseras på idén om att en organisation består av några huvudprocesser, 
vilka sedan består av olika delprocesser. Vidare kan dessa delprocesser sedan bestå av 
ytterligare delprocesser innan man slutligen är nere på en process minsta beståndsdel, som är 
sekvenser bestående av enskilda aktiviteter. Antalet processer en organisation består av grundar 
sig alltid i en subjektiv värdering av den anledningen att det är möjligt att definiera processer 
olika och välja olika systemgränser.  
 
I denna studie är syftet att kartlägga hur flödesenheten information ska passera genom 
materialhanteringsprocessen för att åstadkomma flödeseffektivitet. Utifrån insamlad teori om 
Supply Chain Management, Construction Supply Chain Management  och tredjepartslogistik 
har en teoretisk modell som redogör för materialhanteringsprocessen skapats, vilken 
presenteras i figur 4. Den teoretiska modellen för materialhanteringsprocessen består av fem 
stycken delprocesser: Planera & Avropa, Leverans, Godsmottagning, Montage samt Retur & 
Avfall.  
 
Planera & avropa handlar om planering och inköp av material till byggarbetsplatsen. 
Leverans handlar enbart om distributionen av det material som beställts till byggarbetsplatsen. 
Godsmottagning är en process som sker när leveransen ankommit till byggarbetsplatsen. 
Denna process inkluderar mottagningskontroll, intransport av materialet och uppställning av 
materialet i lägenhet. Montage handlar om när det material som levererats ska monteras på 
byggarbetsplatsen. Retur och avfall handlar om när avvikelser påträffas hos materialet samt 
när avfall genererats.  
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Figur 4 -Teoretisk modell över informationsflödet genom materialhanteringsprocessen där det tydliggörs var 3PL, cSCm och 

SCM verkar.  
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4 Resultat  
Detta kapitel inleds först med ett avsnitt som ämnar redogöra för innebörden, bakgrunden samt 

det praktiska genomförandet av den interna tredjepartslogistiken. För detta avsnitt är 

information hämtad från JMs hemsida, interna dokument från JM och JM Supplys VD om inte 

annan källa anges. Efter detta avsnitt följer avsnitt där data presenteras från genomförda 

intervjuer och observationer med syftet att kartlägga nulägets informationsflöde samt 

informationsflödet vid den interna tredjepartslogistiken, vilket redovisas indelat i 

materialhanteringsprocessens delprocesser. Avslutningsvis kommer informationsflödet genom 

materialhanteringsprocessen för de båda fallen att visualiseras genom frågorna: Vem? Var? 

Hur? Vad? När? 

4.1 Intern tredjepartslogistik 

Idag innefattar den dagliga produktionen även materialhanteringen. Den interna 
tredjepartslogistiken innebär att produktionen kommer att bestå av två processer där 
materialhanteringen är åtskild från produktionen. För att effektivisera materialhanteringen är 
tanken att separera den fysiskt från produktionen genom att materialhanteringen sker efter 
ordinarie arbetstid.  
 
Idag är det arbetsledaren som är ansvarig för arbetsfasen inredning (AL Inredning) som också 
är ansvarig för materialhanteringen av inredningsarbetena. Det material som hanteras inom 
inredning är kök, tamburdörrar, innerdörrar, foder, sockel, list, badrumsinredning samt 
skjutdörrsinredning. Tanken är att JM efter ordinarie arbetstid, mellan 15:30 och 22:00, ska ha 
en arbetsledare ansvarig för materialhanteringen (AL Logistik). Den interna 
tredjepartslogistiken resulterar sammanfattningsvis i två olika personer vid olika tider i och med 
arbetsledaren ansvarig för inredningsarbeten som arbetar dagtid och arbetsledararen ansvarig 
för materialhanteringen som arbetar kvällstid.  
 
Gränsdragningen mellan arbetsledaren ansvarig för inredningsarbeten och arbetsledaren 
ansvarig för logistiken och materialhanteringen kvällstid tydliggörs i figur 5. Det är AL 
Inredning som upprättar tidplan och skapar avrop för de moment som ingår inom 
ansvarsområdet för inredningsarbeten. Tillsammans så bestämmer AL Inredning och AL 
Logistik tid för respektive leverans och det är AL inredning som bär ansvaret för att det görs. 
När leverans av material anländer till byggarbetsplatsen är det AL Logistik som innehar 
ansvaret för att en mottagningskontroll genomförs. Vid avvikelser och avsteg är det AL Logistik 
ansvar att rapportera dessa till AL inredning och det är AL inredning som skapar nya 
beställningar om behovet existerar. I enlighet med den strategi JM arbetar med efterfrågas ett 
strukturerat tillvägagångsätt för denna typ av informationsutbyte.  
 
För de materielleveranser som kräver någon form av hjälpmedel eller verktyg, exempelvis 
traktor, skylift eller teleskoplastare, åligger ansvaret AL Logistik att beställa detta. Vid den 
interna 3PL används centralt framtagna logistikanvisningarna som innehåller information över 
hur arbetet med materialhanteringen ska utföras.  
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Figur 5 - Gränsdragningen mellan dagtid och kvällstid utifrån materialhanteringsprocessen. 

Vid det praktiska utförandet av den interna tredjepartslogistiken (3PL) åligger det ett ansvar på 
de hantverkare som arbetar dagtid och som är de hantverkare som AL Inredning ansvarar för. 
Hantverkarna ska stämma av mot de centralt framtagna logistikanvisningarna så att materialet 
är placerat i enlighet vad som framgår i anvisningen. Om något avviker från de riktlinjer som 
framgår i logistikanvisningarna ska hantverkarna informera detta till sin ansvariga arbetsledare. 
För detta informationsutbyte, i enlighet med JMs strategi, efterfrågas ett strukturerat 
tillvägagångsätt.  
 
Ansvarsområdet för AL Logistik anses föränderligt över tid. Sammanfattningsvis erhåller AL 
Logistik ansvaret för att leda så kallade PULS-möten som kommer att ske två gånger per 
arbetspass kvällstid, det första mötet hålls klockan 15.00 och det andra mötet sker efter avslutat 
kvällspass vid 22-tiden. PULS-möten definieras som möten som hålls med ett bestämt intervall. 
Vid det PULS-möte som är klockan 15.00 kommer arbetsledaren ansvarig för 
inredningsarbetena delta. Vid PULS-möten sker bland annat en närvarokontroll, utvärdering 
från det förra arbetspasset, ges information om kvällens leveranser samt positionering av 
logistikmedarbetarna. Vidare så innehar AL Logistik ansvaret för mottagningskontroller, 
administrativa arbetsuppgifter som att låsa och larma byggarbetsplatsen vid avslutat arbete samt 
hantera avvikelser från dagtid. Vid avvikelser finns det idéer kring hur JM ska arbeta med detta, 
dock efterfrågas en strukturerad metod som redogör för hur informationsutbytet om avvikelser 
ska ske. JM definierar en avvikelse som att det inträffar något som leder till att centralt 
framtagna standarder inte kan följas.  
 
Anledningarna till att JM utvecklar en ny metod för materialhantering av inredningsarbeten är 
för att produktionsprocessen ska elimineras från störningar som kan kopplas till 
materialhantering. Ytterligare motiv till att JM implementerar i en ny metod är för att utveckla 
ett nytt kompetensområde internt inom företaget för att arbeta och säkerställa arbetsmiljö och 
kvalité. Den interna tredjepartslogistiken kommer också att frigöra tid från arbetsledaren 
ansvarig för inredningsarbeten och JM kommer att åstadkomma kortare och exaktare 
lossningstider. Ett ytterligare motiv som talar för den interna 3PL är att JM idag har svårt att 
rekrytera hantverkare och menar på att den utvecklade metoden kan komma att påvisa positiva 
effekter på rekryteringssvårigheterna. 
 
 JM har en hypotes om att den utvecklade metoden för materialhanteringen av 
inredningsarbetena är av intresse för att produktionsledtiden kommer att reduceras, då mer tid 
för planering kommer att finnas i och med den tid som frigörs från arbetsledaren och det blir 
enklare med resurssättning. JM förväntar sig att metoden kommer bidra till och öka chanserna 
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att möjliggöra för att JM klarar den produktionsökning av bostäder år 2020 som företaget 
eftersträvar. Den interna tredjepartslogistiken förväntas möjliggöra för ökad produktivitet med 
anledning av den uppdelade processen av produktion och materialhantering samt att det 
möjliggör för att synliggöra slöseri som kan reduceras. JM har en hypotes om att den Interna 
3PL leder till ökad diversifiering av medarbetare på arbetsplatserna vilket resulterar i ett nytt 
specialistområde på JM som leder till att det är möjligt att inkludera fler människor som kan 
arbeta på JM. JM vill använda sig av intern 3PL av den anledningen att det idag finns 
outnyttjade resurser och kapaciteter på JMs arbetsområden i takt med en ökad konkurrenskraft 
i vår omvärld.  

 

4.1.1 Organisation  

Organisationen som arbetar med det operativa utförandet av den interna 3PL redovisas i 
organisationsschemat i figur 6. För ett projekt består organisationen som ansvarar för det 
praktiska utförandet av en arbetsledare (AL Logistik) och logistikmedarbetare. 
Logistikmedarbetarnas arbetar med intransport av material och med den huvudsakliga 
arbetsuppgiften är att transportera material från lastbil till montageplats på byggarbetsplatsen.  
 

 

Figur 6 - Organisationsschema över det operativa utförandet av den interna tredjepartslogistiken. 

 

4.1.2 Operativt utförande av Intern 3PL 
Vid det operativa utförandet av den interna 3PL på byggarbetsplatsen är den grundläggande 
tanken att logistikmedarbetarna arbetar vid olika stationer med tankesättet att samtliga har sin 
egen kund, ett förslag över detta illustreras i figur 7. De olika stationerna kommer att se likadana 
ut för samma typ av material på JMs samtliga byggarbetsplatser där den Interna 3PL används. 
Logistikmedarbetarna ska variera stationer för att införskaffa sig kunskap över samtliga 
moment.  

Position 1 handlar om att ta materialet från lossningsytan till hissen. Position 2 handlar om att 
ta materialet från hissen till uppställningsytan i lägenheten, vilket ska utföras enligt de riktlinjer 
som framgår i logistikanvisningarna för respektive material. 
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Figur 7 - Principskiss över det positionsbaserade arbetssättet. 

4.2 Fall A Nuläge 

I detta avsnitt presenteras data från observationer och intervjuer från Fall A i syfte att 

presentera en kartläggning av nulägets informationsflöde i materialhanteringsprocessen. 

4.2.1 Planera & avropa 

Den information som behövs för att kunna planera och skapa avrop inhämtas från den 
upprättade produktionstidplanen för projektet. Den information som kan fås från 
produktionstidplanen är vad det är som ska monteras, när det ska monteras samt var materialet 
ska monteras. Vid en av intervjuerna ifrågasattes kunskapen hos den eller de som upprättar 
produktionstidplanen då den intervjuade personen menar på att det förekommer ibland mycket 
oklarheter över hur allt faktiskt ska vara praktiskt genomförbart.  
 
När det gäller den informationen som behövs för att kunna planera och skapa avrop framkom 
det vid intervjuerna flera olika brister som påverkar informationsflödet genom resterande 
materialhanteringsdelprocesser. Bristerna handlar om att det ibland inträffar att kunder får 
möjligheten att ändra en del val i lägenheten, exempelvis valet av kulör för kökssnickerier, trots 
att deadline för tillval är passerat. När det gäller dessa val får berörd arbetsledare ta del av detta 
genom att vara kopiamottagare av en mailkonversation där tillvalsändringen diskuteras mellan 
kunden och projektets inredningsansvarige, vilken är den som sköter alla kunders tillval. 
Arbetsledaren upplever att denne inte får ett tydligt besked huruvida förändringen är genomförd 
eller inte av kunden, vilket resulterar i oklarheter i vad som egentligen ska beställas för att 
tillgodose kundens behov.  
 
Vid flera av intervjuerna påtalades det att informationen i följesedeln som kommer i samband 
med leveransen inte överensstämmer med den information som förmedlades i samband med 
avropet. Det upplevs att betydande information fallit bort, som till exempel att det vid avropet 
angetts en extra kontaktperson för avisering av leveransen.  
 
När det gäller planering och avrop är projektets platschef involverad i informationsflödet i 
materialhanteringsprocessen när det gäller frågor som handlar om större beslut. Platschefen kan 
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vara med och diskutera beslut kring hur materialet ska tas in och hur mycket material som ska 
levereras åt gången.  

4.2.2 Leverans 

För Fall A är en extra part involverad i materialhanteringsprocessen i och med den tillämpade 
logistiklösning som finns på byggarbetsplatsen där en extern part kontrollerar så att leveranser 
levereras i rätt tid samt mäter träffsäkerheten. När arbetsledare planerar sina leveranser ska 
dessa skickas till den externa aktören för att denne ska veta vilka leveranser som kommer när. 
När leveransen är på ingång kontaktas berörd arbetsledare av chauffören via ett telefonsamtal, 
vilket framkom vid både intervjuer och en av observationerna. Informationen om att leveransen 
är på ingång förmedlar sedan arbetsledaren vidare till hantverkarlagets lagbas. Vid vissa 
tillfällen är det dock inte möjligt för arbetsledaren att ta emot telefonsamtalet på grund av 
omständigheter och en av arbetsledarna uttalade sig enligt följande:  
 
”Svårt när man sitter i möte. Chaufförerna har inte tid att stanna.” 

 
Detta medför att nästa process för materialhanteringen ”Godsmottagning” påverkas.  
 
Vid andra leveranstillfällen har arbetsledaren inte överhuvudtaget blivit kontaktad och blivit 
informerad om att leveransen är på ingång då chaufförerna är väl medvetna om den 
logistiklösning som används på byggarbetsplatsen. De är väl medvetna om att det vid infarten 
till byggarbetsplatsen finns en vaktkur med en vakt som tar hand om leveransen. För vissa 
leveranser kontaktas arbetsledaren dagen innan leveransen kommer, vilket vanligtvis gäller för 
leveranser som kräver någon form av hjälpmedel för lossning, exempelvis teleskoplastare. 
 
Vid den dagliga beredningen som leds av arbetsledarna och där hantverkare deltar blir 
hantverkarna informerade om de leveranser som är planerade under dagen. Vid dagliga 
beredningen framgår det information om när leveransen kommer och var leveransen ska.  
 
När det gäller leveranserna upplevs det att leverantören inte är införstådda i hur materialet ska 
packas för att hantverkarna ska kunna följa de centralt framtagna logistikanvisningarna. 
Projektets arbetsmiljö- och logistikansvarige uttalade sig enligt följande: 
 
”Avtal måste fixas innan det krävs att vi ska följa anvisningar.”  

 
Vid observationstillfället av innerdörrsleveransen levererades inte materialet i tid. Berörd 
arbetsledare blev via ett telefonsamtal från leverantören informerad om att materialet kommer 
att levereras cirka en halvtimme sent på grund av att materialet under morgonen inte kunde 
hittas på terminalen men att det var återfunnet. Detta medförde att arbetsledaren kontaktade 
lagbasen för att informera om att leveransen kommer sent. 
 
De upplevs att det finns en avsaknad av information mellan delaktiga parter. Att ha en god 
relation med leverantören är något som en av de intervjuade påtalade påverkar hur väl 
informationsflödet flyter i materialhanteringsprocessen. Den intervjuade personen uttalade sig 
enligt följande: 
 
”Bra kontakt med leverantör och startmöte leder till att hela processen blir mycket bättre.” 
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4.2.3 Godsmottagning 

Vid båda observationerna var det föraren av teleskopslastaren som skrev på leverantörens 
följesedel. Vid samtliga intervjuer framkom det att det finns stora problem vad gäller 
mottagningskontrollen av leveransen. En av arbetsledarna påtalade att: 
 
”Mottagningskontrollen finns inte med visuellt. Om något fattas ses det genom att se om något 

är restat på följesedeln.”  
 
Och flera av de som blev intervjuade påtalade också att: 
 
”Vid tidsbrist blir mottagningskontrollen det moment som utesluts. Mottagningskontroller är 

tidskrävande och man vill lägga tiden på annat så produktionen går framåt.” 

 

Ett förbättringsområde vad gäller informationsflödet i materialhanteringsprocesserna är 
mottagningskontrollen vilket framkom vid intervjuerna. Att inte utföra en mottagningskontroll 
medför att avvikelser upptäcks vid ett senare skede och i värsta fall kan det vara försent att 
återkoppla till leverantören vid den tidpunkten avvikelserna påträffas.  
 
Det framkom vid intervjuerna att det upplevs att det inte finns något strukturerat sätt att utföra 
mottagningskontroller på. Det framkom vid en av intervjuerna att leverantörer har olika 
tillvägagångsätt för hur de önskar att det ska utföras. En leverantör till en typ av 
inredningsmaterial skickar i dessa leveranser med en blankett som ska fyllas i och återkopplas 
till leverantören. Detta innebär alltså att det finns olika sätt hur avvikelser ska rapporteras vilket 
leder till att de inte utförs överhuvudtaget på grund av att information ska förmedlas på flera 
olika sätt.  
 
I de fall där arbetsledaren inte kan ta emot samtalet från chauffören eller inte får någon avisering 
i överhuvudtaget blir fallet sådant att chauffören hinner lämna byggarbetsplatsen innan berörd 
arbetsledare blivit informerad. Detta bidrar till att det finns svårigheter i att få underskrift på 
avvikelser av chauffören som upptäcks vid mottagningskontrollern när materialet anländer till 
arbetsplatsen. När väl leveransen är på plats brukar lagbasen ta med sig en av sina medarbetare 
för att transportera in material. Det bestäms alltså inte på förhand vem som ska ta emot 
leveransen utan det är lagbasen som ansvarar för att utse någon eller några som ansvarar för att 
ta emot och intransport av materialet.  

4.2.4 Montage 

Vid montagetillfället upptäcks den största delen av avvikelserna. När det gäller hur avvikelser 
rapporteras påtalades det vid samtliga intervjuer att: 
 
”Det finns inget strukturerat sätt för hur avvikelser rapporteras.” 

 
När det gäller rapporteringen av avvikelser finns det inget strukturerat sätt som detta sker på. 
Ibland får arbetsledaren ett samtal om att det en avvikelse noterats av lagbas eller av någon av 
hantverkarna. Ibland kommer lagbasen in på arbetsledarens kontor och meddelar avvikelser och 
att material måste beställas. I andra fall blir arbetsledaren enbart informerad om att avvikelse 
noterats och får själv gå ut och leta på det skadade materialet. I andra fall skickar lagbasen en 
bild på det skadade materialet men förmedlar inte information om vilken lägenhet som skadan 
upptäckts för, vilket leder till att arbetsledaren får eftersöka den informationen på egen hand.  
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Tidpunkten när arbetsledaren blir informerad om avvikelser av hantverkarlagets lagbas är 
många gånger precis innan arbetsdagen slut. Detta innebär att fokus ligger på att få iväg 
beställningar till leverantören för leverans så snart som möjligt och arbetsledaren missar att 
lägga in leveransen till vakten i vaktkuren, vilket medför att vakten inte är informerad om att 
en leverans kommer. Hanteringen av avvikelser är ett förbättringsområde inom 
informationsflödet för materialhantering.  

4.2.5 Retur och avfall 

Det är sällan som det blir några returer av material om det inte är fellevererat. Om material är 
skadat när det levererats till byggarbetsplatsen blir det vanligtvis avfall. När det gäller skadat 
material framkom det vid intervjun med en av arbetsledarna att det är viktigt att påpeka att när 
nytt material ska beställas, på grund av tidigare material är eller har skadats, att det ska märkas 
enligt viss littera. Om inte detta påpekas är det inte helt säkert att det extra materialet är korrekt 
märkt när det levereras till byggarbetsplatsen. 

4.2.6 Visualisering av nulägets informationsflöde 

Figur 8 visualiserar nulägets informationsflöde i materialhanteringsprocessen som beskrivits i 
avsnitt 4.2. 

 

Figur 8 -Visualisering av nulägets informationsflöde i materialhanteringsprocessen. 

4.3 Fall B Intern tredjepartslogistik 

I detta avsnitt presenteras data från observationer och intervjuer från Fall B i syfte att 

presentera en kartläggning av informationsflödet i materialhanteringsprocessen vid den 

interna tredjepartslogistiken. 

4.3.1 Planera och avropa 

Vid planeringen av materielleveranserna är både AL Inredning och AL Logistik delaktig. AL 
Logistiks bidrag vid planeringsskedet handlar om frågor och beslut kring hur mycket material 
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som är möjligt att ta emot under ett arbetspass samt hur materialet ska tas in. Information kring 
vad för material som behövs, var materialet ska monteras samt när materialet ska levereras 
hämtas från projektets upprättade produktionstidplan. Utifrån denna produktionstidplan har AL 
Inredning upprättat en detaljerad tidplan som beskriver dennes moment mer detaljerad och i 
detta skede har AL Logistik inte varit involverad på grund av att detta redan var gjort då AL 
Logistik anslöt till projektet. AL inredning påtalade att det inte finns något behov av att AL 
Logistik är med i detta skede och uttalade sig enligt följande: 

”Dock är det ingen idé att samordning sker med JM Supply gällande den detaljerade tidplanen 

då projektets huvudtidplan måste följas.” 

Vid planeringsskedet har AL inredning tagit fram en önskad intransportsplanering av materialet 
som AL Logistik fått möjlighet att acceptera och förändra med avseende på rimlighet. Tanken 
är att materialet ska levereras kvällen innan montage ska påbörjas, vilket inte alltid är möjligt 
med avseende på rimligheten. Om det inte möjligt att materialet levereras kvällen innan 
kommer materialet att levereras två kvällar innan istället. När det gäller AL Logistiks planering 
uttalade AL Inredning att det viktiga är följande: 

”Att ha rätt sak på rätt plats vid rätt tidpunkt.” 

För det studerade projektet i Fall B har alla avrop skapats av arbetsledaren ansvarig för 
inredningsarbetena vid JMs interna avropssystem. Vid avrop skapas en orderbekräftelse som 
innehåller den information som ska anses gällande. Det kan i vissa fall vara så att när avropet 
skickas av AL Inredning önskas en specifik leveranstid som inte är möjlig för leverantören och 
då framgår det i orderbekräftelsen en ny leveranstid som skiljer sig från den önskade. Ett 
problem som uppstår i samband med detta är att orderbekräftelserna inte går att återfinna i det 
interna avropssystemet utan skickas via mail till den som gjort avropet. Det gäller att AL 
Inredning skickar vidare orderbekräftelsen då den innehåller viktig information som AL 
Logistik är beroende av.  

Vid planeringsskedet har AL logistik planerat ytor med syftet att kartlägga vem som är var och 
när för att undvika att krockar uppstår.  

En viktig aspekt gällande planering med avseende på information är att det är av stor betydelse 
att förändringar i tidplan meddelas till AL Logistik. Idag inträffar det att veckovis 
återkommande möten, där denna typ av information diskuteras, blir inställda på grund av 
plastledningen upplever att det inte finns något behov av det då många av mötespunkterna 
diskuteras bland annat under rasterna. Ett problem som uppstår i och med detta är AL Logistik 
inte arbetar samma tider som projektets plastledning och missar därför denna typ av 
information. Det är viktigt att information kring ändringar förmedlas till AL Logistik och en 
stor utmaning är enligt AL Logistik följande:  

”Utmaningen är att få alla information på ett och samma ställe. Idag finns det inget forum där 

ändringar diskuteras.” 

Innan AL Inredning avslutar sitt arbetspass de dagar de är leveranser planerade kvällstid sker 
en avstämning mellan AL Inredning och AL Logistik där de kontrollerar om det är något 
speciellt som kan påverka den planerade leveransen.  
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4.3.2 Leverans  

Vid intervjuerna och observationen framgick det att AL Logistik aviseras via telefon när 
leveransen är på ingång. Om en leverans är planerad en tid då AL Logistik inte påbörjat sitt 
arbetspass kommer AL Inredning att bli aviserad om att leveransen är på ingång. Vissa av 
leveranserna kommer för projektet i Fall B att aviseras till AL Inredning av den anledning att 
det inte är möjligt för denna leverantör att leverera materialet kvällstid. En del av 
materielleveranserna är planerade att komma mellan intervallet då AL Logistik börjar sitt 
arbetspass och innan det att hantverkare och plastledning avslutat sitt arbetspass. De leveranser 
som sker inom detta intervall kommer att aviseras till AL Logistik.  

För Fall B används en logistiklösning på byggarbetsplatsen som resulterat i att extra aktör är 
delaktig i processerna för materialhantering. För de materielleveranser som kommer att 
levereras dagtid kommer den extra aktören att beröras. Det är AL Logistik som ansvarar för att 
meddela denna aktör om kommande leveranser för att kunna styra lossningsresurser.  

Varje arbetspass inleds med ett PULS-möte som hålls av AL Logistik där logistikmedarbetarna 
deltar. Vid detta möte förmedlas information till logistikmedarbetarna vad det är för material 
som ska transporteras in, var materialet ska, hur det ska transporteras in och vilka 
logistikmedarbetare som arbetar vid vilken position. Vid detta möte lyfter även AL Logistik 
arbetsmiljö och avvikelser från tidigare arbetspass samt kontrollerar närvaro. 

4.3.3 Godsmottagning  

Arbetsledare Logistik är ansvarig för att mottagningskontrollen utförs med möjlighet att 
delegera vem som ska utföra mottagningskontrollen. Det är AL Logistik som innehar ansvaret 
för att planera mottagningskontrollen samt att den utförs. 

Vid den interna tredjepartslogistiken (Intern 3PL) sker två stycken mottagningskontroller som 
båda planeras i förväg. Den första mottagningskontrollen sker mot följesedel där det 
kontrolleras att rätt antal kollin levereras samt om det finns några tydliga skador. Den andra 
mottagningskontrollen sker mot beställning där leveransen kontrolleras mer detaljerat med 
avseende på avvikelser. För en typ av inredningsmaterial finns det ett behov av förbättring då 
beställningslistan för denna materialtyp är väldigt komplicerad och inte enkel att tyda och 
stämma av mot. AL Logistik efterfrågar en lista som är både detaljerad och enkel att stämma 
av mot.  

Informationen om hur materialet ska placeras i lägenheterna förmedlas via 
uppställningsritningar. Vid framtagandet av uppställningsritningarna har hantverkarna varit 
delaktiga i syftet att de ska få materialet placerat där de vill att det ska vara inför montagestart.  

Vid arbetspassen bär samtliga logistikmedarbetare en varsin radioapparat. När det gäller 
avvikelser som upptäcks av logistikmedarbetarna kontaktas AL Logistik via radio. Efter det att 
AL Logistik kontaktas av logistikmedarbetarna kommer AL Logistik att undersöka avvikelsen. 
Samtliga avvikelser kommer efter avslutat arbetspass att sammanfattas av AL Logistik och 
skickas via mail till AL Inredning som ska ha det tillhanda i sin inkorg efterföljande morgon. 
Tanken är att avvikelser ska rapporteras på ett strukturerat sätt och i dagsläget är utseendet för 
denna mall inte bestämt. Syftet med den standardiserade mallen är att samtliga avvikelser ska 
finnas på ett och samma ställe.  

I det mail som ska skickas till AL Inredning ska det bland annat framgå påträffade skador och 
vem som orsakat skadan. När det gäller skadorna ska samtliga skador rapporteras och för 
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mindre skador har hantverkarna möjligheten att avgöra om det går att åtgärda skadan på plats 
eller om det krävs att helt nytt material beställs. Samtliga skador som logistikmedarbetarna 
upptäcker ska markeras med post-it-lapp för att monterande hantverkarna och AL Inredning 
enkelt ska kunna hitta dessa.  

När de gäller de avvikelserna som ska återkopplas till leverantörer åligger detta ansvaret idag 
AL inredning. Vissa avvikelser kan möjligtvis ge upphov till ett behov av att beställa helt nytt 
material då det till exempel kan vara alldeles för skadat för att kunna åtgärda på 
byggarbetsplatsen eller att helt fel av material levererats. Det åligger AL Inredning ansvaret att 
beställa nytt material och när det gäller när materialet ska levereras är den grundläggande tanken 
att de ska levereras i samband med kommande planerade leveransen av samma leverantör eller 
så fort som möjligt. AL Inredning uttalade sig enligt följande angående detta:  

”Det är från fall till fall. Det beror av vad det är för typ av material.” 

När det gäller avvikelserna kommer det, utöver att det skickas ett mail till AL Inredning, sättas 
upp ett papper i varje lägenhet där avvikelserna framgår med syftet att hantverkarna ska ha 
avvikelserna tydligt kommunicerade. Det kan vara så att detta dokument är möjligt att direkt 
skicka till leverantör för återkoppling av avvikelser. När det gäller avvikelser påtalades det vid 
en av intervjuerna att det är oklart vem som egentligen ska göra vad av JM Supply och projektets 
platsledning.  

En av de intervjuade påtalade att om det inträffar att material levereras dagtid samma kväll som 
JM Supply inte ska arbeta på byggarbetsplatsen kommer hantverkarna med stor sannolikhet att 
transportera in materialet själv för att kunna påbörja montagestart så fort som möjligt.  

4.3.4 Montage 

Innan montage påbörjas kommer monterande hantverkare att utföra en kontroll av JM Supplys 
arbete med avseende på hur materialet är placerat. I framtiden är detta en kontroll som inte 
kommer att utföras påtalade en av arbetsledaren vid intervjun. Om monterade hantverkare 
upptäcker någon ytterligare avvikelse är det viktigt att denna information når JM Supply. 
Tanken är att hantverkarna informerar AL Inredning angående den tillkommande avvikelsen 
som sedan förmedlar denna information vidare till AL Logistik. Uppgiften hos AL Logistik och 
logistikmedarbetarna blir då att fundera på varför de missade just den avvikelsen i syftet att hela 
tiden blir bättre på det dem gör.  

4.3.5 Retur & avfall 

När det gäller avfall kommer logistikmedarbetarna att sköta avfall av det material det bär in. 
De avemballerar materialet och bär enbart ut de avfall som de burit in. Frågan om avfall är ett 
relativt outforskat område som det krävs mer fundering kring. Vid en av intervjuerna framkom 
det att om det i framtiden är så att JM Supply ska ansvara för avfall är det viktigt att de blir 
informerade från var någonstans som avfall ska bortforslas.  

4.3.6 Visualisering av informationsflödet vid intern tredjepartslogistik 

Figur 9 visualiserar informationsflödet vid intern tredjepartslogistik i 
materialhanteringsprocessen som beskrivits i avsnitt 4.3.  
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Figur 9 – Visualisering av informationsflödet i materialhanteringsprocessen vid intern tredjepartslogistik. 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras en analys av resultaten utifrån studiens teoretiska referensram och 

är indelat materialhanteringsprocessens delprocesser. Syftet med avsnittet är att analysera 

informationsflödet med avseende på utformning, planering och styrning av materialhantering 

för de båda fallen.  

5.1 Planera & Avropa 

I den situationen där kunder tillåts sena tillvalsändringar blir det tydligt att alla organisationer 
verksamma i försörjningsnätverket påverkas av hur andra aktörer agerar, vilket Harrison och 
Hoek (2011) beskriver. Att tillgodose kundens behov är syftet med den samordning av 
planering och kontroll av varje process som Supply Chain Management handlar om förklarar 
Christopher (2011) och att det då förekommer att sena tillvalsändringar tillåts tyder på att den 
planering som innebär att inga tillkommande tillval får göras efter deadline passerats inte följs 
och att den samordning av kontroll så att planen hålls inte fungerar. Trots detta är det viktigt att 
ha i åtanke att kunders behov förhoppningsvis tillgodoses i och med sena tillvalsändringar och 
det är möjligtvis samordningen av planering och kontroll mellan aktörerna i 
försörjningsnätverket som måste förbättras. Hanteringen av informationsflödet genom 
försörjningskedjan påverkar till vilken grad kundens behov är tillgodosett enligt Harrison och 
Hoek och ett effektivt informationsflöde genom materialhanteringsprocessen hindras av 
otydliga rutiner för informationsutbytet kring sena tillvalsändringar.  

Vid intervjuerna för både fall A och B framkom brister som kan kopplas till JMs internt 
framtagna avropssystem som enligt Christopher (2011) kan identifieras som en stödaktivitet 
när man pratar om en organisations värdekedjas verksamhet. De identifierade bristerna 
förhindrar ett effektivt informationsflöde genom resterande materialhanteringsdelprocesser. En 
av de identifierade bristerna kopplas till att det redan vid avrops- och planeringsdelprocessen 
upplevs att information försvinner då den information som lämnas i samband med avropet inte 
är samma information som går att tyda på den medföljande följesedeln vid leverans. I och med 
det faktum att Christopher beskriver att marknaderna blivit mer servicekänsliga och det i sin tur 
resulterat i en efterfrågan av större respons och tillförlitlighet från leverantörer påverkas detta 
negativt av att information verkar gå förlorad i samband när avropet skickas till leverantören 
via JMs internt utvecklade avropssystem. Att som entreprenör på marknaden efterfråga en 
större tillförlitlighet från leverantörerna samtidigt som det hos projektets plastledning finns en 
viss medvetenhet om att informations försvinner i samband med när avrop skickas kan 
möjligtvis leda till att kundernas behov inte tillgodoses. Detta på grund av att 
informationsdelningen, som enligt Ekeskär (2016) är en SCM-aktivitet som företagen måste få 
större insikt kring för att kunna erhålla fördelar som ett Supply Chain Management initiativ kan 
erbjuda, mellan JM och leverantören är inte fullständig. För att åstadkomma en förbättring av 
försörjningskedjan är det enligt teorin relevant att förbättrade relationer med leverantörer 
etableras beskriver Ekeskär, vilket möjligtvis kan vara det som krävs för att säkerställa att 
information i avrop och följesedel ska överensstämma.  

Ytterligare en brist som identifieras med utgångspunkt i avropssystemet och som påverkar 
informationsflödet inom den interna tredjepartslogistiken är problematiken att orderbekräftelser 
innehållande den gällande informationen skickas via mail till den som skapat avropet. I och 
med att det är arbetsledare inredning för Fall B som skapar avropen och det är arbetsledare 
Logistik som ansvarar för att ta emot leveransen är det viktigt att denna orderbekräftelse 
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vidarebefordras till AL Logistik för att denne ska kunna planera och styra materialhanteringen. 
Om inte denna information kommer AL Logistik tillhanda bryts informationsflödet och ett 
effektivt informationsflöde i materialhanteringsprocessen hindras och möjligheten att skapa 
konkurrensfördelar reduceras enligt Christopher (2011). När det gäller det internt utvecklade 
avropssystemet som stödaktivitet är det viktigt att ha förståelse för att möjligheten att skapa 
konkurrensfördelar påverkas, enligt Christopher, av hur företaget utför dessa aktiviteter. För att 
skapa konkurrensfördelar handlar det om enligt Christopher att företaget måste utföra dessa 
aktiviteter mer effektivt än sina konkurrenter och leverera mer värde till sina kunder. 

Vid planerings- och avropsskedet framgick det för Fall A att det förekommer att platschefen är 
med och diskuterar idéer och tankar kring vissa materialhanteringsfrågor på byggarbetsplatsen 
med bland annat avseende på hur stor mängd material som ska levereras med varje leverans 
och metodvalet för hur materialet ska tas in i lägenheterna. För projektet i Fall B är det 
arbetsledaren ansvarig för den interna tredjepartslogistik (Intern 3PL) som bidrar med denna 
kunskap vid planerings- och avropsskedet. Det är viktigt att ha förståelse för det som Ekeskär 
(2016) skriver om byggarbetsplatsen kommer att förändras i takt med projektets fortskridande 
och det påverkar utförandet av byggandet så som bland att leveranserna av material och lagring 
av material. Vidare förklarar Ekeskär att de beslut som fattas på byggarbetsplatsen påverkar 
leverantörernas förmåga att utföra sitt arbete i enlighet med de tillvägagångsätt de eftersträvar. 
De beslut som fattas på byggarbetsplatsen kan medföra att problem uppstår för leverantören, 
vilka vanligtvis uppstår i sådana fall vid byggarbetsplatsen.  

När det gäller kritiska punkter i informationsflödet i materialhanteringsprocessen för den 
utvecklade metoden för materialhantering som kan hindra ett effektivt informationsflöde är 
möten där produktion och materialhantering möts blir inställda. Dessa möten blir inställda på 
grund av att produktion anser att de inte har behov av mötet då de diskuterat sakerna vid andra 
tillfällen där AL Logistik inte är delaktig. Det kan handla om information kring förändringar i 
tidplan som inte förmedlas till AL logistik, vilket kan få stora konsekvenser. Ytterligare en 
kritisk punkt är utmaningen som finns i och med att viktig information inte finns samlad på ett 
och samma ställe vilket kan leda till att viktig information försvinner eller glöms bort. Intern 
tredjepartslogistik som en ny metod för materialhantering ger upphov till högre grad av 
relationshantering krävs i och med att det tillkommer en arbetsledare som ansvarar för 
materialhantering av inredningsarbeten efter det att produktionen avslutat sitt arbetspass. Den 
interna tredjepartslogistiken har gett upphov till en helt ny relation där viktig information ska 
hanteras. Det krävs alltså en integrering av försörjningskedjan och Briscoe et al. (2004) 
beskriver att nyckelfaktorn bakom en sådan är god kommunikation och att en god 
kommunikation uppnås i takt med att långsiktiga relationer utvecklas. Relationen mellan 
produktion och materialhantering kommer alltså enligt teorin att utvecklas med tiden vilket 
kommer att möjliggöra för ett effektivt informationsflöde.  

I den situation i Fall A där arbetsledaren precis innan arbetsdagens slut blir informerad om 
avvikelser av hantverkarnas lagbas blir det tydligt att den bristande leveransservice som 
Ekeskär (2016) beskriver har sin utgångspunkt i brister hos entreprenören. Arbetsledaren 
fokuserar i denna situation på att få iväg en ny materialbeställning så snabbt som möjligt för att 
produktionens framfart inte ska påverkas negativt. Att skapa nya avrop i sista minut påverkar 
enligt Ekeskär materialleverantörens förmåga att klara av det samtidigt som det påverkar 
materialleverantörens förmåga att planera sitt eget arbete samtidigt som arbetsledaren i denna 
situation glömmer att informera den externa aktören på byggarbetsplatsen om den 



 

35 
 

tillkommande leveransen. Det är bara arbetsledaren och lagbasen som egentligen är införstådda 
i att en extra leverans är planerad, vilket gör att ett effektivt informationsflöde i 
materialhanteringsprocessen förhindras. Det är bara arbetsledaren och lagbasen som vet vad det 
handlar om för typ av material, var den ska och när den kommer att levereras, vilket resulterar 
i att det informationsflöde innehållande denna typ av information bryts. Det blir i denna 
situation tydligt att utförandet av byggprojektet enligt Ekeskär och Rudberg (2016) direkt 
påverkas av interaktioner mellan aktörer som är verksamma inom försörjningskedjan och att 
byggprojekts försörjningskedja är att betrakta komplex.  

För projektet i Fall A respektive Fall B har en extern aktör på byggarbetsplatsen som 
kontrollerar leveranserna anlitats, vilket vid denna analys kan ses som att projekten valt att 
outsourca en del av sin verksamhet och som resulterat i att försörjningsnätverket utökats och 
som enligt Christopher (2011) kan ha resulterat i att en mer komplex försörjningskedja skapats. 
Vid intervjuerna framgick det att för båda projekten kan beskrivas som att 
materialhanteringsprocessen utökats med en extern aktör som är i beroende av information 
kring vad för leverans som är planerad, när den är planerad och var den ska. Enligt Christopher 
innebär detta behov av ökad informationsdelning att en högre grad relationshantering mellan 
verksamma i försörjningskedjan krävs i och med att en del av verksamheten outsourcats och 
försörjningskedjan blivit av en mer komplex karaktär. Christopher påpekar att hur aktörer väljer 
att agera i försörjningskedjan påverkar alla andra organisationer i försörjningskedjan och för 
den utvecklade metoden kan detta förhindra eller möjliggöra för ett effektivt informationsflöde. 
Att det för projekten i Fall A och Fall B tillämpats en typ av 3PL-lösning som påverkar 
byggarbetsplatsen och Ekeskär (2016) menar  på att denna typ av lösning direkt påverkar 
byggprojektets prestationsförmåga vilket även den utvecklade metoden intern 
tredjepartslogistik kommer att göra.  
 
Det finns en risk att intressekonflikter skulle kunna uppstå mellan JM Supply och JM 
Produktion då Giri och Sarker (2017) beskriver att tredjepartslogistikföretag ibland oundvikligt 
kan hamna i intressekonflikter med andra aktörer i försörjningskedjan då det endast har fokus 
på deras egen verksamhet. Om en intressekonflikt skulle uppstå mellan JM Supply och JM 
Produktion skulle en relation som är tänkt att vara långsiktig påverkas och kommunikationen 
mellan parterna skulle påverkas negativt.  

5.2 Leverans 

När det gäller avisering vid leverans finns det en betydande skillnad mellan projektet i Fall A 
och projektet i Fall B. Arbetsledaren ansvarig för logistiken i fall B kommer att ha möjlighet 
att ta emot samtalet vilket ibland är en svårighet för arbetsledaren ansvarig för inredningen i 
Fall A på grund av olika omständigheter. Att det är möjligt för AL Logistik att ta samtalet vid 
leveransavisering har sin förklaring i att AL Logistik har materialhanteringen som sitt 
arbetsområde. För Fall A blir mottagningskontrollen vid leverans oftast inte utförd vilket 
resulterar i brister gällande avvikelser. För den interna tredjepartslogistiken, där en arbetsledare 
arbetar enbart med materialhanteringen och som ansvarar och planerar mottagningskontrollen, 
skapas möjligheten för att åstadkomma ett tydligare informationsflöde med avseende på 
avvikelser. I Fall A upplevs det att det finns en avsaknad av relation som möjligtvis kan ha sin 
förklaring i att relationerna mellan JM och leverantörerna inte är tillräckliga utan bör förbättras. 
För projektet i Fall A kan informationsutbytet mellan verksamma i projektet beskrivas som 
ostrukturerat men även om det hade funnits etablerade metoder för hur informationsutbytet ska 
ske, till exempel när en chaufför ska avisera att leveransen är på ingång, är det enligt Briscoe et 
al. (2004) viktigt att ha förståelse för att nyckeln till effektivitet är hur informationsutbytet sker.  
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5.3 Godsmottagning 

När det gäller hanteringen av avvikelser finns det för Fall A, som beskriver nulägets 
informationsflöde, inga rutiner för informationshanteringen kring avvikelser. För den interna 
tredjepartslogistiken i Fall B finns det framtagna rutiner för hur informationshanteringen ska 
hanteras från det att de upptäcks till att de förmedlas till arbetsledare ansvarig för inredning som 
innehar ansvaret att återkoppla till leverantör. Att det finns en plan för informationshanteringen 
kring avvikelser mellan AL Logistik och AL inredning är mycket betydelsefullt enligt Giri och 
Sarker (2017) som beskriver att vid outsourcing är det viktigt med samarbete inom 
försörjningskedjan där deltagare förenas samt gemensam planering och samordning sker. För 
Fall A har en teleskopslastare funnits på plats hela tiden vilket varit en fördel i den mening att 
det underlättar att lösa saker på byggarbetsplatsen då en leverans möjligtvis inte dyker upp som 
planerat. Att ha en teleskoplastare på plats är en nackdel i den mening att föraren skriver på 
följesedlar utan att egentligen göra någon okulär mottagningskontroll och förhindrar då ett 
effektivt informationsflöde med avseende på avvikelser.  
 
Vid Fall A framgick det att information ska förmedlas till leverantör på flera olika sätt, vilket 
också bör vara fallet vid interna tredjepartslogistiken då det delvis är samma 
materialleverantörer. Att informationen ska förmedlas på olika tillvägagångsätt är negativt då 
ingen regelbunden kommunikation mellan entreprenör och leverantör skapas. Om en 
regelbunden kommunikation mellan entreprenör och leverantör inrättas finns det möjligheter 
till att logistik kan förbättras och kostnader minska enligt Ekeskär (2016). När det gäller 
mottagningskontroller av materielleveranserna gäller det att byggandets processer måste 
planeras utifrån varje byggprojekts specifika förutsättningar enligt Ekeskär, vilket de görs i de 
projekt där den utvecklade metoden för materialhantering används. Om inte 
mottagningskontrollen utförs, som i Fall A, förloras en del av kommunikationen mellan 
entreprenören och leverantören vilket kan påverka byggprojektets resultat enligt Ekeskär. För 
att säkerställa projektets resultat och optimera försörjningskedjans aktiviteter är 
informationsdelningen mellan företagen i försörjningskedjan och byggprojektet avgörande, 
vilket medför att informationsdelningen mellan leverantör och entreprenör måste förbättras för 
att inte påverka resultatet och för att möjliggöra ett effektivt informationsflöde mellan 
processerna för materialhantering.  
 
Materialet ska i bästa fall levereras kvällen före det ska monteras och om inte det är möjligt ska 
de monteras två kvällar innan montagestart. Det finns en plan för hur avvikelser ska hanteras i 
de fall som materialet levereras enligt plan och vid en av intervjuerna framgick det att personen 
känner sig trygg i planen och utmaningen ligger i att följa den framtagna planen. Om en 
materielleverans skulle utebli kommer detta också att meddelas via mail enligt den framtagna 
strukturerade mallen för avvikelsehantering. Konsekvenserna av att en leverans uteblir varierar 
beroende av om montagestart är planerad efterföljande morgon eller inte. Det verkar inte finnas 
några framtagna för rutiner för hur arbetsgången ska ske om en materielleverans uteblir helt. 
Det råder bland annat oklarheter kring vem av AL Logistik och AL inredning som innehar 
ansvaret för att eftersöka den uteblivna leveransen.  Att det inte finns några framtagna rutiner 
kring hur arbetsgången och därmed informationsbytet ska ske vid helt utebliven leverans är det 
viktigt att ha förståelse för att nyckelfaktorn för framgångsrik integrering av försörjningskedjan 
enligt Briscoe et al. (2004) är  god kommunikation. I och med att arbetsrelationen mellan AL 
inredning och AL Logistik är ny är det viktigt att ha i åtanke att god kommunaktion enligt 
Briscoe et al. uppnås i takt med att relationen utvecklas. Att det råder oklarheter kring 
ansvarsfördelning sympatiserar med det Ekeskär (2016) skriver om att osäkerheter kan uppstå 
vid fragmentering och resultera i samordningsproblem. 
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5.4 Montage 

För Fall B där den utvecklade metoden, intern tredjepartslogistik, används kan det beskrivas 
som om att projektet även valt att outsourca en del av sin verksamhet men denna gång till en 
intern aktör, JM Supply. Ytterligare en högre grad av relationshantering krävs i och med den 
interna tredjepartslogistiken, vilket förklaras med samma motivering att det skett en utökning 
av försörjningskedjan enligt Christopher (2011) och ett fokus ligger på hur informationen ska 
hanteras och säkerställas mellan de två interna aktörerna i och med den skiftgång som blivit. 
Att outsourca materialhanteringen i detta fall till en intern tredjepartsleverantör medför att det 
frigörs tid för hantverkare som det istället kan lägga på mer värdeskapande aktiviteter enligt 
Ekeskär (2016). Den interna tredjepartslogistiken skapar ett behov av ett informationsflöde 
mellan monterande hantverkare och de som utför materialhanteringen. 
 
Idag finns det planerade rutiner för hur informationsutbytet ska hanteras för att säkerställa ett 
effektivt informationsflöde. Idag innefattar rutinerna att monterade hantverkare innan 
montagestart ska utföra en kontroll av JM Supplys arbete med materialhanteringen. Att denna 
kontroll utförs medför att mindre tid frigörs som hantverkarna kan lägga på värdeskapande 
aktiviteter, i detta fall montage. I framtiden finns det en förhoppning om att det inte ska finns 
ett behov av den informationsåterkoppling som är syftet med denna kontroll utan den typ av 
informationsåterkoppling finns idag för att logistikmedarbetarna ska utvecklas inom sina 
arbetsuppgifter och blir bättre på dem. Att det idag finns ett behov av att denna information ska 
hanteras skapar en högre grad av relationshantering. I och med att denna kontroll inte ska finnas 
i framtiden kommer det om, allt fungerar som det ska när denna tas bort, möjliggöra för ett mer 
effektivt informationsflöde då det skapas en lägre grad av relationshantering och enligt Modig 
och Åhlström (2015) handlar skapandet av flödeseffektivt just om detta, att eliminera aktiviteter 
som inte är värdeskapande.  

5.5 Retur & avfall 

Vid intervjuerna framgick det att denna process är ett relativt outforskat område. Idag är det 
bestämt att logistikmedarbetarna ska sköta avfallshanteringen endast av det emballage som 
kommer från det material de bär in. I framtiden om JM Supply ska ansvara för en mer 
omfattande avfallshantering resulterar det i ytterligare informationshantering, vilket inte är en 
omöjlighet då Ekeskär och Rudberg (2016) beskriver att Construction Supply Chain 
Management handlar om att fokusera på samordningen mellan de olika delarna som inköp av 
material och resurser till byggarbetsplatsen samt på byggarbetsplatsen och samordning av 
returflöden från byggarbetsplatsen vilket är vad samordningen mellan produktionen och den 
utvecklade metoden för materialhantering handlar om.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
I kapitlet presenteras slutsatser dragna från studiens resultat- och analyskapitel som ämnar 

besvara studiens forskningsfrågor som används som stöd för att uppnå studiens syfte. I 

samband med att forskningsfråga 4 besvaras ges även rekommendationer till fallförtaget hur 

de ska effektivisera informationsflödet i materialhanteringsprocessen vid intern 

tredjepartslogistik.  

6.1 Slutsatser 

Slutsatserna presenteras indelat i respektive forskningsfråga. 

6.1.1 Forskningsfråga 1 

  

F1: Hur ser befintlig styrning av informationsflödet ut i 

materialhanteringsprocessen? 

Befintlig styrning, utformning samt  hantering av informationsflödet i 
materialhanteringsprocessen beskrivs enligt punkterna nedan:  

· Arbetsledaren ansvarig för inredningsarbetena planerar och skapar avrop med input av 
information gällande vad för material som krävs var och när hämtad från projektets 
produktionstidplan. Vid vissa tillfällen förekommer diskussion med byggprojektets 
platschef för att diskutera viktiga frågor gällande intransport av material samt mängden 
material vid varje leveranstillfälle.  
 

· Om en logistiklösning används på byggarbetsplatsen ansvarar AL Inredning för att 
förmedla denna externa aktör information om materielleveransen. Den externa aktören 
får en input av information vad det är för material, var materialet ska samt när materialet 
ska levereras.  
 

· Tillvägagångsättet för leveransavisering varierar. Ibland sker ingen avisering alls och 
vid andra tillfällen aviseras AL inredning eller den externa aktören via ett telefonsamtal. 
En viss problematik kring avisering uppstår situationer när chaufförer är väl medvetna 
om den logistiklösning som finns på byggarbetsplatsen.  
 

· Vid den dagliga arbetsberedningen får hantverkarna input av information gällande vilka 
leveranser som är planerade när, vad det är för material och var materialet ska. Lagbasen 
ansvarar för att förmedla information kring vem eller vilka som ska utföra intransport 
av materialet.  
 

· Mottagningskontroller genomförs nästintill aldrig då det anses vara ett tidskrävande 
moment. AL Inredning fokuserar hellre på att få produktionen att gå framåt. Att ingen 
mottagningskontroll genomförs resulterar i det flesta avvikelserna upptäcks vid 
montageskedet.  
 

· Rapporteringen av avvikelser beskrivs som otydlig och ostrukturerad information på 
grund av varierande tillvägagångsätt. Ibland blir AL Inredning informerad via ett 
telefonsamtal, ibland via en bild som skickas och vid andra tillfällen genom besök på 
kontoret. Många gånger sker rapportering av avvikelser precis innan arbetsdagens slut 
vilket medför att den externa aktören sällan blir informerad om den nya leveransen. 
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· Retur- och avfallsprocessen är ett outforskat område med avseende på informationsbyte. 
I och med att det mycket sällan blir returer av material utan oftast avfall så kan det antas 
att hantverkare har som rutin att kasta avviket material. 
 

6.1.2 Forskningsfråga 2 

 

F2: Hur ser informationsflödet i materialhanteringsprocessen ut i den 

utvecklade metoden? 

Den interna tredjepartslogistikens styrning, utformning samt  hantering av informationsflödet i 
materialhanteringsprocessen beskrivs enligt punkterna nedan:  

· Vid planerings- och avropsskedet är både arbetsledaren ansvarig för inredningsarbetena 
och arbetsledaren ansvarig för den interna tredjepartslogistiken delaktig. AL inredning 
ansvarar för att skapa avropen med input av information gällande vad för material som 
krävs var och när hämtad från projektets huvudtidplan. AL Logistik är delaktig i 
planeringen gällande frågor kring intransport av material samt mängden material vid 
varje leveranstillfälle.  
 

· Vid avropet skapas en orderbekräftelse innehållande den gällande information som 
skickas till avroparen,  i detta fall till AL Inredning.  
 

· Om en logistiklösning används på byggarbetsplatsen ansvarar AL Logistik för att 
förmedla den externa aktören information om materielleveransen för att ha möjlighet att 
kunna styra lossningsresurserna. Den externa aktören får en input av information vad 
det är för material, var materialet ska samt när materialet ska levereras.  
 

· Leveransavisering sker till AL Logistik för de leveranser som är planerade under 
kvällstid och till AL Inredning för de leveranser som är planerade under dagtid. 
 

· Mottagningskontroller är planerade och det sker två stycken mottagningskontroller per 
materielleverans. Den första kontrollen sker mot följesedel och den andra kontrollen 
sker mot beställning.  
 

· Vid PULS-möten får logistikmedarbetarna input av information gällande vilka 
leveranser som är planerade när, vad det är för material, var materialet ska samt hur det 
ska transporteras in.   
 

· Avvikelser som upptäcks av logistikmedarbetarna rapporteras till AL Logistik via radio. 
Samtliga avvikelser som upptäcks vid arbetspassen sammanfattas och skickas via mail 
till AL Inredning som ska vara tillhanda innan dennes arbetspass börjar. I varje lägenhet 
ska ett papper som redogör för avvikelser sättas upp.  
 

· En kontroll av logistikmedarbetarnas arbete sker av monterade hantverkare. Om 
ytterligare avvikelser upptäcks ska hantverkarna rapportera till AL Inredning som 
förmedlar denna information vidare till AL Logistik.  
 

· När det gäller retur- och avfallprocessen är det bestämt att logistikmedarbetarna ska bära 
ut det emballage som blir från det material de transporterar in.  Denna delprocess är 
ännu ett relativt outforskat område för den interna tredjepartslogistiken. 
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6.1.3 Forskningsfråga 3 

 

F3: Vilka är de kritiska punkterna i informationsflödet för 

materialhanteringsprocessen som kan hindra ett effektivt informationsflöde 

för den utvecklade metoden? 

F3 besvaras genom en analys av F1 och F2. Analysen av fallstudierna påvisar att det existerar 

kritiska punkter inom materialhanteringsprocessen som förhindrar ett effektivt 

informationsflöde vid intern tredjepartslogistik. De identifierade kritiska punkterna  

presenteras och beskrivs indelat utifrån materialhanteringsprocessen och sammanfattas 

avslutningsvis i en punktlista. 

Planera & avropa 

Otydliga rutiner vid sena tillvalsändringar av kund är en kritisk punkt som påverkar 
informationsflödet negativt. Kundens behov ska tillgodoses men i vilken omfattning som 
kunden anser sitt behov tillgodosett beror av hanteringen av informationsflöden. Den kritiska 
punkten har sin utgångspunkt i att det inte finns några tydliga rutiner som ger berörd 
arbetsledare ett besked om att en ändring är gjord. 

När det gäller avropsskedet finns det flera kritiska punkter som påverkar informationsflödet 
genom materialhanteringsprocessen vid intern tredjepartslogistik som har grund i JMs internt 
framtagna avropssystem. Det upplevs att informationen som förmedlas vid avrop inte går att 
återfinna på den medföljande följesedel vid leverans, vilket tyder på att redan i det skedet faller 
information bort och ett effektivt informationsflöde hindras.  

Ytterligare en kritisk punkt som har utgångspunkt i avropssystemet är att vid avropet som 
skickas leverantör besvaras med en orderbekräftelse som skickas via mail till den som gjort 
avropet. Orderbekräftelsen innehåller den information som anses gällande och om det är så att 
leverantör gjort några förändringar vad gäller leveransen syns det enbart i orderbekräftelsen. 
För den interna tredjepartslogistik är det idag arbetsledaren ansvarig för inredning som skapar 
avropen och får orderbekräftelsen som innehåller viktig information som AL Logistik är i stort 
behov av för att kunna planera sitt arbete med materialhanteringen. Om informationen i denna 
orderbekräftelse inte förmedlas till AL Logistik uppstår en kritisk punkt med avseende på 
informationsflöde. 

Inställda möten där viktig information förmedlas mellan parterna som berörs av den interna 
tredjepartslogistiken påverkar informationsflödet negativt samt att viktig information inte finns 
på ett samlat ställe. Den kritiska punkten uppstår i att det finns en risk att viktig information, 
som till exempel förändringar i tidplan, inte förmedlas vid inställda möten och att när 
information finns utspridd i olika forum är det stor risk att viktig information försvinner eller 
glöms bort.  

Leverans 

För båda de studerade projekten har en logistiklösning tillämpats på byggarbetsplatsen där en 
extern aktör kontrollerar och mäter träffsäkerhet hos leveranser. För det material som kommer 
att levereras inom intervallet där AL Logistik börjat sitt arbetspass och produktion inte avslutat 
sitt arbetspass kommer den externa aktören att vara involverad vid aviseringen leveransen. Om 
det vid den interna tredjepartslogistiken blir som för Fall A att leverantörerna blir medvetna om 
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den logistiklösning som finns på arbetsplatsen och inte alls aviserar leveransen till AL logistik 
finns en kritisk punkt med avseende på informationsflöde då mottagningskontrollen inte utförs.  

Godsmottagning 

Det finns för den interna tredjepartslogistiken planer för mottagningskontroll och 
avvikelsehantering. För avvikelsehanteringen finns otydligheter kring vem som egentligen ska 
göra vad och det är just inom dessa otydligheter som den kritiska punkten med avseende på 
informationsflöde återfinns. Att involverade parter inte vet vad som gäller kan resultera i att 
betydande information inte förmedlas.  

Montage 

När den kontroll som de monterade hantverkarna utför innan montagestart inte längre kommer 
utföras kommer ingen återkoppling av JM Supplys arbete att ske. Det bör säkerställas att 
logistikmedarbetarna utförs sitt arbete korrekt innan kontrollen utesluts. Den interna 
tredjepartslogistiken är ett nytt koncept för materialhantering vid JMs byggarbetsplatser och det 
finns en vision om att intern tredjepartslogistik ska användas vid samtliga arbetsplatser i 
framtiden. När organisationen för den interna tredjepartslogistiken utökas i takt med att fler 
byggarbetsplatser använder sig av den blir logistikmedarbetare fler till antalet. Den kritiska 
punkten i informationsflödet uppstår i fall kontrollen av JM Supplys arbete som utförs av 
monterande hantverkare tas bort för tidigt innan det att samtliga logistikmedarbetarna utför sina 
arbetsuppgifter korrekt och i enlighet med det som efterfrågas. Utförs ingen kontroll kommer 
JM Supply få förlita sig på att hantverkarna informerar om avvikelser.  

Retur & avfall 

Retur och avfall är ett relativt outforskat område inom den interna tredjepartslogistiken. Idag är 
det bestämt att logistikmedarbetarna ska sköta avfallshanteringen endast av det emballage som 
kommer från det material de bär in och inga kritiska punkter har identifierats med avseende på 
informationsflöde i denna materialhanteringsdelprocess.  

 Nedan sammanfattas de identifierade kritiska punkterna: 

· Otydliga rutiner vid sena tillvalsändringar av kund medför att berörd arbetsledare inte 
får ett tydligt besked om tillvalsändring är gjord eller inte. 
 

· Icke överensstämmande information i avrop och följesedel bidrar till bortfall av viktig 
information. 
 

· Orderbekräftelse innehållande gällande information skickas endast via mail till den 

som skapas avropet bidrar till att arbetsledaren ansvarig för materialhantering inte 
förmedlas gällande information om materielleveranser.  
 

· Inställda möten där produktion och materialhantering deltar bidrar till bortfall av 
information åt båda hållen.  
 

· Otydligheter kring avvikelsehantering över vem som ansvarar för vad kan bidra till att 
vissa saker inte alls utförs.  
 

· Medvetenhet hos leverantörer om logistiklösning på byggarbetsplats kan medföra att 
berörd arbetsledare inte tar emot någon leveransavisering och ingen 
mottagningskontroll mot följesedel utförs. 
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6.1.4 Forskningsfråga 4 

 

F4: Hur skapas ett flödeseffektivt informationsflöde genom 

materialhanteringsprocessen för den utvecklade metoden? 

För att säkerställa ett flödeseffektivt informationsflöde genom materialhanteringsprocessen 
inom metoden för intern tredjepartslogistik måste aktiviteter som inte är värdeskapande 
elimineras. En förutsättning för att möjliggöra för ett effektivt informationsflöde är att 
säkerställa att alla parter som är involverade vid den interna tredjepartslogistiken blir 
informerade och medvetna om innebörden av intern tredjepartslogistik. Om parter som berörs 
av den interna tredjepartslogistiken inte är införstådda i dess innebörd är slutsatsen att det är 
svårt att skapa ett flödeseffektivt informationsflöde.  

För att åstadkomma ett flödeseffektivt informationsflöde är det av stor betydelse att möten 
bestående av en agenda som är av intresse för båda parter inte blir inställda. De möten som blir 
inställda idag är möten som funnits redan innan idén om intern tredjepartslogistik föddes. Det 
huvudsakliga syftet med det mötet är inte att behandla punkter med avseende på intern 
tredjepartslogistik och av den anledningen är slutsatsen att det enkelt kan ställas in. För att 
åstadkomma ett effektivt informationsflöde bör en ny typ av kontinuerligt samordningsmöte 
med det huvudsakliga syftet att parter som berörs av den interna tredjepartslogistik deltar 
införas.  
 
Ett flödeseffektivt informationsflöde hindras av det är mycket information som är utspridd på 
många olika ställen. Det anses inte värdeskapande att behöva leta information på flera ställen 
och det finns en risk att information försvinner och tappas bort. För att eliminera denna risk bör 
det tas fram riktlinjer för hur dokumentation innehållande betydande information för JM Supply 
och JM Produktion lättåtkomligt ska finnas på ett och samma ställe.  

För att säkerställa att ett flödeseffektivt informationsflöde åstadkoms bör det internt utvecklade 
avropssystemet granskas och ett arbete tillsammans med materialleverantörerna inrättas för att 
eliminera risken att viktig information försvinner i samband när avropet skapas. Det är viktigt 
att all den information som förmedlas vid avropet kommer leverantören tillhanda för att inte 
påverka informationsflödet genom de resterande materialhanteringsdelprocesserna.  

Intern tredjepartslogistik är en metod för materialhantering som förväntas att användas på 
samtliga av JM:s byggprojekt i framtiden. För att åstadkomma ett effektivt informationsflöde 
kan återkoppling och ett kontinuerligt förbättringsarbete vara relevant och av den anledning bör 
det anordnas mötesträffar med syfte för erfarenhetsåterföring där parter från projekt som 
använder intern tredjepartslogistik är inbjudna.  

I figur 10 visualiseras hur ett effektivt informationsflöde kan åstadkommas i 
materialhanteringsprocessen vid intern tredjepartslogistik. I figuren redogörs kopplingar till 
rekommendationer, där vissa av rekommendationerna baseras på teori insamlad genom 
litteraturstudien. 
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Figur 10 – Visualisering av hur ett effektivt informationsflöde i materialhanteringsprocessen kan åstadkommas vid intern 3PL. 

6.2 Rekommendationer 

Rekommendationerna för att åstadkomma ett effektivt informationsflöde genom 
materialhanteringsprocessen vid intern tredjepartslogistik sammanfattas nedan. 

· Säkerställa att alla parter som är involverade vid den interna tredjepartslogistiken blir 
informerade och medvetna om innebörden av intern tredjepartslogistik.  
 

· Införa en ny typ av kontinuerligt samordningsmöte med det huvudsakliga syftet att 
parter som berörs av den interna tredjepartslogistiken deltar.  
 

· Ta fram riktlinjer för hur dokumentation innehållande betydande information för JM 
Supply och JM Produktion lättåtkomligt ska finnas på ett och samma ställe.  
 

· Granska det internt utvecklade avropssystemet och arbeta med materialleverantörerna 
för att eliminera risken att viktig information försvinner i samband när avropet skapas. 
 

· Anordna mötesträffar med syfte för erfarenhetsåterföring där parter från projekt som 
använder intern tredjepartslogistik är inbjudna. 
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7. Diskussion 
Följande kapitel innefattar en generell diskussion kring studien, diskussion om metodval samt 

ges förslag till vidare studier inom området.  

7.1 Diskussion kring studiens analys 

I den teoretiska referensram som erhållits genom litteraturstudie påpekar Christopher (2011) att 
en försörjningskedja kan bli mer komplex när en verksamhet outsourcar en verksamhet som 
tidigare utförts internt till en extern aktör. I och med att JM valt att bilda en organisation, JM 
Supply, som arbetar med JMs byggarbetsplatser produktionslogistik och som ska sköta 
materialhanteringen operativt kan det ses som att JM valt att outsourca 
materialhanteringsverksamheten internt inom organisationen. En diskussion kan därför föras 
kring huruvida försörjningskedjan komplexitet förändras när materialhanteringen outsourcas 
internt inom företaget och om försörjningskedjan blir mer eller mindre komplex. Min tanke 
kring detta är att trots det sker en outsourcing internt inom företaget blir försörjningskedjan mer 
komplex då ytterligare en part blir involverad och det finns ett behov en högre grad av 
relationshantering. Jag tror dock att på grund av att materialhanteringen outsourcas internt inom 
företaget är det lättare att hantera den komplexitet som uppstår då samtliga resurserna finns 
inom ett och samma företag vilket möjligtvis innebär kortare beslutsvägar.  

Vidare framkommer det i teorin att tredjepartslogistikföretag enligt Giri och Sarker (2017) 
ibland hamnar oundvikligt i intressekonflikter med övriga aktörer i försörjningskedjan då 3PL-
företagen endast har fokus på sin egen verksamhet. I och med att JM Supply är ett dotterbolag 
till JM som ansvarar för materialhanteringen operativt går det att föra en diskussion kring 
huruvida intressekonflikter kommer att uppstå eller inte i och med att JM och JM Supply bör 
agera på sätt som gynnar de båda då de tillhör ett och samma företag. Från tidigare erhållen 
kunskap är jag medveten om att fallföretaget JM AB har en vision att som moderbolag med 
flertalet bolag vara ”Ett JM”. Jag tror detta är en vision som spelar stor roll i och med att det 
nystartade dotterbolaget JM Supply som operativt ska hantera materialhanteringen  på 
byggarbetsplatsen som är en process som är ytterst nödvändig för att JM AB ska kunna bedriva 
sin verksamhet. Jag tror att det är särskilt viktigt att det finns ett ”Ett JM-tänk” vad gäller JM 

Supply AB som dotterbolag. Jag tror dock att det finns en risk att JM Supply av de 
medarbetarna, som arbetar med produktionen på byggarbetsplatserna, kommer att ses som ett 
eget företaget tills den dagen då intern tredjepartslogistik inte längre är ett val utan är den enda 
metod som används för materialhantering.  

I den teoretiska referensramen framgår det enligt Ekeskär (2016) att de 3PL-lösningar som finns 
är varierande och att det beror av tredjepartslogistiksleverantören, byggprojektet, kunden, 
leverantören och transportleverantörerna. Ekeskär beskriver att det beror på byggprojektets 
komplexitet samt vad kunden och entreprenören efterfrågar. Vidare beskriver Ekeskär att 3PL-
lösningar kommer att fortsättas utvecklas vilket bidrar till att det går att föra en diskussion kring 
huruvida JM Supply kommer att utveckla andra metoder som alternativ till den utvecklade 
metoden intern tredjepartslogistik. Diskussionen bör ha sin utgångspunkt i om JMs 
byggarbetsplatser är i behov av intern tredjepartslogistik och diskussionen bör baseras på det 
specifika  byggprojektets komplexitet. Kanske är det så att den utvecklade metoden intern 
tredjepartslogistik föder ett behov som kanske inte kommer att finnas på JMs samtliga 
byggarbetsplatser i framtiden . Kanske är det specifika byggprojektet i behov av en annan 3PL-
lösning än den interna tredjepartslogistiken. 
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7.2 Metoddiskussion 

Data för fallstudierna A och B har samlats in med intervjuer och observationer som metoder. 
Data som samlats in för att kartlägga nulägets informationsflöde genom 
materialhanteringsprocessen har inhämtas från ett byggprojekt och  data som samlats in för att 
kartlägga informationsflödet genom materialhanteringsprocessen vid intern tredjepartslogistik 
från ett byggprojekt. För att öka trovärdigheten i det insamlade materialet kan fler observationer 
genomföras för att återspegla en mer sannfärdig verklighet, dock hade det inom tidsramen för 
examensprojekt inte vara möjligt att genomföra fler observationer eller intervjuer även om det 
varit önskvärt. Om fler intervjuer och observationer genomförts hade generaliserbarheten ökat 
och därmed studiens validitet. I och med att de intervjuer som genomförts är semi-strukturerade 
har författaren tolkat insamlad data på egen hand. För att säkerställa studiens validitet kunde 
författaren ha skickat en sammanställning över intervjupersonernas svar till dem för att ge dem 
möjligheten att korrigera svaren. Då studiens analys baseras på ett fåtal datapunkter kan 
tillförlitligheten i studiens slutsatser anses vara låg. 

När det gäller projektet i Fall B är det JMs allra första projektet som använder intern 
tredjepartslogistik som materialhanteringsmetod. Det är även det enda projektet som inom 
tidsramen för examensarbetet använder sig av intern tredjepartslogistik vilket medför att det 
inte hade varit möjligt att utföra observationer på fler projekt eller intervjua fler personer ute på 
projekten som har koppling till den interna tredjepartslogistiken. Att samla in data för något 
som inte är helt inarbetat och inte helt utvecklad utan befinner sig i ett väldigt tidigt skede 
påverkar vilka resultat som erhålls från intervjuer och observationer och de slutsatser som 
dragits är väldigt nyanserade av de tre personer som intervjuades vid Fall B och 
generaliserbarheten i dessa slutsatser kan anses vara låg.  

När det gäller det projekt som representeras i Fall A respektive Fall B har båda projekten valts 
av det studerande företaget vilket innebär att de projekt som studerats inte har valts objektivt. 
De personer som intervjuats är knutna till det specifika fallet, vilket för Fall B var ett måste för 
att de är de enda personerna som inom tidsramen för examensarbetet, är involverade inom den 
interna tredjepartslogistiken. För att öka studiens trovärdighet hade hantverkarna i Fall A och 
logistikmedarbetare i Fall B kunna ha intervjuats för att öka antalet datapunkter. För att öka 
generaliserbarheten bör fler projekt som använder sig av intern tredjepartslogistik studeras när 
den utvecklade metoden är mer etablerad på flera av fallföretagets byggprojekt.  

Examensarbetets författare har sedan tidigare en viss produktionserfarenhet och viss erfarenhet 
av materialhanteringsprocessen, vilket kan ha påverkat examensarbetet såväl positivt som 
negativt. Negativt i den mening att författaren kan vara färgad av de tidigare erfarenheterna och 
inte enbart studerar fallen utan involverar tidigare upplevda erfarenheter vid tolkning av 
insamlad data. Författarens erfarenhet av produktion och materialhanteringsprocessen kan vara 
positiv vad gäller generaliseringar och tolkningar som möjligtvis representerar en mer 
sanningsenlig verklighet trots de få antalet genomförda observationer och intervjuer.  

Vid intervjuerna med personer involverade i den interna tredjepartslogistiken vid fallstudie B 
har samtliga påtalat det faktum att den interna tredjepartslogistiken i projektet befinner sig i ett 
väldigt tidigt stadium. De intervjuade personerna påtalade att svaren förmodligen skulle vara 
annorlunda om författaren haft möjlighet att ställa frågorna vid ett senare tillfälle när personerna 
är mer insatta i den metoden. Detta påverkar reliabiliteten för studien av den anledning att om 
samma frågor skulle ställas igen skulle inte svaren bli desamma. Den interna 
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tredjepartslogistiken är en ny logistiklösning vid fallföretaget och projektet i Fall B är ett 
pilotprojekt för den nya metoden vilket är till nackdel för studiens trovärdighet.  

7.3 Förslag på vidare studier 

Ett av förslagen på vidare studier har sin utgångspunkt i de kritiska punkter som identifieras vid 
analysskedet i denna studie. Ytterligare ett förslag på vidare studier som är av intresse är att 
kartlägga hur andra byggföretag hanterar informationsflödet genom processerna för 
materialhantering. Vidare hade det varit av intresse att undersöka informationsflödet vid fler 
projekt som använder sig av intern tredjepartslogistik för att möjliggöra generalisering samt att 
undersöka hur antalet skador varierar beroende på vilka som utför materialintransporten. 
Förslag på vidare studier beskrivs nedan.  

· En studie som kartlägger hur andra byggföretag arbetar med informationshanteringen 
genom materialhanteringsprocessen vid extern eller intern tredjepartslogistik för att se 
hur andra företag inom byggsektorn möter de frågor som kan uppstå.  
 

· En djupare studie kan förslagsvis genomföras när den interna tredjepartslogistik är väl 
etablerad på arbetsplatserna. Studien bör inkludera fler byggprojekt som använder sig 
av intern tredjepartslogistik för att möjliggöra en generalisering då det i denna studie 
endast är ett projekt som använder sig av intern tredjepartslogistik. 
 

· En studie som syftar till att undersöka externa faktorer som förhindrar eller möjliggör 
ett flödeseffektivt informationsflöde genom materialhanteringsprocessen.  
 

· En studie som med kvantitativ data undersöker hur antalet avvikelser, i form av skadat 
material vid intransport, förhåller sig beroende på om det är logistikmedarbetare eller 
hantverkare som ansvarar för intransport av material.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor VD JM Supply AB 

 

      
1 Beskriv övergripande företaget JM Supply AB. 

2 Vad är behoven/bakgrunden till en ny metod för materialhantering på arbetsplatsen? 
3 Vem eller vilka har efterfrågat en ny lösning för materialhantering på arbetsplatsen? 

4 
När man undersökte en ny metod för materialhantering undersöktes flera olika 
alternativ? Har man vid tidigare tillfällen provat några andra metoder för 
materialhantering (inte endast för inredningsarbeten)? 

5 
Hur länge har arbetet med att ta fram en ny metod för materialhantering för 
inredningsarbeten pågått? 

6 Vet du om det konceptet applicerats någon annanstans? 

7 
Vilka problem/hinder har man stött på i arbetet med att ta fram en ny metod för 
materialhantering? 

8 
Har ett samarbete etablerats med de materialleverantörer som berörs av den 
utvecklade metoden? Hur har det tagits emot? 

            

9 
Beskriv hur organisationen för det praktiska genomförandet av den utvecklade 
metoden för materialhanteringen är uppbyggd samt redogör för respektive arbetares 
ansvarsområden. 

10 
Hur tänker man sig gränsdragningen mellan Arbetsledare Inredning och 
Arbetsledare Logistik? 

11 
Ställs det några specifika krav på de som ska arbeta med den utvecklade metoden för 
materialhantering? 

12 
Finns det några krav eller specifika förutsättningar för att den utvecklade metoden 
för materialhantering ska vara applicerbar på en arbetsplats? 

13 
Hur tänker man kring strukturkapitalet för den utvecklade metoden för 
materialhantering? Hur ser man på innehållet i logistikanvisningen? 

14 
Vad upplever du för möjligheter och risker med den utvecklade metoden för 
materialhantering? 

15 
Upplever du att det finns några förbättringsområden inom den utvecklade metoden 
för materialhantering? 

16 Vilka framtidsplaner ser man med den utvecklade metoden för materialhantering? 
            

17 
Beskriv övergripande hur den utvecklade metoden för materialhantering operativt 
ska utföras på byggarbetsplatsen. 

18 
Hur tänker man kring samordningen och ansvaret för samordning på 
byggarbetsplatsen i och med att den utvecklade metoden för materialhantering 
medför att ordinarie arbetstid passeras? 

19 Finns det några idéer kring hur man ska arbeta med avsteg/avvikelser? 
 

  



 

 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor Fall A Nuläge 

Intervjufrågorna syftar till att kartlägga nulägets informationsflöde genom 

materialhanteringsprocessen. Samtliga intervjuer inleds med en kort presentation av 

examensarbetaren och syftet med intervjun.  

 

Materialhanteringsprocessen: 

 

      
1 Beskriv din bakgrund.  
2 Vad är din roll på arbetsplatsen? 

3 
Beskriv informationsutbytet mellan de olika delprocesserna i 
materialhanteringsprocessen utifrån din roll. När sker input och output av 
information?  

4 
Hur upplever du de centralt framtagna logistikanvisningarna? Hur används dem? 
Finns det något som saknas i dem? 

5 
Hur upplever du att involverade inom materialhanteringsprocessen är införstådda i 
de centralt framtagna logistikanvisningarna? 

6 
Hur planerar du leveranser idag? Beskriv samarbetet med övrig platsledning. Hur 
lång tid innan materialet ska monteras planeras det att materialet ska levereras? 

7 
Hur sker mottagningskontroll på arbetsplatsen? Vem är ansvarig för 
mottagningskontrollen? Planeras mottagningskontrollen i förväg?  

8 
Hur arbetar du med avvikelser som upptäcks vid mottagningskontrollen? Hur blir du 
informerad om avvikelser som upptäcks vid mottagningskontrollen?  

9 
Vad upplever du som förbättringsområden i ert arbete med de avvikelser som 
upptäcks vid mottagningskontroll? 

10 
På vilket sätt är du involverad i informationsflödet genom materialhanteringen 
utifrån materialhanteringsprocessen?  

11 
Hur upplever du informationsflödet genom materialhanteringsprocessen på 
arbetsplatsen? 

12 
Vad upplever du för förbättringsområden gällande informationsflödet genom 
materialhanteringsprocessen? Vilken är den största utmaningen med 
materialhanteringsprocessen? 

 

      
1 Beskriv din bakgrund.  
2 Vad är din roll på arbetsplatsen? 



 

 
 

3 
Beskriv övergripande vad arbetsledaren för inredning samt projektets logistik- och 
arbetsmiljöansvarige har för respektive ansvarsområde. 

4 Vad är ditt ansvar för samordning på arbetsplatsen? 

5 
Hur upplever du de centralt framtagna logistikanvisningarna? Hur används dem? 
Finns det något som saknas i dem? 

6 
Hur upplever du att involverade inom materialhanteringsprocessen är införstådda i 
de centralt framtagna logistikanvisningarna? 

7 Hur arbetar ni med avvikelser som upptäcks vid mottagningskontrollen?  

8 
Vad upplever du som förbättringsområden i ert arbete med de avvikelser som 
upptäcks vid mottagningskontroll? 

9 
På vilket sätt är du involverad i informationsflödet genom materialhanteringen 
utifrån materialhanteringsprocessen?  

10 
Hur upplever du informationsflödet genom materialhanteringsprocessen på 
arbetsplatsen?  

11 
Vad upplever för förbättringsområden gällande informationsflödet genom 
materialhanteringsprocessen? Vilken är den största utmaningen med 
materialhanteringsprocessen? 

 

      
1 Beskriv din bakgrund.  
2 Vad är din roll på arbetsplatsen? 

3 
Hur upplever du de centralt framtagna logistikanvisningarna? Hur används dem? 
Finns det något som saknas i dem? 

4 
Hur upplever du att involverade inom materialhanteringsprocessen är införstådda i 
de centralt framtagna logistikanvisningarna? 

5 Hur arbetar ni med avvikelser som upptäcks vid mottagningskontrollen?  

6 
Vad upplever du som förbättringsområden i ert arbete med de avvikelser som 
upptäcks vid mottagningskontroll? 

7 
På vilket sätt är du involverad i informationsflödet genom materialhanteringen 
utifrån materialhanteringsprocessen?  

8 Hur upplever du informationsflödet genom materialhanteringen på arbetsplatsen?  

9 
Vad upplever du för förbättringsområden gällande informationsflödet genom 
materialhanteringsprocessen? Vilken är den största utmaningen med 
materialhanteringsprocessen? 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 - Intervjufrågor Fall B Intern tredjepartslogistik 

Intervjufrågorna syftar till att kartlägga informationsflödet genom 

materialhanteringsprocessen för den utvecklade metoden för materialhantering. Samtliga 

intervjuer inleds med en kort presentation av examensarbetaren och syftet med intervjun.  

Materialhanteringsprocessen: 

 

     
1 Beskriv din bakgrund.  
2 Vad är din roll på arbetsplatsen? 

3 
Beskriv informationsutbytet mellan de olika delprocesserna i 
materialhanteringsprocessen utifrån din roll. När sker input och output av 
information? Beskriv informationsutbytet mellan dagtid och kvällstid.  

4 
Hur upplever du de centralt framtagna logistikanvisningarna? Hur används dem? 
Finns det något som saknas i dem? 

5 
Hur upplever du att involverade inom materialhanteringsprocessen är införstådda i 
de centralt framtagna logistikanvisningarna? 

6 
Hur planerar du leveranser idag? Beskriv samarbetet med övrig platsledning och 
JM/JM Supply. Hur lång tid innan materialet ska monteras planeras det att materialet 
ska levereras? 

7 
Hur sker mottagningskontroll på arbetsplatsen? Vem är ansvarig för 
mottagningskontrollen? Planeras mottagningskontrollen i förväg?  

8 

Hur arbetar du med avvikelser som upptäcks vid mottagningskontrollen? Hur blir du 
informerad om avvikelser som upptäcks vid mottagningskontrollen? Beskriv 
informationsutbytet mellan dagtid och kvällstid gällande avvikelser. Hur upplever du 
detta arbetssätt? 

9 
Vad upplever du som förbättringsområden i ert arbete med de avvikelser som 
upptäcks vid mottagningskontroll? 

10 
På vilket sätt är du involverad i informationsflödet genom materialhanteringen 
utifrån materialhanteringsprocessen?  

11 
Hur upplever du informationsflödet genom materialhanteringsprocessen på 
arbetsplatsen? 

12 
Vad upplever du för förbättringsområden gällande informationsflödet genom 
materialhanteringsprocessen? Vilken är den största utmaningen med den utvecklade 
metoden för materialhanteringen? 

 

 



 

 
 

      
1 Beskriv din bakgrund.  
2 Vad är din roll på arbetsplatsen? 
3 Vad är ditt ansvar för samordning på arbetsplatsen? 

4 
Hur upplever du de centralt framtagna logistikanvisningarna? Hur används dem? 
Finns det något som saknas i dem i och med den utvecklade metoden? 

5 
Hur upplever du att involverade inom materialhanteringsprocessen är införstådda i 
de centralt framtagna logistikanvisningarna? 

6 
Hur arbetar ni med avvikelser som upptäcks vid mottagningskontrollen? Hur arbetar 
ni med avvikelser gentemot JM Supply? Hur upplever du detta arbetssätt? 

7 
Vad upplever du som förbättringsområden i ert arbete med de avvikelser som 
upptäcks vid mottagningskontroll? 

8 
På vilket sätt är du involverad i informationsflödet genom materialhanteringen 
utifrån materialhanteringsprocessen?  

9 
Hur upplever du informationsflödet genom materialhanteringsprocessen på 
byggarbetsplatsen?  

10 
Vad upplever för förbättringsområden gällande informationsflödet genom 
materialhanteringsprocessen? Vilken är den största utmaningen med den utvecklade 
metoden för materialhantering? 

 

 


