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ABSTRACT
In today’s construction industry there is a great prevailing competition and construction
companies must therefore strive to minimize their costs as much as possible. The biggest cost
item in the construction industry is the cost for materials and that’s why it’s most likely there
the companies tries to save money. One way to lower the purchase price of materials is to use
low-cost sourcing that is to choose suppliers from low-cost countries or outsource parts of
their production to low-cost countries. The main advantage with low-cost sourcing is the
generally lower purchase price of the materials which also is the aspect most companies
places most focus on. What is usually not taken into consideration is the logistical conditions
a low-cost country may cause, which can cause problems and additional costs to the client.
Gotec, a building- and management company, is currently on stage one of a construction
project in Vallastaden, Linköping. For this stage did Gotec conclude an agreement with the
Polish framework supplier Baumat, which said that Baumat is to deliver all framework for
Gotecs constructions during the project. The choice of supplier is mainly based on the low
purchase price that Baumat offers, but Gotec have during the project discovered some
problems with Baumat as supplier. One problem that Gotec did discover is that the
communication has not worked out as well as they hoped, this because the knowledge in
English is limited in the Baumat company. There have also been problems with late deliveries
and the flexibility. These problems have led to additional costs for Gotec and Baumat during
their cooperation.
This case study investigates which supplier that would be the best option for Gotec to use
during stage two of Vallastaden. One framework supplier from Sweden or one framework
supplier from a low-cost country. The suppliers investigated are Gotecs current supplier
Baumat that is representing a supplier from a low-cost country, and Strängbetong which is
representing a supplier from Sweden.
To make the comparison of the two suppliers, a total cost analysis was used where the
relevant cost items was identified during a process flow mapping. The input used in the
analysis and flow mapping has been collected by interviews, observations and two offers that
Gotec got from Baumat and Strängbetong.
The case study shows that Baumat has the lowest purchase price when it comes to the
framework but they are more expensive than Strängbetong when it comes to transport-,
assembly- and storage costs. Even so the total cost is lower with Baumat as supplier, even if
the additional costs that is left out in the calculations is included. Strängbetong on the other
hand has a shorter lead time for their framework deliveries which should result in a better
delivery reliability and delivery precision.
This study gives Gotec a recommendation that they should go on with their cooperation with
Baumat even during stage two of Vallastaden. This therefore Baumat is the cheaper option of
the two suppliers and the problems that occurred during stage one should be avoided during
stage two. Gotec and Baumat do now know their weaknesses and therefore should work to
solve these before stage two. Having a well-established relationship between partners is very
important and therefore, Gotec is recommended not to change supplier.
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SAMMANFATTNING
I dagens byggbransch finns det en stor rådande konkurrens och byggföretagen måste därför
eftersträva att minimera kostnaderna i största möjliga mån. Den största kostnadsposten inom
byggbranschen är materialkostnad och därför oftast där mest krut läggs på att spara in. Ett sätt
att sänka inköpspriserna på material är att använda sig av lågkostnadssourcing, dvs. att välja
leverantörer från lågkostnadsländer eller outsourca en del av sin produktionsverksamhet till
ett lågkostnadsland. Den största fördelen med alternativet lågkostnadssourcing är att priserna
på byggnadsmaterial generellt sett är lägre och det är också den aspekten många företag
lägger störst fokus på. Det som då inte brukar tas i lika stor beaktning är de logistiska
förutsättningarna som kan orsaka problem och extra omkostnader för beställaren.
Gotec, som är ett bygg och förvaltningsföretag, är just nu inne på etapp ett av ett byggprojekt
i Vallastaden, Linköping. För etapp ett slöt Gotec ett avtal med den polska stomleverantören
Baumat, att de skulle leverera samtliga stommar till Gotecs byggnader i projektet. Valet av
leverantör baserades till största del på det låga inköpspriset. Dock upplever Gotec idag att det
har uppstått vissa problem med Baumat som leverantör. Ett problem som Gotec upplever är
att kommunikationen inte har fungerat så bra som de hade hoppats på, detta då engelskan är
ytterst bristfällig inom Baumat. Andra problem som märkts av under samarbetet är bland
annat att flexibiliteten och leveransprecisionen inte har varit perfekt. Detta har lett till att
leveransförseningar har uppstått som i sin tur har givit upphov till extra kostnader, så kallade
ÄTOR.
Denna fallstudie utreder vilken leverantör av stommar som skulle vara det bästa alternativet
för Gotec att använda sig av vid ett byggprojekt i Vallastaden i framtiden. En leverantör från
ett lågkostnadsland eller en leverantör från Sverige. De leverantörer som utreds är Gotecs
nuvarande leverantör Baumat som representerar en leverantör från ett lågkostnadsland och
Strängbetong som representerar en leverantör från Sverige.
För att göra jämförelsen av leverantörerna så används en totalkostnadsanalys där de relevanta
kostnadsposterna först identifierats genom en processflödeskartläggning. Den indata som
används har samlats in genom intervjuer, observationer samt två offerter som Gotec fått
tillgång till från Baumat respektive Strängbetong.
Studien visar att Baumat är det billigaste alternativet sett till inköpspris av stommarna men är
istället dyrare när det kommer till transportkostnad, monteringskostnad samt
lagerföringskostnader. Den totala kostnaden blir dock lägre om Gotec skulle använda sig av
Baumat även om de ÄTOR som uteslutits i beräkningarna tas med. Strängbetong i sin tur har
kortare ledtider för sina stomleveranser vilket bör medföra en högre leveranspålitlighet och
leveransprecision.
Den rekommendation som studien ger till Gotec är att inför en eventuell etapp två av
Vallastaden, fortsätta sitt samarbete med Baumat. Rekommendationen bygger på att Baumat
är det billigare alternativet av de två undersökta leverantörerna och att de problem som
uppstått mellan parterna under etapp ett bör kunna undvikas i framtiden. Gotec och Baumat
känner nu till varandras fel och brister, vilket gör att de inför etapp två kan arbeta på att lösa
dessa så att inte samma problem uppstår igen. Att ha en väl uppbyggd relation mellan
samarbetspartners är väldigt viktigt och därför rekommenderas Gotec ej att byta leverantör.
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NOMENKLATUR
Nedan presenteras den nomenklatur som används för denna studie.
Beteckning
Slottid
Stomme

Sandwich wall

Massive wall

Filigree slab
Generalentreprenad

ÄTA

Prefabricerad

Fasadputs

Skalväggar

Flytspackel
Plattbärlag

Byggnadsprisindex (BPI)

Förklaring
En förhandsbestämd tid när leveransen skall
komma till byggnationen.
De byggnadsdelar som utgör den bärande
eller stabiliserande funktionen till en
byggnad. T ex. bjälklag, väggar, tak, golv.
Är ytterväggarna på en byggnad eller
liknande och utgör därmed byggnadens
exteriör.
Är ytterväggarna på en byggnad eller
liknande och utgör därmed byggnadens
interiör.
Typ av bjälklag som i detta fall utgör
stommen för golven.
Innebär att ett avtals skrivs med en
generalentreprenör som sedan upphandlar
och ansvarar för alla övriga
underentreprenörer samt material och
byggvaror.
Benämningen av ändrings-, tilläggning- och
avgående arbete som kan uppkomma vid ett
byggprojekt.
Förtillverkade byggelement som
transporteras direkt från fabrik till
byggplatsen.
Ett tunt ytskikt på ytterväggen vars uppgift är
att skydda väggen samt ge ett estetiskt
tilltalande utseende.
Halvfabricerat väggelement. Två
sammanbundna färdigarmerade betongskivor
som färdiggjuts på plats.
Används för golvavjämning.
En betongskiva med armering klar för färdig
gjutning. Undersidan är klar för målning och
elementet är färdigt för installationer.
Används till golv/tak och för att spara tid på
bygget.
Ett sätt att mäta kostnadsförändringen för
både nyproducerade bostäder och särskilda
varor som används i byggandet.
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1 INLEDNING
Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till problemet, de företagen som skall studeras
samt de problem som finns, vilket leder vidare till syfte, mål, frågeställningar och
avgränsningar.

1.1 Problembakgrund
I och med den rådande konkurrensen inom byggbranschen så försöker de flesta byggföretagen
idag pressa priserna på sina byggen. Den enskilt största kostnadsposten (som står för hela 45%
av byggkostnaden) är inköp av material (Sveriges Byggindustrier, 2014), och ett sätt att pressa
kostnaderna för byggföretagen är att se över just inköpspriset på material. En vanlig metod
som används just för att pressa inköpspriserna är att välja leverantörer från lågkostnadsländer,
så kallad lågkostnadssourcing (Lorentz et al, 2014; Oskarsson et al, 2013). En viktig aspekt
som många företag tyvärr inte tar i tillräckligt stor beaktning vid val av leverantörer från
lågkostnadsländer är logistikkostnaderna (Oskarsson et al, 2013). Leveranserna blir oftast
längre, krångligare och därmed i slutändan dyrare än beräknat, vilket i sin tur leder till en hög
totalkostnad. Därför är det viktigt att titta på den totala kostnaden och inte endast inköpspriset
i de sammanhang då företagen överväger att välja en leverantör från ett lågkostnadsland
(Oskarsson et al, 2013).
Karlsson & Winterberg (2015) menar på att det går att spara in cirka 12 % av de totala
kostnaderna genom att välja en leverantör från ett lågkostnadsland. Dock finns det risker med
ett sådant byte i form av minskad flexibilitet, förändrad kostnadsfördelning, ökade
kommunikationssvårigheter samt brister i leverantörers kunskap och utrustning. Fredriksson
& Jonsson (2009) menar i sin undersökning att även om inköpspriset blir billigare från ett
lågkostnadsland så kan egenskaperna hos deras försörjningskedjor påverka den operativa
verksamheten i Sverige negativt. Detta kan medföra att den totala kostnaden i slutändan ändå
blir högre även om inköpspriset per enhet är lägre.
Ett företag inom byggbranschen som har valt att använda sig av en leverantör från ett
lågkostnadsland är Gotec. Gotec som valde en stomleverantör från ett lågkostnadsland baserat
på det lägre inköpspriset, har med tiden upplevt flera av dessa problem som Karlsson &
Winterberg (2015) och Fredriksson & Jonson (2009) beskriver.

1.2 Problembeskrivning
Gotec Real Estate AB bygger för närvarande fastigheter i Vallastaden, Linköping (se mer om
Gotec i kap 1.7.1). Byggandet i Vallastaden är uppdelat i etapper och är just nu inne på etapp
ett. För etapp ett upphandlade Gotec att få bygga två fastigheter och tecknade då för projektet
ett avtal med en polsk leverantör av stommar, Baumat. Avtalet säger att Baumat skall leverera
samtliga stommar till dessa två fastigheter till ett på förhand avtalat pris. Det var baserat på
detta pris som valet föll på Baumat istället för någon annan stomleverantör.
Avtalet med Baumat medförde dock en del problem för Gotec. Först och främst uppstod
språkbarriärer mellan Gotec och Baumat, både inom de strategiska delarna och de operativa
delarna. På grund av att lastbilschaufförerna som kommer med leveranserna från Polen är
polska och har bristande kunskaper i engelska så behövdes en polsk kranförare på bygget för
att kommunikationen skall fungera. Utöver det behövdes det då också en polsk arbetsledare
på bygget för att minska språkbarriärerna och därmed också polska byggarbetare. Även
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personalen på Baumats strategiska delar har bristande kunskaper inom engelska vilket
medfört att Gotec även behövt anställa en person som tolk på mötena mellan parterna.
Ytterligare problem som uppstått är ett problem med byggkranen. Gotec hade fått uppgifter
från Baumat att stommarna vägde en viss vikt, och då hyrt en kran som skulle klara den
belastningen. När sedan stommarna kom fram till bygget insåg man att stommarna vägde för
mycket för den redan inhyrda kranen. Gotec blev därmed tvungna att byta kran, något som
orsakade ytterligare kostnader för företaget.
Utöver kommunikationsproblemen och problemet med kranen så var även stommarna från
Baumat konstruerade så att Gotec blev tvungna att köpa även andra delar från dem, som till
exempel balkonger och balkongräcken. Detta gjorde att valmöjligheterna på design och pris
minskade drastiskt. Ytterligare ett problem som Gotec upptäckte med Baumat var att det
ibland blev förseningar med stomleveranserna. I och med att Gotec är ett mindre byggföretag
på marknaden så kan deras leveranser försenas till fördel för ett större företags leveranser som
använder samma leverantör. Gotec har även upplevt att leveranser inte har kommit i rätt
ordning vid enstaka tillfällen. Vid ett tillfälle blev bygget ståendes en tid på grund av att en
lastbil ifrån Baumat ej hittade fram till bygget, och därmed missade sin slottid. Eftersom
monteringen sker direkt från avlastningen så blev då bygget samt efterföljande lastbilar
stående då dessa ej heller kunde lastas av. Gotec har på grund av dessa problem börjat fundera
över sitt val av stomleverantör och vill veta om ett svenskt alternativ skulle vara bättre för dem
inför en eventuell etapp två av Vallastaden.

1.3 Syfte
Syftet är att göra en jämförelse mellan lågkostnadssourcing och att använda en leverantör från
Sverige.

1.4 Mål
Målet är att med hjälp av en totalkostnadsanalys ta fram ett beslutsunderlag för val
av stomleverantör inför liknande projekt som det i Vallastaden.

1.5 Frågeställningar
För att uppfylla syftet så har ett antal frågeställningar tagits fram som presenteras nedan.
Dessa frågeställningar skall hjälpa till med att ta fram de viktigaste aspekterna att ta hänsyn
till, hitta eventuella skillnader mellan leverantörerna i deras flöden samt peka ut de viktigaste
kostnadsförändringarna. Detta i sin tur kommer ge ett bra underlag för en totalkostnadsanalys
och diskussion kring vilken leverantör som är det bästa alternativet för Gotec.
Under studien skall följande frågeställningar besvaras:
•
•

Vad finns det för aspekter att ta hänsyn till vid en lågkostnadssourcing?
Hur ser flödet ut för stommarna från tillverkning till bygget för de respektive
leverantörerna?
• Vilka kostnadsposter skulle påverkas av ett leverantörsbyte av stomleverantör för
Gotec?
• Vilken leverantör bör Gotec välja vid en eventuell etapp 2 av projekt Vallastaden?
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1.6 Avgränsningar
Studien avgränsas till att ej undersöka några andra alternativ av stomleverantörer än Baumat
som representerar ett lågkostnadsland samt Strängbetong som representerar Sverige. Inga
andra kostnadsposter än de kostnadsposter som är direkt anknutna till leveranserna av
stommar kommer att undersökas. Studien kommer ej att undersöka något annat fall än Gotecs
fall i Vallastaden, där undersökningen även avgränsar sig till att undersöka två stycken
betonghus. Inga eventuella returflöden av stommar undersöks. Inga andra leveranser än
leveranserna av stommar från produktion till montering undersöks. I totalkostnadsanalysen
avgränsar sig studien från de två sista stegen i Oskarsson et als. (2013) ”steg i ett
förändringsarbete” dvs. genomföra förändringen och följa upp resultatet.

1.7 Företagsbeskrivning
I detta avsnitt beskrivs de företag som inkluderas i studien, dvs. Gotec Real Estate AB,
Baumat samt Strängbetong.
1.7.1 Gotec Real Estate AB
Gotec Real Estate AB är ett fastighetsförvaltningsbolag i Linköping som både bygger och
förvaltar lägenheter, främst i Östergötland. Gotec omsatte enligt Allabolag (2017) cirka 6 200
000 kr år 2015 och gjorde ett resultat på minus 5 500 000 kr. Enligt Adolfsson (2017) äger
företaget idag 24 stycken fastigheter och håller just nu på att bygga ytterligare tre fastigheter i
Linköping. Dessa tre fastigheter ingår i ett projekt kallat "Vallastaden" som Linköpings
kommun bedriver. Grundtanken bakom projektet Vallastaden är att försöka bygga ihop
Linköpings innerstad med universitetet i Vallaområdet, som är arbets- och studieplats för 20
000 personer och med Mjärdevi Science Park som är arbetsplats åt ytterligare 6 000 personer
(Adolfsson, 2017).
1.7.2 Baumat Sp.zo.o.
Sedan 1990 har Baumat funnits på byggmarknaden och är en tillverkare av främst
prefabricerade betongelement samt fullt monterade betongmoduler. Baumat är ett polskt
företag som både står för konstruktion och tillverkning av stommar och har sina
tillverkningsfabriker i Toruń och Bydgoszcz. Baumats tillvägagångsätt för prefabricering och
de tillverkade produkterna har gjort det möjligt att upprätta många byggnader även utanför
landets gränser, däribland exempelvis Sverige och Norge (Baumat, 2016).
1.7.3 Strängbetong AB
Strängbetong är ett svenskt företag som är landets största tillverkare av prefabricerade
betongelement och är en del av Consoliskoncernen. Strängbetong har idag 1200 anställda och
har sin verksamhet belägen på 12 platser i landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och man
har fabriker på orter som exempelvis Örebro och Hudiksvall. Företagets utgångspunkt är
färdiga koncept för varje typ av bygge och anpassas efter projektets förutsättningar.
Strängbetong tillverkar betongelementen i sina fabriker och levererar delarna till respektive
bygge där Strängbetong själva står för montering (Strängbetong, 2014a; Strängbetong,
2014b).

1.8 Rapportstruktur
Det inledande kapitlet i rapporten, kapitel 1 beskriver problembakgrunden, syfte, mål,
frågeställningar samt de företag som omnämns under studien. Kapitel 2 är den teoretiska
referensram som används under studien och behandlar bland annat teorier kring supply chain
management, logistik, bygglogistik osv. Nästa kapitel, kapitel 3 presenterar sedan teorin kring
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de datainsamlingsmetoder som studien använder samt beskriver hur genomförandet av studien
gått till. Därefter presenterar kapitel 4 den processflödeskartläggning som studien gjort för de
båda alternativen på leverantörer samt en analys av dessa. Kapitel 5 redovisar de relevanta
kostnadsposterna samt hur beräkningarna på dessa gått till. I kapitel 6 presenteras sedan
resultatet samt en diskussion kring vad resultatet gett. Därefter presenteras slutsats och den
rekommendation som tagits fram i kapitel 7. Det sista kapitlet, kapitel 8 redovisar sedan de
källor som använts under studien.
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2 TEORETISK REFERENSRAM
Detta kapitel beskriver teorier kring logistik, supply chain management, bygglogistik,
lågkostnadssourcing, leveransservice och hållbar utveckling.

2.1 Supply Chain Management
En försörjningskedja (supply chain) är en kedja av alla aktörer som ingår för att uppfylla
kundens önskemål. Det är alltså inte som många tror att det endast är det producerande
företaget och underleverantörerna som försörjningskedjan består av, utan den innehåller även
transportörer, lager, mellanlager, återförsäljare och även kunden (Chopra & Meindl, 2010).
Supply Chain Management (SCM) används för att beskriva hur olika system i en
försörjningskedja hänger ihop, det kan till exempel röra sig om försörjningssystemet,
logistiksystemet eller kundsystemet (Mentzer, 2004). Mattson (2002) skriver att för att täcka
in SCM så måste hela försörjningskedjan från råvaruframställare till slutkund studeras så att
försörjningskedjan betraktas ur ett helhetsperspektiv. Flödet av tjänster bör också omfattas i
SCM eftersom leverans av kring- och tilläggstjänster består i ökande grad av samordnade
leveranser av fysiska produkter (Mattson, 2002).

Figur 1 Olika synsätt på SCM kontra logistik med inspiration från Larson & Halldorsson (2004).

Det finns flera sätt att se på hur SCM och logistik hänger ihop och de olika synsätten
illustreras i figur 1. En traditionalist anser att SCM är en delmängd av logistik medan en
unionist anser att relationen dem i mellan är det motsatta. En re-labelist anser att SCM är en
form av samordnad logistik och en intersectionist menar att SCM och logistik hänger
samman, där SCM blir operativt så blir logistik mer strategiskt och vice versa (Larson

5

& Halldorsson, 2004). Mattson (2002) menar att logistik kan uppfattas som en delmängd av
SCM och det är även så denna studie väljer att se på relationen mellan dem. Det som skiljer
dessa begrepp åt är att logistik normalt baseras på den egna verksamheten där ett företag vill
effektivisera logistiksystemet genom intern planering och styrning (Jespersen & SkjoettLarsen, 2005). SCM fokuserar istället på det externa sambandet mellan aktörerna i
försörjningskedjan för att förbättra den generella handeln (Jespersen & Skjoett-Larsen, 2005).
Logistiken ser också till övriga företag men begränsar sig endast vanligen till närmaste
underleverantör (Mattson, 2002).

2.2 Logistik
Oskarsson et al. (2013) väljer att definiera logistik på följande sätt;
" Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera förflyttning och
lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens
behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att
materialflödet ska fungera " (Oskarsson et al, 2013).
Under de senaste tre decennierna har logistik vuxit från att endast handla om lager och
transporter till att bli en av de viktigaste delarna i företags konkurrensstrategi (Oskarsson et
al, 2013). Flexibilitet och information är efterfrågade egenskaper hos kunderna vilket har
medfört att företag idag har förbättrats inom dessa områden, men fortfarande finns det stor
förbättringspotential hos många och då blir logistik nödvändigt (Storhagen, 2003).
Grundtanken med logistik är att alla kunder skall få sina produkter eller sitt material till rätt
plats, i rätt tid och utan att det får kosta för mycket pengar, men på senare tid har också
flexibiliteten i leveranserna och informationsspridning kring leveranserna blivit viktiga
aspekter att ta i beaktning vid logistisk verksamhet (Oskarsson et al, 2013). En effektiv
logistik inom ett företag bidrar till en högre lönsamhet för företaget och det kan även leda
vidare till en högre lönsamhet hos företagets intressenter (Jonsson & Mattsson, 2011).
Storhagen (2003) beskriver ett antal punkter som företag som bedriver logistisk verksamhet
bör tänka på, de sju R:en. De sju 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) skriver att de sju R:en skall ge en bättre
uppfattning om vad logistik egentligen är och vad företag bör tänka på för att skapa en god
logistik.
Jonsson & Mattson (2011) anser likt Oskarsson et als. (2013) definition att logistik handlar
om att hela försörjningskedjan bör vara involverad och vara så kostnadseffektiv som möjligt
utan att kundens krav blir lidande. Även om varje avdelning på företaget har enskilda mål så
bör inte företagets övergripande mål åsidosättas utan en intern kommunikation mellan
avdelningar för framarbetas (Jonsson & Mattson, 2011).
Den interna kommunikationen är inte den enda kommunikation som behöver fungera för att
det skall vara en bra logistik. Även informationen till kunden bör komma ut på ett smidigt
sätt för att kunden skall bli nöjd, och även ett bra informationsflöde med underleverantörer.
IT-system har visat sig vara en effektiv lösning på detta (Gunasekaran & Ngai, 2003).
På grund av svårigheterna med att föra en god logistik så väljer en del företag att använda sig
av så kallade tredjepartslogistikföretag (3PL). Dessa 3PLföretag är specialiserade på att sköta
logistik för företag och ger därmed en spetskompetens inom området. Men även om ett
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3PLföretag anlitas så krävs det att det finns en god kommunikation för att samarbetet skall
flyta på bra (Gunasekaran & Ngai, 2003).
Målet med logistik är att uppnå hög leveransservice till lägsta möjliga kostnad (Oskarsson et
al, 2013). De flesta företag försöker upprätthålla en hög leveransservice men då en hög
leveransservice är ekvivalent med en hög kostnad och att dessa höjs parallellt (Storhagen,
2003) så blir en svårighet med logistiken då att hålla nere totalkostnaderna samtidigt som
kundens andra krav på leveransservicen uppfylls (Oskarsson et al, 2013). En avvägning som
därför ofta måste göras är att hitta balansen mellan totalkostnaden kontra leveransservicen. Ett
sätt att koppla samman kostnader med leveransservice är att sätta ett ”pris” på bristfällig
leveransservice, exempelvis vilka extra kostnader bristen på leveransservice ger upphov till
(Oskarsson et al. 2013).
Det gäller därför att vara så kostnadseffektiv som möjligt samtidigt som det ofta måste göras
avvägningar inom logistiken, där blir det ofta en vågskål mellan logistikkostnader och
leveransservice. Det kan till exempel finnas leveransserviceelement som inte är lika viktiga
för en kund som till exempel information eller att produkten kommer i tid men att det är
viktigt med lågt pris, eller så är det viktigt för kunden med bra leveransservice men att kunden
då är villig att betala mer. Det blir då en så kallad trade-off som ofta måste göras mellan dessa
logistikelement då det inte alltid går att uppfylla alla krav till max (Oskarsson et al. 2013).
2.2.1 Leveransservice
Logistiksystemet kan bidra till en bättre kundservice genom att åstadkomma en god
leveransservice, leverera materialflödesinformation eller övriga logistiktjänster (Jonsson &
Mattson, 2013). Leveransservice brukar delas upp i mindre delar som benämns som
leveransserviceelement. Elementen delas upp i sex delar som tillsammans ger en bild över vad
leveransservice innebär (Oskarsson et al, 2013).

Figur 2 Leveranserviceelementen utifrån Oskarsson et al. (2013).

Ledtid
Ledtid är tiden från att en process startar till att den är avslutad. Det kan vara exempelvis tiden
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från att ordern läggs till att leveransen mottas dvs. leveranstiden (Oskarsson et al, 2013). De
aktiviteter som tiden omfattar är planering, ordermottagning, orderbehandling samt möjlig
konstruktion och tillverkning samt distribution. För att uppnå en kort ledtid kan leveranserna
till kund ske direkt från färdigvarulager eller så kan tillverkningstiderna på produkterna
förkortas. Färdigvarulager är nödvändigt om kunden begär en kortare leveranstid än vad själva
tillverkningstiden för produkten är (Lumsden, 2012).
Leveranspålitlighet
Med levereranspålitlighet menas hur trovärdigt det är att produkten levereras på utlovad
tid (Oskarsson et al, 2013). Detta betraktas genom antalet order som levereras i tid gentemot
de totala antalet order (Lumsden, 2012). Leveranspålitligheten fokuserar framförallt på
produkter som tillverkas efter kundorder och i med det blir det en fördröjning från tidpunkten
då kunden gjort sin beställning. Leveranspålitligheten tar hänsyn till både tidiga och sena
leveranser, där sena leveranser orsakar förseningar i produktion vilket i sin tur ger upphov till
leveransförseningar. Tidiga leveranser binder istället större kapital vilket ökar
lagerhållningskostnaderna (Jonsson & Mattson, 2011). Betydelsen av leveranspålitlighet har
växt på senare tid eftersom många företag har minskat sina lager och leveranserna kommer
därmed oftare och i mindre partier. Undersökningar har visat att kunder prioriterar hög
leveranspålitlighet framför kort ledtid (Oskarsson et al, 2013).
Leveranssäkerhet
Leveranssäkerheten är av hög prioritet hos kunderna, då man vill ha rätt produkt, i rätt
kvantitet, med rätt kvalitet. En låg leveranssäkerhet kan innebära att det finns bristfälliga
rutiner kring orderhantering och dokumentation (Oskarsson et al, 2013). Vid en hög
leveranssäkerhet blir det mindre arbete för ordermottagningen då leveranserna består av rätt
produkt, rätt kvantitet och rätt kvalitet (Lumsden, 2012).
Lagertillgänglighet
Lagertillgängligheten ger en bild av förmågan att kunna leverera lagerförda produkter till
kunden direkt från lager (Oskarsson et al, 2013). Lagertillgänglighet, även benämnt
servicenivå, anger vad den procentuella sannolikheten är att en produkt finns tillgängligt
i lager vid tidpunkten då kunden efterfrågar den (Jonsson & Mattson, 2011). Produkter som
produceras mot kundorder kan inte anknytas till lagertillgänglighet (Oskarsson et al, 2013).
Information
För leverantören är det viktigt att få tidig information om kunders efterfrågan för att på så sätt
få en bättre planering i verksamheten. Kunden i sin tur vill veta vilken leveransservice
leverantören har att ge. Det innebär att ett fungerande informationsutbyte är av vikt för båda
parter (Oskarsson et al, 2013).
Flexibilitet/kundanpassning
Flexibilitet är väsentligt i den egna logistiken för att göra kundanpassningar. Att kundanpassa
innebär att kunden vill ha leveransen på ett visst sätt, exempelvis med kortare ledtid, snabbare
transporter eller ett annat emballage (Oskarsson et al, 2013). Att anpassa sig efter kundens
önskemål med en redan påbörjad order ställer högre krav på verksamheten
(Jonsson & Mattsson, 2011).
2.2.2 Totalkostnader
Ett viktigt koncept inom logistiken är totalkostnad, vilket innebär att alla kostnader som
påverkas av ett särskilt beslut i visst sammanhang tas med i beräkningen. Vid ett så kallat
förändringsarbete i ett företag så är totalkostnadsanalys ett bra verktyg att använda för att
jämföra nuläget med alternativa förslag (Oskarsson et al, 2013).
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Förutsatt att förutsättningarna har klargjorts med nuläge och alternativa förslag så är nästa
steg att identifiera relevanta kostnadsposter, nämligen vilka kostnadsposter som förändras
beroende på vilket alternativ som väljs. Därefter anpassas modellen med hänsyn till vilka
kostnadsposter som påverkas och hur beräkningarna för kostnadsposterna planeras att
genomföras. När all data är insamlad och beräkningarna är planerade så är det sista steget
att utföra dem. Resultatet bör vara tydliga så att läsaren lätt kan följa beräkningarna
(Oskarsson et al, 2013).
De kostnadsposter som är aktuella att hänsyn till i totalkostnadsmodellen är:
Lagerföring
Under lagerföring räknas de kostnader som är kopplade till lagringen av de inköpta
produkterna. Det omfattar kapitalbindningskostnader, som är de kostnader som är bundna vid
en viss investering och inte kan användas till exempelvis nya investeringar eller amorteringar.
Lagerföring innehåller även riskkostnader som är kostnader för inkuranta produkter,
försäkringskostnader samt svinn och kassering. Riskkostnaderna är bunden till storleken på
lagret, dvs. ju fler produkter det finns i lager desto högre är riskerna (Oskarsson et al, 2013).
Lagerhållning/hantering
Lagerhållning- och hanteringskostnader är kostnaderna för att driva ett lager, dvs. kostnaderna
för att driva och äga lagerbyggnaden, kostnader för personal som arbetare i lagerbyggnaden
samt den lagrings- och hanteringsutrustning som är kopplade till lagret. Kostnaderna delas
vanligt upp i posterna godsmottagning, kontroll och inlagring av produkterna samt kostnader
för lagerhållning och hantering av utgående gods (Oskarsson et al, 2013).
Transport
Transportdelen omfattar alla kostnader för administration och genomförandet av transporter.
Det berör inte transporter inom samma anläggning utan transporterna till och från företaget
och mellan företagets olika anläggningar, dvs. interna och externa transporter (Oskarsson et
al. 2013). Material under transport binder kapital eftersom det är lagerfört under själva
transporttiden och omfattar därför en kostnadspost i totalkostnadsmodellen
(Jonsson & Mattson, 2011).
Administration
De administrativa kostnaderna avser alla kostnader som är bundna till den långsiktiga
planeringen och den operativa styrningen av materialflöden (Jonsson & Mattson, 2011). Det
kan vara kostnader för exempelvis ordermottagning, orderbehandling, plock- och
transportplanering samt leveransavisering. De administrativa kostnaderna delas många gånger
upp på enskilda order, kallat ordersärkostnader och beordringskostnader. Det är av
anledningen att varje enskild order behöver orderläggning och mottagning, något som leder
till administrativt arbete (Oskarsson et al, 2013).
Övrigt
De övriga kostnaderna är svåra att gruppera men kan ha stor påverkan på totalkostnaden.
Informationskostnader: Kostnader som innefattar de informationssystem som stödjer och
driver materialflödet.
Emballagekostnader: Är kostnaderna för förpackningsmaterial som används. Det kan vara
kostnader för lastbärare, returemballage och olika kartonger för att skydda produkterna.
Materialkostnader: Är priset på de inköpta produkterna. Vid val av leverantör vägs
materialkostnaden mot de logistiska kostnader som uppkommer när materialet tas hem.
Logistikrelaterade kostnader: Syftar på kostnader som uppkommer vid olika logistiska val i
verksamheten till exempel inom produktion, försäljning och marknadsföring. Det kan handla
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exempelvis om att ett företag vill kunna ha kundspecifika varianter av produkter med en kort
leveranstid (Oskarsson et al, 2013).
Inköpspris: Produkternas inköpspris har en stor påverkan på de logistiska kostnaderna. Ett
lägre inköpspris kan medföra större beställningskvantiteter vilket leder till exempelvis större
lagerhållnings- och hanteringskostnader (Vrijhoef & Koskela, 2000).

2.3 Bygglogistik
Den största skillnaden mellan klassisk logistik och bygglogistik är att inom den klassiska
logistiken är produktionssätten och arbetsmetoderna upprepande samt materialflödena
kontinuerliga (Jonsson & Mattsson, 2011). Inom bygglogistiken däremot handlar varje nytt
projekt om nya målsättningar, en ny arbetsplats, ny organisationsstruktur, ny arbetskraft och
ny kompetens. Dessa ständiga nya projekt ger effekter för byggföretagen att det är svårt att
hitta en standard att arbeta efter för att uppnå en effektiv logistik. (Larsson, 2008)
Ala-Risku & Kärkkäinen (2006) anser att den snabba tillväxten som pågår i samhället
generellt sätter nya krav på byggprojekten och nya krav på flexibilitet. Att vara flexibla inom
byggprojekten är en ny faktor som projektledningar måste försöka lägga in för att lösa gamla
problem som byggbranschen stått inför tidigare. Införande av flexibiliteten skapar utmaningar
för leveransprocesserna av det material som behövs till varje byggarbetsplats. De största
utmaningarna de ställs inför är att skapa exakta scheman för materialet i förväg inför större
projekt. Istället väljs det idag oftast att göra mindre kortsiktiga scheman kontinuerligt för varje
etapp av ett bygge som är baserade på begränsade analyser av de projektresurser som finns
tillgängliga (Ala-Risku & Kärkkäinen, 2006).
Även om byggindustrin idag är väldigt produktionsinriktad så saknas tillräckligt med
kompetens inom bygglogistiken. Detta bör anses vara ett stort problem då byggföretagen
genom en förbättrad logistik kring hanteringen av byggmaterial uppskattas kunna spara in upp
till 50% av materialhanteringskostnaderna (Larsson, 2008).
Enligt Ala-Risku & Kärkkäinen (2006) är ytterligare ett stort problem inom byggbranschen att
material som anländer till arbetsplatsen inte finns registrerat i något system. Detta gör att
materialet måste ställas synligt på byggarbetsplatsen för att arbetarna skall veta att det
finns tillgänglig vilket medför risk för att materialet blir stulet, försvinner eller blir skadat.
Upp till 25 % av icke slutförda arbetsuppgifter inom byggbranschen står skadat material för.
En lösning som Ala-Risku & Kärkkäinen (2006) anser skulle kunna förbättra logistiken för
byggprojekten är ett utökat spårningssystem för materialet som skall anlända till
byggarbetsplatsen. Ett sådant system existerar i de flesta fall inte idag och om det existerar så
är det inte tillräckligt informativt. Tanken med spårningssystemet är att det skall vara enkelt
att följa materialet ända fram till byggarbetsplatsen och på så sätt kunna ha en mer flexibel
planering samt minska lagringen på byggarbetsplatsen (Ala-Risku & Kärkkäinen, 2006).
2.3.1 Supply Chain Management inom byggbranschen
Utvecklingen av SCM är idag bättre tillämpad inom industrin än inom byggbranschen. I
byggbranschen är det materialet som utgör den största delen av kostnaderna, något som
innebär att leveranserna för materialet också blir en stor kostnadspost för byggföretagen. Det
är av stor vikt att bli medveten om de logistiska kostnaderna och hur de relaterar till variabler
som orderstorlek samt plats och tid för leveransen (Sobotka & Czarnigowska, 2005).
Vrijhoef & Koskela (2000) skriver att SCM inom byggbranschen kan delas upp och
framställas i fyra olika roller. Målet med den första rollen är att reducera kostnaderna och
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varaktigheten på aktiviteterna. Detta fall syftar främst på att det finns material och arbetskraft
tillgängligt på byggarbetsplatsen för att undvika störningar. Det uppnås genom en god relation
och en bra kommunikation mellan byggarbetsplatsen och dess leverantörer. Den andra rollen
fokuserar mer på försörjningskedjan med minskade logistikkostnader, förkortad ledtid och
minskat lager. I roll två bör också leveranspålitligheten hos leverantören läggas i fokus. Roll
tre handlar om färre logistikaktiviteter på byggarbetsplatsen, allt fokus läggs på att aktiviteter
överförs från byggarbetsplatsen till försörjningskedjan, med det huvudsakliga målet att
fortfarande hålla nere kostnaderna. Exempel på sådana aktiviteter är bland annat kittning,
uppmärkning eller prefabricering av exempelvis stommar. Den fjärde och sista rollen går ut på
att tillämpa SCM på byggarbetsplatsen och i försörjningskedjan så att båda ingår i samma
kedja, att man knyter ihop två försörjningskedjor till en. Det som är målet är att få ett
fungerande samarbete mellan leverantörerna och slutkund, och på så sätt få fram tydliga mål
och strategier för hur man skall nå dessa.
De fyra rollerna som Vrijhoef & Koskela (2000) beskriver har inte ännu fått fullt genomslag
inom byggindustrin men några av rollerna används av en del byggföretag. Exempel på detta
är att prefabricerade artiklar som till exempel stommar köps in istället för att gjutas på plats på
bygget (Vrijhoef & Koskela, 2000).
2.3.2 Inköp inom byggföretag
I och med det råder en stor konkurrens inom byggbranschen så måste företagen hela tiden
försöka minska på kostnaderna (Frödell, 2014). Den enskilt största kostnadsposten för ett
byggföretag är materialkostnaden (Sveriges Byggindustrier, 2014). För att byggföretagen
skall uppnå lönsamhet och konkurrenskraft försöker de därför hela tiden pressa priserna på
materialet och även transporterna. Ett sätt att göra detta på är genom att skriva avtal på stora
kvantiteter eller avtal som sträcker sig över en lång tid med större leverantörer (Frödell,
2014).

Figur 3 Inköpskostnader vs logistikkostnader med inspiration från Vrijhoef & Koskela (2000).
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Vrijhoef & Koskela (2000) skriver att case-studier har visat att ju lägre inköpspriset är på
materialet, desto högre bli transport- och hanteringskostnaden på plats. Samband mellan
inköpspris och logistikkostnader kan ses ovan i figur 3. Dessa ökade logistikkostnader beror
många gånger på att lastbärarna inte är anpassade för de hjälpmedel som finns tillgängliga på
arbetsplatsen. Det lägre inköpspriset bidrar också ofta till att leveranserna och lossningarna är
sämre planerade och ger på så vis upphov till förseningar och onödiga rörelser på bygget.
Inom inköp finns det oftast två avdelningar, strategiskt inköp och operativt inköp. Det är den
strategiska inköpsavdelningen som skriver de långsiktiga större avtalen med leverantörerna
medans den operativa inköpsavdelningen sköter inköpet av materialet till respektive
byggarbetsplats för det enskilda projektet (Frödell, 2014). Samarbetet mellan dessa två
avdelningar fungerar inte alltid så bra då de har olika prioriteringar på vad som är viktigt vid
ett inköp. Den strategiska avdelningen anser oftast att det viktigaste är att det finns en bra
relation mellan byggföretag och leverantör och tycker därför att avtal alltid skall följas. Den
operativa avdelningen anser istället oftast att relationen mellan beställare och byggföretaget är
det viktigaste. Är avtalen med leverantörerna då inte tillräckligt anpassningsbara, så att
byggnadsprocessen för det enskilda bygget påverkas negativt, kan den operativa avdelningen
istället välja att sluta egna avtal med andra leverantörer. Detta är en utmaning som de flesta
byggföretag ställs inför, hur man på bästa sätt strukturerar upp inköpet för att det skall fungera
så bra som möjligt (Frödell, 2014).
Ett förslag som Frödell (2014) lägger fram som lösning på liknande problem är att skapa
tvärfunktionella inköpsorganisationer. Medarbetare från både den operativa avdelningen och
den strategiska avdelningen samarbetar för att arbeta fram avtal som skall fungera så bra som
möjligt. Ofta kan dessa avtal då komma att bli kortsiktiga eller till och med projektspecifika
då egenskaperna hos byggprojekten kan skilja sig så mycket.

2.4 Lågkostnadssourcing
Ett sätt att pressa priserna på material är så kallad lågkostnadssourcing. För att kunna definiera
lågkostnadssourcing är det lämpligt att först få en översikt över vad global sourcing är. Global
sourcing kan ses som ett samlingsnamn för lågkostnadssourcing och andra liknande termer.
Global sourcing kan bland annat definieras som tillverkning och marknadsföring på en global
basis, vilket kan till exempel handla om vilka produktionsenheter som skall tjäna vilken
marknad samt hur komponenterna skall levereras till produktionen. Global outsourcing leder
exempelvis till att stora tillverkningsföretag ofta utvecklar och säljer sina produkter i Europa
och USA men tillverkningen sker i bland annat Asien eller Latinamerika. Denna strategi
innebär att integration, samordning av inköp, utveckling av teknik och processer samt
samarbete med leverantörer bör fungera bra (Jahns & Lockström, 2007).
Outsourcing har blivit en alltmer viktig strategisk affärsfråga för företagen. Genom att
outsourca en del av sin verksamhet så kan företagen fokusera och specialisera sig på en
begränsad del av verksamheten. Detta kan leda till att företagen kan förbättra sina interna
aktiviteter och därmed få en mer kostnadseffektiv verksamhet. Att använda leverantörer från
lågkostnadsländer, dvs lågkostnadssourcing, är ett allt vanligare sätt att kostnadsbespara för
företag i västvärlden (Gadde & Jonsson, 2007). Förutom att fokusera på kostnadsminskningar
har lågkostnadssourcing i många fall blivit en strategisk nödvändighet för att upprätthålla sin
verksamhet på lång sikt (Jahns & Lockström, 2007).
Definitionen av lågkostnadssourcing lyder enligt Jahns & Lockström (2007):
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" Lågkostnadssourcing innebär att samordna och integrera upphandlingskraven av
globala affärsenheter, genom inköp av varor och tjänster från leverantörer i länder med en
lägre jämförande prisnivå jämfört med hemlandet "
Den största fördelen med inköp av material från lågkostnadsländer är de lägre priserna på
materialet (Lorentz et al, 2014). Några anledningar till lågkostnadssourcing har blivit en allt
mer använd metod är att telekommunikationen har förbättrats, många handelshinder har tagits
bort samt att globaliseringen har lett till platsfördelar för multinationella företag
(Jahns & Lockström, 2007). Dock kan fördelen med de lägre inköpspriserna från dessa länder
leda till att andra faktorer blir lidande. Faktorer som kan bli till utmaningar genom handel med
lågkostnadsländer är bland annat regler (tullar, kvoter), logistik (transportförseningar,
gränsövergång), kulturella skillnader (språk, sedvana) och osäkerhet inom länderna
(valutakursförändringar, politisk instabilitet) (Lorentz et al, 2014).

2.5 Hållbar utveckling
Logistik har länge handlat om att effektivisera transporter, lager och materialhantering så att
vinsten kan maximeras, att ha en ekonomisk hållbarhet, men på senare tid har miljön har blivit
en allt viktigare del i arbetet med logistiken. Trycket från allmänheten och även de politiska
lagar och regler som upprättats angående utsläpp, har tvingat företagen att behöva bry sig och
försöka uppnå även en ekologisk hållbarhet (McKinnon et al, 2015). Godstransporterna
påverkar såväl den lokala inandningsluftskvaliteten som bidrar med buller och vibrationer,
ökar olycksriskerna och bidrar till den globala uppvärmningen. Logistikens påverkan på
miljön har fått ökad uppmärksamhet på den senaste tiden då forskning visat att den globala
uppvärmningen är ett mycket större hot än vad som tidigare trotts. (McKinnon et al, 2015).
Utöver dimensionerna ekologisk och ekonomisk hållbarhet finns det även en tredje dimension,
social hållbarhet (McKinzie, 2004). Även om en definition på social hållbarhet är svårt att ta
fram så beskriver McKinzie (2004) det bra;
" Ett livsförbättrande tillstånd inom samhället och den process som leder dit ".
Enligt McKinzie (2004) finns det olika teorier kring dessa tre dimensionerna. En teori är att
det endast går att uppnå den ena genom uppoffring av de andra, att de står i konflikt med
varandra, exempelvis för att uppnå ekonomisk hållbarhet så behöver den ekologiska och/eller
social hållbarheten offras. En annan teori menar istället att hållbarhet inom en dimension
endast kan uppnås genom hållbarhet i de andra två (McKinzie, 2004).
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3 METOD
Kapitlet beskriver studiens genomförande samt de teorier som legat till grund för utförandet.

3.1 Design av studien
Då studien enbart studerar Gotecs projekt i Vallastaden så är det en fallstudie som utförs.

3.1.1 Fallstudie
En fallstudie innebär undersökande av ett särskilt avgränsat område och hur en specifik
händelse studeras, exempelvis en viss aktivitet (Merriam, 1994). Fallstudier anses vara särskilt
användbara vid analys och förståelse för komplexa händelser (Backman, 2008). Det finns
olika slags fallstudier och hur de används beror på situationen och vilket område som ska
undersökas (Merriam, 1994). En fallstudie kan antingen vara beskrivande (deskriptiv),
förklarande eller explorativ (undersökande) (Backman, 2008). Metoden har både fördelar och
nackdelar. Fördelarna är att hela den stora beskrivningen inte behövs tas med utan att det
räcker med ett begränsat utrymme för att ge läsaren en bra bild av verkligheten. En nackdel är
att det kan vara svårt att utifrån ett specifikt fall företräda verkligheten, vilket gör att det kan
vara svårt att dra tillförlitliga slutsatser (Ejvegård, 2009).
3.1.2 Arbetsgång
För att beskriva arbetsgången under fallstudien på ett tydligt sätt har en modell tagits, se figur
4.

Figur 4 Planerat genomförande

Första steget under studien var att samla in och läsa in sig på relevanta teorier kring ämnet.
För att detta skulle genomföras på ett bra sätt så användes litteraturstudie som metod. Efter att
litteraturstudien genomförts var nästa steg att samla in den data som behövdes. Detta gjordes
genom intervjuer med insatta personer i leverantörernas verksamhet och en observation av en
stomleverans från Baumat på byggarbetsplatsen. För att detta skulle genomföras på ett bra sätt
så lästes först metodteorier på kring datainsamlingsmetoderna. Den data som samlades in
genom datainsamlingen sammanställdes sedan i en flödeskartläggning som låg till grund för
identifiering av vilka kostnadsposter som påverkas av ett leverantörsbyte. Dessa
kostnadsposter användes sedan i totalkostnadsanalysen som ledde fram till den
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rekommendation som tagits fram. Studiens validitet och reliabilitet diskuteras sedan under
kapitel 3.4 samt under kapitel 6.2.
För att en bra totalkostnadsanalys skall kunna genomföras så följer studien Oskarsson et als.
(2013) ”Stegen i ett förändringsarbete”, som är en modell för tillvägagångssättet vid ett
förändringsarbete.

Figur 5 Stegen i ett förändringsarbete (Oskarsson et al, 2013)

Oskarsson et als. (2013) steg i ett förändringsarbete ligger sedan till grund till en mer
situationsanpassad form av modellen som tagits fram för fallstudien, se figur 6. Tanken
med att ta fram en egen modell var för att det inte är ett förändringsarbete som skall utföras
utan en analys av två olika alternativ på leverantörer.

Figur 6 Situationsanpassad modell för förändringsarbete inspirerad av Vångell (2013)
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Det första steget i ett förändringsarbete enligt Oskarsson et al. (2013) är att klargöra
förutsättningarna. Då bör frågor gällande bland annat vad projektets mål är, till exempel
kostnadsmål eller ledtidsmål, vilka delar av företaget som berörs, vad det finns för resurser till
förfogande samt hur lång tid projektet får ta (Oskarsson et al, 2013). Denna del följde även
med i den situationsanpassade modellen för ett förändringsarbete. I kapitel 1 klargör vi
studiens förutsättningar genom att först beskriva en mer allmän bakgrund till problemet. I
samma kapitel utförs sedan en mer specifik problembeskrivning igenom för detta fall och
beskrivningar av de inblandade parterna tas fram. Bakgrunden och problembeskrivningen
leder sedan fram till studiens syfte och mål.
Nästa steg som Oskarsson et al. (2013) tar upp är att beskriva och analysera nuläget samt att
föreslå alternativa lösningar och handlar om att identifiera logistiska förändringar som är
relevanta för projektet. Detta görs lättast genom en flödeskartläggning eller en
processflödesanalys som skall visa hur det aktuella material- och informationsflödet ser ut.
För att vidare kunna analysera detta flöde med till exempel en totalkostnadsanalys så behövs
det även sättas siffor på aktiviteterna. Detta görs genom att ta fram relevanta flödesrelaterade
och ekonomiska nyckeltal (Oskarsson et al, 2013). Detta steg är i den situationsanpassade
modellen istället uppdelat i tre steg. Först görs en flödesanalys av de båda alternativen,
Baumat och Strängbetong. Därefter identifieras skillnader i flödena mellan de båda
alternativen, detta presenteras under kapitel 4. Flödesanalysen bygger på den data som tagits
fram genom intervjuer och observationer. Efter flödesanalysen har genomförts så studeras
Baumat och Strängbetong ur ett totalkostnadsperspektiv. Relevanta kostnadsposter tas fram
och presenteras i kapitel 5. De totala kostnaderna för Baumat respektive Strängbetong
beräknas på den data som tagits fram genom intervjuer och dokumentgranskning av offerter.
Fjärde steget i Oskarsson et als. (2013) steg i ett förändringsarbete är att jämföra nuläget med
alternativa förslag. Genom att förutspå eller beräkna samma nyckeltal för alternativet som för
nuläget så kan man sedan jämföra dessa två. Det kan vara svårt att veta exakt hur ett alternativ
kommer arta sig och det kan vara problem med att få fram indata på ett alternativ, därför är
det klokt att testa olika värden i dessa beräkningar (Oskarsson et al, 2013). Att jämföra
alternativen tas med även i den situationsanpassade modellen men blir där det femte steget i
processen. Med hjälp av de siffror som tagits fram och beräknats i totalkostnadsanalysen så
kan en jämförelse och utvärdering mellan Baumat och Strängbetong genomföras.
Efter analysen är gjord är det dags för steg fem, välja en lösning. Även om ett alternativ
är bättre än det andra sett till nyckeltalen så betyder inte det alltid att det är det bästa
alternativet. Det finns ett antal mjuka parametrar som också bör tas med i beaktning vid ett
sådant beslut, exempelvis de etiska aspekterna, miljöpåverkan eller om förändringen är svår
att införa (Oskarsson et al, 2013). Eftersom det ej är ett förändringsarbete som skall
genomföras utan endast en rekommendation som skall tas fram, så är detta steg i den
situationsanpassade modellen kallat "rekommendation". I studien ges en rekommendation
till Gotec som är tänkt skall fungera som ett beslutsunderlag. Rekommendationen är baserad
på det resultat totalkostnadsanalysen ger tillsammans med mjuka parametrar som identifieras.
Detta presenteras tydligt i kapitel 7.
Studien berör ej de sista två stegen i Oskarsson et al. (2013) steg i ett förändringsarbete,
genomföra förändring och följa upp resultatet.
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3.2 Datainsamling
Delkapitlet beskriver de datainsamlingsmetoder som studien använder, teorier kring dessa
samt hur genomförandet gått till.
3.2.1 Litteraturstudie
En litteraturstudie utgår från syftet och forskningsfrågorna och utifrån dem ska relevant
litteratur kritisk granskas och utvärderas för att kunna ge underlag till arbetet. Tanken med en
litteraturstudie är att den skall indikera ett problem/visa på betydelsen av ett problem och
därmed vara till hjälp med att precisera problemformuleringen och även vara till hjälp med
definitioner av begrepp. Litteraturstudien skall också ge lite olika tolkningsalternativ och ett
historiskt perspektiv på problemet (Backman, 2008).
Under studien följdes Backmans (2008) råd att utgå ifrån syfte och frågeställningar för att ta
fram relevanta teoriområden. De områden som valdes för denna studie är; logistik,
supply chain management, bygglogistik, lågkostnadssourcing, leveransservice samt hållbar
utveckling. Inom dessa områden söktes sedan litteratur genom Linköping Universitets
söktjänst UniSearch.
Det är viktigt att läsa genom många källor och ta med det viktigaste samt utvärdera så att
källorna ger samma eller liknande information. För att få en snabbare uppfattning om källan så
bör fokus läggas på sammanfattningen, resultat och slutsats. Källan skall också kritisk
granskas så att den redovisar korrekt fakta, något som kan göras genom att jämföra en källa
med annan som har liknande innehåll. Det bör också verifieras om källan är hämtad från en
trovärdig sida, exempelvis från en vetenskaplig tidskrift eller myndighet (Ejvegård, 2009).
De källor som plockades fram inom varje teoriområde granskades sedan kritiskt genom att
dubbelkolla informationen med andra källor samt genom att granska vem som skrivit
artikeln/boken och vart artikeln/boken kommer från, vilket är något Ejvegård (2009) trycker
hårt på måste göras under en litteraturstudie.
Backman (2008) skriver att det finns en motstridig uppfattning till litteraturstudien som
metod, då det lätt kan ge förutfattade meningar, fördomar eller inkorporera stereotyper, vilket
kan leda till att nya upptäckter helt missas eller förbises. Vissa forskare anser därför att
litteraturstudien skall undvikas helt, medan andra förespråkar att litteraturstudien bör vara
med i orienterande syfte (Backman, 2008).
Den teori som presenteras i studien ger ett underlag för den fortsatta analysen och
diskussionen. För att inte förutfattade meningar skall bildas eller stereotyper inkorporeras som
Backman (2008) skriver så har under hela studien ett objektivt synsätt hållits.
3.2.2 Intervju
Intervju kan beskrivas som en situation av interaktion mellan två personer där en frågar och en
svarar och det är kommunikationen mellan personerna som är föremål för analys (Lantz,
1993). Intervju är en bra insamlingsmetod för att få information om en persons kunskap,
åsikter och känslor. Metoden fungerar som tillägg till andra metoder för att samla in data och
ger utförligare svar än exempelvis en enkät (Dalen, 2007). För att intervjun skall utgöra ett
värde som insamlingsmetod krävs det bland annat att datainsamlingen kritiskt granskas och
frågor besvaras som: har intervjuaren ställt de frågor som krävs? speglar det som sagts under
intervjun intervjupersonens uppfattning? (Lantz, 1993).
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Under studien gjordes fyra intervjuer och det gjordes med personer som ansågs sitta på den
information som behövdes för att besvara de frågetecken som fanns kring leveranser,
inköpspriser och transporter. Dessa intervjuer var tänkt att fungera som komplement till de
andra datainsamlingsmetoderna och skulle även samla in åsikter kring ämnena.
Planeringen av intervjun börjar med att bestämma vem intervjupersonen skall vara, därefter
bestäms vilka frågeställningar som skall tas med och hur dem skall formuleras (Dalen, 2007).
De personer som valdes som intervjupersoner var först Gotec AB:s VD Sören Adolfsson, som
skulle ge en bättre bild av Baumats leveranser, beställningsprocessen samt de problem som
Baumat inneburit för byggnationen i Vallastaden. Den andra personen som valdes till
intervjuperson för studien var Tobias Hedby, affärsansvarig vid Strängbetong AB. Tanken
med att intervjua Tobias Hedby var att få svar på frågor kring den offert som tidigare lämnats
av Strängbetong till Gotec.
Patel & Davidsson (2003) skriver att för att få fram nödvändig information utifrån frågorna
så bör två aspekter tas hänsyn till. Den första syftar till hur mycket ansvar som lämnas till
intervjuaren när det kommer till frågornas utformning och dess inbördes ordning
(strukturering). Den andra handlar om i vilken omfattning frågorna är fria för intervjupersonen
att tolka själv utifrån sin egen inställning (Patel & Davidsson, 2003). Det finns olika sätt att
förbereda en intervju, antingen som strukturerad eller som semi-strukturerad. Vid en
strukturerad intervju svarar endast informanten på de förberedda frågorna medan vid en semistrukturerad intervju kan den som utför intervjun bygga vidare, på de redan förberedda
frågorna, med följdfrågor (Bell & Waters, 2016). Om det ej finns möjlighet att personligen
träffa intervjupersonen vid genomförandet av intervjun är en metod att använda ett
frågeformulär där den intervjuade endast besvarar frågorna utan personlig kontakt. Men en
intervju där personerna möts ansikte mot ansikte är att föredra då det ger utrymme till att
frångå manuset och därmed få ytterligare information (Dalen, 2007).
Med Sören Adolfsson på Gotec genomfördes det totalt tre intervjuer. Den första intervjun som
gjordes med Gotec var en personlig semi-strukturerad intervju, där ett manus hade förberetts
på förhand men där följdfrågor på de svar som gavs ställdes. Genom att ställa följdfrågor på
de svar som gavs kunde en klarare bild ges, samt Gotecs egna åsikter kring ämnet fångas upp.
De två andra intervjuerna som gjordes med Sören Adolfsson utfördes senare, efter att studien
hade fått bättre inblick i ämnet, och dessa intervjuer var mer inriktade på kortare
uppföljningsfrågor från den första intervjun.
Intervjun som gjordes med Strängbetong gjordes som över Skype för att det skulle vara
snabbt och smidigt för båda parter. Även denna intervju var semi-strukturerad och hade ett
förberett manus med frågor inför intervjun och återigen ställdes följdfrågor på svaren för att
bekräfta så de uppfattades rätt.
Anledningen till att det enbart gjordes intervjuer med två personer under studien var för att de
personer som responderade kunde besvara samtliga frågor som studien behövde ha svar på.
Dessa två personer ansågs ha så hög trovärdighet genom sina positioner att ytterligare
kompletterande intervjuer ej ansågs nödvändiga.
3.2.3 Observationer
En observation handlar om att ha en överblick hur någon utför en uppgift eller ett moment,
där syftet är att samla information om aspekter som handlar om exempelvis beteende och
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processer (Bell & Waters, 2016). En planerad observation är det vanligaste sättet att utföra en
observation på, det finns då tydliga riktlinjer över vad som skall observeras, hur det skall
observeras och vilket område. Ett vanligt verktyg som oftast används under en planerad
observation är en observationsblankett (Bell & Waters, 2016). Den finns till för att göra
anteckningar under observationens gång och upplägget på blanketten kan se olika ut beroende
på vad som ska observeras, exempelvis kan det finnas förutsatta rutor som skall fyllas i med
tider eller antal (Kylén, 2004; Bell & Waters, 2016). Blanketten kan också vara mer fri
för observatören att fylla i sina observationer exempelvis de observerades reaktioner (Kylén,
2004).
Under studien gjordes en observation när en stomleverans från Baumat anlände till Gotecs
byggnation i Vallastaden. Det var en planerad observation och tanken med observationen var
att bilda en bättre uppfattning om hur leverans- och avlastningsprocessen såg ut när det kom
en stomleverans från Baumat.
Enligt Kylén (2004) finns det två typer av observationer, deltagande och icke-deltagande
observationer. Deltagande observation betyder att en person observerar under tiden denne
aktivt deltar under arbetets gång, det kan exempelvis vara en anställd som observerar kunder
eller sina kollegor (Kylen, 2004). En deltagande observation har en tendens att bli partisk om
observatören har en anknytning till det observerade området, vilket kan försvåra
säkerställningen av en objektiv beskrivning (Ejvegård, 2009).
Kylen (2004) säger att under en icke-deltagande observation deltar inte observatören i arbetet
utan observerar endast processen utifrån och försöker hålla sig så neutral det går. Nackdelen
med icke-deltagande observatörer är att de kanske inte förstår sig på processen som
observeras helt och hållet och därför missar viktiga moment. Observatörerna kan också även
vara antingen synliga eller dolda. En synlig observatör är alltid tydligt synlig för de arbetande
och försöker således ej att dölja sig. Nackdelen med en synlig observatör är att personalen inte
beter sig som de brukar, de kanske arbetar på bättre och snabbare eller helt plötsligt börjar
följa det utarbetade arbetssättet även om de inte annars brukar göra det. En dold observatör är
däremot inte synlig för personalen, de arbetande är alltså inte medvetna om att de är
observerade. Detta medför oftast att personalen fortsätter arbeta som de brukar och
observationen blir verklighetstrogen. Svårigheten för observatören är att hålla sig dold och
samtidigt observera. Risken finns att de som observeras känner sig iakttagna vilket kan
medföra att observationen får samma konsekvenser som en synlig. I ett fall där en dold
observation kan bli svår att utföra på ett korrekt sätt är istället en synlig observation att
föredra (Kylén, 2004).
Den observation som genomfördes var en icke-deltagande observation. Observationen
genomfördes med synliga observatörer som endast bevittnade stomleveransen på avstånd
och ej deltog aktivt i arbetet. Metoden användes för att få en så objektivbild som möjligt av
leveransen och även om Kylén (2014) skriver att en synlig observation kan ge en felaktig bild
av den verkliga arbetsprocessen så ansågs detta ej ha någon påverkan i detta fall.
Anteckningar fördes ej på någon observationsblankett utan skrevs endast ner på ett
anteckningsblock.
I och med att observationen är genomförd och anteckningar nedskrivna så är inte uppgiften
klar (Bell & Waters, 2016). Om man till exempel fått en känsla av att observationen inte gav
det resultat man var ute efter, att den var ineffektiv eller att det fortfarande saknas data så
behöver man analysera varför det blivit så (Bell & Waters, 2016). Blev observationen för
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formell, genomfördes den på fel sätt eller liknande, är frågor man kan ställa sig vid ett
eventuellt sådant skede (Bell & Waters, 2016).
Då de båda betonghusen i princip var klara vid studiens start kunde endast en observation
genomföras. Denna observation ansågs dock vara tillräcklig för att ligga till grund för
flödeskartläggningens sista del med ankomstskontroll, avlastning och montering. Under
observationen kom dock ingen transport sent som kunde styrka de uppgifter som lämnats
under intervjuer med Gotec.
Utöver observationen gjordes även ett platsbesök i Vallastaden, där information kring
stommarnas uppbyggnad samlades in. Platsbesöket var oplanerat och skedde i samband med
en av intervjuerna med Sören Adolfsson på Gotec för att få ett tydligare svar på en av
frågorna.
3.2.4 Dokumentgranskning
Information som samlats in via andra källor än intervju och observation brukar benämnas som
dokument och då är det främst skriftliga källor som kommer till nyttjande i en fallstudie. Vid
intervjuer och observationer samlas information in som sedan är öppet för tolkning. Med
dokument däremot tillhandahålls en ”färdig och rik informationskälla”, och innehåller därmed
inte samma begränsningar. Den största fördelen med användning av dokument eller
källmaterial är dess stabilitet. Det som menas med stabilitet är att dokument, i motsats till
intervju och observation, inte påverkas av personers närvaro. När dokument skall bedömas
bör dess information vara relevant för studiens syfte och frågeställningar och att
informationen kan fås fram på ett praktiskt sätt. Att bestämma pålitligheten i och riktigheten
av ett dokument är en del av forskningsprocessen. Dock skall inte endast dokument användas
som informationskälla i en studie (Merriam, 1994).
De dokument som främst har granskats i studien är offerterna som Gotec tillhandahölls från
Baumat och Strängbetong. Offerterna granskades först enskilt till en början men sattes sedan
mot varandra för att kunna jämföra dem. Det är framförallt offerterna som är den största
informationskällan i studien, men som även har kompletterats med andra källor som intervju
och observation. Studien bedömer att offerterna är pålitliga och att dem i allra högsta grad
bidrar till att uppfylla syftet och frågeställningar.

3.3 Totalkostnadsanalys
Enligt Oskarsson et al. (2013) är det första steget i en totalkostnadsanalys efter att
förutsättningar klargjorts att identifiera relevanta kostnadsposter. Detta görs i studien genom
en så kallad processflödeskartläggning som presenteras under kapitel 4. Nästa steg är enligt
Oskarsson et al. (2013) att planera hur den data som samlats in skall räknas på och sedan
räkna på dem. Under studien görs dessa totalkostnadsberäkningar under kapitel 5. I kapitel 5
presenteras även en känslighetsanalys av de totalkostnadsberäkningar som utförts för att
jämförelsen mellan leverantörerna skall vara av högre validitet och reliabilitet.
3.3.1 Processflödeskartläggning
Vid ett förändringsarbete är det viktigt att förstå hur processen ser ut i verkligheten, vilka
aktiviteter och aktörer som ingår i processen. Ett sätt att öka detta medvetande är genom att
utföra en processflödesanalys eller en flödeskartläggning (Bergman & Klefsjö, 2002). Vid en
processflödesanalys följs hela arbetsgången för att se vilka aktiviteter som ingår för en viss
produkttyp. I denna fallstudie följs de prefabricerade betongelementens flöde från det att
beställning läggs från Gotec tills det att stommarna är monterade på plats. Detta görs genom
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intervjuer med väl insatta personer i de leverantörer som undersöks och genom en
platsobservation av en stomleverans från Baumat.
Aktiviteterna dokumenteras sedan i förslagsvis ett processflödesschema där tidsåtgången,
kostnader etc., klargörs eller i ett så kallat blockdiagram som även redovisar var i
organisationen aktiviteten utförs (Olhager, 2013; Bergman & Klefsjö, 2002). De aktiviteter
som identifieras för stomleveranserna under studien åskådliggörs i ett flödesschema som
presenteras under kapitel 4.1 och 4.2.
Analysen görs för att se vilka förbättringsmöjligheter processen kan medföra och därmed
även bli medveten om vilka brister som finns. Metoden används alltså för att ge underlag till
potentiella förbättringar (Olhager, 2013).
Följande fem steg bör följas i processflödesanalysen (Olhager, 2013).
1. Identifiera och kategorisera processaktiviteterna.
2. Dokumentera processen som helhet.
3. Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar.
4. Rekommendera lämpliga processförändringar.
5. Genomföra beslutade förändringar.
Under denna studie genomförs enbart de två första stegen ”Identifiera och kategorisera
processaktiviteterna.” och ”Dokumentera processen som helhet.”, de övriga tre stegen
utesluts därmed helt från studien.
Vid en flödeskartläggning finns det en mängd olika symboler och förklaringar som kan
användas. De mest grundläggande symbolerna som används presenteras i figur 7.

Figur 7 Symboler vid en flödeskartläggning med inspiration från Oskarsson et al. (2013)

Operation/aktivitet/avdelning, dvs. rektangeln, används för att ge en bild av att någonting
utförs. Det kan handla om en förbättrande operation i produktionen, en slumpmässig aktivitet
eller en specifik avdelning i företaget där något genomförs. Triangeln illustrerar lager som
finns någonstans i flödet, exempelvis materialförråd, färdigvarulager och säkerhetslager.
Beslutspunkt kan användas för att klargöra om det finns några alternativa flödesvägar. De
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heldragna pilarna beskriver materialflödet medan de streckade pilarna används för att beskriva
informationsflödet. Pappersdokument och datorsystem kan vara väsentliga för att tydliggöra
bilden av informationsflödet (Oskarsson et al, 2013). Det är även dessa symboler som
används i denna studie.
3.3.2 Totalkostnadsberäkningar
Efter kostnadsposterna har identifierats under processflödeskartläggningen så togs formler
fram för att kunna göra jämförbara beräkningar. Dessa formler konstruerades så att det för
varje kostnadspost ficks fram ett pris på kronor per kvadratmeter, se kapitel 5.2. Detta då
ritningarna för de två offerterna skiljde sig åt. Studien delar även in kostnadsposterna i olika
undergrupper där exempelvis inköpspris har grupperats efter de olika stomdelarna.
Beräkningarna gjordes sedan i ett Excel-dokument där varje enskild kostnadspost räknades ut
var för sig och sedan multiplicerades med antalet kvadratmeter som köps in. Detta mynnar
sedan ut i ett resultat bestående av kostnaden per kostnadspost samt en totalkostnad för
respektive leverantör.
3.3.3 Känslighetsanalys
Efter att totalkostnadsberäkningar genomförts så genomfördes även en känslighetsanalys på
det resultat som fåtts fram. Detta för att få en bild över hur förändringar i kostnadsposter
skulle påverka resultatet och på så sätt få en högre validitet och reliabilitet på
totalkostnadsanalysen.
Känslighetsanalysen gick till så att resultatet av totalkostnadsberäkningarna ställdes emot
varandra för respektive kostnadspost och leverantör för att jämföra hur de står sig emot
varandra. Det fördes sedan ett logiskt resonemang för att ta fram olika scenarion som inte
kändes allt för osannolika, som skulle användas för känslighetstester. Dessa scenarion
beräknades sedan på samma sätt som de tidigare totalkostnadsberäkningarna men med vissa
förändrade parametrar efter hur scenariona såg ut. Det framtagna resultatet av
känslighetstesterna analyserades för att sedan tas upp i diskussionen.

3.4 Validitet och reliabilitet
Validitet handlar om att studien verkligen undersöker det som det som den är tänkt att
undersöka, dvs. att undersökningen är giltig (Ejvegård, 2009). Validitet bör genomsyra hela
studiens innehåll för att granska resultatens rimlighet, trovärdighet samt tillförlitlighet (Kvale
& Brinkman, 2014) och för att hålla en hög validitet är det viktigt att vara medveten om vad
studiens frågeställningar kommer att resultera i (Eliasson, 2013). För att testa validiteten i en
fallstudie är det viktigt att flera beviskällor används (Yin, 2009).
Genom att ta fram relevanta frågeställningar som skall hjälpa till att uppfylla syftet, och att
sedan använda dessa för att samla in rätt data, hålls en hög validitet genom hela studien.
Studien har använt sig av metoder och källor som framförallt intervjuer, dokument och
observationer, vilket har hjälpt studien att besvara dess frågeställningar. De valda
respondenterna till intervjuerna valdes just därför att de kunde tänkas sitta på den information
som behövdes till datainsamlingen för att senare kunna besvara frågeställningarna. Frågorna
till intervjuerna har formulerats så att de är enkla att förstå och intervjuerna var baserade på
ett manus till respektive semi-strukturerad intervju. Manuset kunde byggas på med följdfrågor
för att relevant information till studien.
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Ett sätt att analysera och bedöma data i en fallstudie är att använda en logisk modell (Yin,
2009). Denna studie använder Oskarsson et als. (2013) totalkostnadsmodell för att beräkna
kostnaderna och analysera respektive leverantör. Det kan förekomma olika metoder som
mäter och säger samma sak men för att mäta och jämföra information som beskriver samma
sak så måste dem utgå ifrån samma grunder (Ejvegård, 2009). Att jämföra källor i
undersökningen ger en hög sanningshalt, något som är centralt för den vetenskapliga
trovärdigheten (Eliasson, 2013).
För att hålla en hög trovärdighet i studien så har källor, som ger liknande information,
jämförts och utvärderats för att granska pålitligheten i dem. Varje enskild källa har undersökts
grundligt för att bedöma dess trovärdighet och användbarhet.
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studien, dvs. hur pass pålitliga metoderna och
verktygen är som används i studien (Ejvegård, 2009). Eliassons (2013) frågeställning
angående reliabilitet lyder: "Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi
upprepar den under så likartade förhållanden som möjligt?". Reliabiliteten fastställs genom
hur noggrant mätningarna är genomförda och bearbetade, ju mer pålitliga resultaten är desto
högre är studiens reliabilitet (Eliasson, 2013).
Tillförlitligheten i studien grundar sig framförallt på offerterna från Baumat och Strängbetong
och jämförelsen mellan dem. Offerterna har även validerats med hjälp av intervjuer med väl
insatta personer hos Gotec samt Strängbetong. Skulle en totalkostnadsanalys göras på dessa
offerter så skulle samma svar erhållas gång efter gång, vilket gör att resultatet som fås i
studien är håller en hög reliabilitet. Skulle ytterligare intervjuer hållits med till exempel
insatta personer hos Baumat hade en högre reliabilitet kunnat erhållas och skulle fler offerter
från de undersökta företagen samlats in för andra projekt så skulle reliabiliteten öka
ytterligare.
Validiteten och reliabiliteten är beroende av varandra och validiteten kan aldrig bli bättre än
reliabiliteten (Eliasson, 2013).
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4 FLÖDESKARTLÄGGNING
Det första steget som Olhager (2013) beskriver i sin metod för processflödeskartläggning
handlar om att identifiera aktiviteterna i flödet. I studien ligger fyra intervjuer med väl insatta
personer om leverantörerna samt en observation av en stomleverans från Baumat till grund
för identifieringen av aktiviteterna. Olhager (2013) anser sedan att nästa steg bör vara att
dokumentera de identifierade aktiviteterna. De identifierade aktiviteterna dokumenteras i
denna studie genom en flödeskartläggning för att enkelt illustrera hur flödet ser ut.
Olhager (2013) beskriver sedan ytterligare tre steg som bör genomföras vid en
processflödesanalys, "Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar",
"Rekommendera lämpliga processförändringar" och "Genomföra beslutade förändringar".
Dessa steg genomförs inte i denna studie då det ej är ett förändringsarbete inom flödet som
skall genomföras i slutändan utan en totalkostnadsanalys mellan två leverantörer.

4.1 Flödeskartläggning av Baumat
Det första som händer är att Gotec och Baumat skriver ett avtal där Baumat tar på sig ansvaret
att producera och leverera samtliga stommar för de två betonghusen. I och med ett samarbete
med Baumat så måste först en förskottsbetalning ske innan projektet kan dra igång.
Förskottsbetalningen dras sedan av på de sex sista fakturorna.
När förskottsbetalningen inkommit börjar Baumat med att ta fram en design och konstruktion
på de två husen. Designen skickas sedan till Gotec för godkännande. Denna process upprepas
tills det att Gotec är nöjd med den design som Baumat tar fram.
Därefter skall produktionen av stommarna starta i takt med att bygget skall påbörjas.
Produktionen av stommarna planeras etappvis och koordineras med transporterna till bygget,
för att undvika lagring i så stor utsträckning som möjligt.
Transporten från Polen till Sverige går först med lastbil i Polen, sedan med färja och
avslutningsvis med lastbil igen i Sverige fram till bygget. Vid ankomst till bygget utförs först
en ankomstkontroll så att det är rätt stommar och att dom är hela. Därefter påbörjas avlastning
och montering. Baumats leveranser består oftast av flera lastbilar som skall komma samtidigt
med stommarna ifrån Polen. Gotec får sedan en faktura per stomleverans, vilket innebär
ungefär en faktura i veckan under arbetets gång.
Det är av största vikt att transporterna kommer i rätt ordning och vid rätt tid in till bygget i
Vallastaden, då monteringen av stommarna sker direkt vid avlastningen från lastbilarna och
att det kommer flera lastbilar ungefär samtidigt. Detta betyder att om en lastbil skulle komma
sent, så blir avlastningen av nästkommande stommar sena och bygget blir stående. Det finns
även slottider som måste följas för att komma in på byggarbetsplatsen i Vallastaden och
skulle den tillgivna slottiden missas så innebär det att lastbilen måste vänta på en lucka i
schemat.
Den lagring som eventuellt förs av stommarna görs alltså av Baumat, på Baumats egen
bekostnad i Polen, innan transport till byggarbetsplatsen i Vallastaden. När transport till
Sverige väl påbörjats sker ingen mer lagring än på lastbilarna under transportsträckan.

24

Det område som är markerat med en röd inhägnad markerar den del av flödet som upprepas
vid varje stomleverans. Varje leverans innebär alltså en ny faktura, produktion, transport,
ankomstkontroll och montering.
I figur 8 illustreras hur flödet ser ut för stomleveranserna med Baumat som leverantör. De
aktiviteter som är markerade som blå är där en förändring kan identifieras jämfört med
Strängbetongs flöde som kan ses i figur 9.

Figur 8 Flödeskartläggning av Baumats stomleveranser.

4.2 Flödeskartläggning av Strängbetong
Om Gotec istället skulle välja att använda Strängbetong som leverantör så ser flödet ut som i
figur 9. Det första som skulle ske skulle vara att Gotec och Strängbetong skriver ett avtal
mellan parterna. Strängbetong har lite annat upplägg på sin verksamhet och sina avtal jämfört
med Baumat, då Strängbetong inte enbart sköter design, produktion och transport utan också
monteringen.
Strängbetong har till skillnad mot Baumat inget krav på någon förskottsbetalning utan så fort
ett avtal skrivits mellan parterna så tar arbetet med design och konstruktion vid.
Gotec måste återigen godkänna den design de får skickat till sig från Strängbetong innan
arbetet med produktionen påbörjas. Denna process kan därför likt samarbetet med Baumat
upprepas ett par gånger tills båda parter är nöjda.
När produktionen påbörjas så tar Strängbetong över hela ansvaret för att stommarna skall
transporteras och monteras i tid.
Produktionen sker i Strängbetongs tillverkning i Örebro och stommarna transporteras sedan
med lastbil till bygget i Vallastaden. Där sker först en ankomstkontroll och sedan montering.
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Monteringen sker direkt vid avlastning ifrån lastbilarna på samma sätt som vid ett samarbete
med Baumat. Efter sista monteringen så har Strängbetong även en fas som de kallar
färdigställande, här ingår avsyning av arbetet och eventuella finjusteringar.
Faktureringen ser lite annorlunda ut hos Strängbetong. Istället för att fakturera per leverans så
fakturerar dem istället för ”nedlagt arbete”. Detta betyder att projektet delas in i olika faser
där projekteringsfasen är den första av dem, produktion den andra, montering den tredje och
färdigställande den fjärde. Vid varje fas så ”sparas” 5% av kostnaden till slutfakturan som
betalas efter färdigställande fasen. Detta är också den faktura som Gotec får 30 dagars kredit
på.
Återigen så markerar den röda inhägnaden den del av flödet som upprepas vid varje leverans
av stommar, vilket betyder att varje leverans innebär produktion, transport, ankomstkontroll
och montering av stommarna.
I figur 9 illustreras hur flödet skulle se ut med Strängbetong som stomleverantör. De
aktiviteter som är markerade som blå är där en förändring kan identifieras jämfört med
Baumats flöde som ses i figur 8.

Figur 9 Flödeskartläggning av Strängbetongs stomleveranser.

4.3 Analys av flödeskartläggning
Då de båda aktörerna använder sig av montering direkt från avlastningen så är det av största
vikt att leveranserna kommer på utsatt tid och i rätt ordning. Detta är något som Baumat har
haft lite problem med och därför försenat bygget samt tillfört extra kostnader. Då Baumat har
sin tillverkning i Torun, Polen som innebär en lång transportsträcka, kan det medföra att det
blir svårare för dem att planera in exakta leveranstider. Den långa transportsträckan ökar
risken för att förseningar skall uppstå eller att något skall hända under transporten.
Strängbetong som har sin tillverkning i Örebro har inte alls lika lång transportsträcka och
därmed en minskad risk för förseningar vilket bör öka deras leveransprecision och
leveranspålitlighet. Den längre ledtiden som ett samarbete med Baumat innebär, ger också
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ytterligare en ökad försening vid eventuella fel och brister på stommarna som anländer. Skulle
en stomme till exempel gå sönder under transporten så tar det längre tid att få dit en
ersättningsstomme från Baumat än det skulle göra från Strängbetong, vilket i sin tur skulle
leda till ökade kostnader för bygget. Att Baumat använder två olika transportslag kan även
påverka leveranspålitligheten. Leveranserna är inte bara beroende av att lastbilarna kör rätt
väg och kommer i rätt tid utan även färjans eventuella förseningar kan påverka och försena
stomleveranserna.
Den längre transportsträckan som ett samarbete med Baumat innebär ger också en högre
transportkostnad än vad ett samarbete med Strängbetong skulle innebära.
Förskottsbetalningen som ett samarbete med Baumat innebär medför också en extra kostnad
för Gotec, en kapitalbindningskostnad. Det kapital som blir uppbundet genom
förskottsbetalningen till Baumat kan då alltså inte användas till något annat som skulle vara
mer värdeskapande för Gotec. Att Baumat kräver en förskottsbetalning från Gotec tyder på att
det ej finns någon vidare uppbyggd relation mellan parterna, Baumat känner därmed inte att
de kan lita fullt ut på Gotec. Detta kan sättas i jämförelse till Strängbetong som istället
erbjuder en betalningskredit på slutfakturan, vilket gör att Gotec kan avsyna arbetet och
godkänna det innan den sista fakturan betalas. Detta ger istället en form av trygghet till Gotec
som då alltså får behålla sina pengar längre och eventuellt kunna använda dom till något mer
värdeskapande.
En annan stor skillnad mellan aktörerna är ansvarsområdena. Baumat har ansvaret för design,
produktion, transport och ankomstkontroll. Därefter tar Gotecs anlitade byggnadsarbetare
över ansvaret för avlastningen och monteringen. Detta gör att kommunikationen mellan
Baumats chaufförer och Gotecs kranförare samt byggnadsarbetare måste fungera bra för att
monteringen skall gå smidigt, vilket ledde till att Gotec var tvungen att anlita polsk arbetskraft
på bygget. Detta leder till att Gotec ej har ett lika stort urval av arbetskraft som skulle fungera
på bygget och därmed inte lika stor förhandlingskraft när det gäller monteringskostnaden.
Strängbetong däremot har även hand om monteringen av stommarna och genom att de har
denna helhetslösning så har deras arbetare arbetat tillsammans tidigare, de har monterat
Strängbetongs stommar tidigare och bör därför kunna utföra uppgiften snabbt och effektivt.
Ankomstkontrollen görs av båda aktörer och ingår i priset, där sker alltså ingen
kostnadsförändring som tas med i denna studie utan posten blir uppdelad på inköpskostnad
och transportkostnad. Färdigvarulagret (FVL) tas heller ej med i denna studie då det är en
kostnad som är inkluderad i det på förhand avtalade priset, alltså ingen ökad kostnad för
Gotec. De aktiviteter där förändringar i kostnader uppstår vid ett eventuellt byte av leverantör
mellan dessa aktörer blir således inom avtal där inköpspris är den drivande kostnadsfaktorn,
inom fakturering där betalningskredit och kapitalbindningskostnader ingår, inom transport
och inom montering.
Utifrån Oskarsson et als. (2013) kostnadsposter i en totalkostnadsanalys så placeras avtal,
med inköpspris som den drivande faktorn, in under övrigt, fakturering placeras delvis in under
lagerföring tack vare betalningskrediten och kapitalbindningen och delvis under
administration, transport placeras under transport och monteringen placeras även den in
under övrigt. Då färdigvarulagret som skulle ha placerats under lagerhållning ej påverkar
kostnaden så utesluts denna ur totalkostnadsberäkningarna.
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5 TOTALKOSTNADSANALYS
Efter att förutsättningar har klargjorts och vilka kostnadsposter som påverkas har identifierats
så bör totalkostnadsmodellen enligt Oskarsson et al. (2013) anpassas med hänsyn till dessa
och med hänsyn till hur beräkningarna är tänkt att genomföras. Detta kapitel presenterar de
kostnadsposter som identifierades i föregående kapitel närmare, hur dessa skall räknas på
samt totalkostnadsberäkningarna. Under avsnitt 5.4 presenteras även en känslighetsanalys på
den data som använts vid beräkningarna.

5.1 Relevanta kostnadsposter vid leverantörsbyte
Oskarsson et als. (2013) modell för totalkostnadsanalys nyttjas som en grund för studiens
totalkostnadsanalys. Första steget som Oskarsson et al. (2013) anser bör göras efter att
förutsättningarna klargjorts är att ta fram relevanta kostnadsposter. Nedan presenteras de
aktiviteter som medför en förändring i kostnader som identifierades genom
flödeskartläggningen (se kapitel 4.2–4.3) och därmed anses vara relevanta att ta i beaktning
vid ett byte av stomleverantör.
Tabell 1 Relevanta kostnadsposter

Aktivitet

Kostnadspost

Räknas på

Inköpspris
Fakturering
Betalningskredit
Kapitalbindning
Transport
Transportkostnad
Montering
Monteringskostnad

Övrigt
Administration
Lagerföring
Lagerföring

X

Transport

X

Övrigt

X

Produktionsstörning/ÄTA

Övrigt

Diskuteras

Avtal
X
X
X

X

I tabell 1 presenteras vilka kostnadsposter som skall användas under
totalkostnadsberäkningarna samt vilka som endast diskuteras. Tabellen presenterar även under
vilket post i Oskarsson et als. (2013) totalkostnadsmodell de identifierade kostnadsposterna
skulle placerats. Utöver de kostnadsposter som identifierades under
processflödeskartläggningen har även produktionsstörning/ÄTA lagts till i tabellen. Denna
kostnadspost identifierades under problembeskrivningen.
Avtal som i detta fall innebär inköpspriset är en stor kostnadspost som påverkas av ett
leverantörsbyte, Strängbetong som har sin produktion i Sverige har ett högre inköpspris på
sina prefabricerade stommar än vad Baumat har.
Fakturering blir en intressant kostnadspost i detta fall då det är olika krav på betalning hos
de båda leverantörerna. Baumat kräver en förskottsbetalning innan projektet drar igång, som
sedan dras av på de sista sex fakturorna. Detta innebär en kapitalbindning för Gotec.
Fakturorna skickas sedan en per stomleverans vilket är i snitt en faktura i veckan under
projektets gång. Strängbetong kräver istället ingen förskottsbetalning, utan endast att
fakturorna betalas enligt en uppsatt betalningsplan där slutfakturan skall betalas 30 dagar
efter godkänd avsyning. Att fakturan har 30 dagars kredit innebär en betalningskredit för
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Gotec, vilket är en besparing. De olika faktureringsmetoderna kan även tänkas innebära en
förändring för administrationen för Gotec, men denna förändring anses vara försumbar och
kommer därför enbart diskuteras.
Transport är en kostnadspost som skulle påverkas av ett eventuellt leverantörsbyte. Då
Baumat har sin tillverkning i Polen och Strängbetong har sin i Örebro så blir det en stor
skillnad i avståndet samt skillnad i hur transporten utförs, vilket medför en förändring i
transportkostnad.
Montering eller monteringskostnad innebär kostnaderna för personalen som utför
monteringen/avlastningen av de prefabricerade betongelementen, kranlyft och så vidare, alltså
alla kostnader som uppstår från det att stommarna anländer till bygget tills att de är
monterade. Detta är en stor kostnadspost och eftersom Strängbetong står för monteringen
själva och ett samarbete mellan Baumat och Gotec innebär att Gotec själva måste anlita
personal för monteringen så kommer denna kostnadspost förändras vid ett byte av leverantör.
Produktionsstörningar/ÄTA är stora kostnadsposter som bör tas i beaktning vid en
totalkostnadsberäkning, men med tanke på att antaganden kring vad dessa kostnader skulle
uppgå till vid ett samarbete med Strängbetong är svåra att göra, så diskuteras dessa poster
enbart.
Färdigvarulagret är en kostnadspost som utesluts ur totalkostnadsanalysen. Detta då
det ej sker någon lagerhållning på Gotecs bekostnad vid något av alternativen utan den
lagerhållning som eventuellt sker ingår i det på förhand avtalade priset.

5.2 Beräkning av relevanta kostnadsposter
För att få fram kostnaderna på de olika aktiviteterna så har en offert från respektive leverantör
legat som underlag. Dessa offerter skiljer på sig i sina utföranden där offerten ifrån Baumat
visar priser på färdiga stommar medan offerten ifrån Strängbetong visar priset för materialet
och arbetskostnaderna. De beräkningar som utförts i studien är baserade på den
kostnadsinformation som tillhandahållits av de berörda parterna och storleken på de två hus
som Gotec i dagsläget bygger i Vallastaden. De formler som använts presenteras i detta
delkapitel.
5.2.1 Betalningskredit
Den besparing som betalningskrediten medför gäller bara hos Strängbetong då dem har 30
dagars betalningskredit på slutfakturan. I avtalet mellan Gotec och Baumat gäller ingen
betalningskredit utan varje faktura betalas direkt. För att få fram betalningskrediten per
faktura hos Strängbetong så ser formeln ut som följer. Minustecknet framför visar på att det är
en besparing som sedan dras av från den totala kostnaden.

5.2.2 Kapitalbindning
Kapitalbindningskostnaden är något som endast berör Gotec hos Baumat. Baumat kräver en
förskottsbetalning innan projektet drar igång och förskottsbetalningen dras sedan av från de
sex sista fakturorna. Det innebär att Gotec har ett bundet kapital i och med förskottsbetalning
och kan därför inte använda sig av detta kapital till någon annan eventuell investering.
Formeln för kapitalbindningen ser ut som följer;
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5.2.3 Transportkostnad
Transportkostnaden är given i offerten från Baumat. För att få fram Strängbetongs
transportkostnad så hölls ett samtal med affärsansvarig på Strängbetong. Strängbetong kunde
uppskatta transportkostnaden tillräckligt tillförlitligt för att användas i studien. Av dessa
anledningar så förekommer det ingen formel under denna kostnadspost.
5.2.4 Monteringskostnad
Monteringskostnader som presenteras i studien är kostnaderna för monteringen av
stommarna, där ingår bland annat lönekostnader och kranlyft. Dessa kostnader fanns inte
specificerade på någon av offerterna utan har efter intervjuer med representanter från Gotec
respektive Strängbetong tillhandahållits. Då projektet ej är klart är dessa kostnader endast
uppskattade från de båda aktörerna men anses vara tillräckligt tillförlitliga tack vare
representanternas positioner för att tas med i beräkningarna.
5.2.5 Inköpspris
För att göra jämförelsen så rättvis som möjligt när det gäller inköpspriset så är uträkningarna
baserade på priset per kvadratmeter. Kostnaderna har delats in i undergrupper då det krävs
olika formler för de olika delarna.
Ytterväggar
I kostnaden för ytterväggar ingår betong, isolering samt fasadputs. Ytterväggarna som
används är så kallade "sandwich walls" och det totala antalet kvadratmeter yttervägg som
köps in uppgår till 2256 kvadratmeter. Då offerterna ifrån de båda aktörerna Baumat och
Strängbetong skiljer sig så kommer uträkningarna för att få fram priset per kvadratmeter skilja
sig.
Baumat har två typer av ytterväggar som används för detta projekt och därför används
medelpriset mellan dessa två som indata i totalkostnadsanalysen. Priset för fasad är ett
enhetspris för hela fasaden och har därför delats ut på antal kvadratmeter yttervägg.

Strängbetong har ett lite annorlunda upplägg på sin offert, där materialet för väggarna och
arbetskostnaden för att tillverka väggarna är specificerade var för sig. Detta gör att formeln
för att räkna ut priset per kvadratmeter yttervägg ser ut enligt nedan.
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Innerväggar
Kostnaden för innerväggar innefattar skalväggar samt betong. Innerväggarna är så kallade
"massive walls" och det totala antalet kvadratmeter som köps in är 1926 kvadratmeter.
Återigen skiljer sig offerterna åt mellan parterna och uträkningarna ser därför annorlunda ut
dem i mellan. Det finns enbart en typ av innervägg för detta projektet som Baumat använder
och för att ta fram priset per kvadratmeter används formeln nedan.

Hos Strängbetong betalar man återigen ett specificerat pris för materialet och tillverkningen
var för sig.

Golv
I kostnaden för golv ingår betong, armering, plattbärlag samt flytspackel. Golvet är så kallat
"filigree slab" golv och det totala antalet kvadratmeter golv som köps in är 2326
kvadratmeter. Uträkningarna skiljer sig återigen på grund av skillnaderna i offerterna.
Priset för golv hos Baumat är specificerat i offerten som delvis golvet i sig och delvis
förstärkningen av golvet. Detta gör att formeln blir uppdelad enligt nedan för att ta fram priset
per kvadratmeter färdigt golv.

Strängbetong specificerar även golvet i materialkostnad och tillverkningskostnad, formeln ser
ut enligt nedan för att ta fram priset per kvadratmeter.

Trappor
Inköpspriset för trappor är givet i styckpris i offerten ifrån Baumat. I offerten från
Strängbetong finns två olika alternativ på trappor som används, därför väljs i beräkningarna
att använda medelpriset på dessa två alternativ. Totala antalet prefabricerade trappor som köps
in är 15 stycken.
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Balkonger
I offerten från Strängbetong är priset för balkonger givet i pris/kvadratmeter medan
i Baumats offert så används två olika typer av prefabricerade balkonger. Kostnaden på
Baumats balkonger blir därför omvandlat till ett medelpris per kvadratmeter balkong. Det
totala antalet kvadratmeter balkong som köps in uppgår till 198 kvadratmeter.

Design/konstruktion
För Baumat är designen/konstruktionen en given kostnad medan i Strängbetong så ingår
designen/konstruktionen i den totala kostnaden.
Byggnadsprisindex
Byggnadsprisindex (BPI) är ett sätt att mäta prisutvecklingen för nyproducerade bostäder och
det är priset på den färdiga produkten som mäts. Byggnadspriset utgörs av alla kostnader
(exkl. markpris) som beställaren betalar för att få tjänsten utförd (Statistiska centralbyrån,
2017). Eftersom det skiljer sig två år mellan de båda offerterna så har studien använt sig av
BPI. Offerten från Strängbetong är två år äldre än offerten från Baumat. För att då få fram vad
det faktiska priset som Strängbetong begär för samma period som offerten från Baumat
skrevs, så läggs byggnadsprisindex på totalkostnaden för inköpet för Strängbetong. BPI
används på alla berörda kostnadsposter hos Strängbetong, dvs. betalningskrediten, transportoch lönekostnaderna samt inköpspriset av stommarna. Byggnadsprisindex säger att
byggproduktionskostnaden mellan år 2014 och 2015 ökat med 8% (Statistiska centralbyrån,
2017). Då statistik saknas för åren 2015 till 2016 så görs antagandet att det har ökat med
ytterligare 8% för den perioden, vilket resulterar i att totala kostnaden för inköpspriset
beräknas på följande sätt;

5.3 Indata och totalkostnadsberäkning
I detta avsnitt presenteras den indata som används för att beräkna den totala kostnaden samt
de totala kostnaderna för varje kostnadspost och varje alternativ.
Då offerten från Baumat utfärdades 2016-07-25 och priserna är skrivna i polsk zloty (PLN)
samt EURO så har växlingskurser för detta datum hämtats in för respektive valuta. Tabell 2
presenterar växlingskursen som använts i beräkningarna under studien.
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Tabell 2 Växlingskurser 2016-07-25

Valuta

SEK
2,34 kr
9,41 kr

1 polsk zloty
1 Euro

5.3.1 Lagerföringskostnader
Lagerföringskostnader som tas med i beräkningarna är den kapitalbindningskostnad som
uppstår i och med förskottsbetalningen som Baumat kräver samt den besparing som
betalningskrediten hos Strängbetong innebär. Tabell 3 visar den indata som använts vid
uträkningen av lagerföringskostnader.
Tabell 3 Indata för lagerföringskostnader

Kalkylränta
Kreditdagar slutfaktura (Strängbetong)
Förskottsbetalning (kapital) bundet i (Baumat)
Totalt antal fakturor (Baumat)

6%
30 dagar
237-279 dagar
40 st

De lagerföringskostnader som har identifierats för respektive leverantör presenteras i tabell 4.
Baumat har ingen betalningskredit vilket markeras med ett streck i tabellen. Strängbetong har
istället ingen kapitalbindning då det inte förekommer något krav på förskottsbetalning.
Eftersom att betalning sker vid varje leverans så uppstår det inga kostnader för lagringen av
stommarna för Gotec.
Tabell 4 Lagerföringskostnader

Betalningskredit
Kapitalbindning

Baumat
121 390 kr

Strängbetong
- 4 103 kr
-

5.3.2 Transportkostnader
Transportkostnaden för respektive alternativ presenteras i tabell 5. I kostnadsposten ingår alla
transportkostnader för att transportera stommarna ifrån Polen respektive Örebro till
Linköping, Vallastaden.
Tabell 5 Transportkostnader

Inköpspris transport
Inköpspris transport (inkl. BPI)

Baumat
2 769 422 kr
2 769 422 kr

Strängbetong
814 000 kr
949 450 kr

5.3.3 Monteringskostnad
Tabell 6 presenterar de monteringskostnader som erhållits från Gotec och Strängbetong för all
montering av stommarna. Detta är uppskattningar från de båda parterna, men bedöms vara
tillräckligt tillförlitliga för att tas med i studien.
Tabell 6 Monteringskostnader

Montering
Montering (inkl. BPI)

Baumat
6 000 000 kr
6 000 000 kr
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Strängbetong
4 440 000 kr
5 178 816 kr

5.3.4 Inköpspris
Inköpspriset är den kostnad som inköpet av samtliga stommar till de två betonghusen utgör.
Tabell 7 och 8 visar den indata som använts för att beräkna vad inköpspriset är hos respektive
leverantör.
Den totala mängden stommar som behövs till de två hus studien undersöker presenteras i
tabell 7. Stommarna är uppdelade i innerväggar, ytterväggar, golv, trappor, hisschakt och
balkonger.
Tabell 7 Inköpskvantitet

1926 m2
2256 m2
2326 m2
15 st
2 st
198 m2

Antal kvadratmeter innervägg
Antal kvadratmeter yttervägg
Antal kvadratmeter golv
Antal stycken trappor
Antal stycken hisschakt
Antal kvadratmeter balkonger

I tabell 8 presenteras vad inköpspriset är per kvadratmeter och styck är för varje stomdel hos
respektive alternativ. Priserna är baserade på de formler som presenteras i kapitel 5.2.5.
Tabell 8 Inköpspris per kvadratmeter/styck

Inköpspris innervägg (m2)
Inköpspris yttervägg (m2)
Inköpspris golv (m2)
Inköpspris trappor (st)
Inköpspris hisschakt (st)
Inköpspris balkonger (m2)
Inköpspris
design/konstruktion (st)

Baumat
814 kr
1 540 kr
253 kr
30 958 kr
4 996 kr
1 500 kr
272 704 kr

Strängbetong
992 kr
2 122 kr
626 kr
38 377 kr
Ingår
1 428 kr
Ingår

Det totala inköpspriset för varje stomdel som presenteras i tabell 9 grundar sig på
inköpskvantiteten (tabell 7) multiplicerat med inköpspriset (tabell 8). Tabell 9 visar också det
totala inköpspriset för samtliga stomdelar till de två husen och även det totala priset när BPI
har inkluderats för Strängbetong.

34

Tabell 9 Totalt inköpspris

Totalt inköpspris innervägg
Totalt inköpspris yttervägg
Totalt inköpspris golv
Totalt inköpspris trappor
Totalt inköpspris hisschakt
Totalt inköpspris balkonger
Totalt inköpspris
design/konstruktion
Totalt inköpspris
Totalt inköpspris (inkl. BPI)

Baumat
1 568 380 kr
3 473 968 kr
587 827 kr
464 373 kr
9 992 kr
296 988 kr
272 704 kr

Strängbetong
1 910 496 kr
4 787 119 kr
1 456 261 kr
575 650 kr
282 764 kr
-

6 674 232 kr
6 674 232 kr

9 012 290 kr
10 511 935 kr

5.3.5 Summerad totalkostnad
I den summerade totalkostnaden presenteras alla kostnadsposter som studien har valt att
beröra och dessa redovisas i tabell 10. Här är BPI medräknat i Strängbetongs kostnader.
Tabell 10 Totalkostnad

Betalningskredit
Kapitalbindning
Transportkostnad
Monteringskostnad
Inköpspris stommar
Totalt
Differens (kr)
Differens (%)

Baumat
121 390 kr
2 769 422 kr
6 000 000 kr
6 674 232 kr

Strängbetong
- 4 103 kr
949 450 kr
5 178 816 kr
10 511 935 kr

15 565 044 kr

16 636 098 kr
+ 1 071 054
≈+7%

Den summerade totalkostnaden visar att Baumat kostar 15 565 044 kr medan Strängbetong
kostar 16 636 098 kr. Det innebär att Strängbetong är totalt 1 071 054 kr, eller motsvarande ca
7 %, dyrare än Baumat.
5.3.6 Övriga poster
Under projektets gång i Vallastaden har Gotec upplevt att problem har uppstått som gjort att
byggprocessen har försenats. Leveranser har inte alltid kommit i tid eller i rätt ordning och
språkförbristningar har även förekommit vilket har försvårat kommunikationen mellan de
involverade.
Efter samtal med Gotec har studien tillhandahållits givna siffror på två av Gotec givna ÄTOR
som uppstått. Det är en produktionsstörning som uppkommit till följd av leveransförsening
samt en kostnad för bytet av kranen som tillkom när Baumat gav fel viktinformation om
stommarna. De två ÄTORNA som uppstått presenteras i tabell 11.
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Tabell 11 Givna ÄTOR

Gotec – Baumat
143 397 kr
515 600 kr
658 997 kr

ÄTOR
Produktionsstörning
Byte av kran
Totalt

Den totala ÄTAN som Gotec hittills har identifierat är 658 997 kr. Det är en summa som
Gotec ej skall betala utan då det är leverantören Baumats fel så skall dem stå för kostnaden.
Det har dock uppstått en konflikt mellan Gotec och Baumat angående detta som gjort att
betalningen av ÄTORNA hittills uteblivit från Baumat.
Studien har valt att avgränsa sig från ÄTORNA i totalkostnaden och enbart påvisat vad
summan har uppgått till. Detta av anledningen att det endast finns uppgifter på ÄTOR som
uppstått under samarbetet med Baumat och det ej går att ta fram några uppgifter kring ÄTOR
som skulle uppstå i och med ett samarbete med Strängbetong. ÄTORNA kommer därför
endast att diskuteras och inte tas med i de faktiska beräkningarna av totalkostnaden.

5.4 Känslighetsanalys
Då det finns delar i totalkostnadsanalysen som bygger på uppskattningar och att den
insamlade indatan enbart är från ett fall, så uppstår det en viss osäkerhet i de siffror som
presenteras i totalkostnadsanalysen. Det blir därför intressant att studera hur förändringar i
indatan skulle påverka resultatet, det vill säga att känslighetstesta. De parametrar som är mest
intressanta att känslighetstesta i detta fall är de kostnadsposter som påverkar totalkostnaden
mest, inköpspriset, monteringskostnaden och transportkostnaden. Då samtliga dessa
kostnadsposter är modifierade med byggnadsprisindex för Strängbetong så blir även
byggnadsprisindex intressant att känslighetstesta. Betalningskrediten och
kapitalbindningskostnaden anses som försumbara i detta fall då det ej påverkar den totala
kostnaden i större uträckning.
Då det är enskilda kostnadsposter som skall känslighetstestas så är det endast i
totalkostnadsberäkningarna förändringarna kommer ske. I det resultat som presenterats i
totalkostnadsberäkningarna är Baumat 7% billigare än Strängbetong, exklusive ”Övriga
poster”.
5.4.1 Känslighetstest byggnadsprisindex
Eftersom det skiljde två år mellan offerterna från de båda företagen så lades ett
byggnadsprisindex till på Strängbetongs kostnadsuppgifter. Byggnadsprisindexet är inhämtat
för perioden år 2014–2015 från en trovärdig källa, och anses därmed stämma men för andra
perioden (år 2015–2016) så gjordes antagande att priset fortsatt stiga i samma takt som
föregående år. Då detta enbart är ett antagande så kan uppgifterna vara missvisande och därför
presenteras nedan hur förändringar i byggnadsprisindexets andra period skulle påverka
resultatet.
Tabell 12 Känslighetsanalys av byggnadsprisindex

Procentuell
förändring BPI
andra året
8% (nuvarande)
0%
12 %

Totalkostnad
Baumat

Totalkostnad
Strängbetong

Skillnad i procent

15 565 044 kr
15 565 044 kr
15 565 044 kr

16 636 098 kr
15 403 794 kr
17 252 249 kr

7%
-1%
10,8%
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Baumats totalkostnad påverkas inte eftersom deras offert är den senare av dem. Skulle
byggnadspriserna ej höjas för under andra perioden så skulle Strängbetong vara ett billigare
alternativ än Baumat men skulle byggnadspriserna istället ha höjts med 12% för period två så
skulle Strängbetong bli ytterligare 3,8% dyrare än Baumat.
5.4.2 Känslighetstest inköpspris
Inköpspriset är den enskilt största kostnadsposten i totalkostnaden hos båda aktörerna. Detta
betyder att det är den post som påverkar resultatet mest och är därför en viktig kostnadspost
att se över. Inköpspriserna var i båda offerterna tydligt specificerade och kan därför anses som
trovärdiga och tillförlitliga men det kan ändå vara intressant att se hur en förändring i
inköpspriset skulle påverka resultatet. Det är inte alls en omöjlighet att Strängbetong skulle
kunna sänka sina priser för att få en högre konkurrenskraft eller Baumat skulle höja sina
priser för att öka vinsten.
Tabell 13 Känslighetsanalys av inköpspris

Nuvarande
Baumat höjer sina
priser 5%
Strängbetong
sänker sina priser
5%
Baumat höjer sina
priser 5% och
Strängbetong
sänker sina priser
5%

Totalkostnad
Baumat
15 565 044 kr
15 898 751 kr

Totalkostnad
Strängbetong
16 636 098 kr
16 636 098 kr

Skillnad i procent

15 565 044 kr

16 110 630 kr

3,5%

15 898 751 kr

16 110 630 kr

1,3%

7%
4,6%

Oavsett om Baumat höjer sina priser på stommarna med 5% och Strängbetong samtidigt
skulle sänka sina priser med 5% så skulle Baumat vara ett billigare alternativ sett till
totalkostnaden. Det skulle då skilja 1,3% mellan aktörerna i totalkostnad till Baumats fördel
men det finns då även andra aspekter att ta i beaktning vid ett val av leverantör.
5.4.3 Känslighetstest monteringskostnader
Monteringskostnaderna för stommarna är den näst största identifierade kostnadsposten i
totalkostnadsanalysen. Då det både skiljer sig relativt mycket mellan företagens
monteringskostnader och att de båda är uppskattningar från båda håll så blir det intressant att
känslighetstesta denna kostnadspost. Ett intressant synsätt är om aktörerna skulle ha en lika
dyr monteringskostnad för samma jobb, vilket borde vara fallet.
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Tabell 14 Känslighetsanalys av monteringskostnader

Nuvarande
Gotecs monteringskostnad
sänks till 5 178 816 kr
Strängbetongs
monteringskostnad ökar
till 6 000 000 kr
Företagens
monteringskostnader
möts på mitten, 5 589 408
kr

Totalkostnad
Baumat
15 565 044 kr
14 473 856 kr

Totalkostnad
Strängbetong
16 636 098 kr
16 636 098 kr

Skillnad i procent

15 565 044 kr

17 457 079 kr

12,1%

15 154 448 kr

17 046 588 kr

12,4%

7%
12,8%

Skulle Baumat kunna sänka sina kostnader för monteringen till 5 178 816 kr istället för
nuvarande uppskattade kostnad på 6 000 000 kr så skulle skillnaden i procent mellan
aktörerna öka med 5,8%. Att uppskattningen från Gotecs sida är i överkant är inte alls en
omöjlighet, vilket skulle innebära att Baumat är ännu billigare än vad som beräknats fram i
totalkostnadsberäkningen.
Då lönekostnader kan tänkas utgöra en stor del av monteringskostnaden så blir det intressant
att genomföra ett känslighetstest där löneutveckling för byggnadsarbetare under perioden
2014–2016 används istället för BPI. Enligt Medlingsinstitutet (2017) har löneutvecklingen för
byggnadsarbetare i genomsnitt ökat med 2,4% de senaste tre åren, vilket blir den procentsats
som används i detta känslighetstest.
Tabell 15 Känslighetsanalys av monteringskostnader där lön utger 100% av monteringskostnaden

Nuvarande
Lön är 100% av
monteringskostnad

Totalkostnad
Baumat
15 565 044 kr
15 565 044 kr

Totalkostnad
Strängbetong
16 636 098 kr
16 113 088 kr

Skillnad i procent
7%
3,5%

Skulle monteringskostnaden bestå av enbart lönekostnad så hade Baumat fortfarande varit ett
billigare alternativ men skillnaden skulle endast uppgå till 3,5%. Skulle man då också addera
de ÄTOR som uppstått så blir däremot Strängbetong det billigare alternativet.
5.4.4 Känslighetstest transportkostnad
Transportkostnaden är den tredje största kostnadsposten i totalkostnaden men däremot den
kostnadspost som skiljer sig procentuellt mest mellan aktörerna. Då transportkostnaden är
uppskattad från Strängbetongs sida så är det intressant att känslighetstesta även denna
kostnadspost.
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Tabell 16 Känslighetsanalys av transportkostnader

Nuvarande
Strängbetongs
transportkostnad är
20% dyrare
Strängbetongs
transportkostnad är
20% billigare

Totalkostnad
Baumat
15 565 044 kr
15 565 044 kr

Totalkostnad
Strängbetong
16 636 098 kr
16 825 940 kr

Skillnad i procent

15 565 044 kr

16 446 254 kr

5,6%

7%
8,1%

Som ses av tabell 16 så skulle det enbart skilja enstaka procent ifall Strängbetong skulle ha
uppskattat sin transportkostnad upp till 20% fel. Baumats transportkostnad känslighetstestas
inte då den anses vara tillförlitlig eftersom det är den faktiska kostnaden som fakturerats
Gotec.

5.5 Diskussion kring resultat av känslighetsanalys
Det känslighetstestet där störst skillnad på resultatet sker är testet av BPI (tabell 12). Skulle
det inte alls ske någon ökning i priset under andra perioden, som det har antagits under
studien att det gör, så blir Strängbetong ett billigare alternativ än Baumat. Det ses ej som
troligt att det inte skulle ha ökat något, men att det inte ökat så mycket som 8% även andra
året är fullt möjligt. Detta är något som bör tas i beaktning och så snart information kring vad
den verkliga kostnadsökningen kan inhämtas för perioden 2015–2016 så bör beräkningarna
göras om. Det resultat och den diskussion som görs i denna studie är baserad på att antagandet
om 8% även andra perioden stämmer.
Inköpspriset som är den största kostnadsposten i detta fall testas hur den skulle påverkas av
förändringar med 5% åt olika håll. Oavsett om både Baumat skulle höja sina priser med 5%
och Strängbetong samtidigt skulle sänka sina priser med 5% så skulle Baumat vara det
billigare alternativet av dem. Även om inköpspriset anses hålla en hög grad av validitet och
reliabilitet så testades detta och resultat är fortfarande att Baumat är det billigare alternativet.
Monteringskostnaderna var en kostnadspost som uppskattades av båda parter och då det
skiljde relativt mycket mellan aktörernas uppskattningar gjordes ett känslighetstest. Gotec
hade uppskattat sina monteringskostnader till drygt 900 000 kr mer än vad Strängbetong
uppskattade sina till. Därför valdes att se hur en sänkning av Gotecs monteringskostnader och
hur en höjning av Strängbetongs monteringskostnader skulle påverka resultatet. Resultatet
visar att Baumat kan bli ytterligare 5% billigare om Gotec lyckas sänka sina kostnader för
monteringen till samma nivå som Strängbetongs. Detta anses dock inte troligt då
Strängbetong, som med sitt helhetskoncept redan har sin arbetskraft anställd på företaget och
använder samma arbetskraft kontinuerligt på deras olika projekt, borde kunna hålla sina
montagekostnader lägre än Gotec som måste anställa ny personal för varje enskilt projekt.
Skulle monteringskostnaderna endast bestå av lönekostnader så skulle däremot Strängbetong
bli ett billigare alternativ om de ÄTOR som uppstått räknas med. Detta anses dock ej som
troligt då det bör krävas kran och även annan utrustning för att elementen skall gå att montera.
Även transportkostnaden är en kostnadspost som är delvis uppskattad. Transportkostnaden
fanns given i den offert som Gotec fått från Baumat men från Strängbetong är den uppskattad
av Tobias Hedby som är affärsansvarig. Strängbetongs transportkostnad känslighetstestades
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därför både genom att höja kostnaden och sänka den för att se hur resultatet påverkades.
Resultatet påverkades dock inte i större utsträckning. Då Strängbetongs transportkostnad ej
står för en stor del av totalkostnaden så blir förändringen vid en eventuell feluppskattning så
stor.
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6 DISKUSSION
I detta kapitel presenteras diskussion kring resultatet, validiteten och reliabiliteten, samt
hållbarhet.

6.1 Diskussion kring resultat
Resultatet som framgår i fallstudiens totalkostnadsanalys visar att Baumat är drygt 1 miljon
kronor eller cirka 7 % billigare än Strängbetong. Där det främst är inköpspriset som är den
största kostnadsdrivaren och där den största skillnaden mellan företagen ligger. Karlsson &
Winterberg (2015) skriver att det är möjligt att spara in 12 % på de totala kostnaderna i och
med att välja en leverantör från ett lågkostnadsland, vilket inte riktigt uppnås i denna
fallstudie med Baumat som alternativ på leverantör från ett lågkostnadsland. Under studien
uppnåddes endast 7% prisskillnad mellan leverantörerna. Skulle dock Gotec hitta lika billig
arbetskraft som Strängbetong har för monteringen av stommarna så uppgår besparingen till de
12% som Karlsson & Winterberg (2015) beskriver, vilket styrker teorin om att det går att hitta
besparingar genom att använda lågkostnadssourcing. Även om totalkostnaden är en viktig
aspekt att ta i beaktning så finns det även andra aspekter som också spelar in när en
beställare skall välja mellan olika leverantör (Fredriksson & Jonsson, 2009). Fredriksson &
Jonsson (2009) menar att även om inköpspriset blir lägre från ett lågkostnadsland så finns det
faktorer som kan uppstå i och med ett sådant samarbete som kan påverka försörjningskedjan i
negativ bemärkelse, vilket även framkommit under studien.
Studien har efter samtal med Gotec identifierat att det under projektet i Vallastaden har det
förekommit kommunikationssvårigheter med de polska förarna hos Baumat samt personalen
på Baumats kontor då de haft begränsade kunskaper i det engelska språket. Informationsflödet
har därmed inte fungerat så bra mellan företagen. Detta är ett av de viktiga elementen som
Oskarsson et al. (2013) nämner i sina leveransserviceelement och som måste fungera bra för
att ett företag skall kunna ge en bra leveransservice. Även under leveransprocessen har det
uppstått problem med Baumat då leveranserna inte alltid har kommit i rätt tid eller i rätt
ordning. Leveranspålitligheten har alltså varit av sämre kvalitet från Baumats sida och detta är
också ett av de viktiga elementen som enligt Oskarsson et al. (2013) bör fungera bra.
Ledtiden på leveranserna från Baumat blir också längre jämfört med Strängbetong, vilket
även kan innebära att leveranspålitligheten blir lidande ytterligare. Skulle exempelvis en
leverans vara fel eller skadad vid ankomst så tar det längre tid att åtgärda detta än om samma
sak skulle ske vid leverans från Strängbetong.
Ur ett logistiskt perspektiv så skulle troligen Strängbetong uppfylla fler av Storhagens (2003)
sju R tack vare deras geografiska läge gentemot projektet i Vallastaden. Baumat som har en
längre transportsträcka och bristande engelskakunskaper har svårare att hålla uppe
leveranspålitligheten och hålla en bra kvalitet på informationsflödet. Strängbetong håller
därmed en högre konkurrenskraft i dagsläget när det gäller logistiken och leveransservicen för
byggprojekt i Linköping. Skulle Baumat kunna höja sin leveranspålitlighet och förbättra
kommunikationen så skulle deras logistik förbättras avsevärt, vilket enligt Oskarsson et al.
(2013) är en viktig konkurrensstrategi för företag idag. Enligt Vrijhoef & Koskelas (2009)
fyra roller inom supply chain management så är det främst roll 2 som samarbetet mellan
Gotec och Baumat bygger på och som de behöver arbeta med att förbättra. Skulle
leveranspålitligheten effektiviseras och därmed minska de extra logistikkostnaderna så skulle
Baumat med sitt låga inköpspris vara ett bra alternativ för liknande framtida projekt.
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Ur ett kostnadsperspektiv är det tre stora kostnadsposter som har framgått utifrån studiens
resultat. Det handlar om kostnadsposterna inköpspris, monteringskostnad samt
transportkostnad där inköpspriset är den absolut största och där det skiljer mest.
Monteringskostnaden som är den kostnadspost av de tre stora där minst skillnad i kronor
identifierats, har ändå en relativt stor skillnad procentuellt. Att Strängbetong är drygt 800
000 kr billigare i monteringskostnad kan bero på att Strängbetong har en helhetslösning där
monteringen av stommarna utförs direkt på plats av Strängbetongs egen personal.
Inköpspriset, som är den största av samtliga kostnadsposter, skiljer sig drygt 3 500 000 kr
mellan företagen där Baumat är billigast. Vrijhoef & Koskela (2000) skriver att ju lägre
inköpskostnaden är på materialet är, desto högre bli transport- och hanteringskostnaden
istället för materialet. Detta är något som även identifierats under studien där inköpspriset på
material hos Baumat är avsevärt mycket lägre än motsvarande hos Strängbetong men istället
medför då Baumat en dyrare transportkostnad för materialet. Även Lorentz et al. (2014)
menar att det är inköpspriset som är den största fördelen med att välja en leverantör ifrån ett
lågkostnadsland men att det låga inköpspriset ibland kan leda till att andra faktorer blir
lidande. Detta är något som även skett under samarbetet mellan Gotec och Baumat. På grund
av den bristande kommunikationen och logistiken hos Baumat så har en del ÄTOR
uppkommit. Då kommunikationen och informationen inte fungerat speciellt bra mellan
företagen så har en extra kostnad på drygt 500 000 kr uppstått för det kranbyte som behövdes
göras. Det har även uppstått en ÄTA på cirka 150 000 kr på grund av leveransförseningar som
kan kopplas till det långa avståndet mellan fabrik och byggarbetsplats och Baumats bristande
logistik. I totalkostnadsberäkningarna har dessa ÄTOR förbisetts då det ej med säkerhet går
att säga att dessa kostnader inte skulle uppstå även vid ett samarbete mellan Gotec och
Strängbetong. Men med tanke på att det ej skulle uppstå några språkliga problem och att
avståndet är kortare så kan det antas att Strängbetong ej skulle medföra dessa ÄTOR.
Även om 7% är en stor kostnadsbesparing så visar känslighetsanalysen (kap 5.4) att om
Strängbetong skulle kunna sänka sina priser på stommar med 5 % så skulle skillnaden i den
totala kostnaden mellan Baumat och Strängbetong halveras från 7 % till 3,5 %. Skulle då de
ÄTOR som uppstått i dagsläget räknas med så skulle Strängbetong bli billigare ur ett
totalkostnadsperspektiv. Skulle däremot Gotec hitta arbetskraft lika billig som den
Strängbetong besitter så skulle kostnadsskillnaden uppgå till 12% besparing genom att
använda Baumat som leverantör. Det kan också tänkas att genom att Gotec nu har arbetat
tillsammans med Baumat under etapp ett av Vallastaden så har tilliten mellan företagen ökat
och att de även lärt sig av de misstag som skett under samarbetet. Detta skulle inför ett
samarbete under en eventuell etapp två, kunna medföra att Gotec ej behöver betala någon
förskottsbetalning och även att de ÄTOR som uppstod under etapp ett uteblir. Detta skulle i
sin tur medföra en ytterligare kostnadsreduktion för Gotec om Baumats väljs inför etapp två.
Sammanfattningsvis så är valet av leverantör för stommar ett svårt val. Sett till totalkostnaden
så är Baumat det billigare alternativet i dagsläget men bidrar till mer utsläpp och en större
osäkerhet i sina leveranser. Strängbetong å andra sidan kan antas ha en bättre
leveranspålitlighet samt ett lägre utsläpp för sina transporter men har istället ett högre
inköpspris. Inkluderas sedan de ÄTOR som uppstått i och med samarbetet med Baumat, och
att Strängbetong skulle kunna sänka sina priser med 5%, genom till exempel ett längre avtal
med Gotec, så blir Strängbetong även billigare sett till den totala kostnaden. Skulle
istället Baumat effektivisera sin logistik och sin kommunikation genom exempelvis att
använda sig av personal som kan engelska i större utsträckning så skulle de ÄTOR som
uppstått kunnat undvikas. Detta skulle medföra att Baumats totalkostnad skulle bli ännu lägre.
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6.2 Diskussion kring validitet och reliabilitet
För att en studie skall hålla en hög validitet så skall studien enligt Ejvegård (2009) undersöka
det den är tänkt att undersöka och för att hålla en hög reliabilitet så skall studien ha använt rätt
metod för att undersöka det. Denna studie hade som syfte att undersöka vilken leverantör av
stommar som är bäst vid ett liknande projekt det i Vallastaden, en leverantör från Sverige eller
en leverantör från ett lågkostnadsland. Metoden som valdes för att uppfylla syftet var en
flödesanalys tillsammans med en totalkostnadsanalys. Under studiens gång så har hela tiden
den indata som samlats in setts över så att den relaterar till att besvara forskningsfrågorna,
vilket är något som Eliasson (2013) också framhåller bör göras. Den indata som har använts
har även dubbelkollats genom intervjuer och observationer, vilket har hjälpt studien
att hålla en hög validitet enligt vad Yin (2009) anser bör göras för att höja validiteten.
Den indata som har samlats in till studien bygger på fyra intervjuer, en observation, ett
platsbesök och två offerter från Baumat och Strängbetong. Intervjuerna hölls med VD:n på
Gotec, Sören Adolfsson samt med en affärsansvarig på Strängbetong, Tobias Hedby.
Respondenterna anses vara väl insatta personer i respektive företags strukturer och även ha
tillförlitlig information kring den eftersökta indatan. Det som har hjälpt studien att hålla en
hög validitet är att rätt personer har intervjuats från Gotec och Strängbetong. Respondenterna
på intervjuerna har kunnat ge de svar som de förväntades kunna ge och genom följdfrågor
dubbelkollades så att frågorna och svaren tolkades rätt för att undvika misstolkningar. Om fler
personer från respektive företag hade intervjuats hade validiteten och reliabiliteten kunnat
höjas ytterligare. Det som skulle kunna göra att studiens validitet och reliabilitet kan
diskuteras är att ingen intervju hållits med Baumat för att få deras syn på exempelvis hur
samarbetet fungerat med Gotec sett till alla aspekter. Risken med att inte hålla en intervju med
Baumat är att informationen från Gotec kan bli partisk eftersom Baumat inte kan försvara sig.
Anledningen till en utebliven intervju med Baumat är att studien inte har fått kontakt med
någon person på företaget som kunnat ge användbar information. Validiteten kan även
diskuteras kring den indata som samlats in i de fyra intervjuerna då vissa svar var
uppskattningar eller ungefärliga på grund av sekretess.
Observationen som genomfördes visade inga tecken på de problem som Gotec har upplevt
med leveranser. Den observation som studien genomförde gick till på ett smidigt sätt och kan
därmed inte styrka Gotecs argument om leveransproblemen. Det är möjligt att studien inte
hade upptäckt något problem med leveranserna även om fler observationer hade gjorts men
det hade ändå stärkt studiens validitet.
Den något bristande validiteten, med fyra intervjuer och en observation, vägs upp av
offerterna från Baumat och Strängbetong. Då intervjuerna och observationen mer har varit till
för att reda ut vissa frågetecken och få en översiktsbild över processen och de problem som
finns, så har offerterna istället givit oss verkliga siffror på kostnadsposter och priser. De
kostnader som inte fanns specificerade i offerterna har uppskattats av Gotec och
Strängbetong. Offerterna har varit den indata som främst har legat till grund för studiens
totalkostnadsanalys och jämförelsen mellan Baumat och Strängbetong. Tack vare offerterna
så anses studien ändå hålla en god validitet.
Enligt Ejvegård (2009) handlar reliabiliteten om hur tillförlitliga metoderna och verktygen är
som används. I denna studie så är det främst Oskarsson et als. (2013) totalkostnadsmodell
som används ligger till grund för hur studien har gått till och till det resultat som fåtts fram.
Eliasson (2013) menar att för att hålla en god reliabilitet bör undersökningen ge samma
resultat om den upprepas under likartade förhållanden. Om andra personer skulle
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tillhandahållas samma offerter som denna studie och utfört en totalkostnadsanalys så borde
resultatet bli likadant. De största kostnadsposterna har känslighetstestats (se kap. 5.4–5.5) för
att visa på vad en eventuell feluppskattning, eller felbedömning skulle innebära för
slutresultatet. Genom att utföra en känslighetsanalys stärks studiens reliabilitet.

6.3 Diskussion kring hållbarhet
Som McKinzie (2004) nämner så är det svårt även i detta fall att uppnå hållbarhet inom
samtliga tre dimensioner. Genom att välja Baumat som leverantör så blir transporterna längre,
vilket bidrar till mer utsläpp, mer buller och vibrationer samt att olycksrisken ökar. Däremot
så blir den ekonomiska hållbarheten för Gotec bättre då totalkostnaden för inköpet av
stommarna blir lägre, vilket gynnar Gotecs ekonomi. Att välja Baumat som leverantör skapar
också mer arbete i produktionen i Polen, vilket gör att den sociala hållbarheten i landet blir
högre. Skulle Gotec istället välja Strängbetong som leverantör så skulle den ekonomiska
hållbarheten för Gotec bli lidande till fördel för den ekologiska hållbarheten samt sociala
hållbarheten i Sverige. Transporterna skulle bli kortare och därmed utsläppen mindre, även
olycksrisken skulle bli lägre då sträckan blir kortare. Den sociala hållbarheten skulle bli sämre
i Polen med mindre arbete i den polska tillverkningen men istället skulle den sociala
hållbarheten då öka i Sverige genom ökad tillverkning i Strängbetongs fabrik.
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7 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION
De slutsatser som kan dras av studien är att det inte alltid är det lägsta inköpspriset som är det
bästa alternativet. Om ett av alternativen ligger längre bort geografiskt så medför det längre
transporter och risken för förseningar blir större. Det tar också längre tid att få dit nytt
material om materialet skulle vara skadat eller fel vid ankomst. Detta är något som måste tas i
beaktning då det kan skapa ytterligare kostnader som syns i det pris som först presenteras.
Längre leveranser ger också en högre miljöpåverkan, vilket är något som de flesta företag
idag vill undvika.
Att köpa in material från lågkostnadsländer har också ofta en påverkan på servicen,
som i detta fall visade sig i bristande engelskakunskaper hos Baumats chaufförer och
kontorspersonal vilket ledde till bekymmer för Gotec.
Sett till totalkostnaden så är Baumat det billigare alternativet av de två undersökta
leverantörerna, även medräknat de ÄTOR som uppstått i och med deras sämre logistik.
Men om Gotec istället vill vara säkra på att få leveranserna i tid med en kortare ledtid och ett
bättre kommunikation- och informationsflöde så är Strängbetong det bättre alternativet av de
två. Nedan i tabell 17 listas för- och nackdelar med respektive leverantör.
Tabell 17 För- och nackdelar med Baumat och Strängbetong jämfört med varandra

Baumat

Strängbetong

•
•
•
•
•

•

Fördelar
Billigt inköpspris
Bra kvalitet

Kortare ledtid
Bra kvalitet
Bättre
kommunikation
Lägre miljöpåverkan

•
•
•
•
•

Nackdelar
Lång ledtid
Dålig kommunikation
Högre miljöpåverkan
Förskottsbetalning
Högt inköpspris

Baumat är alltså ett billigare alternativ än Strängbetong i dagsläget sett till inköpspriset men
har en sämre logistik och har sämre geografiska förutsättningar än Strängbetong. Baumat har
en längre transportsträcka vilket medför högre risk för skador på stommarna samt en högre
miljöpåverkan i form av utsläpp, buller och olycksrisk.

7.1 Slutsats forskningsfrågor
Den första frågeställningen som studien skulle besvara var, "Vad finns det för aspekter att ta
hänsyn till vid en lågkostnadssourcing?" och svaret är att det finns många aspekter att ta i
beaktning men att det oftast inte går att uppfylla samtliga aspekter till fullo. Aspekterna som
bör tas i beaktning är bland andra pris, transportsträcka, informationsflöde, kommunikation,
miljöpåverkan, kvalitet och flexibilitet. Det blir oftast en eller flera av dessa aspekter som blir
lidande till fördel för de andra, vilket gör att företagen själva måste analysera vilken eller
vilka som är viktigast för just dem och för just det projektet.
Andra frågeställningen som studien hade för avsikt att besvara var "Hur ser flödet ut för
stommarna från tillverkning till bygget för de respektive leverantörerna?". Flödet ser relativt
likadant ut för de båda leverantörerna, den största skillnaden är avståndet från fabrik till
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byggarbetsplatsen. Baumat som har sin tillverkning i Polen transporterar sina stommar med
lastbil och färja medan Strängbetong, som har sin tillverkning i Örebro, enbart behöver
använda sig av lastbil. För en mer detaljerad beskrivning av flödena se kapitel 4.1 och 4.2.
Tredje frågeställningen som studien ämnade att besvara var "Vilka kostnadsposter skulle
påverkas av ett leverantörsbyte av stomleverantör för Gotec?". Genom intervjuer och en
flödeskartläggning kunde de kostnadsposter som påverkas av ett leverantörsbyte för Gotec
identifieras. Dessa kostnadsposter är inköpspris som blir högre om Gotec skulle välja
Strängbetong, transportkostnad som blir lägre med Strängbetong, monteringskostnad som blir
lägre genom ett samarbete med Strängbetong, en betalningskredit som Strängbetong tillåter
kan tillkomma samt en kapitalbindningskostnad som förvinner vid ett byte.
Fjärde och sista frågeställningen som skulle besvaras under studien var "Vilken leverantör
bör Gotec välja vid en eventuell etapp 2 av projekt Vallastaden?". Studiens förslag är att
Gotec skall fortsätta sitt påbörjade samarbete med Baumat inför en etapp 2. Förslaget grundar
sig till största del på att det faktiskt blir billigare även om de ÄTOR som uppstått räknas med
till totalkostnaden. För Gotec som är ett mindre företag inom byggbranschen och endast
omsatte 6 200 000 kr år 2015 så är besparingen på cirka en miljon kronor relativt mycket. Av
den anledningen läggs störst vikt vid den ekonomiska hållbarheten.

7.2 Rekommendation till Gotec
Studien rekommenderar Gotec att fortsätta sitt samarbete med Baumat inför en eventuell
etapp två av Vallastaden men att företagen skall försöka bygga upp en bättre relation mellan
dem. En bättre relation mellan företagen skulle öka tilliten och på så sätt skulle även
förskottsbetalningen kunna försvinna. Gotec och Baumat har nu arbetat tillsammans under
etapp ett av Vallastaden och därmed lärt känna på varandra lite och då också hittat varandras
positiva och negativa egenskaper. Inför en etapp två skulle således de misstag som gjorts
under första etappen kunna undvikas och då också de ÄTOR som uppstod. Detta skulle
medföra att Baumat blir ett ännu bättre alternativ ekonomiskt sett jämfört med Strängbetong
än de var under etapp ett. Att ha ett väl uppbyggt samarbete är väl så viktigt då det generellt
går lättare att arbeta med någon/några som man arbetat med förut.
Ur miljösynvinkel skulle det även vara bra om Gotec tillsammans med Baumat skulle arbeta
för användandet av så ”gröna” transporter som möjligt då ett samarbete skulle innebära en
relativt hög miljöpåverkan på grund av de längre transporterna.

7.3 Rekommendation för vidare studier
Under denna studie har en totalkostnadsanalys utförts med data från intervjuer, observationer
och offerter från de två alternativ på leverantörer som undersöks. Fortsatta studier som skulle
vara intressanta inom området är att mäta vad utsläppskillnaden mellan transporterna faktiskt
är. Då miljöpåverkan i dagens samhälle är en viktig aspekt att ta i beaktning så är det viktigt
att se över så att transporterna inte släpper ut allt för mycket.
Det skulle även vara intressant att undersöka andra alternativ på leverantörer, både alternativ
från andra lågkostnadsländer och även andra svenska alternativ. Detta skulle hjälpa till att
bekräfta eller dementera de teorier som idag finns kring lågkostnadssourcing.
Intressant skulle även vara att jämföra skillnaderna mellan prefabricerade stommar jämfört
med stommar som gjuts på plats. Hur detta skulle påverka pris, miljö och även hur logistiken
och byggtiden skulle förändras.
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Bilaga 1 – Intervju med Gotec
Respondent är Sören Adolfsson, VD på Gotec
Intervjun med Gotec var en personlig intervju och de viktigaste frågorna och det viktigaste ur
svaren har lyfts fram i frågeunderlaget nedan. Svaren på frågorna är förkortade och endast det
mest relevanta för studien har skrivits ned.

Frågeunderlag:
Fråga 1: Hur går beställningsprocessen till?
Svar: När vi först fick reda på att vi fått tillstånd att bygga i Vallastaden så började vi titta
efter lämplig leverantör. Efter utvärdering så föll valet på Baumat och dem gav oss en offert
på vad byggnationen skulle kosta och vad som ingick i priset, vem som har ansvar för vad
osv. Det är en beställning som sker till projektet och leveranserna kommer sedan etappvis.
Fråga 2: Hur går betalningsprocessen till?
Svar: Baumat kräver en förskottsbetalning eftersom polackerna har svårt att lita på oss
svenskar. Förskottsbetalningen dras sedan av på projektets sista sex fakturor. För övrigt går
betalningsprocessen till som sådan att det är en betalning per leverans, vilket i snitt
motsvarar en faktura per vecka.
Fråga 3: Hur transporterar sig lastbilarna från Baumat till Sverige? Via båt eller med lastbil
hela vägen?
Svar: Transporterna från Baumat kommer via lastbil från fabrik i Polen och vidare med färja
till Sverige för att sedan ankomma till byggarbetsplatsen med lastbil.
Fråga 4: Hur ser materialflödet ut efter inköp gjorts tills dess att stommarna skall monteras?
Svar: Materialet som utgör stommarna tillverkas i Baumats fabrik i Torun och planeras så att
stommarna kommer etappvis till byggarbetsplatsen i Vallastaden. Stommarna transporteras
av Baumats egna lastbilar till byggarbetsplatsen, ingen lagring sker utan stommarna
monteras direkt efter avlastning. Leveranserna är tidsbestämda och skall komma i rätt
ordning till byggarbetsplatsen för att bygget skall flyta på.
Fråga 5: Vem är det som ansvarar för ankomstkontroll?
Svar: Det är något som ingick i kontraktet med Baumat och det är deras ansvar.
Fråga 6: Vad är det som ingår i respektive leverantör, dvs. Baumat och Strängbetong?
Svar: Det som är största skillnaden mellan leverantörerna är att i kontraktet med Baumat så
ingår inte montering, utan det är något som vi får stå för själva. I Strängbetong däremot
ingår montering.
Fråga 7: Kan du gruppera prislistorna?
Svar: ”Respondenten hjälpte oss att gruppera de olika stomdelarna från offerterna för att
kunna göra en rättvis jämförelse”.
Fråga 8: Har Baumat inneburit några förseningar?
Svar: Det är vid två tillfällen som det har uppstått problem. Vid ett tillfälle tvingades vi till ett
kranbyte då vi hade fått felaktiga uppgifter från Baumat gällande stommarnas vikt. Vid ett
annat tillfälle blev det förseningar på bygget då en leverans inte hittade fram till
byggarbetsplatsen och missade sin slottid.
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Fråga 9: Vad har förseningarna medfört för extra kostnader?
Svar: Förseningarna har inneburit ÄTA-kostnader som uppgår till drygt 650 000 kr.
Fråga 10: Hur många våningsplan finns det i betonghusen?
Svar: Betonghusen består av fem stycken våningsplan.
Fråga 11: Har ni på Gotec någon bestämd kalkylränta som ni kan delge oss?
Svar: För att få en god marginal räknar vi på Gotec med en kalkylränta på cirka 5–6 %.
Fråga 12: Har ni uppgifter på vad monteringskostnaden har varit/är till de två betonghusen? I
alla fall en uppskattning på monteringskostnaden.
Svar: Ni kan räkna gravt med 1 200 000 kr per våningsplan för de två betonghusen.
Fråga 13: Varför valde ni Baumat?
Svar: Det som avgjorde att valet blev just Baumat är det låga inköpspriset på material i
kombination med att kvaliteten på stommarna är bra. Skanska använder också Baumat som
leverantör av betongstommar.
Fråga 14: Vad är de största problemen som Baumat inneburit?
Svar: Det största problemet med valet av Baumat har varit att det uppstått språkförbistringar
med polackerna då de har bristande kunskaper i engelska. Det har lett till
kommunikationsproblem med exempelvis kranförare och chaufförer men även med övrig
personal på byggarbetsplatsen. Vi upplever också att vi har blivit nedprioriterade av Baumat
då större byggföretag (ex. Skanska) har gått före i kön. Dessa två faktorer är något som har
orsakat förseningar i byggnationen.
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Bilaga 2 – Intervju med Strängbetong
Respondent är Tobias Hedby, affärsansvarig Strängbetong
Intervjun med Strängbetong gjordes genom ett Skype-samtal, de viktigaste frågorna och det
viktigaste ur svaren har lyfts fram i frågeunderlaget nedan. Svaren på frågorna är förkortade
och endast det mest relevanta för studien har skrivits ned.

Frågeunderlag:
Fråga 1: Hur ser er beställningsprocedur ut?
Svar: När en beställare hör av sig till oss på Strängbetong så tar vi fram ett kostnadsförslag
som beställaren får ta ställning till. Skulle ett avtal tecknas så står vid sedan för
konstruktionen/designen till beställarens projekt. De beställer för ett helt projekt och vi
anpassar projektering, produktion, montage och färdigställande efter varje enskilt projekt.
Fråga 2: Hur ser er betalningsprocedur ut? Vad är den vanligaste faktureringsmetoden?
Svar: Vi brukar lägga upp vår betalningsplan så att vi fakturerar för ”nedlagt arbete” från
att vi börjat konstruera till att vi monterat klart. Vi fakturerar en gång i månaden utifrån
nedlagda kostnader. Betalningsplanen bygger på att vi har projektering, produktion, montage
och ett färdigställande och vid varje fas ”sparas” 5 % av kostnaden till slutfakturan då
slutbesiktning är genomförd.
Fråga 3: Hur ser ert materialflöde av stommar ut på Strängbetong?
Svar: Tillverkningen av det prefabricerade material sker i våra egna fabriker runt om i
landet. Vi räknar med att produktionen drar igång cirka 2 månader innan montagestart.
Materialet transporteras sedan kontinuerligt till byggarbetsplatsen där en ankomstkontroll
först utförs, för att sedan utföra montaget av stommarna.
Fråga 4: Hur ofta skulle det ske leveranser till ett projekt likt det i Vallastaden?
Svar: Det är svårt att säga men räkna på ungefär 6–7 leveranser i veckan.
Fråga 5: Kan du uppskatta hur stor del av offerten som utgörs av transportkostnad?
Svar: Generellt sett så ligger transportkostnaden, till ett bostadshus, på cirka 5–6 % av vårt
totala pris för projektet. Om man pratar om en BK1-väg så brukar det vara 5 % medan en
BK2-väg brukar motsvara 6 %. I Linköping är det nästan garanterat att vägen är
dimensionerad som BK1-väg fram till Vallastaden.
Fråga 6: Kan du uppskatta hur stor del av offerten som utgörs av monteringskostnad?
Svar: Monteringskostnaden brukar ligga på cirka 30 % av totalkostnaden.
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