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Abstract 

The cost of transportation has strongly increased in the recent years, transportations 
which are a major part for the construction companies. Skanska Asphalt which is a 
part of Skanska Sverige AB has noticed that there are significant cost savings to be 
made with the purchasing of transports. The transports in this case is about asphalt, 
where the costs are about 10% of the outsourcing business turnover. The purpose of 
this thesis is to study the working practice that Skanska Asphalt are using today in 
controlling and time-writing, for the asphalt transportations. Resulting in 
recommendations on how to improve the working practice at Skanska Asphalt. 

This study was conducted with the help of a number of interviews with Skanska’s 
employees and with suppliers of transportation to describe the practices which are 
being used in during the asphalt transportation. In the construction industry, every 
project is different and varies. For every project there is a production manager in 
charge from and scheduling to the ordering of transportations. For ordering asphalt 
transportations it’s common today for the production manager to make calls directly 
to individual drivers or to the management for the contracted transportation 
suppliers. 

It’s mostly common in time-writing to use hand-written notes, but there are also 
times when the drivers are using PDA for which the transportation management 
endorses the correctness of drivers information. The major problem is that the 
charged time for transportation is too high compared to the actual time, because 
drivers tend to round up the time-writing to the full or half an hour. 

Efficiency enhancement within Skanska is important and a proposal for improving 
working practice that can lead to cost savings is to introduce a different type of 
tariff. This requires closer cooperation and higher demands on the suppliers of 
transportation. For this system to work, it’s important to get system support from 
the suppliers. 

With improved internal communication between production managers it’ll result in 
further efficiency enhancements being found and Skanska will be able to increase 
the utilization of the asphalt transportation. The planning of the asphalt 
transportations could improve even further if it had existed any kind of calculation 
template. If Skanska informs the transportation suppliers in the early stage before 
the project kicks off with some form of planning calendar with the correct number of 
vehicles, will make it easier for transportation providers to meet Skanska's 
transportation needs. 

 

 

 

  



 

  



Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som har genomförts under våren 
2013 vid Högskolan i Halmstad inom byggingenjörsprogrammet och är sista delen i 
utbildningen. Examensarbetet har utförts i samarbete med Skanska Asfalt och 
Betong i väst.      

Jag vill framför allt rikta ett särskilt stort tack till min handledare Magnus Elfström på 
Skanska Sverige. Din hjälp med frågor och funderingar under examensarbetets gång 
är jag stort tacksam för. Även min handledare på Halmstad Högskola, Niclas 
Andersson, ska ha ett stort tack för sina värdefulla insatser vad gäller arbetets 
struktur och uppbyggnad. 

Andra personer som jag vill tacka som gjort denna studie möjlig är respondenterna, 
både på Skanska och hos deras transportleverantörer, som tagit sig tid att besvara 
mina frågor. Slutligen vill jag tacka personalen på asfaltavdelningen i Halmstad, där 
jag har tillbringat min vårtermin.   

 

Halmstad, maj 2013 

 

Jonathan Gillén   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



Sammanfattning 

Kostnaderna för transporter har under de senaste åren stigit kraftigt, dessa 
transporter är en stor och viktig del för byggföretagen. Skanska Asfalt som är en del 
av Skanska Sverige AB har sett att det finns stora kostnadsbesparingar att göra vid 
inköp av transporter, vilket innebär transport av asfaltmassor, där 
transportkostnaderna står för omkring 10 % av utläggningsverksamhetens 
omsättning. Syftet med detta examensarbete är att studera det arbetssätt som 
Skanska Asfalt använder idag vid styrning och tidsskrivning av asfalttransporter och 
ge rekommendation på förbättrat arbetssätt inom Skanska Asfalt.  

Denna studie genomfördes med hjälp av ett antal intervjuer med Skanskas 
medarbetare samt med olika transportleverantörer för att beskriva de nuvarande 
arbetssätt som används i samband med asfalttransporter. I byggbranschen ser varje 
projekt olika ut och vid de byggprojekt som Skanska Asfalt utför finns det en 
produktionschef som ansvarar för allt från ekonomi och tidsplanering till beställning 
av transporter. Idag är det vanligast att arbetsledningen ringer direkt till enskild 
chaufför eller till transportledningen hos avtalad transportleverantör vid beställning 
av asfalttransporter.  

Det nuvarande arbetssättet som används vid tidsskrivning är fortfarande till stor del 
handskrivna transportsedlar, medans andra transportörer enbart kör med 
handdatorer i lastbilarna, där sedan lagbasen signerar riktigheten i chaufförens 
uppgifter. Det största problemet är dock fortfarande att den debiterade tiden är för 
hög i förhållande till den körda tiden då chaufförerna avrundar tidsskrivningen till 
närmaste hel eller halvtimme. 

Effektiviseringsarbetet inom Skanska är viktigt och ett förslag på förbättrat 
arbetssätt som kan leda till kostnadsbesparingar är att införa en annan typ av taxa. 
För att det ska fungera krävs ett närmare samarbete med Skanskas 
transportleverantörer och att högre krav ställs på dessa då det behövs ett 
systemstöd för att denna debiteringsform ska fungera på ett smidigt sätt.  

Genom bättre intern kommunikation mellan produktionscheferna kan fler 
effektiviseringsåtgärder hittas och Skanska hade kunnat öka resursutnyttjandet av 
asfalttransporterna. Planeringen av antalet asfalttransporter hade kunnat förbättras 
om det hade funnits någon typ av beräkningsmall. Informerar Skanska sina 
transportleverantörer i ett tidigt skede innan projekten drar igång, med någon form 
av planeringskalender med rätt antal fordon, så är det lättare för 
transportleverantörerna att tillgodose Skanskas transportbehov.  
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1. Inledning 

Kapitlet ger en introduktion till examensarbetet med en beskrivande bakgrund till 
problemområdet. Syftet för studien och begränsningarna, samt en kort disposition 
redogörs i detta kapitel.  

1.1. Bakgrund  

Produktionskostnaderna inom anläggningsbranschen har stigit kraftigt de senaste   
6-7 åren, förklaringen till detta beror på att det har skett stora prisökningar på 
viktiga insatsvaror såsom bitumen, armeringsstål och dieselolja. De ökade 
kostnaderna och kvarhållande marknadspriser för projekten inom branschen har 
resulterat i minskad lönsamhet för aktörerna (Trafa, 2012). För att behålla 
konkurrenskraft i anläggningsbranschen gäller det att utveckla och effektivisera 
delar verksamheten. 

Skanska Asfalt som är en del utav Skanska Sverige AB som sysslar med tillverkning 
och utläggning av asfalt, gör nu en del organisationsförändringar inom 
verksamheten för att skapa avdelningar i Sverige med bättre möjlighet att utefter 
gemensamma riktlinjer jobba med samma arbetssätt.  

Ledningen på Skanska Asfalt har gjort utredningar om vilka områden där det finns 
kostnadsbesparingar att göra och en utav dessa områden är inköp av transporter, 
vilket innebär transport av asfaltmassor. Kostnader för asfalttransporter står för 
omkring 10 % av utläggningsverksamhetens omsättning inom Skanska Asfalt. 

I dagsläget köper Skanska Asfalt in transporter från upphandlad lastbilscentral, som 
levererar asfaltmassan från asfaltverket till beläggningsprojektet. Den vanligaste 
debiteringsformen är att lastbilen får betalt per timme. Den debiterade tiden räknas 
från första lastningstiden till sista lossningstid, där sedan lastbilen skrivs av för 
dagen. Det finns olika system som används för tidsskrivning av asfalttransporter 
viket är både handskrivna transportsedlar eller handdatorer.  

Det är uppenbart att transporter är ett viktigt problemområde som behöver 
kostnadseffektiviseras. Ett steg i rätt rikting mot kostnadsbesparingar är att hitta 
förbättringar som kan leda till ett enhetligt arbetssätt inom Skanska Asfalt, vilket 
detta examensarbete är en del av, mot förbättrade arbetssätt för styrning och 
tidsskrivning av asfalttransporter.     
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1.2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera det arbetssätt som används idag vid 
styrning och tidsskrivning av asfalttransporter och ge rekommendation på förbättrat 
arbetssätt inom Skanska Asfalt vilket ska leda till kostnadseffektivisering.  

Arbetet ska över detta resultera i en rapport och presentation, som uppfyller 
Högskolan i Halmstads krav. Rapporten ska också tilldelas och presenteras inför 
ledningen på Skanska Asfalt.   

1.3. Omfattning – genomförande 

Studien omfattar att studera det arbetssätt som används idag vid styrning och 
tidsskrivning av asfalttransporter inom Skanska Asfalt. Jag kommer att genomföra 
studien som så att jag har ett antal forskningsfrågor som är starkt knutna till 
problemområdet, där jag sedan har genomfört intervjuer med ett urval av 
respondenter vilket resulterat i en kartläggning av nuläget kring styrning och 
tidsskrivning av asfalttransporter. Målsättningen med studien är att komma med 
rekommendationer till Skanska på hur ett framtida arbetssätt ska se ut, som ska leda 
till kostnadsbesparingar för företaget. Genomförandet illustreras enligt figur 1 
nedan.         

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Processen för studien  

1.4. Begränsningar  

Arbetet genomförs under tidsramen för ett examensarbete på 15 poäng. Arbetet 
kommer geografiskt sett att begränsas mot asfalttransporter inom Sverige. Det 
område som studeras är det arbetssätt som används i samband med styrning och 
tidsskrivning av asfalttransporter. 

I studien kommer jag att bortse från förändringsarbetet som krävs för att komma 
fram till målsättningen enligt figur 1.  

 

 

Förändring  

 Målsättning  Nuläge 
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1.5. Rapportens disposition 

Dispositionen av rapporten är följande. I det första kapitlet presenteras en inledning 
med bakgrund till problemet, det syfte som är utgångspunkten med forskningen och 
vad jag vill uppnå med studien samt de begränsningar som är givna beskrivs. I 
inledningskapitlet görs även en beskrivning av hur dispositionen för rapporten ser 
ut. Kapitel 2 ger en beskrivning av vilka metoder som används, samt 
tillvägagångssättet för examensarbetet.    

I kapitel 3 beskrivs teorier om logistik 
samt transportsystem som kan 
kopplas ihop med det berörda 
området. Detta för att skapa underlag 
för analysen och slutsatser.  

Kapitel 4 ger en bakgrundsbeskrivning 
av Skanskakoncernen och 
asfaltverksamheten. Det ges även en 
beskrivning av lastbilsbranschen rent 
allmänt. 

Kapitel 5 beskriver det nuvarande 
arbetssättet hos Skanska och grundar 
sig på intervjuer och genom de ställda 
forskningsfrågorna.  

Efter det följer en analys, målsättning 
av forskningsfrågorna i rapporten. I 
det sista kapitlet dras det slutsatser 
och ges förslag på rekommendationer 
till förbättrat arbetssätt åt Skanska. 
Figur 2, illustrerar hur upplägget av 
rapporten ser ut.         

         Figur 2: Visar rapportens disposition  

 

  

 

  

 

 

  

Kapitel 1: Inledning  
Presentation av Bakgrund och syfte 

Kapitel 4: Bakgrund Skanska  
Beskrivning av Skanska samt transportbranschen  

Kapitel 5: Nulägesbeskrivning   
Beskrivning av nuvarande arbetssätt  

Kapitel 7: Slutsats och Rekommendationer   

 

Kapitel 6: Målsättning (framtid) 

 

Kapitel 2: Metod  
Beskrivning av tillvägagångssättet och vald metod    

Kapitel 3: Teoretisk referensram  
Beskrivning av litteratur som kopplas till området  
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet som användes för examensarbetet. Valet 
av undersökningsmetod beskrivs, samt hur datainsamlingen är genomförd.  

2.1. Tillvägagångssätt 

I inledningsskedet av examensarbetet diskuterades tänkbart problemområde 
tillsammans med handledaren Magnus Elfström på Skanska. Därefter formulerades 
ett första syfte för arbetet. Utifrån det ställdes det upp ett antal forskningsfrågor 
som låg till grund för informationsinsamlingen i form av intervjuer etc. Sedan 
genomfördes det intervjuer och observationer för att få en klar bild över Skanskas 
aktuella arbetssätt vid styrning och tidsskrivning av asfalttransporter. Vidare har en 
litteraturstudie utförts parallellt med arbetet för att få en teoretisk referensram som 
kan kopplas till problemområdet. Informationsinsamlingen som utgåtts från 
forskningsfrågorna resulterade i en nulägesbeskrivning av Skanskas arbetssätt. 
Vidare har slutsats och rekommendationer till förbättrat arbetsätt för Skanska Asfalt 
skrivits. Se figur 3 för en övergripande bild av tillvägagångssättet för 
examensarbetet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Visar tillvägagångssättet för examensarbetet  
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2.1.1. Referensgrupp  

Referensgruppen bestod av medarbetare med olika positioner inom Skanska Asfalt 
och från olika delar av landet, som tillsammans ingår i en utvecklingsgrupp som har 
till syfte att ta fram förbättrade arbetssätt inom de olika verksamhetsområdena. 
Mitt examensarbete som handlar om transporteffektivitet och utgör en del av 
utvecklingsgruppens mål som är att utveckla förbättrade arbetssätt, där av ligger det 
rätt mycket vikt bakom mitt arbete att det är ett område som är värt att studera. 
Syftet med mötena med referensgruppen har varit att verifiera resultaten från de 
olika faserna under hela examensarbetet. Referensgruppens deltagare och deras 
positioner visas i tabell 1 nedan.    

Deltagare Position Område  

Magnus Elfström Utvecklingsledare Sverige 

Patrik Höglund Produktionschef Umeå 

Henric Andersson Produktionschef Skåne 

Mikael Nilsson Produktionschef Gävle 

Martin Ljungström Produktionschef Jönköping 

Anders Johansson Arbetsledare Sverige 

Marcus Jarlö Produktionschef Stockholm 
Jonas Richson Arbetsledare Göteborg 

Tabell 1: Visar referensgruppens deltagare  

2.1.2. Utvalda platser  

En stor del av mitt examensarbete handlar om att 
studera hur det går till med styrning och 
tidsskrivning av asfalttransporter runt om i landet 
och göra en kartläggning. Det är ju inte rimligt att 
kunna studera varje enhet som Skanska Asfalt har 
verksamhet på, utan i detta fall har strategiska 
platser valts ut för att få en rätt bra spridning på 
kartläggningen. Jag har utgått ifrån Halland och valt 
närliggande platser runt om, sedan har jag gjort 
telefonintervjuer på de platserna som befinner sig 
för lång bort. De utvalda platserna och vilka 
respondenter som har intervjuats har diskuterats 
med min handledare på Skanska som valt ut 
lämpliga respondenter.    

                                              

 

                                                                                      Figur 4: Visar de utvalda platser 



 

7 
 

2.2. Undersökningsmetod  

Vid valet av undersökningsmetod kan man välja en kvalitativ eller kvantitativ 
undersökningsmetod som fungerar som ett arbetsredskap i forskningssammanhang. 
Vilken metod som man väljer är kopplad till syftet med arbetet, vad är det som ska 
undersökas, samt vad som ska upptäckas. Det går även att kombinera dessa två 
metoder i en och samma undersökning (Holme & Solvang, 1997). 

Den kvalitativa undersökningsmetoden går ut på att en stor mängd information 
samlas in på få undersökningsobjekt. Insamlingen av information görs genom 
observation eller intervjuer och man försöker få en djupare förståelse inom det 
område man studerar som forskare. Den största skillnaden mellan kvalitativ- och 
kvantitativ metod är att vid kvantitativ metod omvandlas informationen till siffror 
och mängder som sedan analyseras. Medans det vid kvalitativ metod är forskarens 
uppfattningar eller tolkningar som uppmärksammas (Holme & Solvang, 1997). I 
denna rapport har i huvudsak den kvalitativa metoden använts för att beskriva och 
analysera problemområdet kring asfalttransporterna hos Skanska.   

2.3. Datainsamling  

Det finns två olika typer av data att använda vid informationsinhämtning, nämligen 
primär- och sekundärdata. Primärdata är ny data som man själv samlar in genom 
tillexempel intervjuer, observationer, enkäter etc. Sekundärdata är sådan 
information som redan finns tillgänglig i form av litteratur, statistik och internet etc. 
Sekundärdata är ofta ett billigare alternativ att använda jämfört med primärdata, 
men fördelen med primärdata är att den kan anpassas för det aktuella 
problemområdet som studeras. (Dahmström, 2011)    

2.3.1. Primärdata  

Huvuddelen av de uppgifter som används i denna rapport är primärdata, som har 
samlats in under intervjuer med olika intressenter som jobbar på Skanska Asfalt eller 
förmedlar transporttjänster. Intervjuerna har främst genomförts genom personligt 
möte som varade i ungefär en timme. Telefonintervjuer användes som komplement, 
för att få större spridning på undersökningen, där det var långt att annars ta sig till 
dessa platser för att intervjua respondenterna. I början av examensarbetet gjordes 
inledande intervjuer med några olika produktionschefer för att få en övergripande 
bild över problemområdet. Under intervjuerna har jag använt en semistrukturerad 
metod som bestod av en intervjuguide med välförberedda och strukturerade frågor, 
men som samtidigt ger möjlighet till att besvaras med respondentens egna ord.  

Totalt har 27 intervjuer genomförts, se tabell 2 nedan. Bland dessa var 23 interna 
intervjuer med Skanska Asfalt medarbetare från olika delar av landet med olika 
positioner. De ytterligare 4, var intervjuer med externa intressenter som är 
upphandlade transportörer. Vid några intervjutillfällen var det fler än en person som 
intervjuades under samma gång, men jag fick personliga åsikter från var och en. 
Urvalet av respondenter har skett noggrant med hjälp av handledare från Skanska, 
för att fånga upp så mycket information som möjligt inom det berörda området och 
kunna kartlägga hur det ser ut i landet. 
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Företag/Organisation Område Position 

Skanska Asfalt  Halmstad  Produktionschef 

Skanska Asfalt   Halland Lagbas 

Skanska Asfalt Skåne  Områdeschef 

Skanska Asfalt  Skåne  Produktionschef 

Skanska Asfalt  
Skanska Asfalt   

Sydväst 
Sydväst 

Sektionschef Försäljning 
Sektionschef Produktion 

Skanska Asfalt   Bohuslän  Produktionschef  

Skanska Asfalt  Bohuslän  Arbetsledare  

Skanska Asfalt   Bohuslän  Produktionschef  

Skanska Asfalt  Bohuslän Arbetsledare  

Skanska Asfalt Kronobergslän  Försäljning  

Skanska Asfalt Växjö  Produktionschef  

Skanska Asfalt Växjö  Arbetsledare (Lagbas)  

Skanska Asfalt  Göteborg  Arbetsledare  

Skanska Asfalt  Göteborg  Produktionschef 

Skanska Asfalt  Göteborg  Försäljning  

Skanska Asfalt   Göteborg  Arbetsledare  

Skanska Asfalt   Göteborg  Försäljning  

  Skanska Asfalt  Stockholm Produktionschef  

  Skanska Asfalt  Gävle Produktionschef  

  Skanska Asfalt  Jönköping  Produktionschef  

  Skanska Asfalt 
Skanska Inköp (NPU)  

Umeå  
Stockholm 

Produktionschef  
Inköpare 

Ex
te

rn
a 

 Leverantör 1 Halland  VD 

Leverantör 2 Skåne  Affärsområdeschef 

Leverantör 3 Göteborg  Transportledare  

Leverantör 4 Växjö  Kundansvarig/projektledare  

Tabell 2: Visar de utvalda respondenterna 

Det finns två olika typer av observationer, deltagande eller icke deltagande. 
Observationer gör det möjligt att samla in naturlig data inom det studerade området 
och har därför använts som ett komplement till intervjuerna. Deltagande 
observationer har gjorts på några olika lastbilscentraler, där jag fått studera hur det 
går till när transportledaren i transportledningscentralen skickar ut order till 
lastbilen och hur de sedan får in utförda uppdrag som skickas till fakturering.   

2.3.2. Sekundärdata och litteratur  

Vid vetenskaplig forskning är litteratursökningen en viktig inledande del som utgör 
grunden för en litteraturstudie. Genomförandet av litteraturstudie ska leda till att 
författaren får fördjupade kunskaper och ta del av tidigare forskning inom det 
berörda området som studeras.  
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I startfasen av examensarbetet har en litteratursökning genomförts inom det 
aktuella problemområdet. Sekundärdata som har använts i denna rapport är ett 
urval av böcker och rapporter, samt information från Skanskas egna intranät och 
dokumentation som utgivna årsredovisningar.   

En litteratursökning har gjorts på Halmstad högskolas bibliotek där jag har använt 
bibliotekets sökmotor (Summon), samt databasen Uppsatser.se. Sökorden som jag 
har använt är transport, logistik, optimering, asfalt, vilka är kopplade ihop med det 
problemområde som studeras. 

2.4. Reliabilitet och validitet 

För att resultatet av en studie eller undersökning ska vara trovärdig och ha ett 
vetenskapligt värde måste man alltid kritiskt granska de metoder som man väljer för 
insamling av information, för att bedöma graden av tillförlitlighet och giltighet (Bell, 
2006).    

Enligt Bell (2006) är ”reliabilitet eller tillförlitlighet ett mått på i vilken utsträckning 
ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i 
övrigt lika omständigheter”.  

I varje undersökning är det en målsättning att ha så reliabel eller tillförlitlig 
information som möjligt och hög reliabilitet uppnås om mätningarna för en bestämd 
fråga ger samma resultat om mätningen upprepas för ett annat urval och oavsett 
undersökare.   

Validitet eller giltighet är ett begrepp som enligt Ejvegård (2009) ”avser att man som 
forskare verkligen mäter det som man avser att mäta”. 

I denna studie har triangulering använts för att åstadkomma högre reliabilitet, det 
innebär att flera metoder för datainsamling har använts. Det har även genomförts 
regelbundna avstämningar och diskussioner med handledare från Skanska för att 
säkerställa att undersökningen går framåt i rätt riktning och att validiteten i arbetet 
uppnås genom att jag verkligen mäter det som jag ska mäta.  

Intervjuerna genomfördes i enlighet med en semistrukturerad metod, vilket innebär 
att samma frågor har ställts till ett antal respondenter vid olika tillfällen. I en studie 
som denna finns det alltid flera felkällor som man ska vara medveten om, då det 
handlar om kvalitativ data från intervjuer. Respondenternas åsikter är alltid 
subjektiva, de kan ha egna uppfattningar i fråga, som andra inte håller med om. För 
att uppnå hög reliabilitet har anteckningar och inspelningar utförts vid intervjuerna, 
detta för att kunna dubbel kontrollera och ta bort eventuella missförstånd.      
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3. Teoretisk referensram 

I följande teori kapitel ges en beskrivning av olika logistik begrepp och fakta som hör 
ihop med det problemområde som studeras för examensarbetet.  

3.1. Logistik  

Det finns många olika uppfattningar om vad logistik är för något och kan betyda 
olika saker för olika personer.  Jonsson & Mattsson (2005) beskriver logistik som 
läran om effektiva materialflöden. Begreppet logistik fungerar som ett övergripande 
namn för alla de verksamheter som ordnar att material och produkter finns på rätt 
plats och vid rätt tidpunkt. Det ligger i företagens intresse att ett bättre 
logistikupplägg ska ge bättre ekonomisk lönsamhet.    

Jonsson & Mattsson (2005) definierar logistik som: ”Logistik definieras som 
planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, 
med syftet att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, 
dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 
miljökonsekvenser”.  

3.1.1. Logistisk effektivitet 

Logistisk effektivitet kan beskrivas som kopplingen mellan Leveransservice, 
kapitalbindning och logistikkostnader som alla har en stark betydelse för den totala 
lönsamheten inom ett företag. Se figur 5. Den starka kopplingen mellan dessa 
komponenter påverkar varandra sinsemellan och det visar sig att gör man en åtgärd 
för att minska kostnaderna kan detta leda till sämre leveransservice som på sikt 

leder till minskade intäkter (Lumsden, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Visar kopplingen mellan de olika komponenterna (Lumsden, 2012)  

 

 

Leveransservice 

Kapitalbindning Logistikkostnader 



 

12 
 

3.1.2. Leveransservice 

Leveransservice ingår som en del i den logistiska effektiviteten och har inverkan på 
intäkterna hos företaget. Leveransservice förknippas ofta som ett övergripande 
uttryck för ett företags prestation gentemot kund. Det räcker inte att bara 
konstatera att ett företags leveransservice är hög eller bra, utan en ytterligare 
specificering är nödvändig. Lumsden (2012) delar in leveransservice i ett antal 
leveransserviceelement som är följande.  

Ledtid 
Ledtid kan i leveransservice sammanhang uttryckas som tiden från beställning till 
leverans. Det man brukar räkna i ledtiden är aktiviteter som ordermottagning, 
orderbehandling, planering, tillverkning samt distribution.   

Leveranspålitlighet 
Leveranspålitlighet definieras som tillförlitligheten i leveranstiden och är ett mått på 
om företaget kan leverera produkten vid den bestämda tidpunkten som man lovat 
kunden. För att mäta hur stor leveranspålitlighet ett företag har jämför man antalet 
order som levererades i tid och sätter detta i förhållande till det totala antalet order.  

Leveranssäkerhet  
Leveranssäkerheten redogör för hur ett företag klarar av att leverera rätt produkt i 
rätt kvantitet och kvalitet. Vid fastställandet av ett företags leveranssäkerhet jämför 
man antalet felfria order i förhållande till andelen totala order.  

Servicegrad  
Servicegraden beskriver ett företags förmåga att leverera produkt direkt från lager 
till kund. Ibland förekommer även benämningen lagertillgänglighet och detta är ett 
serviceelement som förhållandevis enkelt kan beräknas för att få fram den 
procentuella rimligheten att behärska leverans direkt från lager.     

Flexibilitet  
Flexibilitet innebär förmågan att kunna anpassa leveranserna till kundernas 
önskemål vid förändrade förutsättningar. Det kan tillexempel handla om ändrade 
leveranstidpunkter, orderstorlekar, dokumentation etc. Denna flexibilitet styrka kan 
i många fall vara en konkurrensfördel gentemot andra företag. Flexibilitet kan även 
handla om att vara innovativ och hitta nya lösningar på problem åt kunden för att 
behålla tillförlitlighet och säkerhet.  

Information 
Information mellan leverantör och kund är idag av stor betydelse i leveransservice 
sammanhang, där man vill uppnå en dubbelriktad informationsgång. Det gäller att 
kommunicera med kunden om vad som kan erbjudas, vilket görs före en leverans, 
sedan förekommer ett visst informationsutbyte under och efter leveransen. Vid 
närmare samarbeten mellan företag krävs det att informationssystemen integreras 
med varandra för att underlätta och effektivisera informationsutbytet.  
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3.1.3. Logistiksystemets kostnader 

Logistikkostnaderna och kapitalbindningen är två variabler som används för att mäta 
effektiviteten inom ett logistiksystem. Man ska ha i åtanke att kapitalbindningen har 
en direkt påverkan mot lönsamheten och kostnaderna. Det är betydelsefullt att 
logistikkostnaderna och kapitalbindningen vägs mot övriga logistiska mål, samt att 
kunna identifiera dessa två effektivitetsvariabler. Detta för att lyckas mäta och göra 
uppföljning på förekommande prestationer och utifrån det värdera följderna av 
kostnads- och kapitalrationaliserande åtgärder.  

Det finns olika typer av logistikkostnader och dessa kan inordnas till de logistiska 
aktiviteterna som illustreras i figur 6 enligt Jonsson & Mattsson (2005). I följande 
avsnitt beskrivs de typer av logistikkostnader som är av intresse för detta 
examensarbete.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Logistiksystemets kostnader (Jonsson & Mattsson, 2005) 

Transport- och hanteringskostnader 
Kostnader som har med förflyttning av gods att göra kan delas upp i interna och 
externa transportkostnader. Till de interna transporterna inom ett företag räknas 
framförallt plockning, intern förflyttning och paketering. De externa transporterna 
utgörs av lastning, förflyttning, omlastning och lossning av gods. Dessa transporter 
kan ske mellan företagets egna anläggningar, men även till och från externa kunder 
och leverantörer. Externa transporter kan utföras av företagets egna fordon och 
personal eller så köper man in den tjänsten utifrån.   
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Administrativa kostnader 
Administrativa kostnader inkluderar alla kostnader som kan sammanföras med 
långsiktig planering och operativ styrning av materialflöden. Det kan handla om 
kostnader för administrativ personal som har till arbetsuppgift att tillexempel sköta 
orderbehandling, planering och lagerredovisning. Under denna kostnadsgrupp ingår 
även kostnader som kan hänföras till drift av dator- och kommunikationssystem för 
verksamheten.  

Orderkostnader 
Oderkostnader tillhör den kostnadskategori som kan hänföras till hantering av 
inköps- och tillverkningsorder. Det förekommer delar av orderkostnaderna som kan 
ses som särkostnader. Dessa ordersärkostnader kan delas in i följande 
kostnadskomponenter vilka är omställnings- och nedtagningskostnader, kostnader 
för kapacitetsförlust, materialhanteringskostnader och orderhanteringskostnader.    

Kapacitetsrelaterade kostnader 
Den tillgängliga Kapaciteten i ett företag omfattas av de befintliga anläggningarna, 
fordonen, maskinerna och personalen som arbetar i företaget. Kostnaderna som 
relateras till ett företags kapacitet består av årliga avskrivningar och därtill även 
underhåll- och driftskostnader. Kapacitetskostnaderna berörs huvudsak i vilken 
utsträckning som man utnyttjar utrustningen, vilket hänger ihop med de fasta 
kostnaderna för denna utrustning. Vid större utnyttjandegrad, kan de fasta 
kostnaderna slås ut på fler enheter och på så vis sänka självkostnaden för 
tjänsten/produkten.  

Brist- och förseningskostnader 
När en leverans inte blir av eller inte sker utifrån kundens önskemål uppkommer 
brist- och förseningskostnader, vilket har en direkt koppling till kundservice samt 
möjligheten till intäktskapande. En leveransstörning kan skilja från fall till fall 
beroende på störningens storlek och värdet för kunden. Vid det mest allvarligaste 
fallet kan en leveransstörning innebära att försäljningen och kunden går förlorad, 
detta kan även resultera i skadeståndskostnader för försenad leverans.  
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3.2. Transport 

3.2.1. Resursutnyttjande av transporter   

Resursutnyttjande kan beskrivas som i hur stor utsträckning ett företag använder 
sina tillgängliga resurser och hur de utnyttjas på rätt sätt. Enligt Lumsden (2006) kan 
resursutnyttjandet vara svårt att bestämma eftersom det kan variera även vid 
liknande förutsättningar. Detta beroende av att det kan skilja sig på vad som mäts 
och på vilket sätt det mäts. Resursutnyttjande kan allmänt anges som läget mellan 
tillgängliga och utnyttjade resurser som presenteras enligt figur7.      

 

                  
                   

                     
 

Figur 7: Visar resursutnyttjande (Lumsden, 2006) 

 

Transporter utnyttjas för att förflytta gods mellan två ställen och vanligen används 
lastbärare av typen trailer, containrar eller pallar. Godsflödet är ett envägsflöde där 
godset endast flyttas från punkt A till punkt B, se figur 8. Detta kan jämföras med 
lastbärare som flödar åt två håll och resursflödet blir ett tvåvägsflöde, som 
resulterar i ett minskat resursutnyttjande. Med anledning av detta finns det en viss 
obalans mellan gods- och lastbärarflöde.       

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Visar resursflödet (Lumsden, 2006) 
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4. Bakgrund Skanska  

I detta kapitel ges en beskrivning av Skanska som globalt byggbolag. En beskrivning 
av Skanska Sverige, samt en närmare beskrivning av Skanska Asfalt och Betong. Även 
en presentation av transportnäringen och en lastbilcentrals funktion redogörs.  

4.1. Skanskakoncernen 

4.1.1. Historia  

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med 
över 120 års erfarenhet inom byggindustrin. Skanskas historia börjar år 1887 när 
grundaren Rudolf Fredrik Berg bildade Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet, som 
till en början tillverkade dekorativa betongprodukter till kyrkor. Företaget bytte kort 
därefter inriktning och började utföra byggnadsarbeten med bärande 
konstruktioner, ett exempel på detta är betongfundamentet till kungliga Operan i 
Stockholm (Skanska, 2013). 

Företaget expanderade snabbt och redan år 1897 etablerades den första 
internationella verksamheten i Storbritannien, Ryssland och Danmark efter en order 
med kabelblock. Under 1900-talet hade Skånska Cementgjuteriet en vikig roll i 
byggandet av infrastrukturprojekt såsom vägar, kraftanläggningar, kontor och 
bostäder i Sverige. År 1984 bytte företaget namn från Skånska Cementgjuteriet till 
Skanska med anledning av den internationella närvaron för bolaget. I samband med 
detta ändrades också företagets affärsmodell, tidigare hade man skickat svenskar 
runt om i världen, istället anslöt man med starka lokala företag (Skanska, 2013).   

Under 1990-talet var Skanska inne i en organisk tillväxtfas, då en rad olika företag 
köptes upp och Skanska blev ett globalt bolag som på bara några år fördubblade 
försäljningen. Under 2000-talet har företaget bytt strategi och gått ifrån tillväxt till 
att istället lägga fokus på ökad lönsamhet inom verksamheten (Skanska, 2013).   

4.1.2. Verksamhet och marknader 

I dagsläget är Skanska ett av världens 
ledande projektutvecklings- och 
byggföretag med hemmamarknader i 
Norden, övriga Europa, USA och 
Latinamerika. Skanska koncernen är 
indelad i fyra verksamhetsgrenar som 
är byggverksamhet, bostadsutveckling, 
kommersiell bostadsutveckling och 
infrastrukturutveckling. Under år 2012 
uppgick omsättningen för hela Skanska 
koncernen till 132 miljarder kronor och 
det är 56 600 anställda personer inom 
bolaget (Skanska årsredovisning, 2012).  

Figur 9: Visar Skanskas verksamhet och marknader (Skanska årsredovisning, 2011)  
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4.1.3. Affärsmodell 

Projekten utgör själva kärnan i Skanskas verksamhet, där byggverksamheten är 
värdeskapande genom sina tusentals projekt som genomförs årligen. Vinsterna från 
byggverksamheten investeras i utvecklingsverksamheterna som genererar interna 
byggkontrakt åter till byggverksamheten. En del utav byggverksamhetens vinster går 
som utdelning till aktieägarna. Byggkontrakt för externa utomstående kunder skapar 
värde åt byggverksamheten osv. (Skanska årsredovisning, 2012).         

 

Figur 10: Visar Skanskas affärsmodell (Skanska årsredovisning, 2011) 

4.2. Skanska Sverige AB 

4.2.1. Verksamhetsgrenar 

Skanska Sverige AB är ett av de ledande byggbolagen i Sverige med sina 11 000 
anställda. Skanska är verksam med att utveckla, bygga och underhålla den fysiska 
miljö som vi människor tar del av i vardagen. Skanska Sverige AB delar upp sin 
byggverksamhet i 3 affärsverksamheter som är Hus, Väg & Anläggning och Asfalt & 
Betong, vilket visas i figur 11. Under år 2012 omsatte byggverksamheten inom 
Skanska Sverige AB 28 miljarder kronor (Skanska årsredovisning, 2012).  

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Visar Skanska Sverige AB organisation  
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4.2.2. Sverige mål 2015 

Skanska Sverige har som mål att år 2015 ”vara det mest lönsamma företaget i vår 
bransch och ledande inom grönt byggande och säkerhet”. Visionen som Skanska 
Sverige har är att bli en förebild inom svenskt näringsliv och vara kundens första val.  

4.2.3. Fem nollor 

Skanska har en uppförandekod, Code of Conduct, som är en övergripande policy för 
hela koncernen, vilken beskriver hur varje Skanska anställd ska uppträda vad gäller 
miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar och värderingar. ”Vårt sätt att vara”, VSAV 
beskriver de värderingar som varje medarbetare ska agera utefter för att uppfattas 
som engagerade, kompetenta och pålitliga.  

Skanskakoncernen har fem nollor som står för företagets värderingar och är 
följande: 

 noll förlustprojekt 

 noll miljöincidenter 

 noll etiska övertramp 

 noll arbetsolyckor 

 noll kvalitetsfel 

4.3. Skanska Asfalt och Betong AB  

Inom Skanska Sverige AB ingår dotterbolaget Skanska Asfalt & Betong AB som är 
uppdelade på olika produktregioner. Skanska Asfalt & Betong AB består av fyra olika 
regioner enligt figur 12, som är Asfalt, Bergmaterial, Betong och Infraservice.   

 

 

 

 

 

Figur 12: Visar Skanska Asfalt & Betong AB verksamhetsgrenar  

Region Asfalt är verksam med tillverkning och utläggning av asfalt. Asfalt 
verksamhetsgrenen kan brytas ner i försäljning, produktion entreprenad, produktion 
tillverkning, Marknad och Maskin, enligt figur 13.  
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Figur 13: Visar Skanska Asfalt verksamhetsgrenar  

Organisationen inom Skanska Asfalt är uppbyggd i hierarkisk ordning med regionchef 
högst upp och under finns det avdelningschefer för de olika avdelningarna, detta 
illustreras i figur 14. Under de olika avdelningscheferna finns det sektionschefer, 
områdeschefer och produktionschefer som ansvarar för beläggningsarbetslagen.  

På underliggande nivå finns ofta arbetsledare som har till uppgift att visa läggarlagen 
hur och vart asfalten ska läggas. De har även koll på material, såsom beställningar 
och uppmätning av ytor. Lagbasen ansvarar för läggarlaget och sköter det som sker i 
den dagliga produktionen. I läggarlaget ingår om det är ett maskingäng någon som 
kör läggaren, två personer som går bredvid läggaren, samt en eller två personer som 
vältar efteråt på den nylagda asfalten.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Visar organisationshierarki 
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4.4. Transportbranschen  

4.4.1. Historisk utveckling  

Man ser att sammansättningen inom åkerinäringen går mot allt färre men större 
åkeriföretag då det i Sverige år 2011 fanns 10 026 åkerier, jämfört med år 1990 då 
det fanns 14 434 åkeriföretag. Andelen enbilsåkerier motsvarade år 2011 ca 48 % av 
det toatala antalet åkerier. De största åkerierna som kan hänföras till att inneha 16 
bilar eller fler står för ca 35 % av fordonsparken.  

Under år 2010 uppgick omsättningen för åkerinäringen till drygt 103 miljarder 
kronor vilket är en stadig ökning från år 1995 där omsättningen var drygt 51 
miljarder kronor. De största intäkterna för åkeriföretagen kommer från utförda 
transporttjänster, det är endast en mindre del som kommer från sidoverksamheter 
såsom försäljning av maskintjänster och material (Sveriges Åkeriföretag, 2013).    

År 2011 transporterades det 405 miljoner ton gods i inrikestrafik i Sverige, där 325 
miljoner av dessa ton transporterades med lastbil vilket motsvarar ungefär 80 % av 
allt inrikes gods. Med anledning av detta ser man att lastbilen har en ledande 
position på transportmarknaden.      

Många av åkerinäringens företag säljer inte sina tjänster direkt till kund, utan man 
samverkar inom gemensamt ägda transportföretag som lastbilscentraler eller 
transportförmedlingsföretag, vilket kan delas upp enligt figur 15 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Visar uppdelningen av åkerierna (Sveriges Åkeriföretag, 2013) 
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4.4.2. Lastbilscentraler  

I Sverige finns det ungefär 10 000 åkerier, där många av dessa är småföretag som 
samverkar genom en lastbilscentral. År 1970 fanns det i Sverige cirka 300 
lastbilscentraler varefter antalet har stadigt minskat till idag då det finns mindre än 
100 lastbilscentraler kvar. Den största anledningen till denna minskning beror på att 
mindre lastbilscentraler har gått samman till större lastbilscentraler genom 
sammanslagning. 

En lastbilscentral fungerar som ett gemensamt beställningskontor för de olika 
åkerierna som är knutna till denna lastbilscentral. Samarbetet mellan centralerna 
och åkerierna varierar dock i olika utsträckning, där det i vissa samarbetsformer är 
tvång på att alla transportuppdrag måste gå genom centralen. En lastbilscentral har 
hand om transportplanering, kundkontakt, administration och marknadsföring etc. 
(Sveriges Åkeriföretag, 2013).    

4.4.3. Kostnadsfördelning  

Kostnaderna för åkeriföretagen är kopplade till olika kostnadstyper där personal- 
och drivmedelkostnader är de största delarna. Förutom detta är det stora kostnader 
för administration och avskrivning av fordonen. Nedan i figur 16 presenteras ett 
exempel på hur kostnadsfördelningen kan se ut för en anläggning bil med släp.         

 

Figur 16: Visar kostnadsfördelning för anläggningsbil med släp (Sveriges 
Åkeriföretag, 2013) 
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4.4.4. Handdatorer i lastbilarna  

Det finns ett flertal olika fabrikat på handdatorer som används i lastbilarna, de är alla 
ganska snarlika, då det endast kan vara någon funktion som skiljer mellan dessa. 
Vehco är ett företag som utvecklar och säljer IT-lösningar till lastbilsbranschen. 
Vehcos systemlösning har namnet Co-Driver, vilken är en mobil fordonsdator som 
erbjuder funktionerna bränsleuppföljning, körekonomi, orderhantering, 
snabbmeddelande, positionering, spårning, arbetstidsrapportering och effektivare 
administration etc. (Vehco, 2013).  

Vehcos handdator med Co-Driver fungerar som så att den använder sig av 
mobiltelefonnätet, för att skicka och ta emot information från transportledningen. 
Transportledningen på en lastbilcentral eller liknande kan skicka ut ett uppdrag till 
en specifik handdator, men likadant kan chauffören skicka in ett uppdrag till 
transportledningen, om detta kommer från annat håll, vilket medför effektivare 
hantering.   

Med Vehcos handdator blir det administrativa arbetet mindre, genom att en 
körorder från transportledaren skickas direkt ut till chaufförens handdator, efter det 
slutförda uppdraget signerar lagbasen riktigheten i chaufförens inmatade uppgifter, 
som sedan skickas in till transportledningen med ett knapptryck. Detta gör 
administrationen effektivare, då man slipper de vanliga handskrivna 
transportsedlarna, vilket gör fakturaunderlagen blixtsnabba och innan ett dygn så 
finns fakturan hos kunden.     

 

Figur 17: Visar en handdator (Vehco, 2013) 
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5. Nulägesbeskrivning asfalttransporter  

I detta kapitel presenteras den information som tagits fram utifrån de bestämda 
forskningsfrågorna vilket har besvarats genom intervjuer och observationer. Dessa 
ger en beskrivning av det nuvarande arbetssättet inom Skanska Asfalt.  

Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna som presenteras och redogörs i detta kapitel utgör underlag för 
nulägesbeskrivningen som är ett resultat efter intervjuer och observationer, där 
syftet med denna studie  r… 

 ”… att studera det arbetssätt som används idag vid styrning och tidsskrivning av 
asfalttransporter och ge rekommendation på förbättrat arbetssätt inom Skanska 
Asfalt.” 

 

 

 Hur upphandlas asfalttransporter? 
 

 Vilka olika betalningsformer används för asfalttransporter? 
 

 Hur sker tidsskrivningen av asfalttransporter? 
 

 Hur planeras och styrs dagens transportbehov?  
 

 Var uppstår det stillestånd och möjlig lösning för att undvika detta?  
 

 Hur ska ett arbetssätt för styrning av asfalttransporter se ut? 
 

 Hur ser samarbetet mellan Skanska och transportleverantören ut?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18: Visar beskrivning av nuläget  
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5.1. Upphandling av asfalttransporter 

Frågan som diskuterades bland respondenterna var (fråga 1): Hur upphandlas 
asfalttransporter? 

Skanska har en inköpsstab som samordnar inköp och avtalsskrivning för samtliga 
verksamhetsgrenar inom Skanska. Vid upphandling av transporter lokalt så bistår 
lokala chefer med detaljkunskap för den lokala geografin, såsom lokala 
anpassningar, lokal konkurrenssituation, lokalt marknadsläge etc. (sektionschef, 
2013).   

Ett ramavtal mellan Skanska och transportleverantör upprättas, till detta ramavtal 
finns det lokala anpassningar för de olika verksamhetsområdena. När det gäller 
asfalttransporter så används i huvudsak timtaxa, där timpriserna är baserade efter 
ekipagets lastförmåga.  

5.2. Betalningsformer för asfalttransporter  

Frågan som diskuterades bland respondenterna var (fråga 2): Vilka olika 
betalningsformer används för asfalttransporter?  

Det skiljer sig runt om i landet vilka olika betalningsformer som användas för 
asfalttransporter. Den mest förekommande debiteringsformen som används är 
timtaxa med eller utan tillägg av kilometertaxa tillbaka till asfaltverket. För 
asfalttransporter där timtaxan används är timpriserna baserade efter ekipagets 
lastförmåga (sektionschef, 2013). Debiteringsformen timtaxa + kilometertaxa 
tillbaka till asfaltverket innebär att lastbilen kör på ett timpris under dagen, från den 
tiden då lastbilen är beställd till asfaltverket och till den tiden då jobbet är avslutat 
och lagbasen skriver av lastbilen för dagen. Sedan har lastbilen en kilometertaxa åter 
till asfaltverket där lastbilen utgår ifrån. 

På vissa platser i Sverige används fortfarande ackordtaxa och då finns det ett avtal 
med upphandlad lastbilscentral där debiteringsformen ackordtaxa med väntetid 
används för asfalttransporter (sektionschef, 2013).  

I mitten av 2000-talet lämnade Skanska ackordtaxa och övergick till timtaxa efter att 
branschen fått mycket kritik, främst från Trafikverket för att merparten av 
transporterna hade överlass, vilket menas med att chaufförerna lastade mer än 
tillåten vikt. Nackdelen med ackordtaxa är att det kan driva på risken för att 
chaufförer ska begå lagbrott som trafikförseelser (sektionschef, 2013). Chaufförerna 
som kör på en ackordtaxa lastar ofta lite för mycket och kör lite för fort för att hinna 
en runda till på dagen med lastbilen, man triggar helt enkelt upp tempot vilket kan 
leda till att man sätter säkerheten på spel för chauffören. (leverantörsrepresentant, 
2013). 

En fördel med ackordtaxa är att det är enklare att kalkylera med rätt 
transportkostnad i anbudsskedet, när man vet transportkostnaden per ton och 
sträckan till orten som man kan utläsa i ackordlistan (områdeschef, 2013).  

Flertalet av de tillfrågade respondenterna anser att timtaxa är en förhållandevis bra 
betalningsform på så vis att den är enklare att förstå för de flesta, samt att 
diskussioner om väntetider, lossningstider och spridningstider ute på 
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arbetsplatserna med de enskilda chaufförerna har försvunnit. Hanteringen ute på 
arbetsplasten blir enklare för lagbasen om man använder timtaxa jämfört med 
ackordtaxa som är besvärligare att hålla koll på. 

Respondenterna är allmänt överens om att nackdelen med en timtaxa är att 
chaufförerna drar ner på tempot, det triggar inte chauffören på samma vis som med 
en ackordtaxa. Sedan uppstår detta med att den debiterade körtiden ofta är väl 
tilltagen då chauffören avrundar till närmaste hel eller halvtimme, så här ser det ut i 
större delen av Sverige. I vissa fall förekommer det att chauffören avrundar körtiden 
till närmaste kvart, men det är undantag.  

Vilken betalningsform som används för asfalttransporterna ”handlar naturligtvis om 
att åkeriet ska ha rätt betalt, vi ska ju inte lura åkeriet och liksom tjäna pengar på 
deras bekostnad och dem ska inte tjäna för mycket pengar på oss. Utan vi vill ju 
betala en skärlig kostnad som är rätt för båda parter” (områdeschef, 2013).  

5.3. Tidsskrivning av transporter  

Frågan som diskuterades bland respondenterna var (fråga 3): Hur sker 
tidsskrivningen av asfalttransporter? 

Vilka olika system som transportörerna använder för tidsskivning av den körda 
transporttiden skiljer sig runt om i landet. Vid kartläggningen av de olika system som 
används för de transporter Skanska köper in, så visar det sig att det är lite över drygt 
50 % av transportleverantörerna som har handdatorer i sina lastbilar enligt tabell 3. 
Detta är då baserat på de platser som studerats, Skanska har desto fler 
transportleverantörer som inte studien har omfattat.   

På de platserna där transportörerna fortfarande använder traditionell transportsedel 
för tidsskrivning av utfört uppdrag går det till som så att chauffören skriver antalet 
körda timmar, där det avrundas till närmaste hel och halvtimme. Förekommer det 
kilometertaxa för återtransport till asfaltverket efter avslutat uppdrag antecknas 
det. Därefter skriver lagbasen av lastbilen för dagen, då lagbasen signerar riktigheten 
i chaufförens uppgifter (produktionschef, 2013). 

Vad som antecknas på transportsedeln skiljer sig, det har sagts att angivelse av 
starttid och sluttid samt rasttid ska finnas med, vilket inte alltid levs upp till. Det som 
vi har svårt att hålla koll på är när chaufförerna har rast, eller om de kör i 
genomgående tid (produktionschef, 2013). Det gäller att man har en ordentlig 
genomgång för både åkare och lagbas med informationen om vad som gäller och 
vad som ska stå med på följesedeln.  

Handdatorer börjar komma alltmer i lastbilarna som transporterar asfalt åt Skanska 
och det har med att göra att transportledningen gärna vill ha koll på var lastbilarna 
befinner sig. Detta är en fördel då transportledningen på lastbilscentralen kan sätta 
in närmaste lastbil för rätt uppdrag, sedan underlättar det också för faktureringen 
mot kund. En handdator fungerar i princip som så att transportledningen på 
lastbilscentralen skickar ut en order som hamnar i handdatorn hos chauffören. I 
denna order står det vilken tid lastning ska ske och vart asfaltmassan ska levereras 
(observation, 2013).  
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Efter avslutat uppdrag signerar lagbasen de uppgifterna om timmar, plats, start- och 
sluttid som chauffören knappat in i handdatorn. Därefter kommer denna 
information in till transportledningen och godkänns, inom 12 timmar skickas det 
sedan en elektronisk följesedel till produktionsledningen på Skanska 
(leverantörsrepresentant, 2013). Lagbasen får sedan ett utskrivet transportkvitto 
eller så skriver chauffören en kompletterande följesedel manuellt, då 
produktionsledningen gärna vill ha det för att lättare kunna hålla reda på specifikt 
objekt.  

 

Tabell 3: Visar en sammanställning av tidsskrivningssystemen 

Uppföljningen av tidsskrivningen sker som så att lagbasen ute på arbetsplatsen 
samlar in vågsedlar och transportsedlar eller i vissa fall utskrivet transportkvitto från 
dagens projekt, detta lämnas därefter över till produktionsledningen. Sedan matar 
någon i produktionsledningen, antingen arbetsledare eller produktionschef in denna 
information i Skanskas uppföljningsprogram. Därefter stäms fakturorna av mot 
lastbilarnas transportsedlar, då ser man ganska fort om det är någon lastbil som 
utmärker sig med för många skrivna timmar, då kollar man upp detta med närmare 
granskning (produktionschef, 2013).  

Allt fler transportleverantörer i Sverige som Skanska använder har handdatorer med 
elektronisk fakturering. Det finurliga med detta system är att produktionsledningen 
på Skanska kan logga in via transportörens webbsida och se väntetider på lastbilarna 
då detta är en del av uppföljningen.     

5.4. Planering och styrning av transportbehov  

Frågan som diskuterades bland respondenterna var (fråga 4): Hur planeras och styrs 
dagens transportbehov?  

I dagsläget är det ofta produktionscheferna tillsammans med arbetsledare i de olika 
projekten som ansvarar för planeringen av transporter. Det finns dock ingen given 
mall för hur man bäst planerar transportbehovet, utan varje produktionschef har sitt 
eget arbetssätt och utgår ifrån egen erfarenhet.  

Transportleverantör Transportsedel (handskrivet) Handdator 

Transportleverantör 1  X 

Transportleverantör 2 X  

Transportleverantör 3 X  

Transportleverantör 4  X 

Transportleverantör 5 X  

Transportleverantör 6  X 

Transportleverantör 7  X 
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Det som är gemensamt mellan alla produktionschefer är att man försöker planera 
transporterna på bästa möjliga sätt för att verka kostnadseffektiva. 

Under intervjuerna har det framkommit att man planerar i olika utsträckning 
beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Har man i ett område hand om 
kommunbeläggningar så är det ofta samma antal lastbilar som man beställer under 
säsongen, man har sina lagbilar som följer maskingängen. Det vanligaste 
beställningssättet är då att arbetsledningen ringer direkt till enskild chaufför eller till 
transportledningen hos avtalad transportör, detta görs vanligen dagen innan eller 
samma dag som transport behövs. 

Skanska har sett att det är viktigt att informera sina transportörer i ett tidigt skede 
innan projekt för att de ska kunna täcka vårt transportbehov under en specifik 
tidsperiod. Det tillämpas alltmer runt om i landet att arbetsledningen har 
planeringsmöte varje vecka, där man går igenom antalet transporter, hur många 
som behövs inför kommande vecka och vilka tider som lastbilarna ska lasta på 
asfaltverket. Denna planering lämnas sedan över till upphandlad lastbilscentral. 
Detta är ett bra tillfälle då man kan ta upp saker som antingen åkeriet eller Skanska 
funderar över, så att eventuella frågetecken klargörs (produktionschef, 2013). 
Arbetsledningen på Skanska ringer och avropar de lastbilarna som behövs inför 
morgondagen så att körordern går ut till chaufförerna (produktionschef, 2013). 

Det förekommer även att man lämnar en planering som sträcker sig över en hel 
säsong till lastbilscentralen. Lastbilscentralerna är positiva till detta, då de kan 
utnyttja sina resurser på ett bättre sätt, de får en god framförhållning. Det 
förekommer dock att lastbilscentralerna inte alltid klarar av att täcka Skanskas 
transportbehov, då kan de vara tvungna att kontakta andra åkerier och det är inte 
alltid så lätt. Här ser man fördelen om man skulle haft fler lokalt förankrade åkerier, 
då blir man inte så lätt skadad som verksamhet (produktionschef, 2013).  

Under intervjuerna har det visat sig att det skiljer rätt mycket hur många lastbilar 
som beställs till ett projekt, det har att göra med projektets storlek, samt hur långt 
det är till och från asfaltverket. Handlar det om ett normalstort trafikjobb där vi är 6-
7 mil bort från asfaltverket så kan det behövas mellan 10 – 15 lastbilar, så avståndet 
har väldigt stort betydelse. För den största delen av lastbilskedjan ligger på vägen, 
både till och från asfaltverket (yrkesarbetare, 2013).      

Vid en intervju framkom det att: ”Det är åkeriet som sköter planeringen och fixar så 
att rätt transporter sätts in på rätt uppdrag. Det är så det ska vara för det är dem 
som är proffs på att sätta in rätt transporter och sköta transportledning, det är inte 
vi och därför tycker jag inte att Skanska ska sköta det” (produktionschef, 2013).   

5.5. Uppstående stillestånd  

Frågan som diskuterades bland respondenterna var (fråga 5): Var uppstår det 
stillestånd och möjlig lösning för att undvika detta?  

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna är alla överens om att asfaltverket är 
en bidragande faktor till att stillestånd uppstår. En orsak till detta kan bero på att vid 
morgonen kommer alla lastbilar samtidigt för att lasta asfaltmassa som sedan ska ut 
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till beläggningsplatsen. Sedan kan de förstås vara haveri på asfaltverket, vilket gör 
att det uppstår stillestånd, men det är sådant som inte går att förutse.  

Flera av respondenterna menar att det inte är så konstigt att det uppstår stillestånd 
vid asfaltverket ändå, när verken inte är dimensionerande för att klara dessa ton 
asfaltmassa som produceras, då verken är äldre och har ofta inte så många 
asfaltfickor (produktionschef, 2013). 

En möjlig lösning att minska lastbilarnas stilleståndstid vid asfaltverket handlar om 
att från produktionsledningens sida planera transporterna på ett effektivare sätt. 
Det handlar om att man verkligen funderar på när man behöver ha lastbilen på 
morgonen och därmed kan man senarelägga lastningstiden på asfaltverket. Likaså 
att man tänker på vilka rulltider det blir under dagen, så att man inte har två bilar 
som står samtidigt ute på morgonen vid beläggningsplatsen (produktionschef, 2013). 
Vi måste naturligtvis ta med i planeringen när vi bestämmer antalet lastbilar och 
vilka tider de ska vara vid beläggningen att vi inte kan stå och vänta på någon lastbil, 
för det kostar desto mer om läggarlaget står stilla, där av behövs det en viss 
tidsbuffert (produktionschef, 2013).   

Vid intervjuerna har det framkommit att det kan uppstå stillestånd vid 
läggningsplatsen pågrund av flera orsaker som att det uppstår driftstörningar vid 
läggaren. Det kan börja regna viket leder till regnstopp och att lastbilarna inte 
kommer vid avtalad tidpunkt som kan bero på tät trafik eller dålig planering. 

I storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö där det uppstår tät trafik, leder 
ofta till stillestånd i transportkedjan. Vill det sig riktigt illa som i Stockholmsregionen 
så kan lastbilen behöva stå i trafik kö någon timme, där av är det jätte viktigt att man 
tar med detta i planeringen och det ser ju olika ut i varje del av landet.  

När det gäller regnstopp i produktionen pågrund av nederbörd, så har Skanska detta 
system att de låter lastbilen stå på väntetid, i detta läge får man ju fundera på om 
man ska skicka hem lastbilen eller ha kvar den för dagen (produktionschef, 2013). 
Problemet med om man skickar hem lastbilen, så är det inte säkert att man får 
tillbaka den nästkommande dag, då det i vissa fall endast finns ett begränsat antal 
lastbilar till förfogande i närområdet. Se figur 19 som visar uppskattad fördelning av 
stillestånd. 

              

Figur 19: Visar uppskattad fördelning av stillestånd 
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Driftstörningar vid läggaren är sådant som går att undvika i möjligaste mån, men det 
kan alltid hända nått med maskinerna som man inte räknat med eller kunnat 
förutse. Men ser man att det är något slitage del på maskinen som behöver bytas ut 
så görs detta innan säsongen drar igång och det jobbas ständigt med att höja 
driftsäkerheten på maskinerna, ett litet fel kan få stora kostnadskonsekvenser som 
stillestånd på beläggningsplatsen. Där av är det viktigt att Skanska har god skötsel av 
sin egna maskinella utrustning (produktionschef, 2013).  

Det är flera respondenter som menar att det uppstår stillestånd för lastbilarna vid 
lossning av asfaltmassa. Det förekommer att lastbilen inte hinner lossat hela sitt lass 
innan någon rast, då får lastbilen vänta tills gubbarna haft sin rast, därefter kan 
lastbilen lossa lasset och åka hämta ett nytt. En möjlig lösning för att undvika detta 
vore att skjuta på rasterna för att hinna tömma lastbilslasset (produktionschef, 
2013). 

Det finns även den situationen då lastbilarna inte håller tidsplaneringen av olika 
orsaker, då skulle man kunna använda en Shuttle Buggy ute vid beläggningen, där 
kan första lastbilen som kommer tömma sitt lass på ca 30 ton, då har man detta som 
en buffert. Då  r det inte så j ttefarligt om inte lastbilarna kommer ”just in time”, 
eftersom man har en buffert som räcker en sådär ett par hundra meter på en 
normalstor väg. Det är faktiskt så att vid användandet av en Shuttle Buggy kan man 
minska med en bil i kedjan om det är ett större trafikjobb (yrkesarbetare, 2013).  
Den viktigaste anledningen till att använda en Shuttle Buggy är att man får en 
kvalitetsmässigt bättre homogenare beläggning (sektionschef, 2013). 

5.6. Arbetssätt för styrning av asfalttransporter  

Frågan som diskuterades bland respondenterna var (fråga 6): Hur ska ett arbetssätt 
för styrning av asfalttransporter se ut? 

Vid de utförda intervjuerna har olika synpunkter och förslag på förbättringar för hur 
ett arbetssätt för styrning av asfalttransporter borde se ut framkommit. Det som alla 
respondenter är överens om är att det finns vissa brister i de arbetssätt och rutiner 
som används i dagens läge, så det finns fortfarande mycket att förbättra.  

Mall för transportbehov 
Många av respondenterna anser att det borde finnas en typ av mall för att kunna 
beräkna transportbehovet på ett smidigt sätt, hur många lastbilar som behövs 
beställas, då det i dagsläget mer går på erfarenhet av liknade projekt. Detta 
resulterar i att det ibland beställs för många transporter, så med en typ av mall 
kunde man i längden spara in en del transportkostnader (yrkesarbetare, 2013).    

Transportstyrning 
Flera av respondenterna skulle vilja införa ett arbetssätt där Skanska som företag 
själva kan styra över transporterna.  
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Integrera handdatorn 
En annan respondent ansåg att det framtida arbetssättet för styrning borde vara att 
integrera chaufförens handdator med Skanskas system, samt införa ett 
tidsskrivningssystem där den exakta körtiden blir debiterad. Denna exakta körtid ska 
sedan gå automatiskt in till transportledaren som skickar detta vidare mot 
fakturering (produktionschef, 2013). Det hade även varit en fördel om man kunde få 
lastbilscentralens fakturasystem integrerat med Skanskas uppföljningssystem, det 
hade underlättat mycket vid uppföljningsarbete av transporterna.        

Översiktlig planering 
Representanterna från de olika lastbilscentralerna som har intervjuats, skulle i 
framtiden önska att i ett tidigt skede kunna se transportbehovet som efterfrågas 
under asfalt säsongen. Får transportörerna vara med i ett tidigt skede på exempelvis 
ett uppstartsmöte, där de får reda på att i år kommer dessa x projekt att genomföras 
under x tidsperiod och det kommer att behövas x antal transporter, kan de öka sin 
leveranspålitlighet gentemot Skanska (leverantörsrepresentant, 2013).  

Flexibilitet  
Det har uppdagats från en del respondenter att från Skanskas sida önskar man att 
lastbilcentralerna vore lite mer flexibla, dels att man inte behöver boka en lastbil en 
hel dag, viket förekommer på en del platser. Det ska helt enkelt vara lättare att bli av 
med lastbilar, att Skanska kan ta in en lastbil för 1 eller 2 lass och så inget mer. I 
Göteborgsområdet kan asfaltlaget inte bara skicka hem en lastbil under för kort 
varsel, för då är det inte säkert att den kommer tillbaka nästkommande dag, det är 
sådan efterfrågan på lastbilarna, där av är man nästan tvungen att behålla lastbilen 
för att vara säker på att kunna utföra morgondagens projekt (produktionschef, 
2013).  

Tidskrivningssystem   
Många av respondenterna är överens om att det behövs införas ett rättvisare 
tidskrivningssystem, där Skanska enbart betalar för den körda tiden. Detta borde 
kunna fungera om man utnyttjar GPS-systemet på något smart sätt, då hade man 
även plockat bort det här ansvaret hos lagbasen som ska godkänna en chaufförs tid, 
då de ofta blir kompisar med varandra. I det läget kan det vara svårt för en lagbas att 
kritisera eller slå ner på tidsskrivningen, då denna ska godkänna följesedeln ute på 
arbetsplatsen (produktionschef, 2013). 

Något som läggarlagen gärna efterfrågar är att veta hur lång tid lastbilen har kvar 
innan den anländer till beläggningsplatsen. Hade man på nått smart sätt kunnat få 
fram den information, så skulle läggarlaget kunna anpassa läggarhastigheten, detta 
för att undvika skarvar i asfaltbeläggningen (sektionschef, 2013). 

Många av respondenterna i arbetsledningen skulle vilja se ett smidigare arbetssätt 
vad det gäller följesedlarna, som en del transportörer enbart skickar vi datorn. De 
hade önskat att få ett utskrivet kvitto av chauffören efter att lagbasen signerat 
riktigheten i uppgifterna. Det hade underlättat för uppföljningen, då man kan ha 
transportkvittona för varje objekt samlade, det ska även stå starttid och sluttid, samt 
avdrag för rast.  
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5.7. Leverantör (lastbilscentral)  

Frågan som diskuterades bland respondenterna var (fråga 7): Hur ser samarbetet 
mellan Skanska och transportleverantören ut?  

Under intervjuerna med respondenterna som har representerat de olika 
lastbilscentralerna visar det sig att samarbetet funkar relativt bra mellan 
lastbilscentralerna och Skanska men det finns fortfarande saker att förbättra. Nu 
börjar det komma alltmer att lastbilcentralerna blir informerade i ett tidigt skede 
innan projekten, men det förekommer inte på alla platser i landet, men det är i alla 
fall ett steg mot närmare samarbete med leverantörerna. I dagsläget har Skanska 
Asfalt ramavtal med ett färre antal transportleverantörer och det har resulterat i 
närmare samarbete där Skanska och leverantören tillsammans kan hitta 
kostnadseffektiviseringar som gynnar båda parter.  

Eftersom Skanska har ramavtal med större transportleverantörer som har många 
lastbilar till förfogande finns ofta den styrkan och flexibiliteten att blir det ändringar i 
planeringen som kan bero på oförutsedda händelser som regn etc. då tar 
lastbilscentralen över lastbilarna och sätter in dem på andra uppdrag istället. De 
lastbilcentraler som har denna flexibilitet att anpassa leveranserna av asfalt till 
Skanskas önskemål, vilket kan handla om att skjuta på leveranserna till 
nästkommande dag är en jätteviktig konkurrensfördel gentemot andra företag 
(leverantörsrepresentant, 2013).  
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6. Målsättning (framtid) 

I detta kapitel ges en analys av nulägesbeskrivningen som leder till målsättningen 
om hur ett framtida arbetssätt för styrning och tidsskrivning av asfalttransporter 
borde se ut.   

Utveckling av framtida arbetssätt   

 

 

 

Figur 20: Visar beskrivning av målsättning  

Utifrån den samlade bedömningen av de utförda intervjuerna i denna studie anser 
jag att det borde införas ett rättvisare tidsskrivningssystem, där Skanska betalar för 
den exakta körtiden. Ur Skanskas perspektiv skulle det innebära stora 
kostnadsbesparingar, med tanke på att chaufförerna i de olika lastbilarna avrundar 
tidsskrivningen till närmaste hel eller halvtimme. Dessa för höga 
debiteringskostnader kan relateras till transportkostnader som beskrivits i (kap 
3.1.3) och kan Skanska minska dessa debiteringskostnader för transporter kan det ge 
ökad lönsamhet för verksamheten.  

Betalningsformen timtaxa med kilometertaxa åter till asfaltverket är förhållandevis 
enkel och lättförståelig för de inblandade parterna, men det finns vissa brister i 
systemet som behöver förbättras. Som systemet med timtaxa ser ut idag, där man 
oavsett uppdrag erhåller samma ersättning, så gynnas den enskilda åkare som har 
långa perioder av lossningstid och motsvarande så missgynnas de åkare som har stor 
andel förbrukningskostnader som bl.a. bränsle och däck. Den optimala 
ersättningsformen för asfalttransporter vore en annan typ av taxa, som gör det 
rättvist för både köpare och enskild åkare.  

I det läge om Skanska väljer att införa en annan typ av taxa i samarbete med 
leverantörerna är det viktigt med informationsutbyte, så att alla inblandade parter 
är informerade om vad det innebär och vad som står i transportavtalen. I (kap 3.1.2) 
menar Lumsden (2102) att det är viktigt att informationsgången mellan leverantör 
och kund är dubbelriktad, för att uppnå bättre leveransservice. För att denna 
debiteringsform ska fungera effektivt bör Skanskas system integreras med 
transportleverantörernas transportledningssystem.  

Den debiterade tiden ska i så fall gå automatiskt in till transportledaren efter 
godkännande av Skanskas arbetsledning som sedan skickar det vidare mot 
fakturering. Från arbetsledningens sida skulle systemet vara utformat som så att 
efter lagbasen signerat riktigheten i chaufförens uppgifter ska ett transport kvitto 
skrivas ut, vilket underlättar vid uppföljningen. Ett enklare och mer rättvist system 
skulle underlätta det för lagbasen vid tidsskrivning.     

  

 Målsättning  Nuläge 
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Under intervjustudien har det framkommit att arbetsledningen har svårt att beräkna 
transportbehovet vid större projekt, det leder till att det i vissa fall beställs ett 
överskott av lastbilar för att vara säker på att det inte ska uppstå stillestånd vid 
läggaren. Det känns inte som någon bra lösning att beställa ett överskott av lastbilar, 
utan istället borde man kolla närmare på problemet hur man ska bli 
kostnadseffektiv. Det borde säkert kunna tas fram en mall för att beräkna 
transportbehovet. Denna mall skulle vara uppbyggd så att om man är x antal 
kilometer från ett ställe, och ska lägga x antal ton i timmen eller sträckmeter behövs 
det x antal lastbilar. 

I intervjustudien har leverantörerna haft synpunkter angående Skanskas planering 
av transportbehov. Leverantörerna efterfrågar en planeringskalender så att de kan 
tillgodose Skanskas transportbehov genom ökad leveransservice som beskrivits i 
(kap 3.1.2), det är speciellt viktigt vid större beläggningar då många lastbilar behövs, 
vilket inte alltid är så lätt att få tag på utan god framförhållning. Nu när 
leverantörerna efterfrågar bättre planering är det viktigt från Skanskas sida att leva 
upp till detta för att på så sätt behålla en god relation med transportleverantörerna 
och tillsammans lättare hitta effektiviseringsmöjligheter.  

Detsamma gäller här att Skanska eftersträvar ett tillräckligt informationsutbyte med 
transportleverantörerna, detta skulle möjliggöras genom att synka planeringen med 
varandra. Om Skanska tillsammans med transportleverantörerna ska bli effektivare 
krävs det att Skanska ställer krav för att utvecklingen i transportbranschen ska gå 
framåt, det kan gälla en sådan sak som att införa en ny debiteringsform, då krävs det 
att lastbilsbranschen har ett sådant systemstöd.           

Det har under intervjustudien framkommit att produktionscheferna kan bli bättre på 
att planera sina transporter med övriga produktionschefer inom samma geografiska 
område. Hade man kommunicerat mer med varandra kan fler 
effektiviseringsåtgärder hittas och Skanska hade kunnat öka resursutnyttjandet av 
transporterna som jag nämnt i (kap 3.2.1). I dagsläget utnyttjar man bara 
transporterna till 50 %, eftersom transporterna ofta går tomma tillbaka till 
asfaltverket.  

Det gäller att hitta nya lösningar hur man kan öka utnyttjandegraden, en sådan hade 
varit att köra fräsmassor tillbaka till asfaltverket. Det kan även handla om att sätta 
lastbilen på att köra grus, om det exempelvis skulle bli stillestånd vid läggaren. 
Genom bättre intern kommunikation bland produktionspersonalen kan Skanska 
säkert utnyttja transporterna effektivare, dels genom att fler projekt kan samplanera 
sina transporter och dela på en lastbilbil under en dag om inte avstånden är allt för 
stora mellan dessa projekt.     

Vid den utförda intervjustudien har det kommit fram att en del respondenter som 
jobbar inom produktionsledningen på Skanska Asfalt skulle vilja se att Skanska 
styrde sina transporter själva. Min åsikt i detta är att Skanska Asfalt ska sköta 
tillverkning och utläggning av asfalt som man har bra kompetens inom, därför ska 
man låta lastbilscentralerna sköta transportledningen, då det är deras område och 
det är dem som har bäst förutsättningar och kompetens inom det området.  
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Istället borde Skanska bygga upp ett närmare samarbete med de upphandlade 
transportleverantörerna så att man kan vara med och påverka mer, tillsammans 
hitta effektiviseringsåtgärder som leder till gemensamma kostnadsbesparingar. 
Nackdelen som jag ser med att Skanska Asfalt har ramavtal med få antal 
transportörer runt om i landet är att man kan bli beroende av leverantören. Det kan 
bli svårare för Skanska att pressa ner priserna vid för få leverantörer, eftersom man 
inte kan konkurrensutsätta leverantörerna i lika utsträckning då. Det kanske hade 
varit en fördel att ha fler ramavtal med lokala åkerier, som kan tillgodose Skanskas 
behov vid större projekt, för att slippa beställa lastbilar långt bort ifrån.   
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7. Slutsats  
I detta kapitel redogörs de slutsatser som jag kommit fram till och ger svar på syftet 
som presenterades i kapitel 1.2, d r syftet med denna studie  r…    

”… att studera det arbetss tt som anv nds idag vid styrning och tidsskrivning av 
asfalttransporter och ge rekommendation på förbättrat arbetssätt inom Skanska 
Asfalt.” 

Utifrån examensarbetets studie där jag har studerat och kartlagt det arbetssätt som 
används vid styrning och tidsskrivning av asfalttransporter kan jag konstatera att 
Skanska behöver jobba vidare med förbättringar inom nuvarande arbetssätt, för det 
finns stor potential inom företaget att förbättra effektiviseringsarbetet kring 
asfalttransporter. 

Slutsatsen som jag kan dra av denna studie om jag återkopplar till syftet att studera 
tidsskrivningen, så finns det en del brister i dagens tidsskrivningssystem, vilket gör 
att den debiterade tiden blir för hög i förhållande till den körda tiden. En lösning på 
detta vore att införa en ny typ av ersättningstaxa som gör det rättvist för både 
köpare och enskild åkare.  

För att Skanska ska kunna implementera en ny typ av ersättningstaxa krävs det ett 
närmare samarbete med transportleverantörerna där man bygger upp ett långvarigt 
samarbete tillsammans. Det gäller även att Skanska ställer krav på 
effektivitetsrelaterade handlingar mot leverantörerna för att påverka utvecklingen 
av framtida elektroniskt systemstöd som behövs för att en ny ersättningstaxa ska 
fungera på ett smidigt sätt.  

Bättre planering av antalet transporter är något som behöver förbättras inom 
Skanska Asfalt och genom bättre intern kommunikation mellan produktionscheferna 
kan fler effektiviseringsåtgärder hittas som kan leda till ökat resursutnyttjande av 
asfalttransporterna.  

Hur Skanska styr sina beställda transporter kan förbättras, detta genom att man 
senarelägger transporterna på morgonen, då annars stillestånd ofta uppstår vid 
beläggningen. Min slutsats vid styrning av asfalttransporter så anser jag att Skanska 
inte ska hålla på med transportledning, utan det ska överlåtas till lastbilscentralerna 
som har kompetens och resurser inom det området. Därför ska Skanska fortsätta 
med tillverkning och utläggning av asfalt vilket de har kompetens inom.  

Istället borde Skanska bygga upp ett närmare samarbete med de upphandlade 
transportleverantörerna så att Skanska kan vara med och påverka mer, tillsammans 
hitta effektiviseringsåtgärder som utvecklade arbetssätt vilket kan leda till 
gemensamma kostnadsbesparingar. Ett steg mot närmare samarbete är att 
informera transportleverantörerna i ett tidigt skede hur många transporter som 
behövs under en specifik period, detta gör det möjligt att tillgodose Skanskas 
transportbehov. 
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7.1. Diskussion  

Resultaten från studien visar att det finns brister i dagens tidsskrivningssystem och 
ett förbättrat arbetssätt vore att införa ett rättvisare tidsskrivningssystem. Men då 
behövs det ett systemstöd för tidsskrivningen som inte är utvecklat fullt ut hos 
Skanskas transportleverantörer. När det gäller resultaten om planering och styrning 
av asfalttransporter har det under studien kommit fram att det finns förbättringar 
att göra inom detta område för att göra verksamheten mer kostnadseffektiv. Det 
kan handla om bättre intern kommunikation mellan produktionscheferna för att 
hitta lösningar för att öka utnyttjandegraden av lastbilarna.   

De resultat som kommit fram genom studien kan tolkas som trovärdiga, eftersom de 
respondenter som tillfrågats har en stark anknytning till problemområdet. Man kan 
se tydliga tendenser att respondenterna har varit överens om att arbetssättet kring 
tidsskrivning av asfalttransporter behöver förbättras. Metoden som jag har använt 
för insamling av data har till största del varit intervjuer med respondenter på 
Skanska och hos deras transportleverantörer och det rör sig omkring 27 intervjuer.  

Genom intervjuerna har jag fått utförliga svar från respondenterna, men det är 
naturligtvis bara på de platserna runt om i landet som jag har studerat. Om jag skulle 
valt att komplettera intervjuerna med enkäter hade jag kunnat få större spridning av 
studien och studera ett större område, men det finns också nackdelar med det, då 
svaren inte blir lika utförliga och pålitliga. I denna studie har jag avgränsat mig till att 
beskriva nuvarande arbetssätt för styrning och tidsskrivning av asfalttransporter. 
Rekommendationerna ger förslag på hur ett framtida arbetssätt kan se ut vilket är 
målsättningen med denna studie.  

Jag har medvetet avgränsat mig ifrån det förändringsarbete som behövs inom 
Skanska för att förbättrade arbetssätt ska vara möjliga att åstadkomma, det handlar 
mycket om att ändra invanda beteenden hos Skanskas medarbetare och hos deras 
transportleverantörer. De problemområden som kan kopplas till transporter och 
som inte tagits upp i denna studie är hur Skanska ska göra för att skapa ett närmare 
samarbete med sina transportleverantörer samt det förändringsarbete som krävs 
från båda parter för att införa ett rättvisare tidskrivningssystem. 

Andra områden som kan vara intressanta att göra vidare forskning inom är hur 
Skanska kan öka utnyttjandegraden av transporterna, det gäller framförallt 
tomkörning som är ett problem som måste förbättras.         

7.2. Förslag till vidare studier/forskning  

 Vilket förändringsarbete som krävs av Skanska och hos deras leverantörer för 
att införa ett rättvisare tidsskrivningssystem. 
 

 Vilka möjligheter finns det för Skanska att minska tomkörning av transporter. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjufrågor  

Arbetet  

Vad är dina arbetsuppgifter och vilket ansvarsområde har du? 

Hur ser en typisk arbetsdag ut?  

Hur ser förhållandet mellan Skanska och Lastbilscentralen ut? 

Hur stor del av verksamhetens omsättning står asfalt transporter för?  

Hur jobbar ni med transportavtal och hur ser dem ut?  

Vilka olika betalningsformer används för asfalttransporter? 

- Ackordtaxa, fastpris, timtaxa 
- Fördelar/nackdelar 

Hur planeras och styrs dagens transportbehov?  

Var uppstår det stillestånd och möjlig lösning för att undvika detta?  

Hur sker tidsskrivningen av asfalttransporter? 

- Följesedel, handdator, gps-system  
- Hur stor del av lastbilarna har handdatorer 
- Hur sker uppföljningen av tidskrivningen  

Hur ska ett arbetssätt för styrning av asfalttransporter se ut? 
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