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Abstract

Efficiency of supply management

Pelle Andersson

Logistics in the construction industry is a difficult and 
troubled area with great room for improvement. 
Planning, preparation, management and control over 
material flow have become increasingly important for a 
company in order to keep up with the competition and 
reduce their costs.

The purpose of this thesis is to investigate and identify 
possible improvements in the supply management 
regarding the interior for the sanitary rooms at JM- 
constructions. To identify possible issues with the 
supply management three of JMs projects in Uppsala 
have been analyzed.

The result presented in this report shows that there is 
problems with the current supply management, 
problems which can be solved by introducing a 
Construction Consolidation Centre.

Furthermore recommendations are given to introduce a 
pilot project with a Construction Consolidation Centre 
including: washstand, mirror cabinet, shower screen and 
towel rack.

Tryckt av: Ångströmlaboratoriet Uppsala
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Ämnesgranskare: Bo Tideman
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SAMMANFATTNING 
 
Många aktörer inom byggbranschen är eniga om att logistik är ett svårt och 
problemfyllt område med utrymme till förbättring och kostnadsminskning. 
Inom byggindustrin har planering, beredning, styrning och kontroll av 
materialflöden blivit allt viktigare för att ett företag ska kunna vara 
konkurrenskraftigt och hålla nere sina kostnader.  
 
Syftet med examensarbetet är att genom intervjuer, platsbesök och 
litteraturstudier undersöka och utreda möjliga förbättringar av leveranser för 
våtrumsinredning till byggarbetsplatser på JM. Just våtrum innehåller mycket 
material från flera olika leverantörer och är därför det område som JM valt att 
studera först. Tre av JM:s projekt i Uppsala har besökts för att identifiera 
problem som finns med dagens upplägg. Arbetets mål är att genom 
undersökningarna hitta förslag till leveransförbättring som JM kan gå vidare 
med i kommande förhandling med leverantör och framtida införande av 
samlastning via en logistikcentral. 
 
Rapporten visar att det finns brister med dagens leveransupplägg. Brister som är 
möjliga att lösa genom införande av samlastning och att detta är något som kan 
vara bra att använda även då omständigheter runt projekten så som brist på 
utrymme eller restriktioner mot fordon inte kräver det. Införande av samlastning 
bevisas kunna ge en bättre arbetsmiljö och effektivare produktion. 
 
Rekommendationer ges till att i ett första steg införa en försökverksamhet med 
samlastning av våtrumsinredningen med kommod, spegelskåp, duschskärm och 
torkställning. 
 
 
Nyckelord: Logistik, Samleverans  
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1. INLEDNING 
Det första kapitlet ger en introduktionen till studiens ämne. Det förklarar arbetes 
bakgrund, syfte, mål, frågeställning och tar upp dess avgränsningar. Det ger 
även en kort beskrivning av företaget JM AB. 

1.1  Bakgrund 
Bakgrunden till denna rapport är det faktum att bostadspriser ökar allt mer. En 
faktor till detta är att de blivit dyrare att tillverka bostäder. Många aktörer inom 
byggbranschen är eniga om att logistik är ett svårt och problemfyllt område med 
utrymme till förbättring och kostnadsminskning. Inom byggindustrin har 
planering, beredning, styrning och kontroll av materialflöden blivit allt viktigare 
för att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftigt och hålla nere sina 
kostnader. 
 
En byggentreprenörs totala kostnad för byggproduktion består normalt till 
mellan 50 % och 80 % av inköp av material och underentreprenörer. I det 
ständiga sökandet på kostnadsbeskärningar som görs blir det då logiskt att i 
första hand se över alternativ till att minska kostnaderna för bygg- och 
installationsvaror (Nordstrand, 2008). Ett sätt att uppnå detta är genom att 
rationalisera upphandlingen av underentreprenörer. Det kan bland annat göras 
genom att erbjuda underentreprenörerna leveransalternativ som underlättar 
deras arbete och på så sätt tillåter kostnaderna att hållas låga.  
 
I takt med att bostadsbyggandet i Sverige ökar blir allt fler parter inblandande i 
materialkedjan. Tillverkare (inom och utom landet), generalagenter för 
importerade byggvaror, transportföretag, grossistföretag, byggvaruhandlare 
såsom trä- och järnhandlare och entreprenörer är alla en del av distributionen av 
byggmaterial. Det har således uppkommit en rad olika leveransalternativ inom 
byggindustrin. Figur 1.1 visar en bild över de olika leveransvägarna som finns 
idag. Bättre samordning och rationellare metoder än tidigare krävs för att 
minska kostnaderna för tillverkning, lagring, transport och inbyggnad av 
material (Nordstrand, 2008). 
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Figur 1.1 Materialleveranser (Nordstrand, 2008) 

 
Våtrum innehåller mycket material från flera olika leverantörer och är därför det 
område som JM valt att studera först. Denna rapport fokuserar på logistik och 
undersöker JM:s möjligheter att minska leveranskostnaderna för sin 
våtrumsinredning genom att utnyttja samordnade leveranser. En förenklad 
beskrivning av samordnade leveranser är att det ofta handlar om ett större antal 
leverantörer som lastar av sina varor på en logistikcentral. Dessa varor lastas 
sedan om till endast ett par bilar och bara dessa anländer till byggarbetsplatsen. 
På detta sätt minskas störande moment i produktionen och möjligheten till att 
planera in leveranser mer exakt ökar, vilket leder till en smidigare produktion 
(Ottosson, 2005). 

1.1.1  Syfte 
JM konkurrerar med en mängd andra byggföretag och måste ständigt utveckla 
sina metoder för att ligga i framkant och kunna erbjuda kunden de mest 
fördelaktiga alternativen. Richard J. Schonberger (Schonberger 1986) har myntat 
uttrycket ”Faster, Higher, Stronger”, snabbare, högre/bättre, starkare. Det är en 
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bra beskrivning över de rationaliserings-strävanden som byggbranschen bör 
arbeta efter vad gäller material- och produktionsstyrning (Segerstedt, 1999). Ett 
sätt att göra detta på kan vara genom att använda sig av samlastade leveranser 
av byggvaror.  
 
Huvuddelen av arbetet syftar till att undersöka och utreda möjliga förbättringar 
av leveranser för våtrumsinredning till byggarbetsplatser på JM. 
Undersökningen behandlar hur JM hanterar leveranser idag och hur detta 
upplevs av medarbetare och vilka de största problemområdena är. Möjligheten 
till samleveranser från en bygg- alternativt järnvaruhandel ses över. 

1.1.2  Mål 
Målet med arbetet är att genom undersökning hitta förslag till 
leveransförbättring som JM kan gå vidare med i kommande förhandling med 
leverantör och framtida införande av samlastning av våtrumsinredning via en 
logistikcentral. Rapporten har även för avsikt att belysa hur situationen ser ut 
och upplevs idag. 

1.1.3  Frågeställningar 
• Hur ser leveranserna på JM ut idag? 

 
• Vad innebär det för JM att få samleverans av våtrumsinredning via en 

bygg- eller järnvaruhandel jämfört med direkt från respektive leverantör? 

1.1.4  Avgränsning 
Underentreprenörens material avgränsas i detta arbete. Det innebär att blandare, 
toalettstol, handfat, belysning, tvättmaskin och torktumlare utesluts ur 
samlastningsutredningen. Detta material beställer och hanterar under-
entreprenörerna själva. Vitvaror levereras även väldigt sent i ett projekt på 
grund av stöldrisk och är därför inte av intresse vid en samlastning tillsammans 
med övrig våtrumsinredning. Arbetet avgränsas även till att förhålla sig inom 
Sverige då JM-projekt i övriga Norden använder sig av andra leverantörer. För 
att arbetet ska vara genomförbart på de 10 veckor som examensarbetet pågår 
avgränsas det ytterligare till intervjuer och platsbesök på tre olika arbetsplatser i 
Uppsala. 
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1.2  Nulägesbeskrivning 

1.2.1  Företagsprofil 
Arbetet har gjorts i samarbete med och för JM AB. JM bildades 1945 av 
byggmästaren John Mattson som startade företaget John Mattson Byggnads AB 
som senare blev JM AB. JM bygger cirka 3700 bostäder varje år, omsätter drygt 
14 miljarder kronor och har cirka 2300 medarbetare. Verksamheten fokuserar 
främst på nyproduktion av bostadsrätter i flerbostadshus där JM är en av 
Nordens ledande projektutvecklare. Utöver flerbostadshus byggs även en del 
småhus och kontorsfastigheter (jm.se, 2016). 
 
Hållbart samhällsbyggande är en viktig ståndpunkt för JM. Något de menar 
syftar till att ta ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar för 
projektutveckling samt för färdigställda bostäder och lokaler. 
 
JM undertecknade 2011 FN:s Global Compact vilket innebär att de förbinder sig 
att följa principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av 
korruption. JM har också utformat egna kärnvärden som de arbetar efter: 
 

• Långsiktighet 
 

• Engagemang 
 

• Kvalitet  
 

• Stilkänsla 
 

• Lyhördhet 
 

• Pålitlighet 
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1.2.2 Besökta arbetsplatser 
I denna studie har tre olika arbetsplatser besökts. Dessa har legat till grund för 
utredning av hur rådande situationen uppfattas av tjänstemän och hantverkare 
och delvis hur leveransupplägget ser ut idag. JM:s projekt Ängsliljan och 
Tegelbacken som båda ligger i Luthagen och Åriket i Kungsängen är de projekt 
som studerats. 
 
Ängsliljan, figur 1.2. omfattar 104 lägenheter med allt från ett till sex rum med en 
boarea på 34-119 kvm. Många av lägenheterna har under 2016 blivit inflyttade.  
 

 

Figur 1.2 3D-visualisering av innergården på Ängsliljan (jm.se, 2016) 

 
Tegelbacken, figur 1.3 är områdets tredje etapp. Det består av två stycken 
lamellhus med fyra, fem respektive sju våningar som omfattar 84 stycken 
lägenheter med allt från enrums- till femrumslägenheter med en boarea på 35-
122 kvm. 44 lägenheter är i dagsläget inflyttade. Allt är redan på plats och 
bygget har precis fått all våtrumsleverans till resterande lägenheter levererad. 
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Figur 1.3 3D-visualisering av fasad, huskropp 1 på Tegelbacken (jm.se, 2016) 

 
Åriket 4, figur 1.4 är områdets fjärde etapp. Det omfattar 89 lägenheter med 
inflytt under 2016 och 2017.  
 

 

Figur 1.4 3D-visualisering av innergården på Åriket 4 (jm.se, 2016) 
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2.  LITTERATURSTUDIE 
Syftet med detta kapitel är att beskriva ämnet. Det ger läsaren en mer ingående 
bild av vad logistik innebär och beskriver några av de mest relevanta teorier som 
ingår i förklaringar av byggbranschens logistik. 

2.1  Vad är logistik? 
Logistik är ett begrepp som kan vara svårt att få någon klar uppfattning om då 
det har olika innebörd och kan betyda olika saker för olika personer. Vissa 
menar att logistik handlar om inköp, uppackning och materialkontroll samt 
packning och distribution men bortser från produktionen. Medan logistik för 
andra enbart innefattar distribution. En mer omfattande beskrivning av vad 
logistik innebär är det som Segerstedt (Segerstedt, 1999) beskriver som ”logistik 
är en gemensam beteckning för samordning mellan en mängd aktiviteter som 
har med material och produktflödet att göra” (Segerstedt, 1999). 
 
Under de senaste 20 åren har logistik utvecklats till att bli en viktig del i ett 
företags arbete, allt fler har insett att det finns en effektiviserings- och 
utvecklingspotential inom bygglogistiken. En väl uttänkt logistik har blivit en 
förutsättning för ett företag att kunna vara konkurrenskraftigt. Förr handlande 
logistik i första hand enbart om lager och transporter. Men dagens moderna 
logistik innebär både planering och genomförande samt kontroll av resultatet. 
Dess mål är att kunderna ska få de material de önskar på rätt plats, i rätt kvalitet, 
vid rätt tidpunkt utan att frångå kriteriet av ett så lågt pris som möjligt. 
(Oskarsson, et al., 2006). Logistik handlar alltså mycket om att göra 
strukturförändringar som leder till en ny och bättre arbetsgång (Oskarsson, et 
al., 2006).                                                                                                
 
En vanlig missuppfattning kring logistik och som ofta används som 
bortförklaring är att konstatera att allt har ett samband med allt och därför påstå 
att det är omöjligt att göra någonting åt problemen. Men att förbättra och 
förändra endast en liten del i kedjan har visat sig få betydande positiva effekter 
för ett företags produktion (Segerstedt, 1999).  
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Ett tillverkande företags totala logistikkostnader karaktäriseras av fem stycken 
olika punkter:  
 

• Lagerföring: Lagerföringskostnader hänvisar till alla de kostnader och risker som 
går att hänföra till att varor lagras. 
 

• Lagerhållning: Syftar på de kostnader som går åt till att driva ett lager. 
 

• Transport: inkluderar alla kostnader kring administration och transporter. 
 

• Administration: Kostnader som går att anknyta till administration av ett 
företags logistik. 
 

• Övrigt: Detta är kostnader som är svåra att definiera på förhand och de kan 
innebära en mängd olika poster. (Oskarsson, et al., 2006) 

2.2  Lean 
Lean är idag en av de snabbast och starkast växande metoder för ett företags 
logistikhantering. Det är därför nödvändigt att nämna vad Lean är för något för 
att få en bättre förståelse för de övriga teorierna som finns när man pratar om 
begreppet logistik.  Lean är en resurssnål och tidseffektiv produktionsmetod.  
Begreppet utformades på 1950-talet av det japanska bilföretaget Toyota som en 
del inom Toyota Production System (TPS) (NE.se, 2016). 
 
Under tiden efter andra världskriget letade Toyota efter vägar att utveckla sin 
verksamhet, de hämtade mycket av sin inspiration från Ford med löpandeband-
principen. Toyotas ekonomiska ställning var däremot inte densamma som Fords. 
Deras ekonomiska läge tvingade dem att vidareutveckla systemet och göra det 
så effektivt som möjligt. Det ställde stora krav på att hålla nere ställtider, ledtider 
och olika former av slöseri i Toyotas fabriker (Lean Concepts, 2016). Metoden 
sätter kunden i fokus och allt onödigt som inte skapar något värde ska 
elimineras. Kundfokus innebär också att varan ska levereras i rätt tid och hålla 
efterfrågad kvalitet. Det var här som begrepp som Just-in-time växte fram. Den 
japanska managementexpert inom industriell organisation, Shigeo Shingo 
lyckades i sina studier av TPS framhäva sju stycken icke värdeskapande 
processer som sker inom ett företag, kallat MUDA. 
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• Överproduktion: Innebär att material tillverkas i större mängd eller tidigare än 
det behövs vilket leder till lagerkostnader samt att material slängs. 
 

• Väntan: Den del av arbetet då arbetarna inte gör någonting värdeskapande på 
grund av exempelvis brist på material, trasiga maskiner eller andra störningar. 

 
• Lager: Att ha ett större lager än vad som krävs för produktionen, tyder ofta på 

dålig planering. 
 

• Rörelse: Syftar till onödiga och tröttsamma rörelser som utförs av arbetarna. 
 

• Omarbete: Reparationer och omarbete tar endast tid och resurser och medför inte 
något värde för kunden. 
 

• Överarbete: Syftar till två saker, dels att göra mer än vad kunden kräver och 
betalt för samt att lägga ned onödigt mycket arbete på ett moment på grund av 
felaktiga verktyg eller arbetssätt. 
 

• Transporter: Onödiga transporter, flytta material som inte behöver flyttas för att 
utföra arbetet. 
 

• Oanvänd förmåga: Denna punkt har lagts till vid ett senare tillfälle och handlar 
om att inte ta vara på sina anställdas goda idéer och på så sätt gå miste om 
värdeskapande aktiviteter (Liker, 2009). 

2.2.1  Lean construction 
Det skiljer däremot mycket mellan bil- och byggindustrin. Trots att många av 
punkterna i MUDA även ofta förekommer inom byggprojekt är arbetet i 
bilindustrin mer förutsägbart och det sker samma moment dagligen. Detta gör 
det enklare att planera produktion och leveranser. Inom byggindustrin är det 
däremot svårare att förutse hur produktionen kommer att se ut. Olika moment 
utförs dagligen och olika yrkesgrupper som tidigare inte arbetet tillsammans ska 
samsas på en liten yta. En uppfattning kring Lean är att det fungerar bäst under 
stabila förhållanden och med en liten variation av produkter. Det betyder att det 
enligt tidigare nämnda faktorer gjort det svårt att tillämpa Lean i stor skala inom 
byggindustrin.  
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På grund av att Lean visat sig vara väldigt framgångsrikt inom andra 
tillverkande industrier ville forskare komma på ett sätt att införa en mer 
passande form av denna inom byggindustrin. Detta ledde till att begreppet Lean 
construction tog form. Begreppet myntades av en internationell grupp inom 
Lean construction och dess första möte hölls 1993 (Gleeson, et al., 2007). Lean 
construction är baserad på TPS men har anpassats till byggindustrin. Det syftar 
till att försöka hantera och förbättra byggprocessen genom att minimera 
kostnader och maximera kvaliteten på produkterna genom att beakta kundernas 
behov. Det innebär att ha en pålitlig logistik och snabba leveranser (Koskela, et 
al., 2002). 

2.3  Just-in-time 
Begreppet Just-In-Time (JIT) härstammar från den japanska produktions-
filosofin, det handlar mycket förenklat om att rensa bort alla slag av slöseri i 
produktionskedjan. JIT är en av de vanligaste metoder inom logistikområdet. 
Det är också en av hörnstenarna som metoden Lean bygger på. JIT syftar till 
leverans av en vara eller produkt. Det innebär att allt material som kunden 
beställt ska finnas tillgänglig när kunden önskar, på rätt klockslag och i rätt 
mängd. Metodens främsta syfte är att kontinuerligt finna lösningar på problem 
som uppstår i tillverkning och leverans mellan ett projekts olika steg (Van 
Weele, 2012). JIT används för att minska tiden en vara lagerförs vilket i sin tur 
leder till minskade kostnader (Oskarsson, et al., 2006). 
 
Allt fler företag idag strävar efter att använda sig av JIT-leveranser i stå stor 
utsträckning som möjligt. Enligt undersökningar som gjorts består en stor del av 
kostnaderna kopplat till byggmaterialet av onödig hantering. Till exempel 
interntransporter av materialet med bland annat ökade skador som följd. Att 
använda sig av JIT ger ett företag möjlighet att styra exakt när de vill ha en vara 
och kan på så sätt slippa onödig hantering på arbetsplatsen. Detta sätt ökar dock 
leveransfrekvensen vilket innebär att kostnaden för utkörning av leveranser 
ökar. Det är däremot totalkostnaden av logistiken som måste beaktas och inte en 
enskild del i kedjan. Trots ökade kostnader för mer körning minskar samtidigt 
kostnaderna för lagerföring, lagerhantering, administration och övriga 
kostnader. Kan detta även samordnas med samleveranser som minskar antalet 
leveranser ut till arbetsplatser blir fördelarna än mer påtagliga (Oskarsson, et al., 
2011). 
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2.3.1  För- och nackdelar med Just-in-time 
JIT leder till att det inte krävs stora ytor för uppläggning av material på plats 
något som kan vara helt avgörande för om ett projekt ska kunna genomföras i ett 
tätbebyggt område. Begreppet förknippas ofta med något som enbart medför 
fördelar till ett projekt. Men det finns dessvärre ett antal problem med metoden. 
Det händer att leveranser inte kan levereras i tid och då står arbetare utan 
material istället för att kunna gå och plocka från ett lager, vilket kan leda till att 
ett helt projekt försenas. Med andra ord minskas utrymmet för misstag och 
störningar. En annan negativ följd som företag upplevt med användning av JIT 
är att det skapar turbulens i produktionen genom att de minskade 
orderkvantiteterna tenderar till att stycka sönder materialflödena. För att driva 
en effektiv och lönsam JIT krävs att alla inblandade är engagerade och att 
byggföretagen kan lita på att leveranserna kommer på utsatt tid (Mattsson, 
2007). 

2.4  Samleveranser 
Traditionell transport till byggarbetsplatser där olika leverantörer kommer med 
sina respektive produkter till platsen är ofta dåligt samordnade med många 
separata leveranser som följd. En sådan materialflödeskedja använder sig 
normalt också av att det finns möjlighet till uppläggningsplatser för lager på 
bygget. Att lagra mer material än nödvändigt på arbetsplatsen leder till 
försämrad arbetsmiljö med för mycket material som stör arbetet. Det kan också 
vara en ren omöjlighet att använda sig av denna typ av lagring på grund av att 
stadskärnorna blir allt mer exploaterade och utrymmet för en byggarbetsplats 
minskas. Fordonsutnyttjandet vid uppstyckade leveranser direkt från 
leverantören är dessutom lågt där många fordon färdas halvtomma till platsen 
och åker tomma därifrån. Det leder till stora koldioxidutsläpp i proportion till 
vad som levereras och hanteras. Alternativt, körs det i den traditionella 
transporten ut fulla laster till byggen med material som inte för stunden ska 
användas. Detta leder till alltför stora materiallager på plats, vilket resulterar i en 
överbelastad arbetsmiljö och ofta svåra skador på material som följd.  
 
Ett alternativ till den traditionella leveransen är att använda sig av 
samleveranser. Andra branscher som exempelvis Posten har använt sig av detta 
med framgång under en längre tid och det har på senare tid även börjat 
användas allt mer inom byggbranschen. Strukturen på samleveranserna ter sig i 
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dagsläget på tre olika huvudsätt, där den främsta skillnaden ligger i 
distributionen från logistikcentraler (Ottosson, 2005). 

2.4.1  Logistikcentral 
En logistikcentral är en distributionscentral, genom vilken materialleveranser 
kanaliseras. Materialet hanteras med lämplig utrustning och lagras på torra och 
säkra platser, för att undvika skador. En logistikcentral är ofta en mindre 
terminal där gods från olika leverantörer lossar sina varor för att sedan lastas om 
och köras ut gemensamt till byggarbetsplatsen (Ottosson, 2005). 
 
Lokaliseringen av logistikcentralen är en viktig faktor. För bestämning av denna 
bör hänsyn tas till trafikleder. Brittiska Department for transport har i en 
undersökning från 2010 tagit fram Freight Mode Shift Benefit Values (MSB) som 
visar att en kilometer på vägar inne i städer motsvarar 20 kilometer på en vanlig 
motorväg med hänsyn till miljöaspekter och kostnad av ett projekt. Forskning 
visar också att logistikcentralen helst ska ligga inom en 30 minuters körsträcka 
från projektet (Wrap, 2011). 
 
Det finns således två placeringar av en logistikcentral för att uppnå lönsamma 
leveranser: 

• I direkt anslutning till den plats varor ska samlastas. 
 
• En bit utanför staden och använda sig av stora trafikleder.  

 
Vilket alternativ som är mest lämpligt beror på varje enskilt projekt, hur staden 
ser ut, med hänsyn till åtkomlighet och utrymme.  
 
Som nämnts i kapitel 2.4 finns det olika typer av logistikcentraler. Dessa 
symboliseras främst av tre olika. Antingen kan ett projekt använda sig av ett 
befintligt nätverk med en redan etablerad lagercentral. Med detta alternativ 
slipper företaget kostnader för uppförandet av en lagerlokal, däremot smalnas 
alternativen av med avseende av dess placering då den redan är etablerad innan 
bygget sätts igång. Det andra alternativet är att använda sig av en tillfällig 
central. Denna byggs upp i nära anslutning till bygget och rivs när arbetet är 
klart. Med denna metod är det lättare att bestämma placeringen av 
logistikcentralen, samtidigt uppkommer en stor kostnad för etablering av 
densamma. Ett tredje alternativ är att i samarbete med andra företag använda sig 
av en och samma central, förutsättningarna blir då i stort likställda med 
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alternativ två, men kostnaden för uppförandet av lokalen delas mellan fler 
parter (Wrap, 2011). 

2.4.2  Samlastning 
Att använda sig av samlastning/samleveranser kan i viss mån ses som en 
förlängning och utveckling av begreppet JIT. För att nå JIT fullt ut krävs att exakt 
rätt mängd levereras i exakt rätt tid, något som kan vara mycket svårt att uppnå 
med direktleveranser. JIT är också mycket sårbar då en störning i något led i 
kedjan rubbar planeringen för hela projektet. Ett sätt att lösa detta på och minska 
svårigheterna i planeringen samt öka utrymmet för störningar är att använda sig 
av samleverans av varor.  
 
Samlastning innebär att företag med hjälp av en logistikcentral oavsett om det är 
en tillfällig eller stationär tar hjälp av en tredjepart för tjänster att samlasta olika 
mindre varor från olika leverantörer till en lastbil som kör ut till bygget. 
Transporten av material uppgår ofta till över halva kostnaden för logistiken. Går 
det att få ned antalet transporter till ett projekt innebär det sänkta kostnader 
(Griffin & Thomas, 1995). I Figur 2.1 redovisas en schematisk bild över hur 
samlastningen kan gå till. 
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På avrop från arbetsplatsen samlastar logistikcentralen varor och levererar dem 
på en JIT-basis till bygget. Ofta kombineras tjänsten med att tredjeparten från 
logistikcentralen även sköter logistiken på plats. Det vill säga bär upp alla varor 
till den plats de ska användas. Detta görs för att öka produktiviteten hos 
hantverkare som då slipper avbryta sitt arbete för att bära saker (Wrap, 2011). 
 
I de flesta fall är samlastning ett alternativ som används endast när 
huvudentreprenören blivit tvingad till detta. Det kan bero på brist på utrymme 
eller restriktioner mot fordon. Detta trots att finns stora fördelar att uppnå med 
samlastning. De kan vara bland annat miljöfördelar, produktivitetsvinster och 
kostnadsbesparingar. Dessa beskrivs mer ingående i kapitel 2.4.3 (Wrap, 2011). 

2.4.3  Samlastningens för- och nackdelar 
Att införa samlastning är både tidskrävande och leder till stora initiala kostnader 
för ett projekt. Det kan därför vara svårt att få företag att bli övertygade om 
tjänsten och se det som ett alternativ. Dock har det visat sig att företag som 
använt sig av samlastning i många fall fått tillbaka sin satsning och mer därtill. 
 

Figur 2.1 Exempel på samlastning (Wrap, 2011) 



 Kap. 2 Litteraturstudie 

15 
 

De direkta fördelarna som ses vid införande av en logistikcentral är 
minskningen av byggtrafik både på plats och i centrala delar av staden. 
Miljöeffekterna är uppenbara, det vill säga en minskning av trafikstockningar, 
buller och koldioxidutsläpp. Det är dessutom som skrivits tidigare ett bra 
hjälpmedel för att driva effektiva JIT-leveranser.  
 
En studie som gjorts av WRAP (Wrap, 2011) på ett flertal stora projekt i London 
där samleverans använts i stor skala har uppvisat flera positiva resultat. I 
studien visade det sig att antalet lastbilar som tvingades köra i London och 
leverera till byggen minskade med 68 %. Samtidigt uppmättes en minskning av 
koldioxidutsläpp med cirka 75 %. Leverantörerna tjänade också ytterligare två 
timmar per resa på grund av att de slapp köra alla produkter in i Londons täta 
trafik. På dessa projekt användes en väl planerad logistiklösning där lastbilarna 
som levererat (som i vanliga fall upp till 80 % lämnar platsen tomma) i detta fall 
även tog med sig avfall tillbaka till logistikcentralen, vilket förbättrade 
avfallshanteringen på plats. Ytterligare resultat visade att produktiviteten på 
lönsamt arbete ökade med upp till 30 minuter per dag per arbetare. Detta på 
grund av att de inte ständigt behövde avbryta sitt arbete för att gå och ta emot 
material. På en arbetsplats med 500 anställda resulterade detta i en ökande 
produktion på upp till 250 timmar per dag vilket motsvarar ca 30 arbetare. Det 
framgår i rapporten att resultatet med införande av samlastning via en 
logistikcentral kan innebära en kostnadsbesparing på upp till 8 % av den totala 
produktionskostnaden (Wrap, 2011).   
 
Samlastning har även visat sig vara lönsamt i Sverige. Ett exempel på detta är 
det stora projektet i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Projektet omfattar 9000 nya 
lägenheter för 20 000 personer. Under projektets mest intensiva period anlände 
700 ton material dagligen vilket normalt skulle motsvara leverans cirka var 30 
sekund. Hammarby Sjöstad använde sig av en tillfällig lagercentral som sattes 
upp en bit utanför bygget. Efter byggets färdigställande uppvisades resultat på 
en minskning av koldioxidutsläpp på 100 ton per år vilket motsvarar en 
minskning med 90 %. Även stölder, svinn och skador var mindre än tidigare 
(Ottosson, 2006). 
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3.  METOD 
Detta kapitel beskriver tillvägagångsättet för studien och motiverar val av olika 
undersökningsalternativ. 

3.1  Undersökningsmetod 
Tillsammans med JM:s logistikavdelning i Solna framtogs studiens mål och en 
tidplan som följdes genom projektets gång. Målen nåddes sedan genom 
litteraturstudier, sökning i JM:s egen databas, intervjuer och platsbesök. Detta 
kan beskrivas som en kvalitativ metod, denna skiljer sig från den kvantitativa 
metoden där det mer fokuseras på enkätstudier, experiment och statistiska 
metoder (Blomkvist & Hallin, 2014). 

3.1.1  Litteraturstudie 
I den genomförda litteraturstudien togs fakta och beskrivningar fram till 
relevanta metoder och teorier inom logistik. Litteraturen togs fram genom 
sökning i Uppsala universitets bibliotekskatalog och genom granskning av 
tidigare genomförda examensarbeten. Den består av både böcker, tryckta artiklar 
och information från webbsidor.  

3.1.2  Intervjuer 
Intervjuer är en av de vanligaste metoderna i kvalitativ samhällsvetenskaplig 
forskning och de har använts även i detta arbete, frågorna till intervjuerna 
återfinns bifogade i bilaga 1 och 2. Intervjuer har valts som metod då de med 
relativt enkla medel kan få fram mycket information om hur andra resonerar 
kring ett problem. Intervjuer är även lämpligt för att skapa sig en djupare 
förståelse eller upptäcka nya dimensioner av ett fenomen (Blomkvist & Hallin, 
2014). Till studien har intervjuer skett på tre olika arbetsplatser i Uppsala; Åriket, 
Ängliljan och Tegelbacken, som beskrivs i kapitel 1.2.2. På dessa byggen har 
personer i olika yrkesroller intervjuats för att få en bättre inblick i problemen 
kring leveranser och deras syn på samlastning. Totalt har åtta stycken intervjuer 
genomförts fördelade över fyra arbetsledare, en platschef och tre hantverkare. 
Utöver dessa har ytterligare två telefonintervjuer genomförts med representanter 
från bygg- och järnvaruhandeln.  
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3.1.3  Intervjumetod 
Intervjuerna har utgått från en kvalitativ intervjuteknik. Det innebär att man 
utgår från studieobjektets perspektiv och åsikter tillskillnad från kvantitativa 
studier som utgår från forskning (Eklund, 2016). De har genomförts genom en 
semistrukturerad intervjumall och har varit öppna vilket innebär att en 
intervjumall med frågor finns men det ges utrymme för följdfrågor och för 
intervjupersonen att berätta det denna tycker är viktigt. Det ger också möjlighet 
till att finna oväntade upptäckter och frågeställningar vilket är en viktig del i 
kvalitativ forskning (Blomkvist & Hallin, 2014). Intervju med några av 
hantverkarna samt åkare har varit helt ostrukturerad, vilket innebär att något 
frågeformulär inte följts och intervjuerna har skett i form av samtal. 
 
Enkäter har valts bort från denna studie av den anledningen att dess 
trovärdighet anses vara för låg. Enkäter är bra för att det på ett enkelt sätt går att 
nå ut till en stor mängd personer. Men det kräver mycket tid att framställa en 
enkät och dess svarsprocent och trovärdighet är ofta låg. 

3.1.4  Platsbesök 
Två platsbesök genomfördes på JM:s bygge Ängsliljan i Luthagen i samband 
med en leverans av våtrumsinredning. Det utfördes med en ostrukturerad 
karaktär, inga strukturerade intervjuer genomfördes på platsen utan dess syfte 
var att observera. Frågor ställdes efterhand som de uppkom samtidigt som 
avlastning och inbärning skedde. Det studerades hur processen går till när en 
leverans av våtrumsinredning kommer till ett bygge. 
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4.  RESULTAT 
Detta kapitel redovisar hur leveranserna ser ut på JM idag och hur upplägget 
uppfattas av hantverkare och tjänstemän. Det redogör också möjligheten till 
samlastning av en tredje part och dennas förutsättningar för detta.   

4.1  Så arbetar JM idag 
I detta avsnitt beskrivs den rådande situationen. JM:s arbete efter Lean och 
inköpsavtal redovisas och resultaten från de genomförda intervjuerna tas upp.  

4.1.1  JM:s arbete efter Lean 
Ett av JM:s sätt att ligga i framkant vad gäller effektivisering av produktion är i 
och med sin satsning inom Lean, se kapitel 2.2. På JM kallas detta strukturerad 
produktion och infördes i slutet av 2010. I enighet med Lean-tänket syftar det till 
att ta bort olika typer av moment i produktionen som inte ger något värde för 
kunden och därmed få ett ökat resultat för samma eller mindre arbetsinsats. 
Införandet av JIT-leveranser ses också som en viktig del i JM:s arbete mot Lean. 
Arbetet består av tre delar: 
 

• Processorientering av verksamhetssystemet. 
 

• Rutinbeskrivningar och monteringsanvisningar. 
 

• System för enhetlig tidsplanering. 
 
En viktig faktor i JM:s framgång med Lean-arbetet har varit att låta hantverkare 
och annan produktionspersonal vara delaktiga i utformningen av exempelvis 
monteringsanvisningar och enhetliga tidsplaner (mynewsdesk.com, 2011). 
 
Sedan införandet av att arbeta i enlighet med Lean har JM kunnat uppvisa 
sänkta produktionskostnader, bättre tidshållning, förbättrad ergonomi för JM:s 
hantverkare samt minskad olycksfrekvens (jm.se, 2016). Den fråga som väcks är i 
vilken utsträckning samlastning via en logistikcentral bidrar till Lean eller om 
det faktiskt hindrar Lean-konceptets utveckling inom hela försörjningskedjan. 
Detta analyseras vidare i kapitel 5.1.1.  
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Tabell 4.1 JM:s avtal för våtrumsinredning 

Tabell 4.2 Antal sålda lägenheter i respektive region 

4.1.2  Inköpsavtal och använda data 
Av de material som tagits med i denna undersökning: duschskärm, spegel alt. 
spegelskåp, kommod, torkställning och beslag ingår för tillfället sex stycken 
olika leverantörer. Tabell 4.1 redovisar hur fördelningen av varor ser ut mellan 
olika antal leverantörer.  

 

 Aktuella avtal  Leverantörspartners  
 Duschväggar   Leverantör A 
 kommod, spegelskåp  Leverantör B 
 kommod, spegelskåp  Leverantör C 
 Torkställning   Leverantör D 
 Beslag   Leverantör E 
 Beslag  Leverantör F 

 

De siffror som använts för att få fram vilka kvantiteter av våtrumsinredning det 
rör sig om har hämtats från 2015 årsredovisning över antal sålda lägenheter. 
Tabell 4.2 visar en tabell över hur många lägenheter som såldes förra året i 
respektive region JM är verksam inom. En del av dessa lägenheter har fler än ett 
badrum och det exakta förhållandet över hur lägenheterna är uppdelade är 
oklart. Detta förhållande är dock av mindre betydelse då det endast är beslagen 
av de inkluderade varorna som i standard ingår i ett andra våtrum. Det innebär 
att antalet av varje produktslag beräknas vara i samma förhållande som antalet 
sålda lägenheter. En redovisning av antalet av varje produktslag går att utläsa 
från Tabell 4.3.  

 
 
 

Region Antal sålda lägenheter 2015 (st) 

Syd (Malmö) 200 
Väst (Göteborg)  300 

Öst (Uppsala, Mälardalen samt 
Linköping) 

500 
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Tabell 4.3 Antal produktslag av våtrumsinredning i respektive region 
 

4.1.3  Transportupplägg av våtrumsinredning 
Transportupplägget med avseende på vilka kvantiteter och hur ofta leveranser 
kommer till en byggarbetsplats skiljer sig åt mellan olika projekt. För att få en 
uppfattning om hur det ser ut i respektive region JM är verksam inom har en 
sammanställning tagits fram med hjälp av JM:s avropsystemet som visar 
upplägget för ett antal projekt i respektive region. Sammanställningen visas i 
tabell 4.4 och innefattar projekten: Ängsliljan, Tegelbacken och Åriket 3:2 i 
Uppsala, Smedjan och Väderkvarnen i norra Stockholm, Galjonen i Malmö och 
Onyxen i Göteborg. I bilaga 4 återfinns en mer omfattande sammanställning 
över leveranstakten och leveranssäkerheten på de olika arbetsplatserna. 
Avropen på beslag görs inte via avropssystemet utan via mejl. De är således inte 
inkluderade i denna tabell utan mängden av dessa har tagits från de tre byggen i 
Uppsala som besökts under arbetets gång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region 

Duschskärm 
 
(st) 

Spegel alt. 
spegelskåp 
(st) 

Kommod 
 
(st) 

Torkställn. 
 
(st) 

Beslag 
 
(st) 

Stockholm 1500 1500 1500 1500 1500 
Syd 
(Malmö) 

200 200 200 200 200 

Väst 
(Göteborg) 

300 300 300 300 300 

Öst 
(Uppsala, 
Mälardalen, 
Linköping) 

500 500 500 500 500 
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Tabell 4.4 Sammanställning över leveransfrekvenser 
 
 

 Duschskärm                   Kommod, Spegel Torkställning                       
 Antal 

lgh per 
lev. 

Antal 
prod.- 
dagar 
per lev. 

Antal 
lgh per 
lev. 

Antal 
prod.- 
dagar per 
lev. 

Antal 
lgh per 
lev. 

Antal 
prod.-
dagar 
per lev. 

Uppsala       
Ängsliljan 5 11 5 11 26 64 
Tegelbacken 4 10 4 10 13 33 
Åriket 3:2 14 38 7 15 14 43 
       
Stockholm       
Smedjan 5 14 6 14 5 14 
Väderkvarnen 4 8 4 8 9 18 
       
Syd (Malmö)       
Galjonen 10 11 6 14 34 70 
       
Väst (Göteborg)       
Onyxen 3 5 3 5 6 12 
       
Genomsnitt 6 14 5 11 15 36 
 
 
Ur tabell 4.4 går att utläsa att leveranserna för de olika varorna inte är i 
förhållande till varandra. Det beställs i genomsnitt torkställningar till tre gånger 
så många lägenheter som duschskärm, kommod och spegelskåp. För att en 
samlastning då ska fungera med att leverantörerna behåller sin leveranstakt 
krävs det att handdukstorkarna lagras en stund på logistikcentralen tills nästa 
leverans av övrig inredning sker till bygget. Samma mängdförhållande gäller för 
beslagen. De levereras däremot en vecka tidigare då paketet med dessa även 
innehåller alla dörrtrycket och lås till lägenheten som enligt tidplanen ska 
monteras en vecka innan våtrumsinredningen. Figur 4.1 visar ett utdrag ur 
tidplanen för Åriket 4 där momenten för innerdörrar och våtrumssnickerier 
markerats. 
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Figur 4.1 Utdrag ur tidplan från Åriket 4. 

 

4.1.4  Intervjuer med arbetsledare och platschef 
JM försöker redan idag i så stor utsträckning som möjligt lägga sina 
beställningar med leveranser JIT något som är en stor fördel att redan 
implementerat när en övergång till samleverans övervägs. Att redan ha ett 
inkört JIT-system innebär att det inte behövs göras lika stora förändringar i 
processen vid ett införande av logistikcentral, som i stort bygger på att 
effektivisera JIT ut till arbetsplatserna. Både hantverkare och tjänstemän på de 
byggarbetsplatser som i studien besökts menar att det finns problem med den 
JIT som används idag eftersom leveranser vid tillfällen inte kommer som de ska 
vad gäller tid och dag. I bilaga 4 som redovisar en sammanställning över 
samtliga leveranser av våtrumsinredning till projekten nämnda i kapitel 4.1.3 
stärks de anställdas kommentarer om att vissa leveranser har svårt att hålla 
tiderna. Det framgår av intervjuerna att det finns önskemål om att använda sig 
av någon form av logistikcentral för att säkrare kunna garanteras 
klockslagsleverans. JM har dock tidigare använt sig av detta på projekt i 
Stockholm men har sedan en tid tillbaka avvecklat den verksamheten då den 
ansågs vara för kostsam (Axelsson, 2014). Vidare redogörs det att vissa 
leverantörer i dagsläget har så pass svårt att leverera varor på ett visst klockslag 
att det i avtalet för klockslagsleveranser finns en marginal inskriven om plus 
minus 30 minuter. 
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Majoriteten av arbetsledarna uppfattar den rådande situationen som överlag bra. 
Men de är alla ense om att en logistikcentral skulle kunna förbättra läget av 
leveranserna. Framförallt genom färre bilar som ska samsas på bygget, vilket 
från intervjuerna framstår som det i dagsläget största problemet. Frågan som 
väcks är ifall en logistikcentral är värd kostnaderna. En av de intervjuade 
arbetsledarna var väldigt ny på sin post och ställde sig frågande till varför 
leveransupplägget skulle ändras då det fungerat bra på det projekt denna för 
tillfället ledde. Det visade sig dock att leveranserna av kommod, spegelskåp och 
duschskärmar av en slump hela tiden kom samlastat på grund av att de haft 
samma speditör som då själv valt att samfrakta dessa varor utan något bestämt 
avtal. 
 
Att en del våtrumsinredning ibland inte kommer i tid är någonting som de 
intervjuade inte tycker är bra samtidigt som de menar att det inte har berört 
projekten i någon större utsträckning. Montering av våtrumsinredning är inte ett 
kritiskt moment som andra delar i ett projekt vilar på. Men varje inkommande 
transport är ett orosmoment, och det framkom under intervjuerna att en 
arbetsledare tvingas lägga mycket icke värdeskapande tid på samordning när en 
leverans inte kommer på utsatt tid.  
 
Ett problem som finns med dagens leveranser är att en arbetsledare oftast inte 
har möjlighet till kontakt med chauffören, utan detta sker via en kontaktperson 
hos respektive leverantör. Det leder ofta till långa väntetider och mycket arbete i 
och med att enbart en leverans med våtrumsinredning innehåller fyra olika 
leverantörer och därmed fyra olika speditörer och chaufförer. Det leder 
dessutom till mycket arbete med fakturor när inte leveranserna kommer i tid. Då 
alla leveranser beställs JIT måste detta dras av från fakturan och det krävs då att 
det antecknats noga vid varje inkommande leverans för att det ska gå igenom.  
 
Det förklaras under intervjuerna att en arbetsledare ska vara med och ta emot 
varorna för att kontrollbesiktiga. Men de har många andra uppgifter och har 
sällan tid att stå och invänta leveranser från flera olika håll för att skriva på 
papper till chauffören och kontrollera varorna. Detta görs då oftast av den 
inhyrda truckföraren. Det är en uppgift som av arbetsledaren kan delegeras till 
andra. Däremot är det en fördel om denna är med vid mottagandet eftersom det 
är arbetsledarens ansvar och det är också dennes arbetsuppgift att ordna med 
reklamation vid skadat gods. Dessa uppgifter blir enklare att utföra om denne 
varit med på plats än endast har information från truckföraren på en lapp.  
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Ett annat orosmoment som uppkommer med dagens upplägg är att leveranser 
av kommod, spegelskåp och duschväggar beställs med samma lossningstid 
vilken innebär att minst två lastbilar ska samsas på en liten yta.     
 
Ytterligare problem som framkom under en intervju var på den arbetsplatsen 
där de löst problematiken med höga leveranskostnader genom att beställa 
duschskärmar till tre plan åt gången. Alla kan då inte ställas in i rätt utrymme 
direkt då moment innan uppsättning av våtrumsinredning inte är färdigställda 
än. De lyfts då ned i källaren och bärs sedan därifrån upp till lägenheterna när 
de ska monteras.  

4.1.5  Intervjuer med hantverkare 
Bland hantverkarna råder det delade meningar om införande av samlastning. En 
av hantverkare menade att det vore bra att få allt samlastat för att inte behöva 
avbryta sitt vanliga arbete för att gå och bära in varor så ofta. Andra menade 
däremot att de inte störs av att ta emot leveranser vid flera tillfällen utan snarare 
tvärt om. Det är bra med lite variation i arbetet. På frågan om hurvida senare 
leveranser skulle ses som något positivt menar hantverkaren att det skulle vara 
bra att få all leverans på kvällen innan för att kunna påbörja arbetet med 
montering direkt på morgonen. Det framgår dock att detta skulle förutsätta att 
inbärning ingår i samlastningsavtalet eller att JM förser de olika arbetsplatserna 
med egna inbärare då hantverkarna inte vill vara kvar sent och vänta på att ta 
emot och bära in material. Vid en eventuell senareläggning av leveranserna är 
det JM:s avsikt att lösa inbärningen på något av dessa sätt och inte genom att 
hantverkarna arbetar över. 
 
Ett problem med att leveranserna kommer från flera olika håll och ofta startar 
långt ifrån arbetsplatsen är att det är svårt att avstyra dem. Det gör att inbärning 
kan krävas även om väderförhållandena inte tillåter det eller andra förhinder 
föreligger på arbetsplatsen. En av de inhyrda truckförarna menar vidare att ett 
problem detta medför är att alla leverantörer använder sig av olika speditörer. 
En del speditörer har väldigt svårt att hålla tider och det skapas då en oro över 
att inte veta vilken speditör det är som används. 
 
Med dagens transportupplägg av kommoder och spegelskåp kommer dessa inte 
lägenhetsförpackade och inte heller planvis. De är lastade på det sätt som är 
mest yteffektivt på varje pall. Detta ställer till problem för hantverkarna som bär 
in då de på plats måste sortera ut varorna innan de kan lyftas upp på rätt plan.   
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4.2  Intervju med bygg- och järnvaruhandlare 
Detta kapitel redovisar resultaten från intervjuerna med bygg- respektive 
järnvaruhandlare. Inför intervjuerna efterfrågades mått på alla leveransers 
förpackningar och nuvarande leveranstakt. En sammanställning gjordes som 
sedan skickades ut i förväg. Denna återfinns bifogat som bilaga 3. 

4.2.1 Byggvaruhandlare 
Från intervjun med en representant från byggvaruhandeln (ett av de två 
alternativ som undersökts för tillhandahållande av en logistikcentral) framgick 
det att de i dagsläget har leverans från två platser i Skåne, två i Stockholm och 
två i Göteborg. Samt att de även har även täckning av orter som Linköping, 
Västerås, Örebro och Uppsala. På de flesta orter har de god möjlighet till lagring 
och detta torde inte vara ett problem då de har stora lagerterminaler och är vana 
vid skrymmande gods. På de flesta orter har de möjlighet att leverera med sina 
ordinarie bilar. Dessa är normalt kranbilar.  
 
Under intervjun kom det överens om att till en början utreda möjligheten till 
samlastning via tre olika lagercentraler; en i Stockholm som kan täcka både 
Stockholm och Uppsala, en i Lund som även täcker Malmö och Helsingborg och 
en i Göteborg.  Verksamheten i dessa orter är öppna från 06:00 till 21:00 vilket 
möjliggör för inkommande leveranser inom ett stort tidsspann även om denna 
ska vara bestämt i förväg. Det framgår emellertid att godsmottagning från 
leverantörer helst ska ske mellan 13:30 och 16:00.  
 
Nästan alla leveranser av våtrumsinredning till JM kommer i dagläget på 
morgonen mellan klockan 07:00 och 09:00. Ett förslag för att minska störningar i 
produktion och som lagercentralen kan erbjuda är leveranser senare på dagen 
mellan 16:00 till 18:00.  
 
I dagsläget kommer leveranser av våtrumsinredning med bilar som har 
bakgavellyft. De flesta av byggvaruhandelns bilar däremot är försedda med kran 
och har oftast inte möjlighet till bakgavellyft. De ser inte detta som något 
problem utan menar på att kranbil är mest fördelaktigt även för de material som 
behandlas i detta arbete.  
 
En intressant fråga som uppkom var att tillsammans med byggföretaget införa 
ett retursystem av gipsbockar och byggpallar i samband med leverans av 
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våtrumsinredningen för att på så sätt utnyttja bilarna till full kapacitet. Det 
skulle då innebära en mer utvecklad samlastning likt den utförda i London som 
beskrivs i kapitel 2.4.3 där lastbilarna tog med sig avfall på vägen tillbaka. 
 
En förutsättning som dök upp under mötet var att alla leverantörer måste följa 
samma standard i märkning av produkterna. Idag ser märkningarna olika ut 
beroende på vilken leverantör varorna kommer ifrån. Informationen är ofta 
densamma men det skiljer sig från på hur den redovisas. JM har ofta flera 
projekt på gång samtidigt i respektive region. Om de ligger i ungefär samma fas 
innebär det att lagercentralen kan behöva ta emot stora mängder 
våtrumsinredning som sedan ska ut till olika arbetsplatser. Det är då viktigt att 
det finns specifika kollinummer som är tydligt och enhetligt utmärkta för att 
säkerställa att rätt varor skickas till rätt plats och underlätta för plockarna på 
lagret.  
 
På frågan om vad kostnaden att få våtrumsinredningen samlastad ut till en 
byggarbetsplats skulle hamna på ges svaret att det är väldigt svårt att förutse. En 
försöksverksamhet i Stockholm nära en av logistikcentralerna föreslås. Där 
hanteringen dokumenteras och undersökningar om hur lång tid det tar att 
ompaketera och märka upp varorna behöver genomföras. 
 
I och med att logistikcentralens uppgift ska vara att ompaketera materialet så att 
leveranser kan ske planvis och i den mån det går även lägenhetsvis där så 
många av de olika varorna som möjligt kan samlastas på samma pall innebär det 
att det krävs en omfattande godskontroll vid mottagande av varorna. Varje 
enskilt kolli måste hanteras för sig då pallens paketering måste brytas för att 
möjliggöra omlastning. Det gör att frågan om ansvar och godskontroll blir mer 
invecklad än om de endast skulle skicka vidare pallarna så som de kommer från 
leverantören.  
 
En annan förutsättning som togs upp handlar om dispositionering av pallar. För 
att inte JM ska behöva betala för en stor mängd pallar som försvinner i och med 
mellanhanden med logistikcentral måste JM ställa krav på alla leverantörer att 
de är anslutna till och använder sig av byggpallsystemet. Byggbranschens 
system för pallhantering. För vissa flöden inom JM finns det redan krav på detta 
men det råder osäkerhet kring hurvida det inkluderar även våtrumsinredningen. 
Systemet är framtaget gemensamt av materialproducenterna, byggvaruhandeln 
och byggföretagen och underlättar för företagen vid uppföljning av 
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pallkostnader och för att skapa tydliga rutiner av sin pallhantering (Bygma, 
2016). 
 
En vidare förutsättning är att leveranserna av duschskärmar redan från 
leverantören styckas upp så att de kommer paketerade planvis på en pall så att 
den inte kräver någon ompaketering på central. Dessa är svåra att paketera 
tillsammans med annat och det bästa skulle vara ifall de kom förpackade planvis 
redan från leverantören så logistikcentralen inte måste hantera dessa pallar utan 
endast leverera dem tillsammans med övrig inredning. 

4.2.2 Järnvaruhandlare 
Den andra parten som undersökts för denna tjänst är en järnvaruhandlare. De 
har för tillfället en stor lagercentral på 70 000 kvm i Hallsberg samt en större i 
Stockholm till vilken det kommer cirka 12-15 långtradare dagligen. De ser 
möjligheter till att kunna erbjuda lagerlösningar i Göteborg och Malmö även om 
det för tillfället är i Stockholm de har bäst möjligheter för samlastning. Redan 
idag utför företaget samlastning åt JM i form av beslagen som 
lägenhetsförpackas och skickas ut trapphusvis till JM:s olika projekt. De har inga 
egna bilar att köra med utan i Stockholm har de istället företag om cirka 50-60 
bilar som enbart körs åt dem. Det är allt från små bilar till stora kranbilar. 
 
En intressant aspekt som framkom under intervjun var det faktum att 
järnvaruhandeln är direkt grossist av mycket av den våtrumsinredning som JM 
köper direkt från olika leverantör. De har då redan många av dessa varor 
liggandes på lager i Hallsberg eller kan själva köpa in dem.   
 
I bilaga 3 redovisas hur materialet kommer packat. Det framgår även att det 
skiljer sig från gång till gång beroende på vad som beställts. Det som framgår ur 
intervjun med järnvaruhandeln är att deras central i Hallsberg ställer en del krav 
på godset gällande höjd och längd. Dessutom får ingenting sticka ut utanför en 
EUR-pall för att förhindra transportskador. Detta är något som enligt utsaga 
leveranserna av torkställningar ofta inte uppfyller.  
 
Någon kostnad ges inte av samma anledning som beskrivs i kapital 4.2.1 Vidare 
ger järnvaruhandeln samma möjligheter till senareläggning av leveranser och 
användande av den typ av bil som är mest lämpad för respektive ändamål som 
byggvaruhandeln. 
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5.  ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel analyseras resultaten i samma ordning som de togs upp i 
resultatavsnittet. Vidare diskuteras även resultatens riktighet. 

5.1  Så arbetar JM idag 
I detta avsnitt analyseras den rådande situationen inom JM med avseende på 
deras arbete efter Lean och resultaten från intervjuerna.   

5.1.1  JM:s arbete efter Lean 
Införande av samlastning med hjälp av en lagercentral som bistår med 
mellanlagring av material innan det når byggarbetsplatsen går till viss del mot 
Lean-tänket. I kapitel 2.2 tas det upp sju viktiga icke värdeskapande processer 
som ofta sker inom ett företag vilka måste elimineras för att uppnå Lean. En av 
dessa punkter tar upp transporter. Det handlar om onödiga transporter vilket 
syftar till att undvika förflyttning av material mer än nödvändigt. Med 
samlastning via lagercentral blir det en extra hantering, paketering och 
transport. Sett ur ett materialflöde är detta inte Lean trots att det upplevs så på 
arbetsplatsen där lagring undviks.  
 
Sett ur just mottagarens perspektiv däremot bidrar samlastning till Lean i och 
med den ökade säkerheten för JIT-leveranser. Som det skrivs i kapitel 2.3 är JIT 
en av hörnstenarna som metoden Lean bygger på. JIT syftar till leverans av en 
vara eller produkt. Vidare i kapitlet beskrivs JIT som ”allt material som kunden 
beställt ska finnas tillgänglig när kunden önskar, på rätt klockslag och i rätt 
mängd” något som samlastning kan bidra till. 
 
Om nu lagerföring på central går emot JM:s strävan att arbete efter Lean finns 
det även problem med detta i dagens upplägg. Att exempelvis duschskärmar 
och torkställningar beställs i så stora kvantiteter att de tvingas bäras ned i 
källaren för lagring motverkar även det Lean-tänket. Det kräver lagring och 
extra hantering genom att materialet måste bäras upp från källaren till 
lägenheten. 
 
Det är med andra ord möjligt att samlastning inte bidrar till Lean sett utifrån 
hela processen. Men utifrån en arbetsplats perspektiv försvinner lagren. Det är 
också det som är det viktigaste i detta sammanhang. Att ha lager är inte 
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nödvändigtvis negativt. Det viktigaste är placeringen så det inte hindrar ett 
projekts framfart.  

5.1.2  Inköpsavtal och använda data 
Riktigheten med de använda data över antal våtrumsinredning som levereras på 
ett år stämmer inte helt överens med verkligheten. Statistik är endast tagen från 
förra året och hänsyn har heller inte tagits till att vissa lägenheter har fler än ett 
våtrum. Vidare har det inte räknats med tillval av extra inredning kunden kan 
göra.  

5.1.3  Transportupplägg av våtrumsinredning 
Att det skiljer från projekt till projekt avseende hur mycket som levereras av 
respektive vara i en leverans gör att samlastning försvåras. För att uppnå en 
effektiv och säker samleverans skulle det behövas en omstrukturering av 
leveransplanerna. Antingen från vad som ropas av från leverantören eller från 
lagercentralen. Anledningen till att det ser olika ut från projekt till projekt är för 
att det inte finns något bestämt för hur upplägget av leveranser ska se ut. Det 
finns en bestämd arbetstakt med vilken hastighet lägenheterna ska bli 
färdigställda men det är upp till arbetsledaren på varje enskilt projekt att 
bestämma hur detta ska gå till. Det vill säga tycker de att ett lager i källaren är 
bättre än fler leveranser med höga fraktkostnader som följd väljs detta. För att en 
samlastning ska kunna införas bör det finnas tydligare bestämmelser så att 
logistikcentralen vet vilka kvantiteter av varor de kan förväntas behöva ta emot. 
 
Problemet med att vissa av leverantörerna vid ett flertal tillfällen inte uppnått 
tidsramen för klockslagsleverans skulle kunna lösas genom att de i god tid 
levereras till centralen där de lagras en kortare stund och sedan körs ut i rätt 
mängd till arbetsplatserna. De kommer då från närmare håll än tidigare och det 
går att välja en och samma speditör till alla leveranser.  
 
Ett problem som kan uppstå när kommod och spegelskåpen ska samlastas och 
lägenhetsförpackas är att de kan komma att ta större plats. I dagsläget är de 
förpackade så som det är mest yteffektivt. Men platsen som förloras på grund av 
att lägenhetsförpacka tjänas nog in på tiden det tar att på plats reda ut vad som 
ska vart och behöva lyfta upp och ned mellan olika plan.  
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Som det framgår ur resultatet har en del av leveranserna oftast fungerat bättre än 
andra och det påpekats även av en av arbetsledarna. Det gör att det kan vara 
svårt att resonera för varför leveranserna för dessa ska förändras. Men om det 
ska tas mindre mängder i en leverans måste lastytan som då blir över utnyttjas 
på annat sätt för att få en effektiv leverans. Annars blir det bara en pall som 
kommer i en lastbil. Ett bra alternativ skulle då vara genom att samfrakta all 
våtrumsinredning. 
 
Samlastning kommer att kräva tätare leveranser men istället för tre bilar används 
en. Trots en ökad leveransfrekvens på inredningen/materialet kommer antalet 
leveranser och bilar in till arbetsplatsen att minska. Det kommer säkerligen att 
leda till en dyrare fraktkostnad alternativt lagerkostnad på centralen som inte 
finns i dagens leveranser. Men det är en kostnad som troligen skulle fås tillbaka 
genom lättare hantering på byggarbetsplatsen. Det kostar timmar att frakta alla 
varor fram och tillbaka.  

5.1.4  Intervjuer med arbetsledare och platschef 
Av resultaten framgår att samleveranser har fungerat bra de gånger de använts. 
Men JM skulle behöva organisera upp det bättre och få till en lösning som kan 
användas i stor utsträckning på ett flertal projekt. Som det varit nu har 
samlastning endast uppstått av en slump när två leverantörer haft samma 
speditör som valt att lasta i samma bil. Detta är en osäkerhet för arbetsledningen, 
eftersom det i dessa fall inte finns något avtalat att det ska vara på det sättet men 
blivit så och eftersom det fungerat bra har ingenting gjorts för att ändra på det. 
 
En ytterligare fördel med samlastning är att minska det problem som belysts 
under resultatet. Det faktum att arbetsledarna lägger ned mycket tid på att 
försöka få tag på försenade leveranser. Med samlastning via en logistikcentral 
innebär det även att alla olika speditörer byts ut mot en och kontaktpersonen 
lättare kan få tag i denna om försening skulle uppstå. Det skulle dessutom finnas 
ett tätare samarbete mellan leverantör och speditör eftersom mellanhanden 
skulle tas bort. Logistikcentralen använder sig ofta av sina egna bilar eller av 
bilar som enbart körs åt dem vilket gör att de har bättre kontroll över dessa än i 
dagsläget där en utomstående speditörer hyrs in. Diskussioner om försenade 
leveranser skulle underlättas då de på lagercentralen redan har bättre koll på när 
en leverans skickats iväg.  
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För att samlastning ska fungera så kommer en del av arbetsplatserna att behöva 
gå ner i mindre och fler leveranser. Som projektet Åriket där det levereras 
duschskärmar till tre plan åt gången för att få ned leveranskostnaderna. 
Problemet som råder med att ta stora leveranser åt gången är att moment innan 
inte är klara vilket omöjliggör för varorna att ställas på den plats de ska 
användas. Dessa lagras då i källaren och även om inte det påverkar projektet i 
stort innebär varje förflyttning av varor en risk för skada både på material och 
den som bär. 
 
Problemet med att duschskärmar och torkställningar tvingas bäras ned i källaren 
kan lösas med samlastning och kortare lagring på en logistikcentral. Detta skulle 
innebära en anpassning på byggarbetsplatsen och troligen förhöjda 
leveranskostnader eller lagringskostnader på central. Denna anpassning och 
kostnadsökning kan vara svår att motivera på grund av att de är fullt synliga 
medan andra kostnader som förekommer i dagens leveransupplägg inte 
redovisas. Ett exempel är de hantverkare som finns på plats. Som det skrevs om i 
kapitel 2.4.2 så har det gjorts undersökningar med samlastning där det framkom 
att det på ett bygge med 500 anställda kunde bespara 30 man genom att använda 
samlastning. Detta är en kostnad som inte syns i redovisningen. Det går till 
exempel att mäta hur lång tid det tar för en hantverkare att gå ned i källaren och 
lyfta upp duschväggar till varje lägenhet och räkna timpenningen för detta och 
se hur mycket billigare det blivit om allt redan stått på rätt plats. Det kan vara 
därför det inte har skett någon större förändring inom leveransupplägget 
eftersom att många tycker att det fungerar riktigt bra som det är. Men att det då 
inte tas med vissa kostnader eller räknas på besparingar som i nyss nämnda 
exempel.  Det kan också varit en fråga som förbisetts när den tidigare 
logistikcentralen i Stockholm valdes att läggas ned. 
 
Att ingen arbetsledare hade tid att vara med vid lossning av leveranserna är 
också en faktor som kan underlättas med hjälp av samleverans. I och med att det 
i dagsläget kommer flera leveranser vid olika tidpunkter blir det svårt för 
arbetsledaren att avbryta sitt arbete för att gå och kontrollera materialet som 
anländer. Skulle materialet däremot komma tillsammans i en leverans skulle det 
krävas mindre av arbetsledaren och chansen ökar att denne kan vara med och 
kontrollera. 
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5.1.5  Intervjuer med hantverkare  
En anledning till varierande åsikter kring samlastning bland hantverkarna kan 
bero på ifall hantverkarna jobbar på ackord eller har timlön. I de fall som ackord 
råder tjänar de allt om oftast mindre under den tid material bärs in. Samtidigt 
som en timlönsanställd inte påverkas av vilka arbetsuppgifter som utförs. 
Åsikterna skulle därmed kunna ses som svar på vad som är mest lönsamt för 
hantverkaren och inte för projektet.  
Med samlastning via en logistikcentral skulle allt samlastas planvis och i den 
mån det går även lägenhetsvis. Som klargjorts under resultat blir det onödigt 
krångligt i dagsläget att behöva sortera varorna på plats innan de bärs in.  
 
Med avseende på tidigare nämnda svårigheter att avstyra leveranser om så 
skulle krävas kan samlastning vara en lösning. Med en lagercentrallösning inom 
ett rimligt avstånd från byggarbetsplatsen skulle det vara enklare att kortare 
inpå avstyra en leverans ifall hinder föreligger. Detta till stor del av att fyra 
leveranser byts ut mot en och att varorna står på en lagercentral närmare 
byggarbetsplatsen jämfört med de orter varje enskild leverans kommer ifrån.  
Samt att det blir en tätare leveransfrekvens från lagercentralen jämfört med varje 
enskilt leverantör. 

5.2  Bygg- och järnvaruhandlare 
Att inleda utredningen med tre olika lagercentraler; en i Stockholm, Göteborg 
respektive Lund som byggvaruhandlarna förslår är bra och fullt tillräckligt. Att 
ha allt för många olika logistikcentraler som ska ta hand om godset skulle kunna 
skapa ovisshet. Då många av JM:s projekt är likvärdiga över landet i hur 
produktionen ser ut blir det enklare både för JM och lagercentralen att ha 
kontakt med ett fåtal centraler som då är insatta i hur systemet fungerar och vad 
deras uppgifter är. I kapitel 2.4.2 nämndes att det finns två placeringar av en 
logistikcentral för att uppnå lönsamma leveranser: antingen i direkt anslutning 
till den plats varorna ska levereras, vilket innebär inom en körsträcka om 30 
minuter. Eller en bit utanför staden och använda sig av stora trafikleder. 
Eftersom JM är som mest verksamma inom Göteborg, Malmö, Stockholm och 
Uppsala och byggvaruhandels centraler ligger i Stockholm, Göteborg och Lund 
innebär det att ett av dessa kriterier till stor sannolikhet kommer uppfyllas i 
varje enskild situation. För järnvaruhandeln som för tillfället har sina centraler i 
Hallsberg och Stockholm innebär detta att dessa kriterier inte kan uppfyllas i 
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varje region och möjlighet till lagercentraler i Göteborg och Skåne måste 
undersökas.  
 
Att införa samlastning av våtrumsinredning kommer innebära att del 
förändringar och anpassningar måste göras på arbetsplatserna. En av dessa är 
förslaget att byta ut dagens lastbilar med bakgavellyft till kranbilar. Med en 
lastbil försedd med bakgavellyft innebär det att en palldragare kan användas för 
att få ned varorna på backen och undan bilen. Det kräver att underlaget är plant 
och fint så att varorna kan flyttas till inbärningsplatsen, något som inte alltid 
uppfylls. Med en kranbil behövs inte detta och det går dessutom att komma 
betydligt närmare önskad plats. Hantverkarna vill i så stor utsträckning som 
möjligt undvika att förflytta materialet någon längre sträcka. En kranbil kräver 
däremot en större uppställningsplats och mer planering vid ankomst än en bil 
med bakgavellyft. För att stödbenen på en kranbil ska kunna fällas ut krävs att 
det finns minst en meter tillgodo på vardera sida om bilen. Emellertid väger inte 
detta gods mycket vilket innebär att bilarna når ganska långt. Det leder i sin tur 
till att de kan ställas upp på den plats det passar och sedan lyfta allt till rätt 
avställningsplats även om denna är en bit bort. Med kranbil och möjlighet till att 
bära in materialet via de invändiga hissarna skulle även de truckar som i 
dagsläget hyrs in inte behövas.  
 
Att uppnå en mer fulländad samleverans med att returbilarna tar med sig 
gipsbockar och byggpallar är något som kan vara svårt att uppnå. En 
arbetsledare utrycker att det inte skulle vara möjligt att returnera just de pallar 
som materialet kommer på i samma leverans eftersom det tar en stund att lyfta 
in allt och det inte finns utrymme att ha en lastbil som står och väntar. I 
dagsläget använder sig JM ofta av två olika firmor som sköter hämtning av 
pallar och bockar. Vid en vidare utbredning av samleveranser via logistikcentral 
skulle det vara en möjlighet att införa att de tar med sig pallar på returresorna 
för att utnyttja bilarna till fullo och att slippa anställa ytterligare firmor för att ta 
hand om detta. I denna undersökning däremot där det endast handlar om 
samleverans av våtrumsinredning som sker ganska sent i ett projekt kommer 
dessa firmor ändå behövas i ett tidigare skede. Det kan därför ses som alldeles 
för omständigt att ändra upplägget för endast ett fåtal pallars skull. Under ett 
normalprojekt kommer det väldigt mycket material och antalet pallar blir så 
stort att de succesivt måsta avlägsnas från arbetsplatsen. 
 
Ett införande av samlastning skulle också kräva förändringar hos leverantören. 
Som skrivits i kapitel 4.2 måste större krav ställas på uppmärkning av materialet. 
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Det borde emellertid inte vara något stort hinder. Paketen som materialet 
levereras i från de olika leverantörerna är i dagsläget bra uppmärkta förutom att 
de inte sker enhetligt. Detta är något som de flesta arbetsplatser inte brytt sig om 
att påpeka då det i de flesta fall fungerat bra. Eftersom materialet kommer direkt 
från leverantören till bygget är de upp till dem att märka och se till att rätt varor 
skickas till rätt plats. Det är när det läggs till en mellanhand i form av 
logistikcentral som det måste ställas högre krav på enhetlighet.  
 
Att senarelägga leveranser skulle kunna vara ett bra sätt att skilja 
materialhanteringen från pågående produktion och på så sätt minska störningar 
med mindre bilar på området och mindre avbrott för hanverkare. Problemet som 
uppstår är kring vem som ska bära in materialet till lägenheterna. I dagsläget har 
inte JM någon egen personal som ansvarar för inbärning utan detta sker av 
hanverkare på plats. Majoriteten av dessa skulle inte gå med på att arbeta efter 
klockan 15:30 vilken innebär att en förutsättning för senare leveranser skulle 
vara att anlita ett eget lag med inbärare, att JM hyr in en firma som 
tillhandahåller detta eller att det ingår i tjänsten för samlastning. På projektet 
Kista Torn i Stockholm, Stockholms högsta bostadshus med 266 lägenheter har 
leveranser efter 15:30 använts. Det skedde genom inbärning av en extern firma 
där frågan om arbetsledarens närvaro vid mottagning löstes genom att den 
externa firman hade en arbetsledare som rapporterade till JM:s arbetsledare om 
något i leveranserna avvek. Att använda sig av senare leveranser ger också 
bättre möjligheter till att anlita externa firmor för inbärning då det inte bara är 
bilar som är i vägen på ett bygge. För mycket personer på plats samtidigt kan 
också skapa problem med utrymme.  

 
Det faktum att järnvaruhandeln är direkt grossist av mycket av den inredning 
som undersöks kan det bli märkligt ifall de enbart ska tillhandahålla en 
logistiklösning. Istället för att JM ska beställa varor direkt från leverantörer kan 
detta ske genom järnvaruhandeln som i sin tur antingen har detta på lager eller 
kan beställa från leverantören. Det innebär att JM endast behöver göra ett avrop 
för både beställning av varor och beställning av leverans. Eftersom tanken är att 
leverantörerna inte ska minska sin leveranstakt utan att varorna ska lagras en 
kortare tid på lagercentralen kan det uppstå en svår situation med att 
lagercentralen får in material från en leverantör som ska lagras som de i sin tur 
redan har i lager i Hallsberg. Det enklaste vore då om de kunde sköta hela 
kedjan. Är de inköpare av materialet skulle de även ha en bättre kontroll. Som 
förslaget är i dagsläget innebär det att logistikcentralen vid skador på godset inte 
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har någon chans att påverka retur av nya varor då de inte har något med 
inköpen att göra. Dessa aspekter påverkar emellertid främst järnvaruhandeln 
positivt. Vad som är mer oklart är hur det påverkar JM kostnadsmässigt att 
förlora de fördelar som fås genom att beställa direkt från leverantörerna 
respektive via järnvaruhandeln.  
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6.  SLUTSATS 
Att vissa leverantörer för tillfället har ett tidsspann på 30 min för sina 
klockslagsleveranser bör ses över. Inom exempelvis bilindustrin där JIT är väl 
utvecklat skulle detta troligen inte anses tillräckligt. Även om det skulle ha 
mindre betydelse vid en samleverans med logistikcentral som mellanhand är 
nog detta en av anledningarna till att leveranser är ett stort problem inom 
byggindustrin jämfört med andra tillverkande industrier, att den varit och är så 
förlåtande.  
 
Eftersom det visat sig vara särskilt mycket problem med ett par leverantör som 
haft svårt med tidhållning och att leverera på rätt dag borde JM reda ut det med 
dessa innan införande av samlastning då det kan bli krångligare att göra det 
efteråt när ytterligare en part är inblandad. Det blir svårare att avgöra hos vem 
förseningen ligger ju fler parter som är inblandade. Det kan även vara så att 
dessa inte är medvetna om att det varit problem med leveranserna.  
 
Beslagen bör i ett första steg uteslutas från en eventuell samlastning. Av den 
anledningen att de också innehåller dörrtrycken och lås till övriga dörrar i 
lägenheten och därmed behövs i ett tidigare skede än resterande 
våtrumsinredning levereras. Dessa kommer i dagsläget lägenhetsförpackade, 
trapphusvis på en pall. De krävs inga hjälpmedel för att ta in dem i lägenheterna 
och de kan ställas in i rätt lägenhet på en gång på grund av att de inte är några 
skrymmande paket. Att ändra leveranserna för dessa anser jag skulle innebära 
mer arbete än nytta och fördelarna med att få dessa samlastade med övrig 
inredning vore minimal.  
 
För att hålla leveranskostnaderna från leverantörerna så låga som möjligt bör 
inte mängden från dessa i en leverans till logistikcentralen minskas. Det som 
minskas är mängden som levereras ut från centralen till byggarbetsplatsen och 
resten lagras på lagercentralen tills nästa leverans sker. Eftersom det i ett så 
tidigt skede av utredningen inte går att ge ett pris på kostnaden för hantering 
och lagring är det svårt att ange förhållandet mellan leverantörernas 
leveranskvantiteter och lagercentralens lagerhållning. Däremot kan det antas att 
kostnaderna för att lagra material i ett par veckor på en logistikcentral kommer 
bli betydligt lägre än att en liten mängd material från leverantörerna ska 
levereras över hela landet i en högre leveranstakt. Max två plan bör samlastas i 
en leverans om det rör sig om trespännare. Är det fler än tre lägenheter per plan 
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bör leveranserna tas planvis för att säkerställa att moment innan montering av 
våtrumsinredning är färdigställda.  
 
I en vidare utveckling av samlastning skulle flera projekt som ligger i samma fas 
i respektive region som lagercentralerna tillgodoser kunna inkluderas i samma 
leverans. På detta sätt skulle ännu större mängder varor kunna levereras från 
leverantören åt gången till lagercentralen. Som i sin tur fördelar ut dessa till 
arbetsplatserna. Så beroende på behovet för samtliga arbetsplatser i den 
regionen så kan leveranstakten justeras per leverantör för att vara mest gynnsam 
åt hela försörjningskedjan.		 

6.1  Rekommendationer 
 

• Införa samlastning via logistikcentral. Med start av införande av en 
försöksverksamhet i Stockholm nära en av logistikcentralerna. 
  

• I ett första steg utesluta beslagen ur samlastning. 
 

• Behålla leveranstakten från leverantörerna (alternativt att de levereras 
ännu mer per leverans) och ha kortare mellanlagring på lagercentralen. 
 

• Behålla mottagning och inbärning som den är i dagsläget och eventuellt 
efter försöksverksamheten byta ut bilarna till kranbilar.  
 

• Ställa krav på leverantörerna att märka alla kollin på ett enhetligt sätt 
efter ett visst system som är standard inom branschen.  

 
• Utföra vidare utredning av inbärning sen eftermiddag/kväll  

 
I kapitel 4 redogörs en rad möjliga förbättringar så som att senarelägga 
leveranser och ta med pallar och bockar på returresorna. Som framgår i analysen 
skulle dessa åtgärder kräva omfattande förändringar i dagens upplägg som går 
utanför denna studies ramar. Exempelvis framgår det ur analysen att 
användning av senare leveranser vore mest gynnsamt med införande av extern 
inbärning, i ett första steg är tanken att inga förändringar ska ske i 
inbärningsarbetet. De faller således bort från förslagen av vad som bör göras i en 
inledande fas vid införande av samlastning. 
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7.  SLUTORD 

7.1  Företagssekretess 
I den externa versionen av detta examensarbete har alla leverantörsnamn och 
inköpsavtal tagits bort eller ”suddats” ut på grund av företagssekretess. 

7.2  Förslag på fortsatta studier 
 

• En aspekt som är intressant att undersöka i vidare forskning är hurvida 
leverantörerna som levererar till lagercentralen kan sänka sitt pris på 
grund av enklare transportupplägg. Att lasta av på en logistikcentral 
borde innebära mindre arbete för leverantören i jämförelse med inne på 
ett bygge. Samt att de kan få med mer material i samma last då de kan 
leverera för flera arbetsplatser i leveransen till logistikcentralen. 

 
• Undersök hurvida bygg-/järnvaruhandlaren kan erbjuda ett fördelaktigt 

alternativ där även inbärning inkluderas. 
 

• Undersök vidare problemområden som exempelvis vad som sker ifall en 
leverantör inte levererar i tid och bygg-/järnvaruhandlaren i sin tur blir 
försenade med leverans till JM. 

 
• Undersöka möjligheter att få med även våtrumssnickerier (bänkskiva och 

överskåp) i en framtida samlastning. 
 

• Då järnvaruhandeln är direkt grossist av produkter som ingår i 
våtrumssortimentet vore det intressant att undersöka deras möjlighet att 
ta över inköpen av dessa från JM. Samt att undersöka vad som händer 
med de fördelar JM idag får från att beställa direkt från leverantören. 
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9.  BILAGOR 

9.1 Bilaga 1 

9.1.1 Intervjufrågor till arbetsledare och platschef 
 

• Hur går inköp av våtrumsinredning till? När påbörjas planeringen? När 
görs inköpen? 

  
• Hur tycker du leveranser av våtrumsmaterial fungerar idag? Finns det 

någonting som inte fungerar bra och bör ändras? Är det någon särskild 
leverantör som ni märkt att det har varit problem med, vad gäller ex 
tidhållning och skador? Har du något förslag på hur problemen skulle 
kunna lösas? 

  
• Har det uppstått några problem när materielleveranser av 

våtrumsinredning anlänt? Vad för problem och hur ofta. Vem är ansvarig 
för att ta emot materialet och undersöka skador? Som jag förstått det, bör 
en arbetsledare vara med vid mottagningen, men att detta inte alltid sker, 
inte igår heller, vad beror det på? 

  
• Vet du vem du ska vända dig till för att få information om en försenad 

leverans och vart den är? Är detta ett problem med så många olika 
leveranser? 

  
• Förutom rent miljömässigt upplever du att det finns problem med att det 

kommer in många lastbilar till bygget? 
  

• Vet föraren vart denne ska för att lasta av?  
  

• Vilket material ser ni med fördel kommer samlevererat till en lägenhet? I 
min undersökning har jag med: duschvägg, spegel/spegelskåp, kommod, 
torkställning) och beslag. 

  
• Hur många leveranser sammanlagt med våtrumsinredning kommer till 

bygget? Hur många enheter kommer samtidigt? 
 

• Övriga åsikter och idéer som jag inte tagit upp som du tycker bör tas med 
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9.2 Bilaga 2 

9.2.1 Mejlutskick till bygg- och järnvaruhandlare 
 
Hej, 
 
Jag heter Pelle Andersson och läser tredje och sista året som högskoleingenjör i 
byggteknik på Uppsala Universitet. Jag arbetar nu under våren med ett 
examensarbete hos JM som behandlar möjligheten till samleverans av deras 
våtrumsinredning. Då JM har ett avtal med er och ni erbjuder logistiktjänster i 
form av logistikcentraler och utkörning ser JM det som intressant att undersöka 
ifall detta är någonting som med fördel kan användas för samleverans av 
våtrumsinredning till JMs arbetsplatser. Det rör sig i dagsläget om följande 
produkter: duschskärm med ev. draperiskena, spegel alt. spegelskåp, kommod, 
torkställning och beslag. 
 
Inom detta examensarbete är de aktiviteter som JM önskar få utfört av er: 
 

• Mottagning av transporter från leverantörer. 
 

• Kvalitetskontroll av produkterna. 
 

• Vid kvalitetsavvikelse, hantera detta mot leverantör för leverans av ny 
produkt. 

 
• Lagra produkterna under en kortare tid, max 2 veckor. 

 
• Samlasta produkterna lägenhetsvis och i den ordning de monteras. 

 
• Transportera ut våtrumsinredning till JMs arbetsplatser. 

 
• JM sköter inbärning till lägenheterna 
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De frågor vi önskar svar på: 
 

• Vilka leveranssätt erbjuder ni? Vad skulle de olika alternativen kosta för 
en årsvolym av våtrumsinredning till ett bygge per region? 
Stockholm 1500 st per produkt 
Syd (Malmö) 200 st per produkt 
Väst (Göteborg) 300 st per produkt 

 Öst (Uppsala Mälardalen, Linköping) 500 st per produkt 
 

• Hur många logistikcentraler tillhandahåller ni? Vart finns dessa? 
 

• Hur stora kvantiteter av varor kan ni lagra i era lagercentraler? 
 

• Vilka tider erbjuder ni leverans ut till JMs arbetsplatser? Påverkar 
leveranstiden kostnaden? 

 
• Med vilka slags fordon sker leveranserna? 

 
• Vilka tider kan ni ta emot leveranser från leverantör? I vilka regioner kan 

dessa tas emot? 
 

• Vem bär ansvaret om ex. skada uppkommer när varorna står på ert lager? 
 
Vi vill gärna samordna en telefonintervju med er för att diskutera hur ett 
eventuellt upplägg kan se ut och vad det skulle kosta JM för tjänsten att få 
våtrumsinredning lagrad och utkörd från en av era lagercentraler. 
 
Med vänlig hälsning, Pelle Andersson 
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9.3  Bilaga 3 

9.3.1 Sammanställning av leveranser av våtrumsinredning till JM 
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9.4        Bilaga 4 

9.4.1        Leveransschema 
 

ÄNGSLILJAN 
Leverantör: A 
Produkt: Duschskärm 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen 
tid 

Kommentar 

4  16-06-15  08:00   
4  16-06-07  08:00   
5 16-05-26  08:00   
6  16-05-16  08:00   
5  16-05-03 16-05-03 08:00 09:30 1,5 timmar sen. 
6  16-04-21 16-04-21 08:00 09:30 1,5 timmar sen. 
6  16-04-11 16-04-10 08:00 09:30 Kom 1 dag tidigt enligt ÖK. 
5  16-03-31 16-04-08 08:00 09:30 Kom ca 1 vecka sent. 
7  16-03-10 16-03-10 08:00 09:30 1,5 timmar sen. 
4  16-03-02 16-03-02 08:00 09:30 1,5 timmar sen. 
4  16-02-23 16-02-23 08:00 09:30 1,5 timmar sen. 
4  16-02-15 16-02-15 08:00 09:30 1,5 timmar sen. 
5  16-02-03 16-02-03 08:30 09:30 1,5 timmar sen. 
6  16-01-21 16-01-21 08:30 09:30 1,5 timmar sen. 
5  16-01-12 16-01-12 08:30 08:30  
6  15-12-17 15-12-17 08:30 08:30  
4  15-12-09 15-12-09 08:30 08:30  
4  15-11-30 15-11-30 08:30 08:30  
6  15-11-17 15-11-17 08:30 08:30  

Leverantör: B 
Produkt: Kommod + Spegel/spegelskåp 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
Tid 

Mottagen 
Tid 

Kommentar 

4  16-07-04  08:00   
4  16-06-23  08:00   
4  16-06-15  08:00   
4  16-06-07  08:00   
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5  16-05-26  08:00   
6  16-05-16  08:00   
5  16-05-03  08:00   
6  16-04-21 16-04-21 08:00 08:00  
6  16-04-11 16-04-11 08:00 07:30 30 min för tidig. 
5  16-03-31 16-04-01 08:00 11:00 En dag och 3 timmar för sen. 
7  16-03-10 16-03-10 08:00 08:00  
4  16-03-02 16-03-02 08:00 08:00  
4  16-02-23 16-02-23 08:00 08:00  
4  16-02-15 16-02-15 08:00 08:00  
5  16-02-03 16-02-03 10:30 10:30  
6  16-01-21 16-01-21 08:00 08:00  
5  16-01-12 16-01-12 08:00 08:00  
6  15-12-17 15-12-18 10:30 10:30 En dag sen. 
4  15-12-09 15-12-10 08:00 08:00 En dag sen. 
4  15-11-30 15-11-30 08:00 08:00  
6  15-11-17 15-11-17 10:30 10:30  

Leverantör: D 
Produkt: Torkställning 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
Tid 

Mottagen 
Tid 

Kommentar 

27 16-05-26 16-05-26 07:00 07:00  
21 16-03-31 16-03-31 07:00 07:00  
30 16-01-21 16-01-25 08:00 08:00 Kom 3st rätt dag (torsdag 

21/1). Resterande 27st kom 
Måndag 25/1. Leverantören 
ringde mig fredag och sa att 
de förväxlat 2 byggen. 

24 15-11-17 15-11-19 09:00 09:00 Kom 2 dagar sent utan 
avisering om detta. 
Chauffören saknade hjälm 
och varsel. 
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TEGELBACKEN 
 
Leverantör: A 
Produkt: Duschskärm 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
Tid 

Mottagen 
Tid 

Kommentar 

5  16-04-12 16-04-06 09:00 09:00 Kom inga. 
3  16-04-06 16-04-06 09:00 10:00 Kom en timme för sent och 5 

st för många. 
5  16-03-23 16-03-23 09:00 09:00  
5  16-03-15 16-03-15 09:00 09:00  
4  16-03-09 16-03-09 09:00 09:00  
3  16-02-29 16-02-29 09:00 09:00  
6  16-02-17 16-02-17 09:00 09:00  
3  16-02-11 16-02-11 09:00 09:00  
5  16-02-02 16-02-02 09:00 09:00  
5  16-01-12 16-01-12 09:00 09:00  
3  15-12-22 15-12-22 09:00 09:00  
6  15-12-11 15-12-11 09:00 09:00  
5  15-12-02 15-12-02 09:00 09:00  
5  15-11-23 15-11-23 09:00 09:00  
3  15-11-17 15-11-17 09:00 09:00  
5  15-11-05 15-11-05 09:00 08:00 Kom en timme för tidigt. 
5 15-10-28 15-10-29 09:00 11:00 En dag och 1,5 timmar för 

sent, saknades avisering. 
3  15-10-22 15-10-22 09:00 10:00 En timme sen. 
3  15-10-12 15-10-12 09:00 09:00  

Leverantör: C 
Produkt: Kommod + Spegel/Spegelskåp 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Tid Tid Kommentar 

5 16-04-12  16-04-12  09:00 10:00 En timme sen. 
3  16-04-06 16-04-06  09:00 10:00 En timme sen. 
5  16-03-23 16-03-23  09:00 09:00  
5  16-03-15 16-03-15  09:00 09:00  
3  16-03-09 16-03-09  09:00 09:00  
5  16-02-29  16-02-29 09:00 07:00 Två timmar för tidig. 
6  16-02-17 16-02-17  09:00 09:00  
3  16-02-11 16-02-11  09:00 09:00  
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5  16-02-02 16-02-02  09:00 09:00  
5  16-01-12 16-01-11  09:00 09:00 En dag för tidig. 
3  15-12-22  15-12-22  09:00 07:00 Två timmar för tidig. 
6  15-12-11 15-12-11 09:00 09:00  
5  15-12-02 15-12-02  09:00 07:00 Två timmar för tidig. 
5  15-11-23 15-11-23  09:00 09:00  
3  15-11-17 15-11-17  09:00 09:00  
5  15-11-05 15-11-05 09:00 07:00 En timme tidig. 
4  15-10-28 15-10-29  09:00 10:00 En dag och en timme sen, 

ingen avisering. 
3  15-10-22 15-10-22  09:00 10:00 En timme sen. 
5 15-10-12 15-10-12  09:00 09:00  

Leverantör: D 
Produkt: Torkställning 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen 
tid 

Kommentar 

13 16-03-23 16-03-23  09:00 09:00  
12 16-02-26 16-02-24 09:00 09:00 2 dagar för tidigt levererades 

ca hälften av leveransen. Del 
2 kom en dag för tidigt. 

14  16-02-01 16-01-26 09:00 09:00 Fel leveransdag, skulle 
komma mån den 1/2. 4 
arbetsdagar för tidigt. 

17  15-12-01 15-12-01 09:00 09:00  
12  15-11-04 15-11-03 09:00 09:00 En dag för tidig. 
10 15-10-09 15-10-09 09:00 09:00  
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ÅRIKET 3:2 
 
Leverantör: A 
Produkt: Duschskärm 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen 
tid 

Kommentar 

16 15-10-20 15-10-20 07:00 07:00  
12  15-09-22 15-09-22 07:00 07:00  
14  15-08-25 15-08-25 07:00 07:00  
13  15-06-29 15-06-29 07:00 08:30 1,5 timmar sen. 

Leverantör: C 
Produkt: Kommod + Spegel/Spegelskåp 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen 
tid 

Kommentar 

9 15-11-05 15-11-05 07:00 07:00  
7 15-10-20 15-10-20 07:00 07:00  
6 15-10-09 15-10-09 07:00 07:00  
7 15-09-23 15-09-23 07:00 07:00  
7 15-09-09 15-09-09 07:00 07:00  
8 15-08-25 15-08-24 07:00 07:00 Kom en dag för tidigt. 
7 15-08-06 15-08-06 07:00 07:00  
8 15-06-23 15-06-23 07:00 07:00  

Leverantör: D 
Produkt: Torkställning 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad  
tid 

Mottagen 
tid 

Kommentar 

15 15-08-25 15-08-24 07:00 07:00 Kom en dag för tidigt. 
12  15-09-23 15-09-23 07:00 07:00  
15 15-06-29 15-06-29 07:00 07:00  
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SMEDJAN 
 
Leverantör: A 
Produkt: Duschskärmar 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen  
tid 

Kommentar 

5  16-11-25  07:00    
5  16-11-10  07:00    
5  16-11-01  07:00    
4  16-10-20  07:00    
4  16-10-11  07:00    
6  16-09-27  07:00    
2  16-09-20  07:00    
8  16-09-08  07:00    
5  16-08-25  07:00    
7  16-08-12  07:00    
4  16-07-05  07:00    
4  16-06-23  07:00   Fösta lev. ska ske om en 

månad. 

Leverantör: C 
Produkt: Kommod + Spegel/Spegelskåp 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen  
tid 

Kommentar 

5  16-11-25  07:00    
6  16-11-10  07:00    
6  16-11-01  07:00    
5  16-10-20  07:00    
5  16-10-11  07:00    
7  16-09-27  07:00    
4  16-09-20  07:00    
7  16-09-08  07:00    
7  16-08-25  07:00    
7  16-08-12  07:00    
6  16-07-05  07:00    
5 16-06-23  07:00   Fösta lev. ska ske om en 

månad. 
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Leverantör: D 
Produkt: Torkställning 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen  
tid 

Kommentar 

4 16-11-25  07:00    
7 16-11-10  07:00    
5 16-10-01  07:00    
5  16-10-20  07:00    
5  16-10-11  07:00    
5  16-09-27  07:00    
4  16-09-20  07:00    
6  16-09-08  07:00    
6  16-08-25  07:00    
7  16-08-12  07:00    
6  16-07-05  07:00    
5  16-06-23  07:00   Fösta lev. ska ske om en 

månad. 

 

VÄDERKVARNEN 
 
Leverantör: A 
Produkt: Duschskärm 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen  
tid 

Kommentar 

4 16-02-15 16-02-15 09:30 09:30  
4 16-02-08 16-02-08 08:00 08:00  
4 16-01-29 16-01-29 09:30 09:30  
4  16-01-20 16-01-20 09:00 09:00  
4  16-01-14 16-01-14 09:00 09:00  
4  15-12-23 15-12-23 09:30 09:30  
3  15-12-14 15-12-14 08:00 08:00  
3  15-12-08 15-12-08 08:00 08:00  
3  15-12-02 15-12-02 08:00 08:00  
3  15-11-26 15-11-26 08:00 08:00  
4  15-11-16 15-11-16 08:00 08:00  
4  15-11-06 15-11-06 09:00 09:00  
4  15-10-30 15-10-30 09:00 09:00  
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4  15-10-23 15-10-23 08:00 07:00 En timme för tidig. 
4  15-10-15 15-10-15 09:00 09:00  
4  15-10-09 15-10-09 09:00 07:30 1,5 timmar för tidig och 

emballage skadat. 
4  15-10-02 15-10-05 09:30 09:30 Kom 3 arbetsdagar för sent 
4  15-09-24 15-09-24 09:00 09:00 Två synliga skador på kolli 

vid mottagning. Chaufför 
saknade hjälm och varsel. 

4  15-09-17 15-09-17 09:00 09:00  
3  15-09-14 15-09-14 08:00 07:30 Hjälm och varsel saknades 

hos Chaufför. Samleverans 
med annan order som hade 
tidslossning 07:00. 

Leverantör: C 
Produkt: Kommod + Spegel/Spegelskåp 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen  
tid 

Kommentar 

4  16-02-11 16-02-11 08:00 08:00  
4  16-02-08 16-02-08 07:00 07:00  
4  16-01-29 16-01-29 08:00 08:00  
4  16-01-20 16-01-20 07:00 07:00  
4  16-01-14 16-01-14 08:00 08:00  
4  15-12-23 15-12-23 09:00 09:00  
3  15-12-14 15-12-14 07:00 07:00  
3  15-12-08 15-12-08 07:00 07:00  
3  15-12-02 15-12-02 07:00 07:00  
3  15-11-26 15-11-26 07:00 07:00  
4  15-11-16 15-11-16 07:00 07:00  
4  15-11-06 15-11-06 08:00 08:00  
4  15-10-30 15-10-30 08:00 08:00  
4  15-10-23 15-10-23 07:00 07:00  
4  15-10-15 15-10-15 08:00 08:00  
4  15-10-09 15-10-09 08:00 07:30 30 min för tidig. 
4  15-10-02 15-10-05 09:00 09:00 Två dagar sen. Hjälm och 

varsel saknades. 
4  15-09-24 15-09-24 08:00 08:00 Chaufför saknade hjälm och 

varsel. 
4  15-09-17 15-09-17 08:00 08:30 30 min för sen. 
3  15-09-14 15-09-14 07:00 08:00 En timme för sen. Hjälm och 

varsel saknades. 
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Leverantör: D 
Produkt: Torkställning 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen  
tid 

Kommentar 

12  16-01-29 16-01-29 09:00 09:00  
12  15-12-23 15-12-23 09:00 09:00  
9  15-11-26 15-11-26 09:00 09:00  
7  15-11-06 15-11-06 09:00 09:00  
8 15-11-02 15-11-02 09:00 09:00  
12  15-10-09 15-10-08 09:00 10:30 En dag för tidig men 1,5 

timmar efter önskad tid. 
8  15-09-24 15-09-25 09:00  En dag sen. Dessa stod 

avställda inne på bygget, 
ingen avisering från chaufför. 

7  15-09-14 15-09-14 09:00 09:00 Chaufför utan hjälm och 
varsel. 

12  15-06-22 15-06-22 09:00 09:00  
10 15-05-28 15-05-28 09:00 09:00  
9  15-05-05 15-05-05 09:00 09:00  
7  15-04-20 15-04-20 09:00 09:00  
8  15-04-07 15-04-07    
10  15-03-17 15-04-27   Sen leverans pga sent 

inskickat avrop (12v 
avropstid; 2veckor längre än 
våra stopptider för inredning 
i produktion). 

GALJONEN 
Leverantör: A 
Produkt: Duschskärm 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen  
tid 

Kommentar 

4  16-06-21   10:00   
7  16-06-14  10:00  Eftermiddag 
5  16-06-08   10:00   
13 16-05-24   10:00   
10 16-05-17   10:00   
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16  16-05-03   10:00   
15  16-04-19 16-04-19  10:00   

Leverantör: B 
Produkt: Kommod + Spegel/Spegelskåp 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen  
tid 

Kommentar 

4 16-09-12      
6 16-09-05      
6  16-08-22      
4  16-08-08      
9  16-07-04      
8  16-06-20      
4  16-06-07      
6  16-05-30      
6  16-05-16      
5  16-05-02      
8  16-04-25      
8  16-04-11 16-04-11     

Leverantör: D 
Produkt: Torkställning 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen  
tid 

Kommentar 

34  16-06-14  10:00   
34  16-04-05 16-04-05 07:30   

ONYXEN 
Leverantör: A 
Produkt: Duschskärm 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen  
tid 

Kommentar 

3  15-05-20 15-05-20 10:00 10:00  
2  15-05-15 15-05-15 10:00 10:00  
2  15-05-12 15-05-12 10:00 10:00  
2  15-05-07 15-05-07 10:00 10:00  
2  15-05-04 15-05-04 10:00 10:00  
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2  15-04-29 15-04-29 10:00 10:00  
2  15-04-24 15-04-24 10:00 10:00  
2  15-04-21 15-04-21 10:00 10:00  
4  15-04-16 15-04-16 08:00 08:00  
3  15-04-15 15-04-15 10:00 10:00  
3  15-04-09 15-04-09 10:00 10:00  
4  15-04-07 15-04-07 08:00 08:00  
3  15-04-03 15-04-03 10:00 10:00  
2  15-03-31 15-03-31 10:00 10:00  
3  15-03-25 15-03-25 10:00 10:00  
3  15-03-19 15-03-19 10:00 10:00  
3  15-03-13 15-03-13 10:00 10:00  
2  15-03-06 15-03-06 10:00 10:00  
4  15-03-02 15-03-02 10:00 10:00  
3  15-02-24 15-02-24 10:00 10:00  
3  15-02-18 15-02-18 10:00 10:00  
3  15-02-12 15-02-12 10:00 10:00  

Leverantör: C 
Produkt: Kommod + Spegel/Spegelskåp 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen  
tid 

Kommentar 

3 15-05-20 15-05-20 10:00 10:00  
2  15-05-15 15-05-15 10:00 10:00  
2 15-05-12 15-05-12 10:00 10:00  
2  15-05-07 15-05-07 10:00 10:00  
2  15-05-04 15-05-04 10:00 10:00  
2  15-04-29 15-04-29 10:00 10:00  
2  15-04-24 15-04-24 10:00 10:00  
2  15-04-21 15-04-21 10:00 10:00  
3  15-04-15 15-04-15 10:00 10:00  
3  15-04-09 15-04-09 10:00 10:00  
3  15-04-03 15-04-03 10:00 10:00  
2  15-03-31 15-03-31 10:00 10:00  
3  15-03-25 15-03-25 10:00 10:00  
3  15-03-19 15-03-19 10:00 10:00  
3  15-03-13 15-03-13 10:00 10:00  
2  15-03-06 15-03-06 10:00 10:00  
4 15-03-02 15-03-02 10:00 10:00  
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3  15-02-24 15-02-24 10:00 10:00  
3  15-02-18 15-02-18 10:00 10:00  
3  15-02-12 15-02-12 10:00 10:00  

Leverantör: D 
Produkt: Torkställning 
Antal 
(lgh) 

Begärt 
levdat. 

Faktiskt 
levdat. 

Önskad 
tid 

Mottagen  
tid 

Kommentar 

5  15-05-01 15-05-01 10:00 10:00  
6  15-04-20 15-04-20 10:00 10:00  
6  15-04-07 15-04-07 10:00 10:00  
6  15-03-26 15-03-26 10:00 10:00  
5  15-03-17 15-03-17 10:00 10:00  
6  15-03-05 15-03-05 10:00 10:00  
5  15-02-25 15-02-25 10:00 10:00  
7  15-02-10 15-02-10 10:00 10:00  
6  15-01-29 15-01-29 10:00 10:00  
 


