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Förord 
I studien har en totalkostnadsanalys av tre alternativa transportlösningar för gipsskivor till 
Skanskas byggen i Stockholm gjorts. Arbetet har varit väldigt intressant och givande och det 
har verkligen ökat intresset för bygglogistik. Det känns också som att de kunskaper som tiden 
på Samhällets Logistik har gett oss en god grund i hur logistikarbete i allmänhet och en 
totalkostnadsanlys i synnerhet går till. Det känns också som att Skanska tyckt studien varit 
intressant och de verkar vara intresserade av att göra ännu djupare studier inom ämnet.  
 
Vi vill tacka vår handledare Benjamin Lindén på Skanska extra mycket för att ha orkat stå ut 
med alla frågor och möten varje vecka och även att vi kommit upp och stört honom via olika 
besök. Den hjälp han har givit oss har verkligen varit guld värt och det är vi honom evigt 
tacksamma för. Sen vill vi även tacka hans medarbetare på Skanska som hjälpt oss med olika 
frågor som behövts för att göra denna studie. Och inte minst vill vi tacka logistikchef Karl 
Klosté för att han gav oss chansen att få göra examensarbetet på Skanska.  
 
Sen vill vi även tacka vår handledare Andreas Ekeskär för alla hans råd han givit oss under 
arbetets gång, utan honom hade inte rapporten haft den kvalité den idag har. Vår examinator 
Martin Rudberg har även han med sina goda kunskaper inom bygglogistik hjälpt oss att nå 
vårt mål med en färdig och högkvalitativ rapport. Det ligger hårt arbete bakom rapporten och 
det känns som att vi fått en god grund att fortsätta en yrkesbana inom logistik. Logistiken ute i 
näringslivet är långt ifrån perfekt och med den grund vi fått på LiU har vi en god chans att 
förbättra det som behövs.  
 
Slutligen vill vi tacka alla våra klasskamrater för åren på SL, det har varit en otroligt rolig och 
spännande upplevelse och det är vänner som kommer hänga med livet ut.  
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Sammanfattning 
Detta examensarbete utreder vilken transportlösning av gipsskivor som är den billigaste för 
Skanska ur ett totalkostnadsperspektiv. Förstudien innehåller en beskrivning av nuläget, 
analys av de olika transportalternativen och en diskussion där de olika alternativen 
implementeras i ett scenario för att sedan jämföras med varandra. I dagsläget inhandlar 
Skanska mestadels sitt gips från Knauf som sedan tillhandahåller sin egen leverantör till 
byggarbetsplatsen, detta har visat sig fungera mindre bra. Skanska i Stockholm använder sig 
ibland av Nacka trä vid köp av gips, där Nacka trä själva transporterar gipset till 
byggarbetsplatsen. Skanska har även ett samarbete med DHL kring samlastning och det är 
dessa tre alternativ som jämförts. 
 
För att komplettera examensarbetet och totalkostnadsanalysen har observationer och 
intervjuer gjorts för att ge en bättre helhetsbild av problemet. Projektlogistiker, logistikchefer, 
platschefer, arbetsledare, inbärningspersonal och kategoriansvariga har intervjuats med syftet 
att få deras insyn i hur arbetet på byggarbetsplatserna fungerar samt vad det finns för problem 
med hantering av gips. Observationer har gjorts på logistikterminaler och byggarbetsplatser 
för att se hur byggbranschen ser ut i verkligheten. 
 
Totalkostnadsanalysen visar att Knauf är det billigaste alternativet av de tre givna 
alternativen. Däremot visar observationer och intervjuer att det finns problem med Knauf som 
transportör. Problemet som observerats är att Knaufs leveranser många gånger kommer fram 
flera timmar tidigare än vad som angetts. Lastbilarna var heller inte anpassade efter 
kontorsbyggen i citymiljö. Det har även visat sig att lastbilen inte lastas på ett logiskt sätt 
vilket försvårar lossningsarbetet. Däremot visade det sig att Nacka träs och DHLs 
transportlösningar är bättre anpassade efter kontorsbyggen i citymiljö och att lossning av gips 
blir smidigare med dessa alternativ. 
 
Begreppet logistik har studerats för att kunna se hur de olika alternativen fungerar ur ett 
logistiskt perspektiv. Begreppen Supply Chain Management och logistik har varit de teorier 
som lagt grunden för diskussionen.  
 
Materialkostnad är en kostnad som visat sig ha störst påverkan mellan de olika alternativen 
följt av personalkostnader. Personalkostnaderna antas vara detsamma för alla tre alternativen 
då tillräckligt många observationer saknas för att styrka att något av alternativen skulle vara 
dyrare än de andra. Nacka träs materialkostnader är väsentligt högre än de andra alternativens 
materialkostnader. Anledningen till det är främst den högre inköpskostnaden som blir vid köp 
från Nacka trä.  
 
Sammanfattningsvis visar förstudien att Knauf är det billigaste transportalternativet ur ett 
totalkostnadsperspektiv. Observationer och intervjuer visar däremot att det finns problem med 
Knauf som transportör.  
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Abstract 
This thesis work investigates the most efficient transportation method for Skanska regarding 
plasterboards for the construction of an office building in Stockholm City. Today Skanska 
purchases its plasterboards from a company called Knauf which Skanska has a purchasing 
agreement with, where Knauf provide transportation with their own service agents. 
Observations have shown that this method isn’t as efficient as it could be.  
In some cases, Skanska purchases plasterboards from a building merchant called Nacka Trä. 
When purchasing from Nacka Trä, Nacka trä delivers plasterboards with their own trucks. 
Furthermore, DHL and Skanska have a cooperation regarding delivery of construction 
materials. These three transport solutions are going to be compared to each other and the best 
solution is going to be presented.  
 
The total cost analysis showed that Knauf is the transport solution with the lowest total cost of 
the three solutions. However, observations and interviews show that this isn’t the most 
efficient solution. The observations and interviews showed that Nacka Trä and DHL are the 
better alternatives due to better flexibility and more on time deliverers. Material cost is the 
most influenced factor when it comes to the outcome of the total cost analysis. The difference 
between the different suppliers is 336 571 crowns. Should Nacka trä have the same material 
cost as Knauf, 34,73 crowns instead of 46,51 crowns, Nacka trä would be the solution with 
the lowest total cost.  
 
In conclusion this thesis work has shown that Knauf is the solution with the lowest total cost 
through a total cost perspective, but observations and interviews show that cheapest option 
isn’t the most efficient.   
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs problem och bakgrund för att en tydligare bild ska presenteras av vad 
examensarbetet behandlar. I kapitlet finns även en företagsbeskrivning kring de företag som 
nämns i rapporten. De avgränsningarna som gjorts i studien presenteras, examensarbetets 
syfte och frågeställningar redovisas samt en förklaring kring de olika transportalternativen.    
 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste årtiondena har byggkostnaderna i Sverige ökat. Utvecklingen beror främst 
på att produktiviteten i byggbranschen utvecklat sig sämre än t.ex. industrin. Den 
genomsnittliga ökningen i byggbranschen mellan 1965 och 1996 var på runt 1,7% medan den 
i tillverkningsindustrin låg på 2,9%. (Hellner & Modig, 2011) Josephson och Saukkoriipi 
(2005)  visar att en byggarbetare spenderar 23 % av sin arbetsdag på väntan, 23 % på 
materialhantering och 25 % på indirekt arbete. Det finns stora problem med logistik inom 
byggbranschen. Störst problem finns inom inköpsdelen. (Hellner & Modig, 2011) Ett ökat 
behov finns för utveckling inom områdena kontroll och samordning av material. 
Underentreprenörers inköp av material och projektspecifika inköp utgör en stor andel av 
materialinköpen. Detta leder till att byggföretagens materialstyrning till byggarbetsplatsen är 
begränsad. En konsekvens av detta blir att resursutnyttjandet av logistiken på en 
byggarbetsplats blir ojämn och leder till ineffektivitet och produktionsstörningar. Transport 
inom byggbranschen är även ett problem då det exempelvis kan hända att flera lastbilar dyker 
upp samtidigt på en byggarbetsplats för lossning och att det inte finns resurser på 
byggarbetsplatsen som kan lossa materialet. (Hellner & Modig, 2011)  
 
Sammanfattningsvis kan de större problemen sammanfattas enligt Hellner och Modig (2011) 
av att  10 % av hela byggprojektets resurser används i form av slöseri som väntan, 

stillastående maskiner och materialspill.   Att produktiviteten är för låg, att det under miljonprogrammet tog 0,8 timmar att 
bygga en kubikmeter bostad, medan idag tar det tre gånger den tiden.  

 

1.2 Problembeskrivning 
Skanska är en stor aktör i byggbranschen och köper varje dag in en mängd olika material till 
byggen runt om i Sverige. Det finns vissa svårigheter med att avgöra vilket transportalternativ 
som är det billigaste. Det kan finnas problem med att hitta det billigaste alternativet eftersom 
att det kan finnas mycket merkostnader för en produkt förutom inköpspriset. Därför bör en 
djupare analys göras för att ta fram alla kostnader som kan uppstå under processen.  
 
Gipsskivor är en typ av produkt som Skanska köper in stora kvantiteter av till sina byggen och 
det är också gipsskivor som kommer ligga i fokus genom hela studien. Skanska har idag ett 
ramavtal med ett företag som heter Knauf om att allt gips ska köpas in från företaget, detta 
företag håller till i Skåne och det är också härifrån transporterna sker till byggen runt om i 
Sverige. Knauf sköter själva transporten av allt gips till Skanskas olika byggarbeten via olika 
transportpartners.  
 
I examensarbetet undersöks det om Skanskas sätt att transportera gips till deras 
kontorsbyggen i citymiljö är det billigaste ur ett totalkostnadsperspektiv eller om det finns 
andra alternativ som är kostnadseffektivare. I examensarbetet räknas det på tre olika 
transportlösningar där dagens tänkta lösning med direkt transport till bygge ingår. Tanken är 
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att Skanska ska kunna använda examensarbetet för framtida studier inom området samt som 
en rekommendation för vilket alternativ som är det mest lönsamma.  
 

1.2.1 Tre alternativa transportlösningar 
I samråd med Skanska har det tagits fram tre olika alternativ som de idag använder i sin 
verksamhet och som de tycker är rimliga att använda vid transport av gipsskivor. Det är dessa 
alternativ nedan som kommer studeras i examensarbetet.  
 
Alternativ Knauf innebär att gipsskivorna transporteras enligt traditionell metod där ett 
transportföretag transporterar gipsskivorna direkt från Knaufs fabrik till Skanskas byggen. 
Här sker alltså ingen mellanlagring utan produkten körs direkt till byggarbetsplatsen där den 
förvaras. Alternativet är ett av de två alternativ som idag används frekvent för transport av 
gips till deras olika byggarbetsplatser.  
  
I alternativ Nacka trä köps gipsskivorna in från ett företag som verkar som grossist inom 
byggvarubranschen. Exempel på företag skulle kunna vara Beijer Bygg eller Nacka trä. Detta 
alternativ innebär att Skanska köper både produkten och transporttjänsten av ett företag. Här 
kan Skanska dra nytta av att kunna köpa fler produkter än just gips och därmed kunna utnyttja 
detta till att pressa priserna ännu mer. 
 
Alternativ DHL innebär att Skanska behåller det system de använder sig av idag till mycket av 
deras material. Det innebär att alla leveranser ut till bygget samlastas på någon av DHL:s 
befintliga terminaler för att sedan köras ut till byggarbetsplatsen. Här bör dock inte material 
förvaras i större mängder längre än tre dagar.  
 

1.2.2 Kommentarer kring de olika alternativen 
En anledning till varför Skanska ser över de olika alternativen är för att se hur företaget kan 
ge bättre rekommendationer till produktionscheferna i framtiden. I alternativ DHL kan 
varorna ligga i en terminal vilket leder till att dessa varor inte behöver ”stressas” ut till bygget 
även om det skulle bli stopp någonstans i produktionen. Ska alternativ Knauf fortsätta att 
användas kommer detta innebära att lagring på byggarbetsplatsen blir nödvändig och det kan i 
sin tur leda till mer materialhantering för byggarbetarna. Alternativ Nacka trä innebär att 
Skanska överlåter en stor del av både transport och materialhantering til l en grossist och 
därmed använder sig av en part som specialiserar sig på just byggmaterial.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med rapporten är att åt Skanska undersöka vilket av de tre givna transportalternativen 
av gips till kontorsbyggen i citymiljö som är bästa alternativet ur ett totalkostnadsperspektiv. 
För att kunna uppnå detta syfte har fyra frågeställningar tagits fram. Frågeställningarna 
genomsyrar hela rapporten då det är med hjälp av dessa som ett resultat för rapporten arbetas 
fram för att slutligen kunna vara en hjälp till att rekommendera Skanska för vilket alternativ 
de bör välja.  
  Hur fungerar konceptet med Knauf som Skanska ska använda sig av idag? 

Frågeställningen besvarar hur konceptet som Skanska ska använda sig av fungerar, vad som 
fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. En flödeskartläggning av detta system görs 
också för att ge en bättre översikt över vilka kostnader som uppkommer med dagens system. 
 



8 
 

 Vilka kostnader uppkommer vid val av de olika transportalternativen? 
 

Denna frågeställning ligger som grund till hela examensarbetet då de kostnader som 
uppkommer behövs för att i ett senare skede kunna göra en totalkostnadsanalys.  
  Vilket av de tre alternativen ger upphov till den lägsta totalkostnaden vid transport av 

gipsskivor för Skanska? 
 

Frågeställningen är tänkt att visa vilket av de olika alternativen som är bäst för Skanska ur ett 
totalkostnadsperspektiv. Resultatet kommer ligga till grund för vilka rekommendationer som 
kommer ges till Skanska. Den data som det är tänkt att räknas på är kostnaderna för transport, 
lagerhållning, lagerföring, administration och övrigt. Mycket av datan kommer från Skanska 
medan vissa av kostnaderna har samlats in via olika datainsamlingsmetoder.  
  Vilket av alternativen är det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv?  
 
Denna fråga redogör vilket alternativ som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv, dock görs 
denna analys översiktligt. Syftet med frågan är att hjälpa Skanska att inte enbart välja det 
billigaste alternativet utan också välja det alternativ som är hållbart då hållbarhet är en viktig 
fråga för Skanska. Undersökningen av hållbarhet innefattar social hållbarhet, ekonomisk 
hållbarhet och ekologisk hållbarhet.  
 
Med hjälp av dessa frågeställningar kommer det bli tydligare om alternativet som det är tänkt 
att Skanska ska använda sig av idag är det bästa ur ett totalkostnadsperspektiv. Förhoppningen 
är att de ska få en så god grund som möjligt att stå på. Detta för att kunna undersöka vidare 
vilket av alternativen som i fortsättningen ska användas vid transport av gips till 
kontorsbyggen i citymiljö.  
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet fokuserar enbart på frakt av gipsskivor till Skanskas byggen. Uträkningarna 
gäller för byggande av kontor i Stockholm och det är de tre givna transportalternativen som 
det har räknats på. De transportalternativ som räknas på nämns ovan i problembakgrunden 
och efter överenskommelse med Skanska är det enbart dessa som undersöks. Det är en 
totalkostnadsanalys som görs och inga andra metoder har använts för att räkna ut vilket av 
alternativen som är billigast. En annan avgränsning som gjorts är att inga kostnader räknas på 
efter det att gipsskivorna burits upp till den plats där de ska användas. 
Administrationskostnaderna avgränsas till de kostnader som uppkommer vid fakturering och 
avrop. De administrativa kostnaderna för alternativ DHL som innebär att planera leveranserna 
räknas inte med i administrationen. Författarna avgränsar sig till göra en förstudie åt Skanska 
där denna studie kan vara till grund för vidare studier inom området. Examensarbetet 
avgränsar sig också från ”genomföring av förändring” samt ”uppföljning av resultat” i en 
totalkostnadsanalys. Slutligen avgränsar sig examensarbetet till att enbart räkna på 
inbärningspersonal och inte byggarbetare vid hantering av gipsskivorna.  

1.5 Företagsbeskrivning  
I rapporten nämns fyra företag, dessa är Skanska, KnaufDanogips (Knauf), Nacka trä och 
DHL. Huvudfokus ligger på Skanska då examensarbetets huvudsakliga studieobjekt är 
Skanskas gipsleveranser till byggarbetsplatserna.   



9 
 

 

1.5.1 Skanska 
Skanska AB bildades 1887 under namnet Skånska Cementgjuteriet, i början tillverkades  
enbart betongprodukter. Kort därefter utvecklades företaget till ett byggföretag och 1897 
etablerades deras första internationella verksamhet. I mitten av 1950 talet tog dåvarande 
Skånska Cementgjuteriet ett ordentligt kliv in på den internationella marknaden och har sedan 
dess etablerat sig på den internationella marknaden där USA är Skanskas största marknad. 
Skanska består idag av fyra olika avdelningar, dessa är bygg och anläggning, 
bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling. (Skanska 2016a). 
Examensarbetets problem ligger under avdelningen ”kommersiell utveckling” där byggandet 
av det nya Karolinska sjukhuset är största projektet för tillfället. Projektet är det största 
Skanska haft och enligt företaget slår det många av deras rekord (Skanska, 2016b).  
 

1.5.2 Knauf 
Knauf tillverkar och säljer produkter som är till för att skilja av rum i en byggnad, dessa 
produkter består främst av gips. Företaget har dock ett antal andra produkter för husbyggnad 
så som bjälkar, undertak och golv. Knauf ger kunden en helhetslösning vid användning av 
dessa produkter för att kunden ska minimera överförbrukning så mycket som möjligt. 
(Knaufdanogips, 2016) 
 

1.5.3 Nacka Trä 
Nacka trä som idag ingår i koncernen Bygg-Ole är en byggvarugrossist som har sin 
verksamhet i Nacka och på Värmdö. De är en ledande byggvarugrossist i Sverige och inriktar 
sig på hög kvalité till lågt pris. De har ett beställningssortiment på cirka 1 600 000 produkter 
som de kan erbjuda sina kunder. Företaget är idag delägare i en inköpskedja som heter 
”Byggtrygg” detta sker i samarbete med XL-Bygg och berör 110 anläggningar runt om i 
Sverige. (Xlbygg, 2016) 
 

1.5.4 DHL 

DHL finns i över 200 länder och erbjuder logistiklösningar till deras kunder, DHL är idag en 
av världens ledande logistikkoncerner. Idag finns det cirka 340 000 anställda inom företaget 
och erbjuder olika frakttjänster till företag. DHL ägs idag av den tyska motsvarigheten till 
posten. (DHL, 2016) 
 

1.6 Disposition 

Rapporten inleds med kapitel 1 som heter just inledning, detta kapitel beskriver bakgrund och 
problembeskrivning för examensarbetet. I detta kapitel ingår även avgränsningar och 
företagsbeskrivning. Efter detta följer ett metodkapitel där de olika metoderna som används 
genom studien beskrivs. De två stora metoderna som beskrivs i kapitlet är observation och 
intervju. I detta kapitel beskrivs också hur studierna ska ha reliabilitet och validitet för att öka 
dess trovärdighet. Efter detta kapitel följer den teoretiska referensramen, den är uppbyggd på 
så sätt att de breda områdena Supply Chain Management (SCM) och logistik först beskrivs 
för att sedan smalnas av till SCM och logistik i byggbranschen. I kapitlet efter beskrivs 
nuläget och scenarion byggs in utifrån de tre alternativen. Nästkommande kapitel beskriver de 
formler som använts för att räkna ut kostnaderna i modellen. Kapitlet efter redovisar de 
resultat som uppnåtts med totalkostnadsanalysen. Därefter analyseras resultatet och en 
diskussion skrivs för att slutligen avslutas med en slutsats kring vilket alternativ som är det 
bästa ur ett helhetsperspektiv. Figur 1 visar hur rapportens disposition kommer bli från början 
till slut.  
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Figur 1- Beskrivning av hur examensarbetets disposition.  
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2 Metod 
Metodkapitlet behandlar datan som använts i studien. Författarnas forskningsmetodik 
förklaras, observationer och intervjuer presenteras. Slutligen redovisas studiens metod kring 
reliabilitet och validitet.   

 

2.1 Fallstudier 
Wallén (1996) säger att fördelen med fallstudier är att de på nära håll studerar vad som sker 
under de verkliga förhållandena. Därför har författarna valt att göra en fallstudie som 
undersökt Skanska och deras inköpsprocesser kring gipsskivor. Fallstudiens syfte har varit att 
undersöka Skanskas inköpsprocess kring gipsskivor och hur denna process fungerar.  
Enligt Wallén (1996) går det att studera ett fall för att se om det finns en process eller 
företeelse och även undersöka om dessa fungerar eller inte. I fallstudien har en 
totalkostnadsanalys gjorts för att utvärdera de tre olika alternativen. För att komplettera 
totalkostnadsanalysen har observationer och intervjuer gjorts. Observationerna är en stor del 
av examensarbetet vilket gör att tillförlitligheten av studien kan vara svår att bedöma, därför 
har författarna varit kritiska kring observationerna. Det Wallén (1996) menar är att nackdelen 
med fallstudier som i grunden är baserade på observationer är att det kan finnas svårigheter att 
bedöma tillförlitligheten. Totalkostnadsanalysen består av data som främst har hämtats ur 
Skanskas databaser och det är data som består av leveransscheman, inköpskvantiteter, 
lossningstider och kostnader. Kostnader har inhämtats och sammanställts, därefter har de satts 
in i totalkostnadsmodellen för uträkning. Författarna har valt att skriva en fallstudie utifrån en 
kvantitativ metodik då det är data i form av tider och kostnader som analyserats och dessa har 
sedan kompletterats med observationer och intervjuer för att sedan diskuteras och 
sammanställas.  
 

2.2 Bearbetning av data vid en totalkostnadsanalys 
Vid en totalkostnadsanalys ska en viss ordning följas för bästa resultat. I figur 2 beskrivs det  
vilken ordning denna bör vara. De tre översta aktiviteterna i figuren är förberedande 
aktiviteter innan analysen kan börja. Enligt Oskarsson m.fl. (2013) är det första steget att 
”klargöra förutsättningarna”, steget innebär att företaget bestämmer vad de vill uppnå med 
analysen. Exempelvis kan företaget ha som mål att de vill minska kostnaden men fortfarande 
vara flexibla i sina leveranser. I studien är förutsättningarna att det billigaste alternativet ska 
identifieras. Oskarsson m.fl. (2013) påstår att det nästa steget är att ”göra en analys av 
nuläget”. I denna del bör även kostnaden för varje aktivitet klargöras för att senare kunna 
användas i jämförelsen mellan alternativen. I modellen gjordes detta steg samtidigt som de 
andra alternativens kostnader identifierades. I och med att kostnaderna för alternativ Knauf 
inte var identifierade gjordes analysen när en kostnad för varje alternativ identifierats. Ett sista 
steg som ska ha gjorts innan analysen kan börja är enligt Oskarsson m.fl (2013) att ”föreslå 
alternativa lösningar”, det innebär att företaget tar fram ett alternativ som skulle kunna 
ersätta alternativet i nuläget. De alternativa lösningarna i rapporten är alternativ Nacka trä och 
alternativ DHL.  
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Figur 2 –Processbeskrivning för en totalkostnadsanalys. (Oskarsson m. fl., 2014). 

 
Analysen består av fyra steg för att totalkostnaden ska ge ett så bra resultat som möjligt. Det 
första steget innebär att ”relevanta kostnadsposter identifieras”. Generellt sett brukar 
kostnaderna delas upp i fem grupper, dessa är lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader, 
transportkostnader, administrationskostnader och övriga kostnader. (Oskarsson m.fl. 2013) 
Vad dessa kostnadsposter innebär beskrivs i kapitel 3.4. Enligt Oskarsson m.fl. (2013) är 
kostnaderna som ska identifieras de värden som kommer ändras vid val av de givna 
alternativen. För att enklare kunna identifiera vilka kostnader som uppstår bör tydliga 
systemgränser bestämmas i ett tidigt skede av analysen. I studien har detta steg utförts något 
annorlunda på grund av att kostnaderna för alternativ Knauf varit okända och därmed har alla 
kostnader som kan tänkas uppkomma tagits med i modellen. För att hitta kostnaderna i 
modellen har de fem kostnadsgrupperna använts, dock har detta enbart legat till grund för att 
hitta kostnaderna. När kostnaderna är identifierade kommer enligt Oskarsson m.fl. (2013) 
nästa steg ”anpassa totalkostnadsmodellen”. Detta steg innebär att de kostnader som enbart 
påverkas marginellt utesluts ur modellen. Syftet med detta steg är att minska antalet 
kostnadsposter som inte påverkar resultatet i modellen för att den inte ska bli för omfattande. 
Steget utförs enklast genom att uppskatta hur höga kostnaderna är i nuläget och vad ett byte 
av system kommer innebära för företaget. I studiens analys är detta precis vad som gjorts, 
kostnader som påverkar marginellt har valts bort. Kapitalbindningen kan till exempel ses som 
en marginell kostnad i modellen och har därför valts bort. Nästa steg innebär enligt Oskarsson 
m.fl. (2013) att företaget ”planerar beräkningarna”. I detta steg bestäms det vilka 
kostnadsposter som kommer beräknas, steget är nödvändigt för att rätt indata ska kunna 
samlas in. Företaget bör också bestämma vilka formler som ska användas vid uträkning av de 
olika kostnadsposterna. I studien gjordes detta steg allt eftersom kostnaderna för de olika 
alternativen kunnat identifieras. Eftersom det rådde oklarheter kring vilken indata som fanns 
att tillgå blev det svårt att göra detta steg direkt. Formlerna bestämdes också allt eftersom av 
samma anledning. Sista steget i analysen är enligt Oskarsson m.fl. (2013) att ”genomföra 
beräkningarna”, i det steget sätts all indata in och beräknas. Görs de föregående stegen på rätt 
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sätt är det enkelt att genomföra detta steg, dock kan det vara svårt att hitta rätt indata att 
använda i modellen. När alla dessa steg gjorts väljer företaget ut den lösning som anses bäst 
för företaget. I studien har detta steg gjorts samtidigt som de två föregående stegen. Skulle 
kostnaderna för nuläget varit identifierade skulle det förmodligen gått att göra enligt 
ordningen som Oskarsson m.fl. (2013) föreslår men då förutsättningarna var annorlunda fick 
stegen göras när en kostnad identifierats. Efter det ”genomförs alternativet” och slutligen 
”utvärderas resultatet” för att se vad effekterna av förändringen blir. 

 

2.3 Litteraturstudier 

Författarna har använt sig av litteratur för att införskaffa kunskap om de berörda områdena. 
Litteratur har hämtats från bibliotek och genom sökningar i olika databaser på internet. De 
databaser som främst använts är Google Scholar och Diva-portal. Forsberg och Wengström 
(2016) menar att de vanligaste källorna där kunskap hämtas är böcker och publicerade artiklar 
i vetenskapliga tidskrifter eller rapporter, men att det numera enkelt går att få tillgång till 
information via databaser som bibliotek tillhandahåller. Med hjälp av specifika sökord som 
”tredjepartslogistik”, ”transporter inom byggbranschen”, ”logistik inom bygg”, ”Supply 
Chain Management” och ”logistik” har relevanta artiklar hittats till studien. Det Forsberg och 
Wengström (2016) menar är att när problemområdet har avgränsats kan sökord formuleras 
som sedan kan användas som en grund till litteratursökningen. Efter att relevant litteratur valts 
undersöktes dessa främst genom att läsa litteraturens sammanfattning och referenslista för att 
på så sätt kunna se om artikeln är relevant samt för att utöka litteraturen genom att slå upp 
artiklarna i referenslistan. Forsberg och Wengström (2016) påstår att det första steget efter att 
en artikel hittats bör vara att referenslistan studeras för att vidare hitta artiklar som berör 
ämnet.  
 

2.4 Praktisk datainsamling 

Under kapitlet beskrivs de två datainsamlingsmetoderna som använts i studien. Dessa är 
observationer och intervjuer, det beskrivs hur dessa två används i studien samt teorin kring 
dem. 
 

2.4.1 Observation 

Fem observationer ligger till grund för en diskussion kring hur bra de olika alternativen är i 
verkligheten. Syftet med observationerna har varit att införskaffa information kring 
inbärningspersonalens arbetsrutiner och hur ett lossningsarbete går till. Observationerna 
fungerar som ett komplement till examensarbetets totalkostnadsanalys. Patel och Davidsson 
(2011) påstår att observationer används inom akademiska sammanhang för att införskaffa 
information kring det som studeras samt att observationer är vanligt förekommande som 
komplement till andra insamlingsmetoder. Då observationerna har varit tidsbegränsade har 
författarna valt att göra upp en plan på observationerna som ska utföras. Observationerna som 
använts har varit av typen strukturerad observation. Enligt Patel och Davidsson (2011) 
innebär en strukturerad observation att det innan observationen läggs upp en plan för hur 
observationen bör gå till och vad som ska observeras. Då säkerhet är en viktig fråga för 
Skanska var författarna tvungna att ha på sig skyddsutrustning och författarna valde även att 
informera personalen på byggarbetsplatsen att en observation skulle äga rum. Författarna 
valde en aktiv roll i observationen då förberedelser hade gjorts för att inte påverka 
arbetsprocessen. Patel och Davidsson (2011) säger att är observatören aktiv kräver detta mer 
förberedelser dels då den observerade gruppen bör godkänna detta och dels för att 
observatören ska ha en neutral roll i gruppen. 
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De observationer som gjorts är fyra observationer på två av Skanskas kontorsbyggen i 
Stockholm och en observation på en byggarbetsplats i Linköping. Syftet med dessa 
observationer var att se hur en avlastningsplats ser ut, hur lossning av gips går till samt hur 
materialhantering sker ute på byggarbetsplatsen. Skulle fallet vara så att material hanteras på 
ett sätt som kan riskera gipsskivornas kvalité kan det vara intressant för Skanska att veta detta.  
 

2.4.2 Intervjuer 
Intervjuer har gjorts i syfte att komplettera totalkostnadsanalysen så att en helhetsbild kan 
diskuteras. Intervjutypen som använts har varit av den kvalitativa metoden. Ahrne & 
Svensson (2011) menar att kvalitativa intervjuer är en rad olika begrepp för olika 
intervjutyper, det kan bland annat vara ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer. En 
kvalitativ intervju ger svar på människors upplevelser av olika saker och även deras syn på 
verkligheten. Syftet är att försöka få människor att beskriva, förklara och tolka. 
 
De som intervjuats av författarna är verksamma inom Skanska, dessa jobbar idag som 
logistikchef, projektlogistiker, kategoriansvariga, platschefer och produktionschefer. Totalt 
har sju personer intervjuats för att komplettera den data som samlats in. Författarna har valt 
att ha en avslappnad intervju med förutvalda områdesspecifika frågor. Hedin (2011) säger att 
semi-strukturerade intervjuer är den vanligaste typen vid kvalitativa intervjuer där intervjun 
görs med enskilda personer. Syftet med en semistrukturerad intervju är att intervjuaren 
använder sig av få detaljerade frågor och istället använder sig av övergripande frågeområden. 
Författarnas tillvägagångsätt var att ha enskilda intervjuer, där det inför varje intervju fanns 
anpassade frågor. Då författarna valde att ha semi-strukturerade intervjuer användes de 
förutvalda frågorna. Under tiden strukturerades dessa frågor om och följdfrågor tillkom. 
Författarna valde att ha avslappnade intervjuer, vilket gav möjligheten att föra samtalen på ett 
mer naturligt sätt och det ledde till att den intervjuade kunde ge svar på en mer detaljerad 
nivå. Hedin (2011) påstår att de frågor som ställs under semistrukturerade intervjuer är öppna 
och ses som  “berätta hur” frågor. Den intervjuade uppmuntras till att själv utveckla sina svar 
genom att frågeställaren använder sig av uppmuntrande tekniker och följdfrågor.  
För att uppnå en avslappnade och semi-strukturerad intervju har författarna följt fem regler 
som enligt (Ahrne & Svensson, 2011, p 37) är:  
  

1. Intervjuaren ska lyssna på den som talar på ett tålmodigt och vänligt men intelligent 
reflekterande sätt.  

2. Intervjuaren ska inte ge råd eller moraliska förmaningar 
3. Intervjuaren ska inte framhäva någon form av auktoritet 
4. Intervjuaren ska inte gräla/argumentera med den som talar 
5. Intervjuaren ska bara tala eller ställa frågor under särskilda förhållanden.  

 

2.3 Reliabilitet och Validitet 
Validitet handlar mycket om att författarna måste ifrågasätta den informationen som 
inkommer via de metoder som används för datainsamling. Kvale och Brinkman (2014) menar 
att validering bör ske genom hela studien för att kontrollera resultatens ”trovärdighet, 
rimlighet och tillförlitlighet”. Enligt Eliasson (2013) bör utförandet av de metoder som 
används stämma överens med hur teorin beskriver att de bör utföras. I bästa fall stämmer 
teorin och det praktiska utförandet av metoden helt överens med varandra. För att undersöka 
validiteten vid en intervju måste de som intervjuar ifrågasätta om de verkligen samlar in rätt 
information för studien. Att de som intervjuas är rätt personer är viktigt att undersöka, det är 
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viktigt att de som intervjuas har kunskap inom de frågor som ställs annars kan intervjuerna te 
sig onödiga. (Kvale & Brinkman, 2014)  

För att kunna säkerställa reliabiliteten gäller det att samma undersökning upprepas och att 
samma resultat uppkommer, sker detta kan undersökningens reliabilitet säkerhetsställas. 
Enligt Eliasson (2013) är det viktigt att en studie har reliabilitet för att andra personer ska 
kunna undersöka resultatets trovärdighet. Vid användande av informationsinsamling är det 
viktigt att tydliga instruktioner finns för de som ska utföra aktiviteten. På så sätt kan risken 
minskas för att metoden utförs på fel sätt. Alla som är med på t.ex. en intervju måste veta 
precis hur genomförandet ska gå till för att reliabiliteten ska vara säkerställd. Spelas intervjun 
in kan de som utfört den med lätthet lyssna igenom intervjun igen för att höra vad som sagts 
och därmed inte missa viktig information. Det är också viktigt att undersökningen är tydligt 
strukturerad och det går att följa tillvägagångssättet. (Eliasson, 2013).   

Reliabilitet och validitet är beroende av varandra, validiteten kan aldrig bli bättre än 
reliabiliteten. Därför är det viktigt att studien mäter det som avsikten är att den ska mäta. 
(Eliasson, 2013) 

I studien säkerställs reliabiliteten genom att undersöka om en modell går att applicera på olika 
uppgifter med liknande upplägg. I kapitel 8 genomförs en känslighetsanalys på resultatet för 
att se hur variation på vissa värden i modellen kan ändra resultatet. Kapitlet berör bland annat 
hur resultatet i modellen ändras om storleken på ett bygge ändras. En diskussion sker också i 
kapitlet där bland annat kommentarer kring resultatet i känslighetsanalysen görs. Att modellen 
är lätt att förstå är också en del i att säkerhetsställa reliabiliteten, modellen är gjord på ett sätt 
som gör det enkelt för vem som helst att vid behov kunna ändra värden. 

Validiteten är lite svårare att undersöka än reliabiliteten och därför har mer tid lagts på denna 
del. I intervjuerna har t.ex. validiteten undersökts genom att se om rätt personer intervjuats 
och om frågorna varit relevanta för just den personen. Några intervjuer som utförts har i 
efterhand valts bort på grund av att de inte tillfört relevant information för studien. De 
kostnadsposter som används i modellen kommer i diskussionen granskas för att se hur hög 
validiteten är för studien. Diskussionen kommer ske på ett kritiskt sätt för att se hur resultatet 
kunnat få en högre validitet om andra kostnadsposter tagits med. Även vid intervjuer och 
observationer kommer validitet och reliabilitet stå i fokus för att resultatet ska bli så rättvist 
som möjligt.  

Det finns risker med de värden som används  i modellen eftersom författarna själva inte haft 
möjlighet till att kontrollera den data som samlats in. Viss data har tagits direkt från Skanskas 
databas medan viss data redogjorts muntligt från personal på Skanska. I och med att 
författarna inte själva tagit fram datan måste det se kritiskt på all data som ges, om det är 
rimliga värden eller inte.  
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3 Teoretisk referensram  
I detta kapitel redogörs examensarbetets teoretiska referensram där en förklaring kring 
logistikens olika dela beskrivs. Kapitlet rör stora områden som SCM och logistik men även 
mindre områden som t.ex. tredjepartslogistik och översikt av byggbranschen. 
 

3.1 Översikt av byggbranschen 
Det Ala-Risku och Kärkkäinen (2006) påstår är att de nya metoder som tillkommit kring 
leveranser av material inom byggbranschen bekräftar de problem som finns inom branschen. 
Främst ligger problemet i att det är utmanande att skapa ett exakt schema för material till 
projekt av större upplägg. Idag är upplägget på ett sådant sätt att det görs kontinuerliga 
planeringar för varje enskild etapp inom ett bygge. Planeringarna ligger till grund för att 
skapa kortsiktiga scheman för projektuppgifter som är baserade på en begränsad analys av 
projektresurserna. (Ala-Risku & Kärkkäinen, 2006) Att använda sig av kortsiktiga scheman 
ställer två krav för leveransen av material, dels en analys av de materiella begränsningar som 
finns och dels den tidsbegränsande tidsplaneringen. Analys av de materiella begränsningarna 
kräver insyn för materialtillgång inom områdesinventeringar och de övriga delarna av 
logistikkedjan. Tidsbegränsad tidsplaneringen kräver också korta ledtider inom 
logistikkedjan. (Ala-Risku & Kärkkäinen, 2006) Ala-Risku och Kärkkäinen (2006) påstår att 
undersökningar som gjorts visar att skadat material står för mellan 8-25 % av icke slutförda 
uppgifter. Ett annat stort problem som finns inom byggbranschen är att levererat material som 
står på byggarbetsplatsen inte är registrerat i något system. Detta gör att materialet behöver 
stå synligt så att personal på plats vet att dessa finns tillgängliga. För att gardera sig från att få 
slut på material beställer företaget en större mängd vilket leder till att materialet måste ligga 
en längre tid på byggarbetsplatsen. Detta orsakar problem på byggarbetsplatsen då det finns 
risk att material försvinner, skadas eller blir stulet. (Ala-Risku & Kärkkäinen, 2006) Figur 3 
visar hur hela försörjningskedjan för material ser ut, figuren visar från steg ett där en specifik 
etapp planeras och materialbehovet bestäms tills dess att materialet används.  
 

 
Figur 3- Sammanfattning på byggprocessen. 
 

3.1.1 Motsättningar mellan strategiskt och operativt inköp i byggföretag 
Byggföretag försöker hela tiden minska de kostnader som uppkommer vid materialhantering 
eftersom material utgör en stor kostnadspost för byggföretagen i jämförelse med industrin. 
För att göra det skrivs större kontrakt med större leverantörer som gör att kostnaden för både 
transport och material minskar. Det finns oftast två avdelningar för inköp i större företag, de 
strategiska inköparna och de operativa inköparna. (Frödell, 2014) 
 
De strategiska inköparna är de som skriver kontrakten med leverantörerna och bestämmer de 
stora delarna i ett kontrakt medan de operativa är de som sedan köper in materialet till 
respektive byggarbetsplats. Vissa gånger fungerar inte avtalen som sluts på strategisk nivå, de 
tycker en god relation mellan byggföretaget och leverantören är det viktiga och prioriterar 
hellre att avtalet följs. När inköpet sker på operativ nivå prioriteras istället en god relation 
mellan byggföretag och beställare. Det kan ställa till problem eftersom de olika avdelningarna 

Planering av 
etapp

Schema för 
behov och 
leveranser

Leverans
Lagring på 

plats
Användning



17 
 

ställer olika krav när ett avtal sluts. På strategisk nivå har de som köper in material på plats 
oftast mycket lite att säga till om och kontrakten som skrivs är inte alltid helt anpassningsbara 
vid byggarbetsplatsen. De operativa kontrakten kan därför många gånger skrivas med andra 
leverantörer med argumentet att byggandet kan fortgå smidigare med just den leverantören 
istället för att fullfölja det kontrakt som slutits på strategisk nivå. (Frödell, 2014) 
 

3.2 Supply Chain Management och logistik 

 

3.2.1 Supply Chain Management 
Supply Chain Management (SCM) introducerades som en teori på 1980-talet och har sedan 
dess utvecklats kontinuerligt genom olika forskningsstudier och praktiskt användande 
(Douglas m.fl. 1998). SCM används som ett sätt att beskriva hur de olika systemen inom en 
försörjningskedja hänger ihop. Enligt Mentzer (2004) är exempel på system logistiksystemet, 
försörjningssystemet och kundsystemet. Han menar att SCM innebär att alla dessa system 
binds samman till ett större system. Uttrycket används också för att beskriva de externa 
materielleveranserna, det vill säga hur underleverantörerna arbetar med deras system. Främst 
görs detta för att kunna få en så bra överblick av den fullständiga kedjan som möjligt. (Weele, 
2012)  
 
Logistik kan ses som en delmängd av SCM och de har därför mycket gemensamt, för att 
förtydliga hur de båda termerna hänger ihop har många definitioner tagits fram. Skillnaden 
mellan logistik och SCM är att SCM fokuserar på hela kedjan från råvaruleverantör till att 
produkten når slutkunden. Logistiken ser också till andra företag men logistiken begränsar 
oftast systemet till närmaste underleverantör och inte längre än så. Inom SCM ses även flödet 
av tjänster som en viktig del, det gör det inte på samma sätt inom logistiken. (Mattsson, 2002) 
Förutom nedanstående definition finns det även andra som beskriver sambandet mellan 
termerna, det viktigaste de alla påpekar är att SCM ser till hela flödet och eftersträvar en hög 
kundnöjdhet.  
 
 “Med supply chain management menas planering, utveckling samordning, organisation, 
styrning och kontroll av intra- och intresseorganisatoriska processer från ett helhetssynsätt 
och avseende flöden av material, tjänster och information och betalningar i 
försörjningskedjor från ursprunglig råvaruleverantör till slutgiltig förbrukare. Det står för 
samverkan och integration mellan företag och dess fokus är den konsumerade slutkunden” 
(Mattsson, 2002, p 78) 
 
SCM kan ses som en specialiserad samverkan mellan företag men också samverkan inom 
företaget. Att ha en god och utvecklad relation med sina underleverantörer är viktigt inom 
SCM då ett företag genom bättre relationer kan minska kostnaderna och därmed få en högre 
vinst. (Harland, 1996). En viktig del inom SCM är kundnöjdhet, det uppnås lättast genom att 
samtliga avdelningar inom t.ex. materialhantering har en god kommunikation sinsemellan och 
att alla arbetar mot samma mål (Weele, 2012). Information i hela försörjningskedjan innebär 
att alla snabbt får reda på nödvändig information för att kunna planera sin produktion. Det 
finns olika sätt att ge ut information till de som behöver det, det mest effektiva och vanligaste 
sättet är att ge ut den elektroniskt antingen via lokala nätverk eller via öppna nätverk som t.ex. 
internet. Sköts informationen elektroniskt går den ut snabbt till alla parter, det gör att 
information om t.ex. ett produktionsstopp skickas ut snabbt och alla parter kan då anpassa sig 
snabbt till de nya förutsättningarna. (Stadtler & Kilger, 2008) 
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Inom SCM poängteras det hur viktigt det är att företagets alla små försörjningskedjor 
koordineras och blir en stor kedja istället för flera små. Ett exempel är att avdelningarna 
ekonomi, produktion och produktutveckling går samman och utbyter information med 
varandra. Detta leder till ökad kunskapsnivå samt bättre kommunikation mellan 
avdelningarna. Det ger i slutänden stora vinster i verksamheten eftersom alla strävat mot 
samma mål istället för delmål som finns utsatta för varje avdelning. (Weele, 2012) SCM 
fokuserar på ett bra samarbete med underleverantörer. Till största del handlar det om ett 
utbyte av information som kan ses viktigt för båda företagens planeringsprocesser. (Ayers, 
2006) Vid samarbete bör företag enligt SCM se till att tänka långsiktigt, det vill säga att 
företaget väljer samarbetspartners som är hållbara även i framtiden. Det finns många 
parametrar som kan tas med i den analysen dels bör företaget titta på hur den interna 
organisationen hos det andra företaget är uppbyggt och hur villiga de är att nå samma mål 
som företaget. Priset på deras produkter bör alltså inte vara den enda parametern som 
analyseras när ett avtal sluts med ett företag. (Stadtler & Kilger, 2008) För att SCM-kedjan 
ska utvecklas i rätt riktning behövs det planering och kontroll av de operationer som sker 
inom kedjan. Den del som väger tyngst för att kedjan ska lyckas är planeringsfasen. (Douglas 
m.fl. 1998) 
 
Ett företag som utvecklat SCM väl inom organisationen kan ha stora fördelar gentemot dess 
konkurrenter. IKEA är ett företag som satsat stort på att involvera hela försörjningskedjan 
från leverantör till kund och de har skapat ett koncept som många har svårt att konkurrera 
med. De har lyckats med att skapa ett bra samarbete mellan de olika avdelningarna som gjort 
att slöseri och fel i kommunikationen kunnat minimeras. (Stadtler & Kilger, 2008) 
 

3.2.2 Logistik 

I början på 1900-talet handlade tillverkningsindustrin om att försöka tillverka så många 
produkter till ett så lågt pris som möjligt. Sen dess har världen och människors värderingar 
förändrats vilket gjort att utbudet på många marknader blivit större än efterfrågan. En 
konsekvens av detta är att företag idag måste kunna differentiera deras verksamhet på andra 
sätt. Exempel på det kan vara ökad flexibilitet och förnyade informationssystem. På grund av 
dessa krav har många avdelningar förbättrats men det finns fortfarande problem med att få 
dem att samarbeta och det är då som logistik blir nödvändigt. (Storhagen, 2003) Effektiv 
logistik bidrar till ökad lönsamhet för företag men kan även leda till att företagets intressenter 
kan få ökad lönsamhet vid implementering av logistiktänk i det specifika företaget. (Jonsson 
& Mattsson, 2011)  
 
Logistik är inte en teknik eller ett sätt att arbeta, logistik skulle istället kunna ses som ett 
”synsätt” som företag kan leva efter (Jonsson & Mattsson, 2011). Det finns många olika 
punkter ett företag som har logistikverksamhet bör tänka på, de 7 R:en är exempel på detta. 
De 7 R:en finns för att ge en bättre uppfattning av vad tankesättet kring logistik egentligen är. 
Dessa beskriver vad ett företag bör tänka på för att få en god logistik. De 7 R:en är: ”de 
aktiviteter som gör att företaget erhåller Rätt produkt/tjänst, i Rätt kvantiteter, i Rätt skick, på 
Rätt plats, Rätt tidpunkt, hos den Rätta kunden och till en Rätt kostnad” (Storhagen, 2003). 
Det har också gjorts olika försök till att definiera logistik, definitionen nedan är en av de 
definitionerna: 
 
“Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av använd produkt, och som 
syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en 
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god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser.” (Jonsson 
& Mattsson, 2011, p20) 
 
Inom logistik läggs det stor vikt på att hela produktionskedjan är involverad och att 
verksamheten försöker bli så kostnadseffektiv som möjligt samtidigt som de krav kunden har 
uppfylls. Att varje avdelning har enskilda mål kan bli riskfyllt eftersom det lätt blir att 
personalen på respektive avdelning enbart arbetar för att uppnå deras eget mål och inte det 
mål som finns för hela företaget. Detta leder till att de övergripande mål som företaget satt 
upp och som även involverar de andra avdelningarna åsidosätts. (Jonsson & Mattsson, 2011) 
 
Men det är inte bara den interna kommunikationen som är viktig inom logistik. Hur företaget 
förhåller sig till kunden anses lika viktigt, för att kunden ska bli nöjd finns det olika typer av 
metoder som kan användas. IT-system har visat sig vara ett effektivt sätt att få ut information 
till kunden och även ha kontakt med t.ex. underleverantörer. Som nämnts tidigare har bra 
information ut till kunden blivit ett allt viktigare konkurrensmedel som kan avgöra vilket 
företag kunden väljer att handla av. IT-system är precis lika viktigt för att serva kunden som 
det är för att hålla kontakt med företagets andra intressenter. Det är också viktigt att hålla 
kontakt med det företag som anlitats att sköta tredjepartslogistiken på företaget om ett sådant 
samarbete finns. En god kontakt kan förbättra verksamheten för båda parterna. Många företag 
anlitar tredjepartslogistikföretag för att sköta deras logistikverksamhet då det blir allt viktigare 
med väl utvecklad logistik inom ett företag vilket också kräver en spetskompetens inom detta 
område. (Gunasekaran & Ngai, 2003) Se kapitel 3.2.5 för mer kring tredjepartslogistik. 
 

3.2.3 Leveranser 

Förbestämda slottider innebär att transportören fått en förbestämd tid då den ska befinna sig 
på lossningsplatsen. Slottid inom logistik grundar sig på just-in-time (JIT) metoden, JIT 
innebär att flöden mellan terminaler byggs upp av ett tidtabellsliknande system. (Jonsson & 
Mattsson, 2011). JIT innebär att en leverans av en komponent sker när komponenten behövs, 
detta leder till en minskad lagernivå för företaget. För fraktbolagen innebär metoden att de 
måste respektera de givna tider som finns och de tvingas planera upp leveranserna efter dessa 
för att undvika förseningar. (Hofstra, 2016).  
 

3.2.4 Terminal 

En terminals främsta syfte är att komma närmare kunden för den marknad företaget verkar 
inom. Terminalen kan i vissa fall även fungera som en slutmonteringsstation hos vissa företag 
(Storhagen, 2003). Aktiviteter som ofta förekommer vid en terminal är sortering och 
samlastning. En terminal är inte tänkt att fungera som ett lager där produkter ligger en längre 
tid utan främst ska den hjälpa till att klara av tidsförskjutningar inom produktion och 
distribution samt öka flexibiliteten hos företaget. (Jonsson & Mattsson, 2011) 
 
Genom att planera lastning och leveranser via en gemensam terminal behövs inte lika många 
leveranser till kunden eftersom flera produkter kan fraktas samtidigt. I och med att antalet 
leveranser minskar till kund minskar också antalet aktiviteter som kostar och därmed kan det 
bli billigare vid användning av terminal i jämförelse med leverans direkt till kund. (Storhagen, 
2003).  

 
● Alternativ 1 - Terminal i eller i direkt anslutning till området.  

Detta alternativ anses vara bäst om det är inne på området många av problemen uppstår men 
transporten fungerar bra.  
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● Alternativ 2 - Terminal lokaliserad en bit utanför området 
Detta innebär att terminalen byggs i anslutning till en större väg eller område. Detta anses 
fördelaktigt när stadens struktur är uppbyggd på så sätt att det är svårt att komma in med 
större lastbilar.   
 
De fördelar som användandet av terminal leder till är enligt Ottosson (2005):  

● Minskade utsläpp av CO2, NOx, partiklar och minskad energikonsumtion. 
● Ökad rörlighet och lägre ljudnivåer i områdena 
● Värdeadderande tjänster för kunderna i områdena 
● Trevligare stadsmiljö 
● Geografisk omfördelning av emissioner från mer känsliga områden till mindre 

känsliga områden.  
 

En nackdel vid användande av terminal är att kontakten mellan kund och leverantör kan 
minska. Figur 4 visar hur leverans till terminal sker samt hur materialet samlastas till en 
mindre leverans. I figur 5 och 6 visas skillnaden mellan att leverera direkt till kund och att 
leverera via terminal.  
 

 
Figur 4 - Leverans till terminal och samlastning 
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Figur 5 - Leveranser via en terminal 

 
Figur 6 - Leveranser direkt till kund 
 

3.2.5 Tredjepartslogistik 
Ojala och Jämsä (2006) menar att ett företag behöver fokusera på sin kärnkompetens och ha 
så få kostnader som möjligt samtidigt som de erbjuder en bra service. Genom att använda 
tredjepartslogistik kan företaget utnyttja sina resurser, sprida ut de risker som finns och 
koncentrera på de problem som är kritiska för att företaget ska överleva och utvecklas. 
Tredjepartlogistik (TPL) innebär att ett företag tar över och driver lagerhantering och 
transporter för ett annat företag (Ahl & Johansson, 2012). Det finns även olika typer av 
tilläggstjänster som TPL-företagen kan hantera och dessa är t.ex. inköp och 
kundtjänsthantering. Logistiklösningen handlar om att skapa ett ömsesidigt samarbete där 
vinster och risker fördelas lika mellan de båda parterna (Ahl & Johansson, 2002). TPL skapar 
ett mervärde genom att främst den operationella verksamheten effektiviseras, enligt Ahl och 
Johansson (2002) kan ett bra TPL-företag öka sitt värde genom:  
 

● Utnyttjande av lokaler 
● Effektivare processer 
● Ha en lägre hanteringskostnad per enskild enhet 
● Effektivare flöden i lagret (mindre hantering av varor)  
● Minskad skada på lager 
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● Hög kontroll och lågt svinn 
● Ökad orderuppfyllnad 
● Ökad kontroll på transportörer 

 
 

3.2.6 Hållbar utveckling 
I Brundtlandrapporten definierades 1987 en definition om vad hållbar utveckling går ut på. 
Denna definition går ut på att det människan idag gör inte ska äventyra framtida generationers 
möjlighet att tillfredsställa sina behov. (NE, 2016) Hållbar utveckling består av tre olika delar, 
dessa tre är ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Hållbar 
utveckling handlar om att alla dessa tre ska vara uppfyllda för att samhället ska vara hållbart 
utvecklat. (Andrews & Granath, 2015)  
 
Den ekologiska hållbarheten fokuserar på miljön i samhället och hur hållbart människans 
levande är. Det gäller att miljön inte åsidosätts vid utvecklingen av samhället, utan att tänka 
på miljöaspekterna kan samhället aldrig bli hållbart. Ekonomisk hållbarhet innebär att inte 
heller den ekonomiska utvecklingen försummas i samhället. Skulle den ekonomiska 
utvecklingen begränsas av samhällets utveckling skulle det inte heller innebära att en hållbar 
utveckling uppnås. Den sista hållbarhetsaspekten social hållbarhet handlar om människan, där 
ingen människa åsidosätts och att utvecklingen av samhället inte leder till t.ex. fattigdom för 
någon grupp. (NE, 2016) 
 
Den ekologiska aspekten av hållbara transporter innebär att försöka hitta förnyelsebara 
drivmedel till de transporter som används på land. Idag används fortfarande mycket icke 
förnybara drivmedel som t.ex. diesel i lastbilstransporter. Detta anses inte hållbart eftersom 
det påverkar jorden negativt. Det går att få fler transporter att använda sig av förnybara 
drivmedel om människan vill. Detta kräver dock ännu fler förbättringar inom tekniken men 
det krävs också att myndigheter och privata aktörer gör sitt för att försöka göra 
transportbranschen mer hållbar. (Greene & Wegener, 1997) 
 
När det ska räknas på miljöpåverkan för vägtransporter räknas det bland annat på att de 
släpper ut olika dioxider så som koldioxid och kväveoxid. I miljöpåverkan räknas även 
parametrar som buller, påverkan på vatten och risk för olyckor in. Vägtransporter använder 
mycket olja men påverkar också miljön genom att vägar byggs och utvidgas. (Greene & 
Wegener, 1997) 
 

3.3 SCM och logistik i byggbranschen 
 

3.3.1 SCM i byggbranschen 
I byggbranschen står materialet för en stor del av kostnaderna och detta leder till att 
materielleveranserna får en större kostnad. SCM handlar om att se till hela systemet och 
eftersom materialförsörjning är en stor del av byggkostnaden är det viktigt att lägga stor vikt 
på den delen. Industrin är idag bättre utvecklad än byggbranschen vad det gäller SCM, 
därmed inte sagt att det inte skulle gå att implementera SCM i byggbranschen.(Sobotka & 
Czarnigowska, 2005) 
 
SCMs roll i byggbranschen kan beskrivas med fyra olika roller, vilken roll som används beror 
på vilket fokus det är på byggarbetsplatserna. I roll ett sätts mycket fokus på 
materialförsörjningen till byggarbetsplatsen. Roll ett har varken försörjningskedjan eller 
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byggarbetsplatsen i fokus. Det kan handla om att försöka minska kostnader för transporter 
eller att material som ska användas i byggandet finns på plats i rätt tid och till rätt kvalité. 
Roll två sätter allt fokus på just försörjningskedjan, i detta fall handlar det mycket om att 
försöka minska logistikkostnaderna och försöka höja leveranspålitligheten från leverantören. 
Det läggs alltså inget fokus på byggarbetsplatsen utan det är kostnaderna i försörjningskedjan 
som är det viktiga. I roll tre flyttas aktiviteter från byggarbetsplatsen till försörjningskedjan 
och därmed görs färre logistikaktiviteter. Exempel på detta kan vara prefabricering av väggar 
i fabrik som sedan körs ut och monteras på plats. Detta gäller främst aktiviteter som är 
standardiserade och som går att industrialisera. Roll fyra handlar om att implementera SCM i 
både försörjningskedjan och på byggarbetsplatsen, det innebär att en kedja skapas av två 
kedjor. I och med detta sker ett samarbete mellan underleverantör och slutkund, på så sätt 
skapas ett tydligt mål för vad som ska göras. Dessa fyra roller har inte fått fullt genomslag i 
byggbranschen än, dock har vissa av delarna fått mer genomslag än andra. Exempelvis 
prefabriceringen har använts en längre tid men det är fortfarande många byggen som inte 
använder sig av det. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 
 

3.3.2 Bygglogistik 
Idag befinner sig samhället i en tid av utmaningar med begränsad tillgång till resurser behövs 
nya strukturer. En utmaning som är relativt unik för byggbranschen är att särkostnaden ökar 
per producerad kvadratmeter vid större byggen.(Friblick, 2015) I teorin ska särkostnaden 
minska när produktionsvolymen ökar eftersom det vid tillverkning av mer produkter skapas 
stordriftsfördelar. I t.ex. industrin är det på detta sättet men inom byggbranschen ser det 
annorlunda ut. (Friblick, 2015) Det finns stor utvecklingspotential för företag att kunna förstå 
de kostnadsdrivare som finns, kostnadsdrivarna är de indirekta kostnaderna som är kopplade 
till materialflöden. Med det arbetssättet som byggföretagen använder sig av idag riskerar 
branschen att få minskade vinstmarginaler vid en lågkonjunktur. (Friblick, 2015) Casestudier 
som gjorts visar på att ju lägre inköpspriset blir ju dyrare blir hanteringskostnaden på plats. 
Många gånger beror det på att lastbärarna inte är anpassade efter de hjälpmedel som finns på 
byggarbetsplatsen. Alla byggarbetsplatser är inte anpassade för större pallar, hissar kan vara 
för små för att rymma större lastbärare. Köps produkter med lägre inköpspris in kan det leda 
till dåligt planerade lossningar och extra rörelser på byggarbetsplatsen. Mycket av materialet 
som kommer in är också packat på ett sätt som ställer till det för personalen som ska hantera 
materialet på plats. (Vrijhoef & Koskela, 2000) Effektiv logistik är en av möjligheterna till att 
undvika att något sådant händer. (Friblick, 2015) Ett exempel på effektiv logisitik är 
samlastning, fördelen med att samlasta till ett bygge via en terminal är att det företag som 
sköter terminalen har personal med specialkompetens inom transporter och planering. 
(Friblick, 2005)  
 
Slottider har också visat sig vara effektivt inom byggbranschen då det framkommit att en 
genomsnittlig byggarbetsplats har en leverans var 18e minut. (Peab, 2016) Att en leverans får 
en förbestämd tid minskar kostnaderna då byggföretaget endast tillåter leverans vid den 
angivna tiden, detta gör att personal inte plötsligt behöver förflyttas för att utföra en uppgift 
någon annan egentligen ska göra. (Peab, 2016) 
 
Bygglogistik skiljer sig från den vanliga logistiken. I den fasta industrin upprepas 
produktionsprocessen och arbetssättet kontinuerligt. Skulle störningar och förseningar ske kan 
dessa elimineras då det orsakar direkta kostnader. Skillnaden mellan ett producerande företag 
och byggbranschen är att de olika projekten inom byggbranschen hela tiden har nya 
målsättningar som t.ex. ny byggplats och att organisationsstrukturen skiljer sig åt. En annan 
stor skillnad är att det även finns ny kompetens och arbetskraft. För att kunna uppnå en 
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effektivare bygglogistik gäller det att ett mål sätts upp för att nå en gemensam agenda för vad 
som ska göras, när det ska göras och vilka moment som ska färdigställas för en fortsatt 
produktion. Det är viktigt att rätt produkt utvecklas mot rätt målgrupp, där det sker i rätt tid, 
med den rätta kvalitén och rätta kostnaden. (Basharkar, W. 2015) 
 

3.4 Totalkostnadsanalys 
En totalkostnadsanalys redogör detaljerat hur en förändring av olika kostnadsposter kommer 
påverka företaget i längden. Att göra en totalkostnadsanalys innebär att inkludera alla 
kostnader som uppkommer vid inköp av en produkt. Exempel på en post är administration, i 
denna post ingår kostnaden för den administration som tillkommer vid hantering av produkter 
t.ex. löneadministration. I figur 2 visas de olika delarna i en totalkostnadsanalys. Anledningen 
till att en totalkostnadsanalys görs är främst för att det inte enbart går att inkludera priset på en 
produkt då det är mer kostnader som uppkommer, det gäller alltså att hitta totalkostnaden för 
den. (Oskarsson m.fl., 2013) 
 

3.4.1 Utförandet av en totalkostnadsanalys 
När en totalkostnadsanalys görs identifieras de kostnader som är relevanta. Efter att 
kostnaderna samlats in görs beräkningar för varje del och redovisas sedan i en separat del. 
Hur kostnaderna ställs upp finns det ingen mall på och det finns här ingen rätt och fel hur det 
ska göras. Dock bör resultaten vara lättläsliga för att läsaren ska kunna följa med i både 
uträkningar och resultat på ett enkelt sätt. (Oskarsson m.fl., 2014) En mer utförlig beskrivning 
av totalkostnadsanalys ses i kapitel 2.1. 
 

3.4.2 Processflödesanalys 
I en totalkostnadsanalys behövs först en processflödesanalys göras för att identifiera vilka 
kostnadsposter som kan tänkas uppstå. Processflödesanalys innebär att en process granskas 
för att se vilka aktiviteter som ingår i ett system. En analys görs sedan av dessa för att se 
vilket värde de har, det kan vara värde i form av tid eller kostnad. En processflödesanalys görs 
ofta för att se vilka potentiella förbättringar som kan finnas i processen och då också se dess 
brister. Vid en analys görs oftast någon form av schema till, det kan vara en tabell med alla 
aktiviteter där tider/kostnader skrivs ut och förklaras eller så kan en bild göras där det tydligt 
ritas upp hur processflödet ser ut. (Olhager, 2013)  
 
Vid en processflödesanalys finns det fem olika steg som bör följas, dessa fem är (Olhager, 
2013): 
 

● Identifiera och kategorisera processaktiviteterna. 
● Dokumentera processen som helhet. 
● Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar.  
● Rekommendera lämpliga processförändringar. 
● Genomföra beslutade förändringar.  

 

3.4.3 Kostnadsposter i en totalkostnadsanalys 
Vilka kostnader som ingår i en totalkostnadsanalys är individuellt från analys till analys. Men 
det finns en modell som vissa forskare använder där fem olika kostnadsgrupper ingår. Dessa 
är lagerföring, administration, lagerhållning, transportkostnader och övriga kostnader.  
Kostnaderna är viktiga då de anses täcka de mesta av de logistikkostnader som kan 
uppkomma i ett företag. I figur 7 visas vanliga kostnader som uppkommer vid en 
totalkostnadsanalys.  
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Figur 7- Kostnadsposter som ingår i en totalkostnadsanalys (Oskarsson m. fl., 2014) 

 
Lagerföring berör de kostnader det innebär att lagra material som köpts in. Exempel på 
kostnader som kan tillkomma är inkurans och försäkring. Dessa kostnader kallas för 
riskkostnader, vilket innebär en risk för företaget vid lagring av material. (Oskarsson m. fl., 
2014). Kapitalbindning är en stor del av lagerföringskostnaden och innebär att en viss kostnad 
binds vid en investering. (Jonsson & Mattsson, 2011) Detta innebär alltså att dessa pengar är 
bundna i produkten och inte kan investeras på annat förrän den säljs. Sådant kan vara 
amorteringar, aktier eller annat som företaget kan tjäna samt spara pengar på. Därför bör 
lagernivån ligga på så låg medelnivå som möjligt eftersom detta är det bästa ur en ekonomisk 
synvinkel för företaget (Storhagen, 2003). Produkten uppnår den högsta kapitalbindningen när 
den ligger i färdigvarulager i och med att den då genomgått flest processer och därmed höjts i 
värde. (Olhager, 2013) Transportkostnader är de kostnader som uppstår för att transportera 
material mellan olika anläggningar inom företaget och de externa transporter som företaget 
använder sig av, dock är det inte de transporter som sker inom en och samma anläggning. De 
externa transporterna sköts många gånger av en tredje part men det förekommer att både 
leverantör och mottagare kan anordna transporten själv. (Oskarsson m. fl, 2014) 
 
 Inom lagerhållning ingår kostnader för att ta hand om materialet i lager. Kort beskrivet är det 
kostnaden för den personal och utrustning som tillkommer då företaget hanterar material i 
lager. Exempel på kostnader är mottagning av materialet samt kostnader för hur mycket 
personalen måste hantera det när det väl är på plats i lagret. (Oskarsson m. fl., 2014) 
Administrativa kostnader innebär de kostnader som uppkommer vid hantering av t.ex. 
löndokument, ekonomi och ordermottagning. Vissa gånger kan det vara bättre att fördela 
administrationskostnaden per order eftersom många av dessa kostnader då uppkommer. Görs 
detta kan det räknas in som en ordersärkostnad. (Oskarsson m. fl., 2014) I denna post räknas 
de övriga kostnader in som inte kan sättas in i någon av de övriga kostnadsposterna. De 
kostnader som räknas in i övrigt är bland annat kostnader för material, kostnader för 
emballage och kostnader för information. En fjärde kostnadspost som ingår är 
logistikrelaterade kostnader, det innebär de kostnader inom olika avdelningar som kan 
uppkomma vid en förändring i logistiken. (Oskarsson m. fl., 2014) 
 
 
 

  

Lagerföringskostnad Lagerhållningkostnad Administrationskostnad

Transportkostnad Övriga kostnader
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4. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs det hur flödesprocessen för gips ser ut hos Skanska idag. Eftersom 
Skanska främst använder sig av två olika alternativ då de köper in gips kommer kostnaderna 
för dessa två beskrivas. Flödet för de båda är lika och därför beskrivs enbart ett flöde i kapitel 
4.1. I detta kapitel kommer tre olika typscenarion att presenteras, varje scenario fokuserar på 
ett kontorsbygge i centrala Stockholm och bygger på fem observationer som gjorts gällande 
leveranser av gipsbuntar och intervjuer med berörda arbetare.  

 

4.1 Beskrivning av flödet i nuläget 
Processflödet vid hantering av gipsskivor från inköp till att inbärning skett ser ut som i figur 
8. I det stora hela ser processen lika ut för de olika byggarbetsplatserna i city. Det som ibland 
kan tillkomma är om något byggprojekt valt att använda sig av en terminal. Hur processflödet 
blir med ytterligare två processer beskrivs i figur 10. Dels är det processen för att lagra på 
terminal och dels transporten mellan terminal och byggarbetsplats.  

 
Figur 8- Flödeskartläggning av nuläget 

Processflödet i nuläget är byggt på det sättet att inköpsansvarig på byggarbetsplatsen skickar 
en beställning till Knauf. När de fått ordern och packat den transporteras gipsskivorna ut till 
byggarbetsplatsen med hjälp av lastbil. Skanska tar sedan emot leveransen och kontrollerar 
om kvantitet och kvalitet är rätt. Efter att personal lossat lastbilen börjar internhanteringen av 
materialet, det skiljer lite åt mellan de olika byggarbetsplatserna om det är Skanskas egen 
personal som bär in materialet eller om ett externt företag hyrts in för att utföra dessa 
uppgifter.  
 

4.2 Kommentarer kring nuläget 
I dagsläget har Skanska ett ramavtal med företaget Knauf som innebär att alla gipsskivor som 
används på Skanskas byggarbetsplatser ska vara inköpta via Knauf. På grund av storleken på 
detta avtal har priserna på både transporter och material pressats ner. Till vissa större byggen 
görs även specialöverenskommelser där priset pressats ner mer på grund av att dessa byggen 
förbrukar stora mängder gips.  
 
Avtalet är bindande för alla Skanskas produktionschefer när de köper in gips, inköp av gips 
från andra aktörer bör därför inte förekomma. Det finns dock ett visst motstånd mot avtalet 
med Knauf bland produktionscheferna som gör att många av dem väljer att köpa in via andra 
aktörer, i dagsläget sker det inga åtgärder från Skanskas ledning om någon produktionschef 
inte skulle följa ramavtalet. Den kritik som framförts mot Knauf innefattar främst kritik mot 
transporterna. Produktionscheferna anser att dessa många gånger är undermåliga och inte 
uppfyller de krav som ställts. Det kan handla om att gipsskivor kommer in med skador på sig, 
att transporterna inte är anpassade för att lossa i citymiljö och att den mängden gips som 
kommer in till bygget inte stämmer överens med den order som lagts.  
 

Inköp Transport Ankomstkontroll Lossning Internhantering
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Det har lett till att produktionscheferna därför väljer att beställa gipsskivorna via andra aktörer 
som till exempel Nacka trä. Då en observation genomfördes skedde just detta, en transport 
med gipsskivor kom in från Nacka trä. Dessa gipsskivor var fortfarande av märket Knauf men 
istället för att köpas in och transporteras direkt från dem skedde detta via Nacka trä. Senare 
under samma dag kom det in en annan transport med gipsskivor från Knauf. Vissa 
beställningar sköts alltså enligt avtal medan vissa beställningar sköts genom egna val som 
görs av produktionscheferna. Vilket transportsätt som används är alltså olika mellan 
byggarbetsplatserna och det beror främst på vilken inställning respektive produktionschef har 
till Knauf och vilket transportalternativ de tycker bäst om.  
 
Vid en av observationerna som genomförts har även lossning av gipsskivorna som kommer 
från Knauf observerats. Det har då framkommit att lossning av gips inte är helt 
oproblematiskt. Dels på grund av den begränsade ytan som finns till hands och dels på grund 
av bristande kommunikation mellan chauffören och lossningspersonal. Den begränsade ytan 
leder till att delar av den andra verksamheten som samtidigt sker inne på området stoppas upp 
när lastbilen lossas. Knauf levererar oftast sina gipsskivor med lastbil och trailer, en lastbil 
med trailer skapar till följd av sin längd (18 meter) problem eftersom den då inte kan lossas 
överallt inne på mottagningsområdet. Teleskopslastaren som används vid lossning kräver 
också den en viss yta för att kunna röra sig säkert inne på området. Dessa faktorer gör att den 
begränsade ytan ställer till med problem för verksamheten och gör att en lossning inte blir 
särskilt tidseffektiv. Att chaufförerna ibland varken pratar svenska eller engelska ställer till 
med problem för lossningspersonalen då vissa instruktioner misstolkas och tidseffektiviteten 
minskar. Att gipsskivorna är dåligt packade är ett annat problem som idag uppstår vid vissa 
tillfällen. Hade materialet packats på ett korrekt sätt när det lämnar fabrik hade skador på 
gipsskivorna kunnat undvikas och tiden för lossning hade minskat.  
 

4.3 Kostnadsposter som uppkommer vid varje alternativ 
I tabell 1 presenteras de olika kostnadsposter som använts i totalkostnadsmodellen. Syftet med 
tabellen är att presentera vilka kostnadsposter som används till vilka transportlösningar. 
Symbolen x definierar vilken kostnadspost som är kopplat till vilket alternativ.  
 
Tabell 1- Kostnadsposter som uppkommer vid varje alternativ 

Kostnadsposter Knauf Nacka Trä DHL 

Materialkostnader X X X 

Personalkostnader X X X 

Inbärningskostnader X X X 

Lossningskostnader X X X 

Mottagningskostnader X X X 

Administrationskostnader X X X 

Terminalkostnader   X 

Transport fabrik till 

terminal 

  X 

Transport terminal till 

bygge 

  X 

Transport leverantör till 

bygge 

X X  

Betalningskredit X X X 
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4.4 Typscenarier 
Nedan beskrivs tre typiska scenarion som sedan jämförs med varandra. Bygget är 15 000 
kvadratmeter stort och mängden gips som används är densamma i alla scenarion och ligger på 
680 buntar. Scenarierna är baserade på de fem observationer och intervjuer som gjorts.   
 

4.4.1 Typscenario 1  
I typscenario 1 kommer gipsleveransen direkt från Knauf till byggarbetsplatsen. Vid 
observationen kom leveransen för tidigt, trots att klockslagsbeställning gjorts och betalats 
extra för. Det beslutades att chauffören fick avvakta i cirka en timme innan lossning kunde 
påbörjas. Lastbilen var av en större modell än väntat vilket gjorde att lossningsplatsen fick 
anpassas. Detta resulterade i att lossningen av materialet försenades. Observationen visade 
även att chauffören inte hade på sig den skyddsutrustning som krävs på Skanskas 
byggarbetsplatser, skyddshjälm började användas först efter tillsägelse av 
inbärningspersonalen. Hörnskydd på materialet saknades trots att detta är något Skanska blivit 
garanterade från Knauf. När lossningen var utförd visade det sig att det fanns skador på några 
av gipsskivorna, att ett kolli som motsvarar en bunt gips var fel avlastat och att Skanska 
mottagit fel produkt. Resultatet blev att en smärre förvirring uppstod på lossningsplatsen. 
Lastbilschauffören fick parkera inne på den redan trånga byggarbetsplatsen för att invänta 
inbärningspersonal som höll på att transportera gipset till den dedikerade platsen. Åsikter från 
inbärningspersonal, byggarbetare och arbetsledare på plats visar att detta problem är frekvent 
förekommande vid transport av gips från Knauf och att var tredje transport från Knauf 
innehåller någon sorts defekt. Ett annat problem som uppstår med Knaufs leveranser är att 
chaufförerna är mestadels utländska och talar inte svenska och ibland inte ens engelska. Detta 
leder till kommunikationsproblem som försenar lossningsprocessen. Figur 9 visar lossning av 
gips med Knauf på bygget av det nya Karolinska sjukhuset.   

 
Figur 9- Leverans från Knauf med chaufför utan varselklädsel  

 

4.4.2 Typscenario 2 
I typscenario 2 kommer leveransen direkt från Nacka trä. Observationer visar att Nacka Träs 
leveranser kommer in med en kranbil. Kranbilen som används är av en mindre modell vilket 
innebär att lossningen kan ske snabbare. Lastbilen har även möjlighet att lossa gipsbuntarna 
med den monterade kranen och är därmed inte beroende av teleskoplastare. Åsikter som 
framkommer från inbärningspersonal är att lossningsprocessen med inkommande gods från 
Nacka trä är smidigare än från Knauf. Dels för att chauffören pratar svenska och dels för att 
han har möjlighet att lossa materialet på egen hand med hjälp av kranen på lastbilen. Då 
teleskoplastare inte behövs i det här scenariot kan den användas på annat håll och bygget blir 
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mer effektiviserat vilket i sin tur leder till en mindre kostnad i totalkostnaden. En annan 
uppmärksammad fördel med leveranser från Nacka trä är att ledtiden är kortare, transporten 
har möjlighet att inkomma redan dagen efter att beställningen gjorts. Observationer visade att 
chauffören från Nacka Trä hade på sig den skyddsklädsel som krävs på en byggarbetsplats. 
Lossningen gick smidigt till och personal kunde utföra sitt arbete utan utökade stressmoment. 
De visade sig även vara mindre stillastående vid leveransen från Nacka trä. Resultatet blev att 
transporten av gipset till den dedikerade platsen kunde ske smidigare. 

 

4.4.3 Typscenario 3 
Typscenario 3 är baserad på DHL:s samlastningskoncept där leveranser från Knauf först 
kommer till DHL:s terminaler för att sedan samlastas med annat material och köras ut till 
byggarbetsplatsen. En intervju som gjorts med en arbetsledare på Skanska visar att 
samlastningen fungerar bra till byggarbetsplatser med trånga utrymmen. Dock har det visat 
sig att Knaufs leveranser till DHL:s terminaler inte varit problemfria, dels har gipset lastats på 
fel vilket gör att lossningsarbetet tar längre tid än planerat och dels att material varit skadat 
vid leverans. Användning av DHL:s samlastning leder till att en mindre mängd gips kan köras 
in på grund av att annat material ska samlastas med DHL:s lastbil, dock kan detta variera 
beroende på hur produktionscheferna på plats väljer att göra. Möjligheten att ha flera 
leveranser under en dag finns.  
 
I figur 10 redovisas de aktiviteter som uppkommer vid val av alternativ DHL. I figuren  
tillkommer två extra aktiviteter gentemot figur 8, dessa är terminalskostnaden och transporten 
mellan terminal och byggarbetsplats. Processkartläggningen har gjorts enligt teorin i kapitel 
3.4.2 för att vara till grund i totalkostnadsanalysen.  
 

 
Figur 10- Flödeskartläggning alternativ DHL. 

4.4.4 Jämförelse av typscenarion 
En jämförelse av de tre typscenarierna visar att Knaufs transporter är mer komplicerade än 
Nacka Träs och DHL:s. Detta beror på att Nacka Trä och DHL har bättre anpassade lastbilar 
som transporterar till byggarbetsplatsen. DHL erbjuder olika sorters anpassade bilar och 
Nacka trä levererar med kranbilar. Knaufs transportörer använder sig av trailer vilket gör att 
lossningen på plats blir mer komplicerad då det finns begränsad yta att tillgå. Skanska ställer 
idag vissa säkerhetskrav på de personer som vistas på deras byggarbetsplatser, bland annat 
ska alla ha på sig skyddsutrustning och varselkläder. I Knaufs fall förekommer det ofta att 
chauffören inte uppfyller dessa krav, ibland har chauffören inte tillgång till utrustningen som 
krävs. Det har dock visat sig att DHL:s och Nacka Träs chaufförer har på sig den 
skyddsutrustning och varselklädsel som krävs.  
 

  

Inköp Transport Terminal Transport Ankomstkontroll Lossning Interhantering
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5. Kalkylberäkningar 
I avsnittet beskrivs vilka formler som använts för att räkna ut varje kostnadspost i 
totalkostnadsanalysen. De kostnader som ingår i varje formel presenteras i varje delkapitel.  
 

5.1 Transport 
För att räkna ut transportkostnaderna för de olika alternativen har olika kostnader som 
tillhandahållits av de berörda företagen tagits med. Siffrorna från DHL är dock 
sekretessbelagda och av denna anledning kommer inte dessa siffror redogöras i detalj utan 
som en klumpsumma.  
 
Kostnaden för transport från Knauf ingår även i alternativ DHL eftersom gipsskivorna 
transporteras från fabrik till respektive terminal i Stockholm. Formeln nedan visar uträkning 
av kostnad från fabrik till Stockholm.  
 Transport Fabrik till lossningsplats = ��倦建岫建剣券岻 ∗ �剣嫌建券欠穴岫鎚勅賃痛墜津岻  

 
Transport från terminal till byggarbetsplats ser annorlunda ut kostnadsmässigt då DHL  
använder andra kostnadsparameterar. DHL har en engångskostnad vid frakt, antalet leveranser 
beräknas bli en gång per vecka i genomsnitt då exempelbygget är igång. Då kostnaderna är 
olika för vilken tid leveransen sker antas det att leveransen sker mellan 09.00-15.59 och det är 
denna kostnad som används.  
 Transport med dragbil, terminal till bygge 岫DHL岻 = �堅憲券穴倦剣嫌建券欠穴 健欠嫌建決�健 ∗ �津痛銚鎮 長通津痛銚追  �沈椎鎚 椎勅追 椎追墜珍勅賃痛�津痛銚鎮  長通津痛銚追  �沈椎鎚 椎勅追 鎮勅塚勅追銚津鎚  

 

5.2 Terminal 
Kostnad för terminal tillkommer vid alternativet där terminal via DHL är medräknat. 
Terminalkostnaderna innefattar främst kostnaderna av personalen som behövs för att hantera 
godset och kostnaden för att hyra en lagringsyta. Hanteringstiden för en pall beräknas bli 
cirka 10 minuter och det är denna tid som används för personalkostnader och truckkostnader i 
formeln. Att tiden för truck och personal blir densamma beror på att ett antagande gjorts om 
att all hantering av gips sker via truck på grund av tyngden per kolli . Det har också antagits att 
en förman används i fem minuter per leverans.  
 Kostnad personal och truck岫DHL岻 = 岫�券建欠健結建 健結懸結堅欠券嫌結堅 ∗ 泰滞待 ∗ �剣嫌建券欠穴結券 血�堅兼欠券岻 +岫欠券建欠健結建  倦剣健健� ∗ 怠待滞待 ∗ 倦剣嫌建券欠穴 建堅憲潔倦喧結堅嫌剣券欠健岻 + 岫欠券建欠健結建  倦剣健健� ∗ 怠待滞待 ∗ 建堅憲潔倦ℎ�堅欠岻  

 
Hyran för DHL:s terminaler bestäms per kolli och hur många dagar materialet ligger i 
terminal. DHL tar ut en högre kostnad efter att ett kolli lagrats mer än 10 dagar.  
 Terminalshyra per kolli 岫DHL岻 = 岫�券建欠健 倦剣健健� ∗ 倦剣嫌建券欠穴結券 喧結堅 倦剣健健�岻  × �券建欠健 穴欠訣欠堅 � 建結堅兼�券欠健  
 

5.3 Administration  
Administrationen är en liten del av den totala kostnaden men den är ändå en viktig kostnad att 
räkna med. I administrationen räknas fakturering, orderhandläggning och andra mindre 
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administrativa aktiviteter. Formeln för att räkna ut den administrativa kostnaden ser 
densamma ut för alternativ Knauf och Nacka trä. I alternativ DHL tillkommer inte bara 
administrationskostnad för terminal utan också administrationskostnaden för Knauf. I 
alternativ Knauf antas var tredje leverans vara fel och administrativa åtgärder behövs för att 
hantera detta. Den givna datan kommer från intervjuer med ansvariga på Skanska och är inte 
statistiskt säkerställd.    
 Administrativ kostnad = �券建欠健結建 欠穴兼�券�嫌建堅欠建�懸欠 建�兼兼欠堅 喧結堅 健結懸結堅欠券嫌 ∗欠券建欠健結建 健結懸結堅欠券嫌結堅 ∗ �剣嫌建券欠穴結券 血�堅 穴結券 欠穴兼�券�嫌建堅欠建�懸欠 喧結堅嫌剣券欠健結券  

 

5.4 Betalningskredit 
Betalningskrediten anses vara en besparing i en totalkostnadsanalys eftersom det är denna 
kostnad ett företag sparar genom att hålla på kapital. Formeln för att räkna ut 
betalningskrediten är densamma för alla alternativen. 
 Betalningskredit = �欠健倦�健堅ä券建欠 ∗ 建剣建欠健欠 倦剣嫌建券欠穴結券 嫌剣兼 嫌倦欠 決結建欠健欠嫌 ∗岫�津痛銚鎮勅痛 賃追勅鳥沈痛鳥銚�銚追銚津痛銚鎮勅痛 鳥銚�銚追 椎勅追 å追) 

 

5.5 Antal buntar gips 
Mängden gips som går åt på ett kontorsbygge är varierande och baserat på hur många 
kvadratmeter per gipsbunt det går att få ut. I en intervju med en produktionsledare på Skanska 
framkom det att en innervägg kräver fyra lager gips det vill säga två lager på respektive sida 
av väggen. Detta gör att antalet kvadratmeter innervägg måste multipliceras med fyra för att 
få rätt behov av gipsskivor. En standard gipsskiva är 2,25 m2, efter att spill räknats bort blir 
genomsnittet av en gipsskiva 2,1 m2. Dessa faktorer gör att antalet buntar gips per bygge 
räknas ut med ekvationen nedan.  
 Totalt antar buntar gips = 岾�韮禰�如賑禰 入寧�匂認�禰尿賑禰賑認 �韮韮賑認寧ä�� 尿賑匂 4 如��賑認 ��妊濡岫��妊濡濡入�寧�韮濡 濡禰任認如賑入 �韮入如祢濡�寧賑 濡妊�如如岻 峇岫�津痛銚鎮勅痛 鎚賃沈塚墜追 椎勅追 長通津痛 岻   

 

5.6 Pris per bunt 
Skanska antas beställa sitt gips buntvis och enbart hela buntar. Varje gipsbunt består av 42 
stycken gipsskivor, priset per skiva varierar från leverantör till leverantör. Skanska i 
Stockholm inhandlar idag gips från två olika leverantörer, Knauf och Nacka trä. Knauf säljer 
idag en gipsskiva för 34,73 kr och Nacka Trä för 46,51 kr. Kostnad per bunt gips fås ut 
genom formeln nedan. 
 Gipskostnad per bunt = 鯨建�潔倦喧堅�嫌 喧結堅 訣�喧嫌嫌倦�懸欠 ∗  �ä券訣穴結券 嫌倦�懸剣堅 喧結堅 決憲券建   

 

5.7 Materialkostnad för gips per projekt 
Den totala kostnaden för gips per projekt är en viktig beräkning som visar skillnaden mellan 
varje leverantör. Denna uträkning visar specifikt hur mycket materialkostnaden är för varje 
projekt beroende på leverantör. I grundmodellen räknas det på ett kontor i medelstorlek, 
storleken på ett sådant är enligt Skanska mellan 10 000-20 000 兼態 och medel på detta blir 
15 000 兼態. 
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Gipskostnaden per projekt = 岫劇剣建欠健建 欠券建欠健 決憲券建欠堅 訣�喧嫌 ∗  �ä券訣穴 嫌倦�懸剣堅 喧結堅 決憲券建岻 ∗ �堅�嫌 喧結堅 嫌倦�懸欠  
 

5.8 Antalet leveranser per projekt  
Formeln beräknar hur många leveranser av gips som sker till en byggarbetsplats under 
projektets gång. Denna kostnad ändras utifrån hur många buntar per avrop en leverantör kan 
leverera åt gången. Knauf har kapaciteten att leverera 12 kolli åt gången vilket gör att antalet 
leveranser minskar. Nacka trä har kapaciteten att leverera 10 kolli per leverans, det leder till 
att antalet leveranser blir fler vid leverans från dem. DHL antas i studien leverera 12 kollin åt 
gången vilket gör att antalet leveranser blir densamma som vid leverans från Knauf. 
Rimligtvis bör färre kollin köras ut då det är en samlastning som sker, dock ska det tilläggas 
att i examensarbetet undersöks enbart gips vilket gör att ingen samlastning sker hos DHL. 
Med tanke på den höga omsättningshastigheten av gips bör därför allt gips gå ut samtidigt 
inom 3 dagar för att materialbehovet ska uppfyllas på byggarbetsplatsen.  
 Antalet leveranser per projekt =   岫劇剣建欠健建 欠券建欠健 決憲券建欠堅 訣�喧嫌岻/岫�券建欠健 訣�喧嫌決憲券建欠堅 喧結堅 健結懸結堅欠券嫌岻    
 

5.9 Lossning teleskoplastare med yrkesarbetare 

Denna kostnad är den tid en teleskoplastare med yrkesarbetare tar på sig för att lossa en 
inkommande leverans med gips. Kostnaden per timme för en teleskoplastare med 
yrkesarbetare är 650 kr. Den genomsnittliga tiden vid lossning av ett kolli med en 
teleskoplastare är hämtat från Skanskas databas och är 6 minuter per kolli. Mängden per 
avrop och antalet leveranser varierar beroende på vilken leverantör som används vid transport 
av gips. Modellen beräknar enbart när teleskoplastaren används effektivt vid lossning av gips 
och tar inte hänsyn till när teleskoplastaren inte används vid lossning. Ett antagande som  
gjorts är att teleskoplastaren används vid olika uppdrag när det inte sker lossning av gips.   
 Kostnad f�r teleskoplastare = 岫�剣嫌建券欠穴 血�堅 建結健結嫌倦剣喧健欠嫌建欠堅結 兼結穴 喧結堅嫌剣券欠健 ∗ �結券剣兼嫌券�建建健�訣欠 建�穴結券 血�堅 健剣嫌嫌券�券訣 欠懸 結建建 倦剣健健�岻 ∗  �ä券訣穴 喧結堅 欠懸堅剣喧 ∗ �券建欠健結建 健結懸結堅欠券嫌結堅  

 

5.10 Kostnad för inbärningspersonal 

Den totala kostnaden för inbärningspersonal(IP) är beroende på hur många leveranser som 
kommer in till en byggarbetsplats och mängden kolli som transporteras per avrop. Den 
genomsnittliga tiden det tar för en IP att hantera ett kolli är hämtad ur Skanskas databas och är 
49 minuter. IP-kostnaden per timme är den samma per kolli oavsett antalet inbärningspersonal 
som används vid leverans. Inbärningspersonal är en yrkesgrupp som har i uppgift att bära in 
material som kommer med en leverans och har en annan specificerad lön än yrkesgruppen 
byggarbetare.  
 Kostnad f�r IP = �� 倦剣嫌建券欠穴 喧結堅 建�兼兼結 ∗ �結券剣兼嫌券�建建健�訣 建�穴 血�堅 ℎ欠券建結堅�券訣 欠懸 結建建 倦剣健健� ∗  �券建欠健結建 健結懸結堅欠券嫌結堅 ∗ �ä券訣穴 喧結堅 欠懸堅剣喧  
 

5.11 Väntetid 

Väntetid är den genomsnittliga tiden inbärningspersonalen spenderar på att avvakta vid en 
leverans p.g.a. felaktigheter eller liknande. Väntetiden i procent är den tid IP lägger på väntan 
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vid lossning av gips. Procentsatsen i dagsläget ligger på 15% och är hämtat från Skanskas 
databas. Ett antagande som gjorts är att väntetiden är densamma för samtliga alternativ då det 
inte gjorts tillräckligt många observationer på de olika alternativen.  
 
  Genomsnittlig väntetid = 岫�ä券建結建�穴 � 喧堅剣潔結券建 ∗  �剣嫌建券欠穴結券 血�堅 建結健結嫌倦剣喧健欠嫌建欠堅結岻 +岫�ä券建結建�穴 � 喧堅剣潔結券建 ∗  �剣嫌建券欠穴結券 血�堅 �券決ä堅券�券訣嫌喧結堅嫌剣券欠健岻  
 

5.12 Kapitalbindning 
Kapitalbindning är den kostnad som ett företag binder upp sig på genom att ha material som 
inte används. Kapitalbindningen är en kostnad som ändras utifrån hur hög materialkostnaden 
är hos leverantörerna. Lagerräntan ligger på 8 %, detta värde är en uppskattning av Skanska. 
Genomsnittlig tid på ett bygge är den genomsnittliga tiden gipsbuntarna ligger på bygget 
innan de används. Enligt Skanska står en gipsbunt still i snitt tre dagar innan den används, 
konverterat till år blir det 0,0082 år. Gällande kapitalbindningen för DHL är det beräknat att 
gipset står i snitt tre dagar i terminal. För DHL-alternativet står en gipsskiva still sex dagar 
innan det används, konverterat till år blir det 0,016 år.  
 

5.13 Beräkning av totalkostnadsmodellen 
För att räkna ut totalkostnaden för respektive alternativ har formlerna som visas i kapi tel 5 
använts. De värden som använts visas i kapitel 6 och när dessa värden satts in och räknats 
ihop är totalkostnaden färdigställd .  
 
I kapitel 6 visas också vad kostnaden blir för respektive kostnadspost. I slutet sammanställs 
alla kostnadsposterna i en tabell där det blir tydligt hur stora kostnadsposterna är för varje 
alternativ och vad totalkostnaden blir för de olika alternativen.  
 
Vissa poster har samma kostnad för alla alternativen, dessa har ändå valts att inkluderas på 
grund av att totalkostnaden annars skulle bli missvisande. De kostnadsposter som inte räknas 
med är de där inga data finns eller lyckats samlas in och dessa står beskrivet i kapitel 1.4.  
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6. Indata och totalkostnadsberäkning 
Kapitel 6 redovisar all indata som använts för att beräkna totalkostnaden, slutligen summeras 
alla enskilda kostnader till en summerad totalkostnad. 
 

6.1 Materialkostnad för gips  
Materialkostnad för gips är den kostnad som uppstår när entreprenören ska inhandla gips. 
Tabell 2 visar den indata som använts vid beräkning av materialkostnad för gips. 
 
Tabell 2- Indata för materialkostnad för gips.  
Antal kvadratmeter innervägg 15000 
Gipsskiva per kvadratmeter 2,1 
Antal skivor per bunt 42 
Totalt antal buntar gips 680 
Pris per skiva (Knauf) 34,73 kr 
Pris per skiva (Nacka Trä) 46,51kr 
15 000 kvadratmeter innervägg med 4 
lager gips  

60 000 

 
Resultatet som fås ut med angiven indata presenteras i tabellen nedan och det är den totala 
materialkostnaden för gips som redogörs.  
 
Tabell 3- Den totala materialkostnaden för gips. 
Alternativ:  Knauf Nacka trä DHL 
Pris per bunt 1 459kr  1 953kr 1 459kr 
Materialkostnad 992 286kr 1 328 857kr 992 286kr 

 

6.2 Personalkostnader 
Personalkostnader är de kostnader som uppstår när gipsbuntarna ska lossas och dessa 
redovisas här. Först redovisas indatan för uträkningen och slutligen redovisas 
personalkostnaderna. I tabell 4 visas den indata som används vid beräkning av 
personalkostnader.  
 
Tabell 4- Indata för personalkostnader. 
Alternativ:  Knauf Nacka trä  DHL 
Tid per teleskoplastare och 
kolli  

0,1h 0,1h 0,1h 

Kostnad teleskoplastare 
med IP 

650 kr/h 650 kr/h 650 kr/h 

Kostnad IP 292 kr/h 292 kr/h 292 kr/h 
Snittid per kolli med IP  0,82h 0,82h 0,82h 
Avrop per leverans 12  10  12 
Antal leveranser  57  68 57 

 
Den totala personalkostnaden redovisas i tabell 5. Anledningen till att det blir samma 
personalkostnad på samtliga alternativ är att det i slutändan är samma mängd gips som lossas 
och alla alternativen antas använda teleskoplastare samt har samma väntetid.  
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Tabell 5- Den totala personalkostnaden för lossning av gips 
Alternativ: Knauf Nacka trä DHL 
Lossning teleskoplastare  per 
projekt 

44 218kr 44 218kr 44 218kr 

IP per projekt 162 884kr 162 884kr 162 884kr 
Kostnad för väntan 31 065kr 31 065kr 31 065kr 
Totalkostnad 238 167kr 238 167kr 238 167kr 

 

6.3 Administrationskostnader 
Tabell 6 nedan redovisar indata som använts vid beräkning av administrationskostnader. 
Indatan är hämtad från materialkostnader, personalkostnader och Skanskas databas. 
 
Tabell 6- Indata för administrationskostnader 
Alternativ Knauf Nacka trä DHL 
Totalt antal buntar gips 680 680 680 
Avrop per leverans 12 10 12 
Personalkostnad per timme 300kr 300kr 300kr 
Antal timmar per leverans 0,2h 0,2h 0,2h 

Antal fel per projekt 0,33 - 0,33 
 
Den totala administrationskostnaden är uträknad utifrån indatan som hämtats ifrån Skanskas 
databas. Intervjuer har visat att var tredje leverans från Knauf är felaktig och dessa har 
använts vid leverans via Knauf. Var tredje leverans är en uppskattning från Skanskas håll och 
det är deras egna observationer som står som grund till siffran. Varje administrationsaktivitet 
antags ta tio minuter för alla tre aktiviteter, dock är antalet administrationsaktiviteter olika 
mellan de tre alternativen. Tabell 7 visar den totala kostnaden för administrationen.  
 
Tabell 7- Den totala administrationskostnaden. 
Alternativ Knauf Nacka trä DHL 
Total Administrationskostnad 4 524kr 4 082kr 8 645kr 

 

6.4 Kapitalbindning 
Kapitalbindning är den kostnad som ett företag binder upp när produkter står på 
byggarbetsplatsen utan att användas. Resultatet av kapitalbindningen visar att kostnaden är så 
pass låg att den antas vara försumbar. Det är också svårt att avgöra när materialet slutar binda 
kapital och därför har denna del valts att inte räknas med i totalkostnaden.  
 

6.5 Terminalkostnader 
Nedan kommer terminalkostnaderna att redovisas, då det råder sekretessavtal mellan studiens 
författare och Skanska kommer ingen indata att redovisas. I tabell 8 kommer enbart 
terminalkostnaderna redovisas.  
 
Tabell 8- Den totala kostnaden för användning av terminal. 
Alternativ Knauf Nacka trä DHL 
Totalkostnad terminal 0kr 0kr 95 467kr 
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6.6 Transportkostnader 
Nedan kommer transportkostnader redovisas, i tabell 9 redovisas den indata som använts för 
uträkningen. Antalet buntar är en given siffra från Skanska, skulle antalet buntar variera går 
det enkelt att ändra i totalkostnadsmodellen.  
 
Tabell 9- Indata för transportkostnader. 
Alternativ Knauf Nacka trä DHL 
Vikt per skiva (kg) 20 20 20 

m2/skiva 2,25 2,25 2,25 
Skivor per bunt 42 42 42 
Behov av buntar gips 680 680 680 
Antal leveranser 57 68 57 

 
Resultatet som presenteras i tabell 10 visar den totala transportkostnaden för Knauf, Nacka trä 
och DHL. Transportkostnad till bygge är den kostnad som behandlar transport till 
byggarbetsplatsen gällande Knauf och Nacka trä. I DHL:s fall uppstår en kostnad till terminal  
istället då gipset ska samlastas. Transportkostnad terminal till bygge avser samlastnings- och 
transportkostnad.  
 
Tabell 10- Totala transportkostnader. 
Alternativ Knauf Nacka trä DHL 
Transportkostnad till bygge 149 686kr 57 823kr 0kr 
Transportkostnad terminal-
bygge 

0kr 0kr 79 365kr 

Transportkostnad fabrik till 
terminal 

0 kr 0kr 149 686 kr 

Totalkostnad för Transport 149 686kr 57 823kr 229 051kr 
 

6.7 Betalningskredit 
Betalningskredit är den summa som Skanska sparar genom att hålla på betalningarna till 
leverantörerna. I tabell 11 nedan presenteras den indata som används vid beräkning av 
betalningskredit.  
 
Tabell 11- Indata för uträkning för betalningskredit. 
Alternativ Knauf Nacka trä  DHL 
Betalningskrav 30 dagar 30 dagar 30 dagar 
Transportkostnad 149 686kr 57 823kr 229 051kr 
Kalkylränta 6% 6% 6% 
Materialkostnad 992 286kr 1 328 857kr 992 286kr 
Dagar per år 365 365 365 
Terminalkostnad 0kr 0kr 132 041kr 

 
I tabell 12 presenteras den totala betalningskrediten för Skanska. Tabellen visar den summa 
Skanska undviker för varje projekt genom att ha en betalningskredit på 30 dagar.  
 
Tabell 12- Undviken kostnad för betalningskredit 
Alternativ Knauf Nacka trä DHL 
Betalningskredit - 5 632kr - 6 838kr - 6 494kr 
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6.8 Summerad totalkostnad 
Den summerade totalkostnaden redovisar samtliga kostnader som uppstår i samband med 
leverans av gips från fabrik till bygge. Det som redovisas i indatan är den totala kostnaden för 
varje enskild del. Det är alltså denna kostnad som sedan kommer ligga till grund för den 
rekommendation som ges. I tabell 13 kan det ses att Knauf är det billigaste alternativet medan 
Nacka trä är det dyrare alternativet.  
 
Tabell 13- Totalkostnaden för gips från fabrik till bygge 

Alternativ Knauf Nacka trä  DHL 
Transportkostnad 149 686kr 57 823kr 229 051kr 
Materialkostnad 992 286kr 1 328 857kr 992 286kr 
Administrationskostnad 4 524kr 4 082kr 8 645kr 
Personalkostnad 238 167kr 238 167kr 238 167kr 

Betalningskredit - 5 632kr - 6 838kr - 6 494kr 
Terminalkostnad 0kr 0kr 95 467kr 
Totalkostnad 1 379 031kr 1 622 091kr 1 557 122kr 
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7. Känslighetsanalys 
Många av de parametrar som finns i totalkostnadsmodellen är uppskattningar om hur det ser 
ut i verkligheten. Vissa värden har hämtats in via ett fåtal observationer medan vissa tagits 
fram från Skanska där de uppskattat ett värde. Det finns osäkerheter i analysen och därför har 
en känslighetsanalys gjorts för att undersöka hur totalkostnaden förändras för de olika 
alternativen om ett eller flera värden ändras. Det finns också olika scenarion som kan målas 
upp i känslighetsanalysen där ett värde inte längre behövs i de olika alternativen, det skulle 
t.ex. kunna vara att en teleskoplastare inte behövs om kranbil används vid transport av gips i 
de olika alternativen.  
 

7.1 Alternativen med eller utan teleskoplastare 
Skulle Skanska välja alternativ Nacka trä skulle kostnaden för teleskopslastare kunna 
försvinna helt och hållet då de alltid använder kranbil vid transport. För de andra alternativen 
finns detta alternativ också att tillgå, skillnaden är att det tillkommer en extra kostnad för 
dem. På grund av den extra kostnaden måste även transportkostnaden ändras, den fasta 
kostnaden byts då ut mot den nya kostnaden för kranbil. I tabell 14 visas totalkostnaden för 
alla alternativen där kostnaden för teleskoplastare är borttagen. Nacka trä är det enda 
alternativet som blir billigare vid byte från lossning med teleskoplastare till lossning med 
kranbil. Det beror på att Nacka trä alltid levererar sitt material med kranbil och därmed blir 
det samma kostnad även om den lossas med teleskoplastare. För alternativ Knauf tillkommer 
det 2500 kr vid leverans med kranbil, denna kostnad medför att det blir billigare att lossa med 
teleskoplastare gentemot kranbil. Trots att kostnaden för alternativ Nacka trä minskar om 
teleskoplastare väljs bort måste det övervägas för varje bygge om det går att ta bort den eller 
inte eftersom den kan behövas i andra moment. Behövs den till att lossa annat material går det 
ändå inte plocka bort teleskoplastaren. Detta beaktas inte i rapporten eftersom det enbart är 
gipsskivorna som ligger i fokus. Tiden för väntan antas också minska vid de olika 
alternativen. För alla alternativen sänks väntan från 15% till 8% vid användande av kranbil . 
Sänkningen av procentsatsen har ingen vetenskaplig förankring, sänkningen har diskuterats 
fram mellan Skanska och författarna för att ge ett så verklighetstroget resultat som möjligt. 
Att det sänks med 7 procentsatser beror på att väntetiden hos personalen borde halveras 
eftersom kranbilen är så pass självgående att lite hjälp bör behövas från inbärningspersonalen. 
Den väntetid som sedan kvarstår anses vara naturlig väntetid som naturligt tillkommer vid 
mottagning av material. Lossningstiden bör rimligtvis förlängas om lastbilen lossas med kran 
istället för med teleskoplastare. Dock anses denna kostnad falla på distributören och inte på 
Skanska. DHL är det enda av alternativen som tar en timkostnad vid lossning med kranbil, i 
känslighetsanalysen är den tiden tre timmar vilket anses vara en tillräckligt lång tid vid 
leverans av tolv buntar gips. Då det råder sekretess redovisas extrakostnaden för alternativ 
DHL inte vid användande av kranbil, skillnaden skrivs enbart ut som en klumpsumma. 
 
Tabell 14- Med eller utan teleskopslastare för alternativen 
 Knauf  Nacka trä DHL  
Med 
teleskopslastare 

1 379 031 1 622 091 1 557 122 

Utan 
teleskopslastare 

1 461 341 1 563 376 1 639 431 
 

Skillnad 82 310 -58 715  82 309 
 

7.2 Förändring i storleken på kontorsbygge 
En parameter som är intressant att titta på är att se vad som händer med totalkostnaden om 
mängden gips förändras. Som nämnts innan används 15 000 kvadratmeter som 
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standardstorlek i modellen. Inom byggbranschen kan det dock vara stora skillnader på hur 
många kvadratmeter en byggnad är. De värden som kommer undersökas ligger inom 
medelintervallet och sen kommer ett extremvärde tas med för att visa hur totalkostnaden 
förändras vid större kontorsbyggnader. I tabell 15 visas värdena som blir för varje förändring 
som sker. Förhållandet mellan de olika alternativen ändras inte eftersom kostnaderna höjs i 
varje alternativ vid en ökning av antalet kvadratmeter. Knauf är billigast vid alla alternativen 
medan Nacka trä är fortsatt dyrast.  
 
Tabell 15- Känslighetsanalys kring olika storlekar på kontorsbyggen 
 Knauf  Nacka trä DHL  
10 000 m2 919 354 1 081 394 1 038 321 
15 000 m2 1 379 031 1 622 091 1 557 122 
20 000 m2 1 838 708 2 162 788 2 075 922 
30 000 m2 2 758 062 3 244 182 3 113 524 

 

7.3 Förändringar i pris per gipsskiva från Nacka trä 
Inköpspriset för Nacka trä är högt i förhållande till Knaufs inköpspris. Skulle Skanska sluta 
ett större avtal med Nacka trä om att alla gipsskivor köps in från dem kan det antas att priset 
sänks och närmar sig inköpspriset från Knauf. I tabell 16 visas vid vilket pris som Nacka trä 
skulle behöva sänka inköpspriset för att komma i samma kostnadsnivå i totalkostnaden som 
Knauf. Att priset skulle bli densamma för de båda är orimligt eftersom vinstmarginalen då 
skulle försvinna för Nacka trä. Det är ändå intressant att ta med för att se hur mycket priset 
måste sjunka för att Nacka trä ska bli lika billigt som övriga alternativ. I tabellen ses två olika 
priser, de olika priserna är det pris som behövs för att Nacka trä ska bli lika billigt som 
alternativ DHL och Knauf. Det pris som krävs för att Nacka trä och Knauf ska bli lika dyra är 
37,9 kr. Sänks priset för Nacka trä mer än så kommer Nacka träs totalkostnad bli lägre än 
Knauf. Priset för att Nacka trä och DHL ska bli lika dyra är 44,2 kr per gipsskiva. 
 
Tabell 16- Olika kostnader för gips från Nacka trä 
 Knauf  Nacka trä DHL  
37,9 kr  1 379 682 1 379 682  
44,2 kr -“- 1 558 392 1 558 392 

 

7.4 Olika väntetider för alternativen 
Nästa känslighetsanalys som görs är på väntetiden för inbärningspersonal då detta är en 
intressant parameter som enbart är en uppskattning. Därför kommer olika procentsatser, både 
högre och lägre än den procentsats som används i grundmodellen väljas ut. Den procentsats 
som används i grundmodellen är 17 procent. Procentsatsen för väntetid som används i 
modellen är densamma för alla tre alternativen. Dock anses procentsatsen för Knauf vara 
högre eftersom det finns vissa problem som förekommer vid lossning av Knaufs lastbilar. 
Detta antas bero på att lastbilarna som levererar gipsskivorna direkt från fabrik till 
byggarbetsplats är dåligt anpassade för lossning i citymiljö. Vid de intervjuer och 
observationer som gjorts har det framkommit att det uppstår längre väntetider vid lossning av 
Knaufs lastbilar än vid lossning av DHL:s och Nacka Träs lastbilar. I tabell 17 visas olika 
procentsatser för väntetiden vid leverans från alternativen.  
 
Tabell 17- Väntetid vid leverans i olika procent för alternativen 
 Knauf  Nacka trä DHL  
15 % 1 379 031 1 622 091 1 557 122 
19 % 1 387 315 1 630 375 1 565 406 
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23 % 1 395 599 1 638 659 1 573 690 
27 % 1 403 883 1 646 943 1 581 974 
31 % 1 412 167 1 655 227 1 590 258 

 
 

7.5 Olika hanteringstider per kolli i DHL:s terminaler 
Terminalkostnaden för DHL räknas delvis ut genom att ta timkostnaden för personalen som 
hanterar godset. Den tid som satts för hantering per kolli är tio minuter för truckpersonalen 
och då ingår också kostnaden för trucken. Tiden för förman är satt till fem minuter per 
leverans då förmannens roll antas vara kontroll av gods samt att vara behjälplig vid behov. 
Tiden per kolli antas dock variera på grund av den mänskliga faktorn eftersom alla inte 
använder samma arbetssätt vid hantering av material. I tabell 18 syns därför olika tider för 
hanteringen av gips på DHL:s terminaler. I modellen används som nämnts 10 minuter för 
truck och terminalarbetare. Tiden för förman ändras ej då denna person inte antas arbeta 
direkt med materialet och därför görs enbart en känslighetsanalys på terminalarbetare och 
truck. Resultatet blir att hanteringstiden för ett kolli påverkar totalkostnaden för alternativ 
DHL, skulle det ta 16 minuter skulle kostnaden blir betydligt högre än vid 5 minuter.   
 
Tabell 18- Olika hanteringstider per kolli på DHL:s terminaler 
Terminalarbetare och truck per kolli, arbetstid DHL  
5 minuter 1 519 485 
8 minuter 1 543 008 
10 minuter 1 557 122 
13 minuter 1 585 349 
16 minuter 1 608 872 

 

7.6 Antalet buntar vid leverans från Knauf 

Vid leverans från Knauf är standarden tolv buntar gips, dock har lastbilen högre kapacitet 
vilket gör det intressant att se hur kostnaden ändras om antalet buntar gips skulle minska och 
öka per leverans. I tabell 19 kommer olika antal buntar gips sättas in för att visa förändringen. 
Alternativ Nacka trä har enligt intervju inte högre kapacitet än tio buntar gips så därför är det 
inte intressant att ta med detta alternativ i analysen. Även DHL utesluts ur tabellen av den 
anledningen att inga säkra uppgifter finns för hur hög kapacitet de har i sina lastbilar. Det är 
väldigt varierande för hur många buntar gips som skickas ut från DHL och då blir det ett 
säkrare resultat i modellen. I tabellen kan ses att ju mer material som Skanska beställer in åt 
gången ju mindre blir kostnaden för transport, dock kommer kapitalbindningen också öka 
eftersom materialet då antas ligga längre på byggarbetsplatsen.  
 
Tabell 19- Olika antal buntar vid transport för alternativ Knauf 
 Knauf  
8 buntar gips 1 386 439 
12 buntar gips 1 379 031 
15 buntar gips 1 371 616 
20 buntar gips 1 359 623 

 

7.7 Diskussion om resultat i känslighetsanalys 

Känslighetsanalyserna visar att resultatet för totalkostnadsmodellen står sig fast vid ändringar 
av värden. Det betyder ändå inte att modellen är helt tillförlitlig, det förekommer fortfarande 
vissa osäkerheter i tabellen som gör att värdena kan ändras. I alternativ DHL finns det inga 
exakta värden på hur mycket besparingar som görs vid samlastning. Det finns heller inga 
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exakta siffror på hur mycket administrativa timmar som används för att planera dessa 
transporter. I och med att det är förhållandevis låga kostnader för kapitalbindningen påverkas 
inte totalkostnaden nämnvärt om lagringstiden skulle blir längre på byggarbetsplatsen eller i 
terminalen. Enligt intervju finns det ingen generell arbetsplats då alla skiljer sig åt på något 
sätt med olika förutsättningar. Det kan vara att en byggarbetsplats har två hissar och därmed 
kan få upp material fortare medan en annan som är lika stor bara har en hiss. Det leder till att 
en generell siffra är svår att ta fram. Modellen är tänkt att vara så generell som möjligt för att 
kunna vara applicerbar på de flesta byggarbetsplatser inom citymiljö. Känslighetsanalysen 
visar att många värden går att ändra utan att resultats ordningen ändras och därmed visar den 
att t.ex. storleken på ett bygge inte spelar någon större roll.  
 
Dock behövs det bättre tillförlitliga värden i modellen och därför behövs fler observationer 
och intervjuer göras. Om fler observationer under en längre period görs kan säkrare värden 
för till exempel inbärningspersonalens arbetstid och tiden för att lossa en lastbil bli säkrare. 
Det skulle också ge en bättre bild över vilka problem som ofta uppstår med materialhantering 
på byggarbetsplatsen. Via fler intervjuer med DHL skulle tydligare värden för alternativet 
kunna arbetas fram. Att göra observationer på ett bygge som använder sig av Skanska 
samlastning skulle också kunna ge indata som skulle kunna anpassas till kontorsbyggen. Det 
är inte bara för DHL som fler observationer och intervjuer behöver göras, även Nacka trä och 
Knauf skulle då få tydligare värden.  
 
Med de resultat som tagits fram i de olika känslighetsanalyserna kan det ses att modellens 
reliabilitet är bra eftersom resultatordningen blir densamma om värden ändras. Däremot finns 
det värden som inte är statistiskt säkerhetsställda vilket gör att validiteten för studien är något 
sämre.  
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8. Diskussion 
Resultatet i totalkostnadsmodellen visar att det billigaste sättet att transportera gipsskivor till 
Skanskas byggen är via alternativ Knauf. Det skiljer cirka 186 000 kr mellan alternativ Knauf 
och alternativ DHL som är det näst billigaste alternativet av de tre. Mellan alternativ Knauf 
och alternativ Nacka trä skiljer det cirka 240 000 kr.  
 

8.1 Diskussion kring Knauf 
Knauf är det alternativ som får mest kritik från de personer som arbetar ute på 
byggarbetsplatserna. Enligt Vrijhoef och Koskela (2000) kan ett samband ses mellan låga 
inköpspriser och höga hanteringskostnader. Ett lågt pris kan leda till svårigheter vid lossning 
men också senare problem där t.ex. vissa pallar måste plockas om till andra pallar för att 
kunna hanteras på byggarbetsplatser. Så är också fallet på de byggarbetsplatser som 
observerats. I de observationer som gjorts ställde detta till problem eftersom att vissa 
aktiviteter då fick stannas upp. Storhagen (2003) säger att inom logistik finns de ”7 R:en” som 
är en viktig del för att få en effektiv verksamhet, i alternativ Knauf finns det problem med 
dessa. T.ex. så kommer inte leveranserna i rätt tid och de kommer inte alltid till rätt kvalité. 
Det skapar merkostnader för Skanska som kund.  
 
Examensarbetet avgränsar sig från kostnader efter att gipset lossats, hade dessa räknats med 
skulle den totala kostnaden för alternativ Knauf öka. Skanska kan vid behov köpa till 
klockslagsleverans från Knauf, detta görs oftast på byggen där det kommer många leveranser 
och där liten yta finns att tillgå. Det har visat sig att klockslagsleveranserna inte har fungerat 
bra vid leverans från Knauf, vid vissa tillfällen har lastbilen dykt upp flera timmar innan utsatt 
tid. Sker detta får Skanska välja att antingen ta emot lastbilen när den dyker upp alternativt 
låta den vända om och vänta till den tid som överenskommits. Tar Skanska emot leveranserna 
tidigare än planerat på grund av att möjligheten finns eller att chauffören i vissa fall måste 
leverera till andra byggarbetsplatser ger detta merkostnader för Skanska eftersom omplacering 
av personal måste ske hastigt vissa gånger.  
 

8.1.1 Möjliga sätt att förbättra problemen med Knauf 
Alla dessa problem skapar kostnader för Skanska som kunnat undvikas vid hårdare krav på 
Knaufs leveranser. Harland (1996) nämner att god information mellan leverantör och 
mottagare kan förbättra effektiviteten för båda parter. Ala-Risku och Kärkkäinen (2006) 
nämner att byggbranschen planerar leveranser inför varje etapp och att material beställs i 
större kvantiteter för att sedan lagras på byggarbetsplatsen för att sedan inte inventeras. En 
möjlig lösning för samarbetet skulle kunna vara att produktionscheferna har kontinuerlig 
kommunikation med varandra och har tydliga leveransplaner om vad som behövs och när det 
behövs. Leveransplanen bör sedan skickas vidare till Knauf som anpassar leveranserna utifrån 
den plan som gjorts. Gunasekaran och Ngai (2003) påstår att användande av IT-system kan 
förbättra kommunikation mellan kunder och underleverantörer. Skanska och Knauf kan dra 
nytta av IT-system som kommunikationsmedel där Knauf kan ta del av den leveransplan som 
finns. Knauf kan då också informera Skanska kring när de planerade leveranserna är 
beräknade att anlända. På så sätt kan bättre kommunikation via IT leda till att kostnader så 
som väntetid och felleveranser kan undvikas.  
 

8.1.2 Problem i relation mellan strategiskt och operativt inköp 
De strategiska inköparna är övervägande positiva till det avtal som skrivits med Knauf och 
anser att det fungerar bra och bör fortsätta som det gör. De intervjuer som hållits med 
inköparna av gipsskivorna ute på byggarbetsplatserna visar dock på ett stort missnöje kring 
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Knauf. Det handlar dels om att de transporter som nämnts inte kommer inom det tidsintervall 
som givits och dels att det förekommer skador på gipsskivorna som kommer in. De anser att 
det finns stora brister med Knauf-avtalet som borde förbättras. Det har gjort att vissa 
produktionschefer valt att inte köpa in från Knauf. Kategoriansvariga för Knauf har en dialog 
med produktionscheferna kring vad som kan förbättras, dock upplevs det från operativt håll 
att det inte har gett någon förändring. Frödell (2014) beskriver detta som ett vanligt 
förekommande problem i byggbranschen. De strategiska inköparna skriver ofta avtal som 
passar företaget bra i sin helhet med ett lägre pris medan de operativa prioriterar andra 
fördelar med leverantören så som flexibilitet.  
 
Det som författarna anser är det största problemet är att de strategiska inköparna och de 
operativa inköparna inte arbetar mot samma mål. De strategiska inköparna försöker skapa ett 
avtal som är så billigt som möjligt för Skanska utan att tänka på de merkostnader som 
tillkommer på byggarbetsplatsen. De operativa inköparna å andra sidan köper in från de 
företag som de anser sköter transporterna bäst och även här åsidosätts den totala kostnaden. 
Weele (2012) beskriver att företag som består av olika avdelningar måste ha god 
kommunikation för att göra företaget mer kostnadseffektivt. Dålig kommunikation mellan 
avdelningarna är ett problem som måste förbättras om bristerna i alternativ Knauf ska kunna 
åtgärdas. En god dialog med ansvariga på Knauf är också något som behövs då de måste 
utvärdera sin egen verksamhet. Att hålla utvärderingsmöten för varje projekt kan vara en idé 
där båda parter samlas för att se vilka krav som de ställer på varandra.  
 

8.2 Alternativ DHL 

Ojala och Jämsä (2006) säger att ett företag bör fokusera på sin kärnkompetens och ha så få 
kostnader som möjligt samtidigt som kunderna blir nöjda. Genom att använda 
tredjepartslogistik är det något som kan uppnås. Att använda sig av DHL:s samlastning kan 
leda till att Skanska fokuserar på just konstruktion och mindre på logistik. Storhagen (2003) 
påstår att om fler produkter används vid leverans till samma kund kan det leda till färre 
leveranser och minskade kostnader. I examensarbetet har en terminalkostnad tillkommit i 
DHL:s totalkostnad. Resultatet är att DHL inte är det billigaste alternativet, dock ska det tas i 
beaktning att fördelarna med att använda en samlastning leder till bättre klockslagsleveranser. 
Enligt Hofstra (2016) kan detta leda till dels minskat lager på byggarbetsplatsen och på så sätt 
minskad kapitalbindning och dels att antalet transporter minskar. I en intervju med en 
produktionschef på Skanska har det kommit fram att resultatet blivit att antalet leveranser 
minskat och även lossningstiden minskat. I samma intervju framkom det att 
samlastningskonceptet kräver mycket planering innan byggstarten och att det är en resurs som 
kostar, dock har denna kostnad bidragit till minskade kostnader i senare led.  

 

8.3 Alternativ Nacka trä 
Hellner och Modig (2011) säger att 10 % av byggprojektets resurser förbrukas i olika former 
av slöseri tom t.ex. väntan, stillastående maskiner och materialspill. Genom att använda 
Nacka Trä som leverantör kan Skanska beställa en mindre mängd gipsskivor per gång. Detta 
leder till att mindre material behöver förvaras ute på byggarbetsplatsen och därmed kan också 
onödiga rörelser på byggarbetsplatsen minska. Nacka trä har sin kompetens inom 
byggbranschen vilket de andra leverantörerna inte har. Utnyttjar Skanska denna kompetens 
kan de förmodligen minska skador på material och väntetiden för material i och med att 
Nacka trä kan sköta sig själv vid lossning på byggarbetsplatsen. I kapitel 7.1 visar 
känslighetsanalysen på att det går spara in pengar på att Nacka Trä använder kranbil istället 
för teleskopslastare vid leverans av gips. Då kan Skanska frigöra både personal på 
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byggarbetsplatsen och spara in pengar på att inte behöva utnyttja teleskopslastare. Intervjuer 
med arbetsledare på plats visar att dessa många gånger väljer att beställa från Nacka Trä dels 
att det är smidigare att beställa från dessa och att det är kortare ledtider från Nacka Trä. Till 
stor del finns möjligheten att få leveransen samma dag som beställningen görs alternativt 
dagen efter beställningstillfället. Skulle vidare studier göras där hela materialkedjan räknas 
med skulle Nacka träs kostnad kunna minska ytterligare.   
 

8.4 De tre alternativen hur ett hållbarhetsperspektiv 
Ekonomisk hållbarhet syftar på vad som är bäst för Skanska som företag ur ekonomisk 
synvinkel. När en totalkostnadsanalys görs inkluderas alla kostnader som tillkommer vid 
inköp av en produkt. Det som är bäst ur ett ekonomiskt perspektiv är det alternativ som är 
billigast ur ett totalkostnadsperspektiv. Det gäller att det går att räkna på samtliga 
kostnadsfaktorer, dock är det viktigt att den lägsta kostnaden utvärderas där andra faktorer 
beaktas. Det skulle mycket väl kunna vara så att produkten med lägst inköpspris blir dyrast i 
längden. Social hållbarhet handlar mycket om att arbetsförhållandena för de som arbetar är 
bra. De som fraktar gods i alternativ Knauf saknar ofta mycket av den skyddsutrustning som 
Skanska kräver på deras arbetsplatser. Under en observation kom lastbilschauffören i tofflor 
och mjukisbyxor utan någon varselväst eller hjälm på sig. Det bör vara chaufförens företags 
ansvar att se till så dessa regler uppfylls och att skyddskläderna finns i varje bil. Skulle en 
olycka ske vid lossning av gips har chauffören ingenting som skyddar honom från att skada 
sig vilket är mindre bra ur en arbetsmiljösynpunkt. Under några av de intervjuer som hållits 
med personal på Skanska har det framkommit att chaufförerna i alternativ Nacka trä och DHL 
följer de säkerhetsdirektiv som finns. De olika alternativen påverkar miljön olika mycket, 
alternativen kräver ungefär lika långa transporter eftersom gipsskivorna kommer från samma 
fabrik och färdas lika lång sträcka. Alla alternativen kräver större lastbilar vilket också gör att 
bullernivån bör bli densamma och de tar också ungefär lika stor plats i trafiken vilket gör att 
de alla bidrar till trängsel lika mycket.  
 

8.5 Diskussion kring studiens validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är enligt Kvale och Brinkman (2014) ett verktyg för att visa på om 
studiens resultat är rätt. Om modellen går att upprepa med samma resultat är reliabiliteten hög 
och om de metoder som använts i studien är relevanta är också validiteten hög.  
 
För att säkerställa validiteten i rapporten har författarna använt ett kritiskt förhållningssätt till 
de metoder som använts för datainsamling. I studien har sju intervjuer genomförts för att 
kunna få med så många åsikter som möjligt och för att ge författarna något att jämföra med. 
Har uppgifterna i intervjun gått isär har författarna sett kritiskt på uppgifterna och valt det 
som ansetts rimligast. Det finns alltid en risk med intervjuer eftersom respondentens egna 
värderingar läggs in i hur den personen väljer att svara. De sju intervjuerna som gjorts med 
olika personer på Skanska har givit författarna en god uppfattning kring de problem och 
fördelar som finns med de olika alternativen. Dock kan intervjuernas validitet diskuteras då 
det enbart är sju intervjuer som gjorts och att dessa ofta kan spegla personliga åsikter. Det kan 
resultera i att ett visst alternativ föredras framför ett annat och därmed riskerar svaren att bli 
orättvisa. 
 
Den data som används i modellen är aldrig exakt på grund av olika faktorer. Dels är vissa 
värden uppskattningar från Skanska eller författarna medan vissa kostnader gäller för ett visst 
bygge men inte för andra. De kostnader som används i modellen har diskuterats med 
handledare på både Skanska och universitetet för att de siffror som används ska anses rimliga. 
Detta ger dock ingen garanti för att värdena stämmer till fullo, kostnaderna som används är 
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enbart uppskattningar och bör ses kritiskt på vid användande av resultat. Kostnaderna för  
administration råder det en stor osäkerhet kring och det beror främst på att ingen säkerställd 
data finns att tillgå. Personalkostnader är en kostnadspunkt där dess validitet kan diskuteras  
främst gällande Knaufs kostnadspost. I totalkostnadsmodellen är det samma personalkostnad 
på samtliga alternativ. Via observationer som gjorts kan det tilläggas att Knaufs 
personalkostnader i verkligheten förmodas vara högre än det som presenterats på grund av 
svårigheter vid lossning. Observationerna är dock inte statistiskt säkerställda vilket leder till 
att de faktorer som påverkar personalkostnaderna inte kan användas i beräkningarna. 
   
Via observationerna har iakttagelser gjorts för att bekräfta den information som givits, mycket 
av det som sagts i intervjuerna har bekräftats men observationerna har också gett en god bild 
av hur själva lossningsprocessen fungerat. Vid en av observationerna tog lossningen av 
gipsskivorna från Knauf mycket längre tid än vanligtvis, dock bör det tilläggas att 
observationerna inte är statistisk säkerställda. Skulle flera observationer göras över en längre 
tid finns möjligheten att resultatet av observationerna hade kunnat se annorlunda ut.  
 
Enligt Eliasson (2013) kan ett resultats reliabilitet mätas i hur resultatet förändras om 
modellen appliceras på liknande upplägg. Detta har gjorts genom en känslighetsanalys, här 
har bland annat olika värden ändrats. Vid analysen ändrades inte resultatet och därmed anses 
modellen ha god reliabilitet.  
 
Validitet innebär att de metoderna som använts för datainsamling är rätt för den aktuella 
studien. De intervjuer som gjorts har använts för att samla in åsikter om de olika alternativen 
men också till viss del för att samla in en del data om kostnaderna som använts i modellen. 
Intervjuerna anses nödvändiga då det kommit fram att kostnaden för ett alternativ inte ger 
helhetsbilden om vad problemet är. Observationerna som gjorts anses också nödvändiga för 
att dels ge författarna bättre kunskap i hur arbetet på en byggarbetsplats fungerar och dels ge 
författarna en inblick i hur en lossning går till. Observationer har också gjorts efter lossning 
för att se hur materialhanteringen går till efter att gipsskivorna lossats till att de ligger på den 
plats där de ska användas. Datainsamlingsmetoden som används är främst insamling av data 
till modellen genom Skanskas databaser. Dessa har sedan analyserats för att få fram ett 
resultat för studien. Genom att alla dessa metoder använts anses studien ha god validitet.  
 

8.6 Sammanfattning av diskussion 
Sammanfattningsvis finns det stora utmaningar för Skanska med att välja ett koncept som 
passar deras olika projekt runt om i Sverige. I och med att det är så pass varierande 
förutsättningar också mellan cityprojekt är det svårt att bestämma ett specifikt koncept som 
passar alla projekt bäst. Det finns också svårigheter med att synen på Knauf inte är densamma 
på strategisk och operativ nivå. Kanske bör Skanska få in ”logistikfilosofin” i sitt arbete för 
att ordna upp de logistiskrelaterade problem som finns i verksamheten. Hållbarhetsmässigt är 
det svårt att avgöra vilket av alternativen som är bäst då det krävs mer information kring 
denna fråga. Ska ett koncept gälla för alla är det viktigt att samtliga parter sluter upp bakom 
det och arbetar för att det ska fungera så bra som möjligt. Validiteten och reliabiliteten anses 
god i studien då alla de metoder som använts är relevanta och det går också ändra värden i 
modellen utan att resultatet ändras. 
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9. Slutsats och rekommendationer för vidare studier 
 

9.1 Slutsats  
De slutsatser som kan dras är att det alternativ med lägst totalkostnad inte alltid är det bästa. I 
detta fall så är Knauf det alternativ med lägst totalkostnad men även det alternativ med de 
största problemen gällande leveranser och lossning. Det alternativ som är det bästa ur en 
helhetsbild är Nacka Trä. Nacka Trä är alternativet som har högst totalkostnad men som även 
visat sig vara det alternativ som är det mest smidiga och flexibla ur en helhetsbild. Ytterligare 
slutsatser kan ses i punktform nedan.  
 
De huvudsakliga slutsatserna skrivs i punktform nedan: 
  Knauf är billigast ur ett totalkostnadsperspektiv 

 Lossningstiden för Knaufs transporter är generellt längre än för Nacka trä och DHL 
 Knaufs transporter följer inte de krav på JIT som Skanska ställer 
 Förekommer defekter på material vid leverans från Knauf 
 Knaufs chaufförer följer inte de givna säkerhetskrav som Skanska satt upp 
 Terminalisering vid transport av en produkt är ej lönsamt 
 Kranbil är den mest flexibla och fördelaktiga transportlösningen 
 Materialkostnaden för Nacka trä ökar totalkostnaden 
 Resultatet beror mycket på hur stort bygget är i kvadratmeter  

9.1.1 Frågeställningar 
I början av examensarbetet valdes fyra frågeställningar och det är nu dags att besvara dessa.   
  Hur fungerar konceptet med Knauf som Skanska ska använda av sig idag? 

Alternativ Knauf är det billigaste ur ett totalkostnadsperspektiv när det kommer till inköp och 
transport av gips. Däremot fungerar inte konceptet när det kommer till själva 
lossningsmomentet. Intervjuer och observationer har visat att lossningsprocessen med Knauf 
leder till problem på byggarbetsplatsen på grund av försenade transporter, lastbilar som inte är 
anpassade för byggarbetsplatsen och dålig kommunikation mellan chaufför och 
lossningspersonal. Detta gör att en lossningsprocess som ska ta en viss tid blir försenat och 
leder till extra kostnader.  
  Vilka kostnader uppkommer vid val av de olika transportalternativen? 
Tabell 20 visar de kostnader uppstår för de olika alternativen, terminalskostnader uppstår 

enbart i alternativ DHL. De kostnader som är högst är material- och transportkostnader, de 
lägsta är kostnaden för administration och kapitalbindning. Varje specifik kostnad för de olika 

kostnadsposterna kan ses i kapitel 6.  
 

Tabell 20 – Kostnader som uppstår för de olika alternativen 

Materialkostnader Personalkostnader Kapitalbindning Terminalkostnader 
Administrationskostnader Transportkostnader Betalningskredit 

  Vilket av de tre alternativen ger upphov till den lägsta totalkostnaden vid transport av 
gipsskivor för Skanska? 
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Resultatet av förstudien visar att Knauf är det billigaste alternativet följt av DHL och slutligen 
Nacka trä. Det som gör att Nacka trä blir dyrast är den höga materialkostnaden och 
kapitalbindningen därmed blir högre. DHL har en terminalkostnad samt en extra 
transportkostnad mellan terminal och byggarbetsplats som gör att detta alternativ blir dyrare 
än Knauf.  
  Vilket av alternativen är det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv?  
 
Ur ett miljöperspektiv är Knauf det bästa alternativet, då det är färre transporter som kommer 
till byggarbetsplatsen, vilket leder till mindre miljöpåverkan. Ur ett socialt perspektiv är DHL 
och Nacka Trä de bästa alternativen på grund av att stressmomenten minskas vid leveranserna 
och ur en ekonomisk hållbarhet är Knauf det bästa alternativet på grund av att Knauf har lägst 
kostnader ur ett totalkostnadsperspektiv. Dock rekommenderar författarna att en djupare 
analys av detta sker för att bättre resultat ska kunna fås. 
 

9.2 Rekommendationer 
Sammanfattningsvis rekommenderar författarna Skanska att göra fortsatta studier inom 
området för att få tydligare värden att sätta in i totalkostnadsmodellen. I ett 30 miljoner kronor 
projekt är skillnaden mellan alternativen inga stora kostnader och det kan därför vara värt att 
göra en djupare analys då det också finns en viss felmarginal i modellen. Skanska bör inte 
byta transportsätt av gipsskivor i nuläget då totalkostnaden är lägst för detta alternativ, 
däremot finns det mycket förbättringar som kan göras på både strategisk och operativ nivå. En 
annan studie som vore intressant att undersöka är hur mycket miljöpåverkan de olika 
alternativen har. Hypotetiskt sett skulle DHL-alternativet vara ett bättre alternativ om fler 
produkter inkluderas eftersom det då blir färre transporter i den centrala staden.  
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