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Förord 
Detta examensarbete inom C ivilingenjörsprogrammet – Industriell Ekonomi är utfört på 
fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT vid Karlstads universitet. Det 
genomfördes under perioden september 2009 till och med januari 2010. Projektet 
utfördes i samarbete med inköpsavdelningen på Skanska Sverige AB.  

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Magnus Elfström på Skanska 
Sverige. Din hjälp och ditt stöd i denna process har varit ovärderlig och vi är väldigt 
tacksamma för detta. Även vår handledare på Karlstads universitet, Berndt Andersson, 
ska ha ett stort tack för sina värdefulla kommentarer.  

Andra personer som vi vill tacka och som har bidragit med värdefulla svar och 
kommentarer är alla våra respondenter, både på Skanska och hos deras leverantörer. Tack 
för att Ni har tagit er tid till att svara på våra frågor. 

Ett särskilt tack riktas även till all personal på Skanskas kontor i Kar lstad där vi har 
tillbringat vår hösttermin. Det har varit en rolig tid med många skratt och glada minnen. 

 
Karlstad, januari 2010 
 
 
 
 
 
Maria Jakobsson    Anna Kortfält 



  

Sammanfattning 
Priset för anläggningstransporter har under de senaste åtta åren ökat kraftigt. Dessa 
transporter är en stor och betydelsefull del för byggföretagen, och Skanska Sverige AB 
köper anläggningstransporter för cirka 1 miljard kronor per år. På grund av den kraftiga 
prisökningen samt att Skanska har sett stor potential av effektiviseringar inom 
anläggningstransporter har de startat projektet ”Effektivare Anläggningstransporter”. Ett 
mål med projektet var att minska kostnaderna för anläggningstransporter genom 
effektiviseringar. Detta arbete har genererat en kraftig sänkning av antalet leverantörer 
samt att enhetliga avtal med dessa leverantörer har tecknats. Syftet med detta 
examensarbete är att utveckla ett nationellt arbetssätt för att förbättra Skanskas samarbete 
med leverantörer av anläggningstransporter.  

I byggbranschen ser alla projekt olika ut. Varje byggprojekt fungerar som ett eget litet 
företag vilket medför att byggbranschen är en decentraliserad bransch. Inom varje projekt 
finns det en produktionschef samt produktionspersonal. Det är produktionschefen som 
ansvarar för allt från ekonomi och tidsplanering till beställning av transporter och övrigt 
material. Idag sker alla beställningar av transporter via telefon och oftast samma dag som 
transporterna behövs eller i bästa fall dagen innan. Anpassning till ny teknik i 
transportbranschen sker långsamt och än idag är det oftast handskrivna följesedlar. För att 
hitta effektiviseringar har Skanska påbörjat ett effektiviseringsarbete med sina 
ramavtalsleverantörer. Detta innebär att Skanska ska ha utvecklingsmöten med dessa 
leverantörer två gånger per år för att diskutera fram effektiviseringsåtgärder. 

Effektiviseringsarbetet har stannat av på grund av omorganisationer i Skanska samt den 
rådande lågkonjunkturen. Det är detta effektiviseringsarbete som ska utvärderas och 
förbättras i detta examensarbete. Denna studie genomfördes med hjälp av ett antal 
intervjuer där det framkom att största problemet var att det inte fanns någon ansvarig på 
lokal nivå för att driva effektiviseringsarbetet. Några andra problem som upptäcktes var 
att det inte fanns något uttalat mål med utvecklingsmötena samt att det inte fanns något 
mätbart uppföljningssystem som visade utvecklingen. För att lösa dessa problem 
studerades teori om organisationer och kultur, gruppdynamik, inköp, relationer samt 
prestationsmätning.  

Alla är eniga om att effektiviseringsarbetet är viktigt och bör fortsätta men det krävs dock 
vissa förändringar. Genom bättre planering och bättre intern kommunikation kan 
samarbetet med Skanskas leverantörer förbättras. För att hitta effektiviseringsåtgärder bör 
utvecklingsmötena ha tydliga mål. Det krävs även en person på lokal nivå som ansvarar 
för att mötena blir av och att effektiviseringsidéer förs vidare till inköpsavdelningen. Det 
allra viktigaste är att inköpsavdelningen ska kunna mäta och följa upp 
effektiviseringsarbetet. Detta kommer att kunna ske med hjälp av den modell som 
presenteras i slutet av denna rapport. Modellen kommer att lösa de problem som denna 
studie har uppmärksammat och är konstruerad på ett sätt så att modellen är enkel att 
använda.  

 



  

Rekommendationer till Skanska 
 
• Se över organisationen kring utvecklingsmötena med leverantörer av 

anläggningstransporter. I dagsläget finns det ingen person som är bäst lämpad till att 
vara ansvarig för utvecklingsmötena. De ansvariga bör ha en nära anknytning till 
produktion. De ansvariga ska senare rapportera utvecklingen av arbetet till någon av 
de fyra kategoriansvariga för anläggningstransporter på inköpsavdelningen. 

• Använd er av vårt uppföljningssystem för att ni enklare ska kunna se hur 
effektiviseringsarbetet förbättras. Detta uppföljningssystem gör det möjligt för er att 
följa utvecklingen över hela Sverige. På så sätt kan Ni föra vidare bra idéer till resten 
av Skanska Sverige.  

• Använd detta uppföljningssystem som ett levande dokument. Frågorna är anpassade 
för hur situationen ser ut just nu. När flera mötesgrupper aktivt arbetar med 
effektiviseringar är det viktigt att N i ser över frågorna och anpassa de. 

• I framtiden, när systemet fungerar fullt ut över hela Sverige, bör Ni införa fler 
kostnadsdrivande parametrar i uppföljningssystemet.  
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1 Inledning 
I detta avsnitt ges en översiktlig bild av problemet som denna rapport  behandlar. Även 
det syfte som arbetet har samt de avgränsningar som kommer att göras presenteras här. 
Slutligen ges en kort förklaring till rapportens disposition.  

1.1 Problembakgrund 
”Det behövs gemensamma mätetal för att skapa en effektivare produktion” 

Anders Danielsson VD Skanska Sverige A B1 

1.1.1 Generell problematik 
Enligt Riksdagens rapport, 2007/08:RFR2, har inte byggbranschen visat någon 
produktivitetsutveckling alls under de senaste 20-30 åren. Enligt Ulf Palmblad, som är 
VD på teknikkonsultföretaget Grontmij, kommer inte byggbransche n att utvecklas eller 
effektiviseras i så stor utsträckning under de närmaste 10 åren heller. Han anser att 
branschen kan bli effektivare om en förändr ing av företagskulturen görs.  

Inom stora byggföretag styrs varje projekt av en produktionschef och samarbetet på lokal 
nivå fungerar oftast bra. På nationell nivå är det dock svårt att kunna utnyttja den styrka 
som ett stort företag har, då varje lokalt kontor fungerar som ett enskilt byggföretag. 
Byggbranschen är därför ett bra exempel på en decentraliserad bransch enligt Gadde och 
Håkansson (1998). Styrkan som ett stort företag har är att de i förhandlingar lättare kan 
pressa sina leverantörer till bra priser. Detta för att de kan köpa betydligt större volymer 
än ett mindre företag.  Detta är dock svårt att förankra i organisationen på grund av den 
företagskultur som finns i byggbranschen.  

En stor och grundläggande del för byggföretag är transporter och då i synnerhet 
anläggningstransporter. Under de senaste åtta åren har priset för anläggningstransporter 
ökat kraftigt enligt Sveriges Åkeriföretag SÅ Index som grundar sig på statistik från 
Statistiska Centralbyrån. Prisutvecklingen, och en jämförelse med KPI, visas i figur 1 
nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 visar utvecklingen av konsumentprisindex i jämförelse med priset 

för anläggningstransporter under åren 2001-2009. 

                                                 
1 Samtal med Anders Danielsson, VD Skanska Sverige AB, i Stockholm den 21 oktober 2009 
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Konsumentprisindex (KPI) är ett vanligt mått för prisutveckling och det används bland 
annat som inflationsmått. KPI visar ett genomsnitt av hur den privata konsumtionen 
utvecklas, alltså det pris som konsumenterna faktiskt betalar. (SCB 2009) 

1.1.2 Problematik ur Skanskas perspektiv  
Skanska Sverige AB är ett stort byggföretag som under de senaste åren har gjort en del 
omorganisationer för att på sikt bli ett mer centraliserat företag och på så sätt kunna dra 
nytta av sin storlek vid förhandlingar. Inköpsavdelningen på Skanska Sverige har sett 
stora besparingsmöjligheter inom inköp av anläggningstransporter, vilket innebär 
förflyttning av material med hjälp av en lastbil. Det kan vara förflyttning av 
schaktmassor, grus, makadam, asfalt eller betong. I Sverige köper Skanska  
anläggningstransporter för cirka 1 miljard kronor per år. De vanligaste 
debiteringsformerna när det gäller anläggningstransporter idag är att betala per timme 
som lastbilen används eller att det finns ett fast pris för den mängd som ska fraktas. 

Utifrån de argument som nämnts ovan, tillsammans med den ökade prisbilden, beslutade 
Skanska att under 2007 starta ett projekt vid namn “Effektivare Anläggningstransporter”. 
I detta projekt gjordes en kartläggning av marknaden och då upptäcktes olika 
besparingsmöjligheter. Ett syfte med projektet var att skapa förutsättningar för ett 
arbetssätt som ska minska kostnaderna för anläggningstransporter. Ett annat syfte var att 
med effektivare transporter minska miljöbelastningen.   

Projektet “Effektivare Anläggningstransporter” har mynnat ut i fler olika delprojekt. Ett 
av dessa projekt gick ut på att reducera antalet ramavtal som Skanska har med 
leverantörer av anläggningstransporter. Inom dessa ramavtal bestämdes det att minst två 
personer från respektive part skulle träffas minst två gånger per år för att diskutera 
möjligheter till förbättringar och effektiviseringar inom anläggningstransporter. 
Huvudfokus på dessa utvecklingsmöten var att diskutera effektiviseringar som ska sänka 
den totala kostnaden för båda parter. Frågan är då om Skanska tillsammans med sina 
leverantörer har blivit effektivare och hur samarbetet i relationerna har fungerat? 

Inom ramen för detta examensarbete kommer Skanskas effektiviseringsarbete i projektet 
“Effektivare Anläggningstransporter” att utvärderas genom enbart en intervjustudie. Det 
innebär att endast verksamhetsgrenarna Väg och Anläggning samt Asfalt och Betong 
kommer att studeras och då bara deras arbetssätt med de utvecklingsmöten som hålls 
tillsammans med leverantörerna av anläggningstransporter. Studiens val av 
intervjupersoner begränsas till de leverantörer som har haft fler än ett utvecklingsmöte.  

Det är endast ett uppföljningssystem som kommer att presenteras i denna rapport. Inga 
indata till mätningen i uppföljningssystemet kommer att tas upp, den informationen 
kommer att tas fram av Skanska i samarbete med sina leverantörer efter det att denna 
rapport är publicerad. Genom att utforma  ett mätbart uppföljningssystem kommer 
Skanska lättare kunna jämföra och förbättra arbetssättet över hela Sverige. Detta ligger 
helt i linje med det Anders Danielsson, VD Skanska Sverige AB, sade efter en diskussion 
med författarna för denna rapport.  
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett nationellt arbetssätt för att förbättra 
Skanskas samarbete med leverantörer av anläggningstransporter.  

1.3 Disposition 
Arbetet inleds med en inledning där bakgrunden till problemet presenteras, det syfte som 
fungerar som utgångspunkt i rapporten samt vilka avgränsningar som är gjorda. I 
inledningen görs även en beskrivning av hur dispositionen för rapporten ser ut. Därefter 
följer en bakgrundsbeskrivning av hur transportbranschen fungerar men även specifikt 
hur anläggningstransportbranschen ser ut. I detta kapitel presenteras även Skanska som 
företag samt hur de arbetar med transporter, inköp och avtal. Det ges även en beskrivning 
av projektet “Effektivare Anläggningstransporter” som ligger till grund för detta 
examensarbete.  

I nästa kapitel presenteras de 
forskningsfrågor som ligger till grund för 
denna rapport. I kapitel fyra  beskrivs den 
metod som har använts för att lösa dessa 
problem. Därefter följer ett kapitel som 
presenterar relevant teori för denna 
rapport. Efter det följer en analys av 
problemet där det även presenteras förslag 
om fortsatta studier. I detta kapitel 
besvaras även forskningsfrågorna. I slutet 
av rapporten görs en slutsats och där 
presenteras svaret på syftet som hela 
rapporten behandlar.  

Figur 2, här bredvid, visar hur upplägget 
av rapporten ser ut. Det syfte som denna 
rapport baseras på genomsyrar hela 
dispositionen.  Slutsats 

Analys 

Teoretisk referensram 

Metod 

Forskningsfrågor 

Bakgrund 

Inledning 

Figur 2 visar en schematisk bild av rapportens struktur. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges en beskrivning om hur byggbranschen fungerar och hur den ser ut. Det 
presenteras även en översiktlig bild av hur transportbranschen fungerar och hur 
utvecklingen av lastbilscentraler ser ut. Även en utförlig beskrivning av hur Skanska 
arbetar med anläggningstransporter ges. Därefter följer information om Skanska och hur 
inköpsorganisationen ser ut samt en utförlig beskrivning av projektet ”Effektivare 
Anläggningstransporter” och hur arbetet med utvecklingsmöten sker idag. När inte källa 
är angiven kommer informationen från Skanskas intranät samt från intervjuer som gjorts. 
I kapitel 2.1 kommer all information från Nordstrand och Révai (2002) samt från 
Nordstrand (2008). I kapitel 2.2 är informationen hämtad från Fakta om åkerinäringen 
(2008) men även från SÅ Rapport 2007:1. 

2.1 Byggbranschen  
Byggbranschen delas in i två områden, byggnader och anläggningar. Byggnader är alla 
former av hus såsom bostadshus och kommersiella byggnader. Anläggningar är 
exempelvis vägar, broar, flygfält, tunnlar och huvudledningar av vatten och avlopp. Idag 
är det vanligt att företag verkar både inom anläggningsindustrin men även inom 
byggindustrin, i vanligt tal kallas de för byggföretag.  

Före 1850-talet fanns det inga organiserade byggföretag, var och en byggde för sitt eget 
behov ute i bondesamhället. I de större samhällena fanns en lite mer omfattande 
byggverksamhet, där såg staten till att det byggdes kanaler, slussar och hamnbyggnader. 
Därefter växte storstäderna fram och det behövdes bygga fler bostäder till invånarna. Det 
fanns då två alternativ om man ville bygga en bostad, antingen i egen regi eller genom att 
anlita en byggmästare. Om valet blev att anlita en byggmästare kallas det idag för 
totalentreprenad, vilket innebär att byggmästaren åtog sig att både projektera och bygga  
bostaden. Under tidigt 1900-tal kom en annan entreprenadform att utvecklas, nämligen 
delad entreprenad. Varje entreprenad ansvarade då enbart för sin del i projektet. Under 
1950-talet genomfördes oftast bostadsprojekt som delad entreprenad. I 
anläggningsbranschen utfördes projekten främst som generalentreprenad, vilket innebär 
att ett entreprenadföretag ansvarar för all produktion. De i sin tur anlitar sedan olika 
underentreprenörer för att slutföra jobbet.  

En byggprocess består av olika delar. Först ska en byggherre vilja uppföra en byggnad 
eller anläggning. När sedan behovet är klart, fattas ett beslut om att starta ett byggprojekt. 
Syfte med ett byggprojekt är att tillverka en byggnad eller en anläggning. Byggprojektet 
delas oftast in i tre aktiviteter: utrednings- och programarbete, projektering samt 
produktion. Utredningsarbetet undersöker om det finns rätt förutsättningar för bygget 
som exempelvis ekonomiska förutsättningar. Därefter fortsätter programarbetet med att 
förutsättningarna för arbetet specificeras. Dessa två delar utförs vanligtvis av anlitade 
konsulter. Vid projekteringsarbetet fastställs hur den färdiga produkten ska se ut, 
konstrueras samt detaljutformas och mynnar ut i bygghandlingar. När bygghandlingarna 
är klara kan produktframställningen börja, det vill säga att byggnaden eller anläggningen 
byggs. Denna del utförs vanligtvis av byggentreprenörer i samarbete med andra 
specialistföretag.  
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2.1.1 Decentraliserad organisation och projektdriven kultur  
De flesta byggproduktioner genomförs av byggentreprenader och de tre största aktörerna 
i Sverige  är Skanska, NCC och PEAB. De är alla verksamma över hela Sverige och har 
vardera cirka 10 000 personer anställda. Byggbranschen är en mycket lokal förankrad 
bransch och företagen har därför många kontor runt om i Sverige för att kunna vara 
konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. På varje kontor finns oftast en projektchef 
som ansvarar för alla projekt i just den regionen. Varje projekt har olika förutsättningar 
att ta hänsyn till. Därför är de flesta stora byggföretag decentraliserat organiserade.  

Inom byggverksamheten sker produktionen i projekt och varje projekt är ett eget litet 
byggföretag. För att kunna genomföra en byggproduktion behöver byggentreprenaden 
bygga upp en tillfällig ”fabrik” som finns tillgänglig nära produktionsplatsen. I denna 
fabrik samlas alla resurser som behövs i projektet såsom material, maskiner och övriga 
hjälpmedel. Det finns även utrymme för den egna personalen samt till 
underentreprenörernas personal.  

Med ett projekt menas en avgränsad verksamhet som man medvetet styr mot ett bestämt 
mål. Det börjar med att man undersöker möjligheterna att genomföra ett projekt och det 
slutar med att en byggnad eller anläggning är på plats.  

2.1.2 Byggprojekt – en komplicerad verksamhet 
Alla projekt i byggbranschen är olika. ”Projektering och byggande av hus följer i stort 
sett samma mönster, medan projektering och byggande av anläggningar i hög grad 
anpassas till vilken anläggning som ska utföras”. (Nordstrand & Révai 2002, s 8) 

Organisationen kring byggprojekt är olika från företag till företag, beroende på vad som 
ska byggas samt vilken storlek det är på företaget. Det som kan generaliseras är att det 
finns någon typ av projektchef, platschef, arbetsledare och produktionspersonal i ett 
byggprojekt. I ett litet företag kan dessa titlar tillhöra samma person medan det i större 
företag är vanligare att det finns på flera nivåer. På större projekt kan det till och med 
finnas flera arbetsledare såsom mättekniker, inköpare och planeringsingenjörer.  

Det är många personer som är involverade i ett byggprojekt och i stora projekt är det 
vanligt att man kan jobba under flera olika arbetsledare. Byggprojekt är komplicerade på 
grund av att det är många intressenter inblandade under hela projektets gång.  

2.1.3 Nya arbetssätt ska ge närmare relationer 
Idag finns det många fler former av upphandlingsalternativ förutom generalentreprenad, 
totalentreprenad och delad entreprenad. Några andra vanliga entreprenadformer är 
Construction Management och partnering.  Om ett Construction Managementföretag 
anlitas, även kallat projektledningsföretag, innebär det att de tar hand om allt från att 
färdigställa beställarens, även kallad byggherrens, önskemål och krav till att det blir en 
färdig byggnad. De gör i ordning ett förslag som sedan godkänns av byggherren och 
därefter görs kostnadsbudget, tidsplanering samt upphandling av entreprenader. 
Partnering är en tillsynes ny entreprenadform som vuxit fram i byggbranschen. Att arbeta 
i partnering innebär goda relationer och baseras främst på gemensamma mål med 
kundens bästa i åtanke samt förtroende och tillit till varandra.  
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I partnering skapar byggherren en arbetsgrupp som ska genomföra byggprojektet. 
Beställaren och byggentreprenaden är representerade i gruppen men även andra 
betydelsefulla personer såsom arkitekt, projektör samt installatör är representerade. 
Därefter görs en partneringdeklaration som beskriver den överenskomna  
samarbetsprocessen. Sedan påbörjas projekteringen och därefter  genomförs projektet. Det 
är byggherren som kommer att äga den färdiga byggnaden eller anläggningen.  

2.2 Transportbranschen 
År 2006 uppgick omsättningen för åkerinäringen till 84 miljarder kronor vilket är en 
ökning med 40 miljarder kronor de senaste 10 åren. Intäkterna kommer främst från 
transport-verksamheten, det är endast en liten del som kommer från sidoverksamheter 
såsom maskin tjänster och försäljning av material.  

Under år 2007 transporterades det 430 miljoner ton gods i inrikes trafik i Sverige. Av den 
summan transporterades 353 miljoner ton gods med lastbil vilket motsvarar 82 % av allt 
gods. Mer än hälften av allt gods som transporteras på lastbil, transporteras mindre än 10 
mil. Cirka 97 % av det gods som transporteras på lastbil är anläggningstransporter, alltså 
transport av jord, sten, grus och sand. 

Sveriges Åkeriföre tag menar att kraven på åkerierna kommer att fortsätta öka och att de 
åkerier som har en förmåga och en vilja att leva upp till dessa krav kommer att ha en 
större chans att finnas kvar på marknaden. Det finns även lönsamma möjligheter för 
åkarna om de får möjlighet att komma in tidigare i planeringen av olika projekt som de 
senare ska medverka i.  

Idag finns det cirka 700 stycken transportsäljande företag i Sverige och de kan delas upp 
enligt följande: 

• Enskilt ägda medelstora och större åkeriföretag 

• Transportförmedlingsföretag och speditionsföretag såsom Schenker och DHL 

• Gemensamt ägda företag och lastbilscentraler/åkericentraler 

• Specialtransportföretag till exempel inom jord- och skogsbrukssektorn 

2.2.1 LBC-strukturen växer fram 
I Sverige finns det cirka 11 000 åkerier och många av dessa är småföretag som samverkar 
i så kallade lastbilscentraler. Många lastbilscentraler startades under andra världskriget på 
uppdrag av riksdagen för att säkerställa behovet av transporter i landet. En lastbilscentral 
arbetar i huvudsak med lastbilstransporter och maskinverksamhet men det förekommer 
även annan affärsverksamhet som exempelvis varuförsäljning, grusförsäljning och 
betongtillverkning. Tidigare har den vanligaste företagsformen för lastbilscentraler varit 
ekonomiska föreningar men antalet aktiebolag har stadigt ökat. År 2007 drevs närmare 
två tredjedelar av alla lastbilscentraler i Sverige som ett aktiebolag. En lastbilscentral 
fungerar som en administrativ enhet som sköter ekonomin åt medlemmarna, förmedlar 
transportuppdrag och sköter marknadsföring åt åkerierna. 
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Under år 1970 fanns det i Sverige cirka 300 lastbilscentraler men antalen minskar stadigt. 
Idag finns det endast cirka 100 stycken kvar och den största anledningen till det är att 
många mindre lastbilscentraler går ihop och bildare större lastbilscentraler. Detta kommer 
att bli vanligare även i framtiden enligt Sveriges Åkeriföretag. De menar även att det 
kommer att bli vanligare att många lastbilscentraler kommer att bedrivas som ett 
aktiebolag och att de även kommer att driva verksamhet på flera platser i landet.  

2.2.2 Lågvärdigt gods 
Det gods som anläggningsbilar levererar är främst schaktmassor, grus, makadam, asfalt 
samt betong. Allt detta är så kallat lågvärdigt gods, det vill säga gods med lågt värde. 
Eftersom värdet på det som transporteras är lågt i jämförelse med vad transporterna 
kostar innebär det att det inte lönar sig att transportera godset längre sträckor. Detta ger 
en stor lokal förankring vilket medför att det är viktigt att det finns tippar och bergtäkter i 
närheten av varje arbetsplats. För att det ska bli lönsamt är det bra att sträckan som godset 
transporteras blir så kort som möjligt. Eftersom det inte lönar sig att köra längre sträckor 
har varje lastbilscentral ett begränsat geografiskt område att arbeta inom. 

2.2.3 Arbetssätt – fortfarande handskrivet 
Skanska undersökte 2006 hur det interna flödet från transportbeställning till leverans 
hanterades. Det visade sig att det var vanligt att Skanska och deras leverantörer hanterade 
handskrivna följesedlar. En följd av detta innebar att det blev mycket manuellt arbete då 
dessa var otydligt skrivna. Ett annat problem var att följesedlarna inte lämnades in i tid 
vilket ledde till att fakturorna inte kom ut i rätt tid. Mycket av hanteringen kring 
ordergodkännande och fakturering skedde med penna och papper, vilket var en ineffektiv 
metod att använda. Många beställningar till åkerierna skedde muntligt, vilket orsakar 
missuppfattningar och ett antal följdfrågor från åkeriet. Analysen av dessa problem ledde 
fram till slutsatsen att alla handskrivna papper bör undvikas. Detta gäller även muntliga 
beställningar över telefon. För att komma ifrån dessa muntliga beställningar föreslogs att 
Skanska skulle införskaffa ett modernare system för att kunna hantera dessa 
beställningar. Under år 2009 beställer produktionscheferna fortfarande de 
anläggningstransporter som de behöver i sina projekt via telefon. Framförhållningen vid 
dessa beställningar är korta, produktionscheferna beställer ofta bilarna samma dag som de 
behövs. 

2.2.4 Nya arbetssätt i framtiden ska locka ny arbetskraft 
För att trygga framtiden gäller det att locka ung arbetskraft till transportbranschen och då 
är det av stor vikt att branschen lever upp till de yngres krav och förväntningar på 
lastbilsyrket. Ett sätt att locka unga människor till att köra lastbil är att det blir allt 
vanligare med datorer i lastbilarna vilket gör att arbetssättet känns mer modernt och 
stimulerande. De fordonsdatorer som installeras i lastbilarna är en hjälp för att få en 
effektivare hantering av flödet i företaget. På så sätt slipper transportföretagen alla 
handskrivna följesedlar.  
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Nästa steg i utvecklingen tror Sveriges Åkeriföretag kan vara ett dataprogram där 
företagen kan skaffa sig en bättre kontroll över sina kundkontakter. Om ett företag har 
mycket information om sina kunder blir det lättare för företaget att följa upp kundens 
behov men det blir även lättare att skräddarsy olika erbjudanden till kunden. Detta ger 
företaget en djupare kundvård och på så sätt kan företaget få en aktiv merförsäljning av 
sina produkter och tjänster.  

Problemet är dock att åkerinäringen har varit sen med att ta till sig av den nya tekniken. 
Detta tror Sveriges Åkeriföretag beror på att de väl inarbetade rutinerna som finns idag i 
så fall behöver förändras och detta har varit en motverkande faktor. Ett annat argument 
som finns är att ”vänta och se”. Eftersom utvecklingen av olika IT-stöd går fort använder 
sig många transportföretag av detta argument. En bidragande faktor till detta är även att 
många som planerar att införa nya IT-stöd i verksamheten möter motstånd i 
organisationen och då är det lätt att bara ”vänta och se”. Givetvis finns det företag som 
använder sig av de nya IT-stöden som finns och de har sett fördelar såsom ökade intäkter, 
effektivare utnyttjande av resurserna samt bättre kundrelationer. Dessa faktorer stärker 
företagen i konkurrensen. 

I ett system som fungerar i både lastbilar och kontor lägger kunden en beställning 
antingen på företagets webbplats eller via telefon. Därefter förmedlar 
transportledningssystemet ordern vidare digitalt till den chaufför och bil som är bäst 
lämpad för just det uppdraget. Efter utfört uppdrag signerar en arbetsledare i en handdator 
att lasten är lossad och levererad. Denna information går tillbaka till 
transportledningssystemet, även det digitalt, där det syns att den bilen är ledig för nya 
uppdrag. Samtidigt får ekonomisystemet in uppgifterna och genererar en faktura till 
kunden. I ett väl fungerande system sker allt detta utan manuell hantering vilket sparar 
både tid och pengar för företaget.  
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2.3 Skanskakoncernen 
Idag är Skanska ett stort, internationellt företag som arbetar inom projektutveckling och 
med byggrelaterade tjänster men historien började långt tidigare. År 1887 bildades 
Skånska Cementgjuteriet som började tillverka betongprodukter. Företaget utvecklades 
snabbt och det dröjde inte länge förrän det var ett utpräglat byggföretag, redan år 1897 
etablerades den första internationella verksamheten. År 1984 byter Skånska 
Cementgjuteriet namn till Skanska.  

I dagsläget finns Skanska representerat i princip över hela världen. De verkar på utvalda 
hemmamarknader i USA, Latinamerika och i många länder i Europa. Skanska finns dock 
inte på marknaderna i Afrika och Asien eftersom Skanska har en strategi att de endast 
verkar på marknader där de kan anses vara marknadsledande eller möjligtvis komma på 
andra plats. Under år 2008 uppgick omsättningen i hela koncernen till 144 miljarder 
kronor och över hela världen har Skanska 56 000 personer anställda. 

Det mål som Skanska har satt upp innebär att de ska utveckla, bygga och underhålla den 
fysiska miljö som människor dagligen bor, arbetar och reser i. Visionen är att vara 
världsledande, kundens första val, i byggrelaterade tjänster och projektutveckling. För att 
uppnå detta fokuserar Skanska på sin kärnverksamhet inom områdena bygg- och 
bostadsutveckling, kommersiell utveckling samt infrastrukturutveckling. Skanska strävar 
efter att bli ledande inom kvalitet, grönt byggande, etik samt arbetsmiljö. 

2.3.1 Strategipilen visar vägen i Sverige 
Skanska Sveriges mål är att de ska bli en förebild inom svenskt näringsliv. För att nå 
detta mål ska Skanska utveckla en väsentligt effektivare byggprocess. Skanska måste öka 
prestationerna i nuvarande verksamhet och Skanska strävar efter att bli Sveriges i särklass 
mest professionella byggföretag. Detta visas tydligt i figur 3 nedan. År 2008 var cirka 
10 000 personer anställda i Skanska Sverige och omsättningen var 28 miljarder kronor. 

 
 

 

Figur 3 visar Skanskas strategipil. 
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Från och med 1 januari 2009 har Skanska Sverige AB en ny organisationsstruktur. Den 
största förändringen är att de har bildat supportfunktioner, som lyder direkt under 
ledningsteamet. Dessa supportfunktioner är uppdelade i tre huvudgrupper; ekonomi, HR 
samt verksamhetsstöd. Chefen för varje huvudgrupp ingår i ledningsteamet för Skanska 
Sverige AB. Ledningsteamet består även av VD Anders Danielsson samt fyra stycken 
vice VD som har olika ansvarsområde n såsom Asfalt och Betong, Väg och Anläggning 
samt två stycken på Hus.  

I figur 4 nedan visas en schematisk bild över hur organisationen i Skanska Sverige AB 
ser ut. 

 
Figur 4 visar en schematisk bild av den nuvarande organisationsstrukturen  

hos Skanska Sverige AB. 

Skanska Sverige AB är uppdelat i ett antal regioner som samtliga har en regionchef. 
Varje region är indelad i ett antal distrikt och totalt finns det cirka 100 distrikt över hela 
Sverige. Under distriktschefen finns ett antal projektchefer som ansvarar för alla projekt 
inom sitt geografiska område. Under varje projektchef arbetar ett antal produktionschefer 
och projektingenjörer som ansvarar för budget och att projekten ska bli klara på utsatt tid. 
Produktionscheferna ansvarar även för det dagliga arbetet ute i produktionen, där de styr 
arbetet för mättekniker och yrkesarbetare. De ansvarar även för säkerheten och 
arbetsmiljön på byggarbetsplatserna samt för planering och ekonomi i olika projekt.  

2.3.2 Organisationsförändring som ska effektivisera inköp 
Innan år 2005 fanns endast några få nationella ramavtal inom inköp exempelvis inom 
bränsle, däck och grävmaskiner. Inom inköpsfunktionen fanns endast ett fåtal personer 
anställda och samordnade inköp var alltså inte en prioriterad fråga hos Skanska.  
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Sedan år 2005 har Skanska arbetat med att öka medvetenheten kring utvecklings- och 
inköpsfrågor. År 2006 gjordes en omorganisation av Skanska Inköp vilket ämnade leda 
till en ökning av andelen samordnade inköp samt en minskning av kostnaderna för de 
samordnade inköpen. Ett samordnat inköp innebär att inköp sker via de leverantörer som 
Skanska har ramavtal med. 

Efter omorganisationen år 2006 ansvarade regioninköpschefen för regionens 
inköpsarbete. Han ansvarade även för implementering av alla ramavtal samt de eventuella 
regionala avtal som fanns och som behövde tecknas. Under regioninköpschefen arbetade 
utvecklingsledaren inom inköp samt regionens internationella inköpare. 
Utvecklingsledaren inom inköp drev regionens förändrings- och utvecklingsarbete och 
utvecklingsledaren fungerade även som regional projektledare för utvecklingsprojekt.  
Regionens internationella inköpare hanterade inköp från utlandet för projektspecifika 
köp. Under dessa fanns distriksinköpschefer som drev distriktets inköpsarbete och 
ansvarade för uppföljning av inköpsmålen i distriktet. Distriktsinköpschefen ansvarade 
även för den lokala implementeringen av samordnade avtal och distriktsinköpschefen 
genomförde även större projektupphandlingar.  

Samtidigt som denna omorganisation genomfördes ute i alla regioner så gjordes även en 
omorganisation på stabsnivå i Sverige. Den största förändringen där var att de 
samordnade inköpen organiserades i 12 stycken olika inköpsgrupper som bestod av ett 
antal olika kategorier. Kategorier är olika arbetsområden och inom anläggningsbranschen 
är vatten och avlopp, vägar, cement, transporter och grävmaskiner exempel på olika 
kategorier. Avsikten med att skapa kategorier var att öka produkt- och 
inköpskompetensen för att bättre kunna bemöta leverantörerna men även att uppfylla 
projektens behov av avtal. I varje kategori sitter en kategoriansvarig som är expert på 
behov, marknader och produkter i just sin kategori. 

2.3.3 Ny organisation gör arbetssättet enhetligt 
Efter den senaste omorganisationen, som trädde i kraft vid årsskiftet mellan år 2008 och 
2009, ligger inköp som en supportfunktion under gruppen verksamhetsstöd. Alla 
inköpsgrupper i norden har bildat en ny enhet, Nordic Procurement Unit (NPU). Denna 
enhet har bildats för att hitta skalfördelar samt för att få ett enhetligt arbetssätt över hela 
norden.  

NPU är uppdelat i tre områden; Projektsupport, Ramavtal och Logistik som visas i figur 5 
nedan  

 

 
Figur 5 visar hur den nya organisationen NPU är organiserad. 

Chef för NPU 

Projektsupport Ramavtal Logistik 
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På Skanska skiljer man på samordnat inköp och projekt- och verksamhetsinköp. De 
samordnade inköpen styrs av gruppen Ramavtal. När det gäller projekt- och 
verksamhetsinköp styrs det av gruppen Projektsupport. Detta sker dock även till viss del 
lokalt av projektchefen eller av projektingenjören, eftersom det är väsentligt att tidigt 
planera inköpsarbetet för att på så sätt uppnå ett så bra resultat som möjligt. Gruppen 
Logistik hanterar all transport av styckegods inom Skanska. 

2.4 Effektivare Anläggningstransporter 
I kapitel 2.3.2 ovan nämndes hur Skanska sedan år 2005 arbetat aktivt med att sänka 
kostnaderna för inköp. De påbörjade då en förstudie för att undersöka om det fanns 
potentiella besparingsområden inom anläggningstransporter. De fann att priset för 
anläggningstransporter varierar kraftigt mellan olika geografiska delar av Sverige. Det 
observerades även att priset på anläggningstransporter har ökat under de senaste åren, 
vilket visades i figur 1 på sidan 1. 

Med detta som bakgrund mynnade förstudien ut i tre potentiella besparingsområden: 

• Att öka nyttjandegraden både per körd sträcka och per kalendertid, det vill säga 
att utnyttja lastbilen så mycket som möjligt genom exempelvis skiftkörning. 

• Att införa kostnadsprissättning på den grundläggande tjänsten vilket innebär att 
priset baseras på vad det faktiskt kostar att köra en lastbil, att åkerierna får betalt 
för det de faktiskt kör. 

• Att effektivisera de administrativa flödena 

2.4.1 Historiskt arbetssätt håller tillbaka utvecklingen 
Skanska undersökte de avtal och priser som de hade med sina leverantörer. De fann att de  
mallar som fanns år 2006 för att teckna avtal av anläggningstransporter inte användes. 
Varje regionalt Skanska-kontor tecknade egna ramavtal, vilket ledde till att alla avtal såg 
olika ut. Dessa ramavtal innehöll inga skyldigheter att vare sig köpa eller sälja för någon 
part i avtalet vilket ledde till ett lågt ansvarstagande från båda håll. Vid tidigare 
förhandlingar av nya avtal har Skanska alltid haft fokus på att få låga priser på transporter 
men undersökningen visar att lägst pris inte alltid ger lägst totalkostnad. Det är vanligt att 
Skanska ofta använder sig av samma åkeri när de bokar transporter. Detta invanda 
beteende kan leda till hemmablindhet och bör brytas, enligt Skanska. 

Skanska analyserade även den samordning som fanns mellan olika resultatenheter, 
projekt, distrikt eller regioner med avseende på upphandling av anläggningstransporter. 
Dessa upphandlingar sker sällan samordnat, alla projekt upphandlas individuellt. Detta 
bör ses över, anser Skanska, för att få mer enhetlighet inom avtal, kalkyler, prismodeller 
samt transportbehov. 

2.4.2 Projektstart – Ett steg mot effektiviseringar 
Skanska startade projektet “Effektivare Anläggningstransporter” under hösten 2006. För 
att kunna fokusera på kostnadsbesparingar inom anläggningstransporter har projektet som 
mål att ”ta fram åtgärder på förbättrade arbetssätt, hjälpverktyg, organisationsmodeller 
och avtalsmallar som skall effektivisera Skanskas anläggningstransporter från 
transportbehov till betald faktura”.  
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Projektgruppen består av Magnus Åkehag som är projektledare och arbetar på Skanska 
Inköp. Till projektgruppen hör även ett antal regionala projektledare från olika delar av 
Sverige, som arbetar inom områdena Asfalt och Betong samt Väg och Anläggning. 
Projektgruppen startade med att kartlägga marknaden för anläggningstransporter genom 
att studera situationen i Sverige med avseende på konkurrens, lönsamhet samt 
utvecklingspotential. Projektgruppen undersökte graden av konkurrens mellan olika delar 
av Sverige och det visade sig att konkurrensen varierade. Detta beror på Sveriges glesa 
demografi. Med projektet vill Skanska skapa en bättre konkurrens inom och över 
geografiska områden där konkurrens saknas.  

2.4.3 Kartläggning av andra branscher 
Projektgruppen gjorde en jämförelse mellan olika branschers transportlösningar. Detta för 
att försöka hitta de bästa arbetssätten som företagen i de undersökta branscherna har 
använt sig av. På så sätt undviker Skanska att upprepa de misstag som företagen redan 
gjort och kan då ta vara på de bästa lösningarna. De branscher som studerades var 
petroleumbranschen, skogsbranschen samt dagligvarubranschen. Dessa branscher har en 
tydlig strategi som går ut på att bara teckna avtal med ett fåtal leverantörer av transporter 
i Sverige. Företag i dessa branscher äger inte sina egna fordon men alla har egenkontroll 
på logistiken. Många företag i de undersökta branscherna har gjort stora besparingar 
genom bättre samordning och logistik samt administrativa effektiviseringar.  

Likheterna mellan Skanska och petroleum- och skogsindustrin är tydliga i sitt 
inköpsbeteende. Tidigare var det lokalt men numera är inköpsbeteendet mer centraliserat 
och på så sätt kan de vinna skalfördelar genom att samla volymer hos få leverantörer. 
Genom att samla volymer hos få leverantörer kan personal på inköp pressa ner priset. 
Inom skogsindustrierna har man framgångsrikt testat att inom logistikområdet samverka 
med konkurrenterna för att på så sätt sänka kostnaderna. Genom att använda sig av 
gemensamma avtals- och ersättningsmodeller har företagen i de undersökta branscherna 
fått en ökad kontroll av sina kostnader samt en enklare administration. 

2.4.4 Pilotprojekt visar utvecklingsmöjligheter 
Kartläggningen som projektgruppen gjorde i inledningen av projektet ”Effektivare 
Anläggningstransporter” mynnade ut i ett antal pilotprojekt. Resultatet av ett pilotprojekt 
ska kunna realisera så mycket som möjligt av potentialen av dem. Alla pilotprojekt som 
Skanska genomförde som en del av hela projektet syftar till att uppnå projektets mål 
genom att fokusera på de tre potentiella besparingsområden som presenterades i kapitel 
2.4. Exempel på olika pilotprojekt är Optimala lass samt Avtalsmallar. Dessa pilotprojekt 
kommer att presenteras mer utförligt nedan. 

Optimala Lass 
Det är svårt för leverantörerna att köra transporter med optimal last. Eftersom det finns 
böter om en lastbil är för tungt lastad leder det till att många kör med för lite last. Detta är 
grunden till pilotprojektet ”Optimala Lass”. I detta projekt arbetar Skanska med att ta 
fram en våganordning på lastbilarna för att på så sätt köra med optimal vikt på lasten. 
Detta projekt avslutades under tiden denna rapport skrevs och just då letade Skanska efter 
25 lastbilar som de kan installera det nya systemet på för att se om det fungerar i 
verkligheten. 
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Avtalsmallar 
Ett annat pilotprojekt som har en stark anknytning till denna rapport är projektet om 
Avtalsmallar. Detta projekt har tagit fram en gemensam avtalsmall för hela Sverige. 
Upphandlingen planerades, koordinerades och drevs av projektgruppen men den 
genomfördes med hjälp av cirka 20 stycken lokala upphandlingsteam, så kallade LUT 
grupper. Dessa grupper bestod av personer med olika befattningar inom Skanska. Det 
kunde handla om allt från produktionspersonal, till inköpspersonal, projektchefer och 
distriktschefer. 

2.4.5 Nuvarande arbetssätt syftar till effektiviseringar 
Alla LUT grupper som finns i Sverige har arbetat med att minska antalet leverantörer. 
Specifikt för anläggningstransporter har LUT grupperna lyckats med att sänka antalet 
ramavtal med drygt hälften. De nya ramavtalen ser likadana ut över hela Sverige för att 
lättare få en jämförbarhet över hela landet. 

I figur 6 nedan visas en bild över hur den geografiska regionsindelningen i Sverige ser ut 
samt hur många LUT grupper det finns i varje geografisk region. Figuren visar även hur 
stor inköpsvolymen är totalt. 

 
Figur 6 visar fördelningen av LUT grupper samt total inköpsvolym under år 2008. 

I de fyra geografiska regionerna i Sverige, Syd, Väst, Mellansverige och Norr, finns det 
en kategoriansvarig som ansvarar för de regionala ramavtalen för anläggningstransporter 
samt tillhörande uppföljning. Deras dagliga arbete går ut på att utveckla och förbättra de 
relationer Skanska har till sina ramavtalsleverantörer.  

Norr 
Antal LUT grupper            4 st. 

Väst 
Antal LUT grupper          5 st. 

Mellansverige 
Antal LUT grupper            6 st. 

Syd 
Antal LUT grupper            8 st. 

Totalt 
Inköpsvolym            ca 1000 Mkr 
Antal LUT grupper             23 st. 
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2.4.6 Utvecklingsmöten – ett nytt arbetssätt i byggbranschen 
I de ramavtal som har tecknats för anläggningstransporter inom projektet “Effektivare 
Anläggningstransporter” finns det en paragraf som beskriver uppföljningen av avtalet. En 
viktig punkt inom detta är att det ska bildas en arbetsgrupp som ska arbeta med 
effektiviseringar av anläggningstransporter. Denna grupp ska bestå av minst två personer 
från varje part och huvudmålet är att hitta effektiviseringar som sänker den totala 
kostnaden. Exempel på vad som kan diskuteras är skiftkörning, effektivare administration 
och tillhandahållande av material. Gruppen ska ha minst två protokollförda möten per år 
med minst 4 månaders mellanrum. Protokollen ska innehålla en beskrivning av 
effektiviseringsarbetet samt vem som tagit initiativet. Därefter ska protokollet skickas till 
kategoriansvarig.  

Det är Skanskas uppgift att sammankalla till möten men leverantören har som uppgift att 
aktivt arbeta med att utveckla förslag och implementera lösningar för att effektivisera. 
Leverantören ska även tillhandahålla statistik över vilken typ av fordon som använts samt  
antal uthyrda timmar. Denna statistik ska skickas till Skanska två gånger per år. 

Det är arbetssättet på dessa utvecklingsmöten som ligger till grund för denna rapport. Då 
Skanska nu har genomfört en nationell upphandling av anläggningstransporter ger det en 
fördel med att de lättare kan ta till vara på goda idéer som har framkommit under dessa 
utvecklingsmöten. Tanken är att dessa goda idéer ska föras vidare och användas i 
effektiviseringsarbetet i övriga delar av Sverige. 

2.4.7 Bättre teknik effektiviserar branschen 
Ett stort problem som tidigare nämnts är att det är vanligt med handskrivna följesedlar. 
Detta försöker Skanska minimera genom att arbeta för att alla lastbilar de anlitar ska vara 
utrustade med bättre teknik såsom exempelvis färddatorer. Trenden lutar mot att fler och 
fler installerar datorer i lastbilarna  och detta leder till ett effektivare administrativt arbete. 
Dessa datorer är kopplade till en GPS och på så sätt registreras lastbilarnas position. 
Detta kommer att underlätta arbetet i produktionen genom att få ett jämnare flöde av 
transporter. Detta medför att det blir enklare att veta när nästa lastb il med asfalt eller grus 
kommer till byggarbetsplatsen och på så sätt kommer arbetet i produktionen att bli mer 
effektivt. 

2.4.8 2010 – Ny avtalsperiod 
Under år 2010 har det gått två år sedan de nya ramavtalen tecknades vilket innebär att 
utvärderingsarbetet pågår för fullt. I detta skede är det viktigt att urskilja de leverantörer 
som förstår och bejakar Skanskas sätt att vilja utveckla sina arbetssätt kring 
anläggningstransporter. Arbetet med utvecklingsmötena har fungerat med blandat 
resultat, men tanken är att det i nästa avtalsperiod ska flyta på bättre med hjälp av 
resultaten i denna rapport. 

I framtiden är Skanskas mål att ytterligare ha minskat antalet ramavtalsleverantörer, då 
Skanska vill påvisa fördelarna med ett industriellt inköpsbeteende. De vill även arbeta 
vidare med att skilja ut och endast behålla de bästa leverantörerna för ett fortsatt nära 
samarbete. 
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3 Forskningsfrågor 
Nedan presenteras de frågor som ska leda fram till svaret på syftet med rapporten. Syftet 
med rapporten är… 

”…att utveck la ett nationellt arbetssätt för att förbättra Skanskas samarbete med 
leverantörer av anläggningstransporter.” 

3.1 Utvärdering av tidigare arbetssätt 
För att kunna förbättra Skanskas arbetssätt måste en utvärdering av tidigare arbetssätt 
göras. De första frågorna nedan är grundläggande frågor för att fastställa en 
nulägesanalys för Skanskas effektiviseringsarbete inom anläggningstransporter. Även en 
undersökning, för att ta reda på om alla inblandade är villiga att fortsätta med 
effektiviseringsarbetet i framtiden, ska göras. För att få reda på detta bör följande frågor 
besvaras. 

• Hur arbetar Skanska med anläggnings transporter? 

• Hur har effektiviseringsarbetet med anläggningstransporter sett ut?  

• Hur har utvecklingsmötena upplevts av deltagarna?  

3.2 Utveckling av framtida arbetssätt 
Följande frågor är av mer specifik karaktär för att kunna utforma ett gemensamt 
arbetssätt. För att Skanska ska kunna jämföra hur effektiviseringsarbetet ser ut i olika 
delar av Sverige och för att ta reda på var fokus på utvecklingsmöten bör ligga för att 
kunna effektivisera, måste följande frågor besvaras. 

• Hur ska organisationen kring utvecklingsmötena se ut? 

• Vilket är det bästa sättet att få ut den information som kommer fram på 
utvecklingsmötena till berörd personal inom Skanska i Sverige? 

• Hur ska Skanskas arbetssätt se ut för att mäta effektiviseringsarbetet? 

• Vad ska Skanska och deras leverantörer mäta och följa upp? 

Dessa frågor ligger till grund för undersökningen i denna rapport så att svaret på det 
övergripande syftet ska kunna besvaras  i slutsatsen. I nästa kapitel presenteras den metod 
som används för att genomföra studien och därefter följer relevant teori som senare ska 
diskuteras i analysen. Frågorna ovan ligger till grund för analysen för att slutsatsen sedan 
ska kunna ge svar på det syfte som finns med rapporten. 
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4 Metod 
I detta kapitel kommer den metod som ligger till grund för arbetet att beskrivas. Kapitlet 
innehåller en beskrivning av arbetsprocessen i dess olika faser samt en beskrivning av 
hur intervjuerna kommer att genomföras. I slutet finns även en beskrivning av den metod 
som kommer att användas för att utforma ett mätbart uppföljningssystem. 

4.1 Inledande fas 
Inköpsavdelningen på Skanska Sverige såg ett behov i att undersöka hur deras arbete med 
leverantörsutveckling har fungerat. Skanska hade utformat ett förslag till examensarbete 
och efter ett möte med en kategoriansvarig för anläggningstransporter på Skanska 
fastställdes det att ett samarbete skulle inledas. Denna rapport fördjupar sig i Skanskas 
arbete med att utforma ett mätbart  uppföljningssystem. Detta system kommer att ligga till 
grund för Skanskas fortsatta arbete med att utveckla samarbetet med leverantörerna av 
anläggningstransporter. 

För att få en djupare förståelse och möjlighet att kunna formulera problemet inleds arbetet 
med inläsning av Skanskas tidigare rapporter om projektet “Effektivare 
Anläggningstransporter”. Gamla protokoll från tidigare utvecklingsmöten kommer även 
att läsas i denna fas för att på så sätt få en bild av hur arbetet har fungerat. Detta kommer 
att göras eftersom en utvärdering av det tidigare arbetet behövs då ett nytt arbetssätt ska 
utformas. I denna inledande fas läses även mycket information om Skanska, dels på 
hemsidan men även på deras intranät ”Skanska Forum”. I detta tidiga skede görs även ett 
besök på universitetsbiblioteket för att införskaffa material om inköp, företagskultur, 
gruppteori samt prestationsmätning.  

Intervjuer kommer i ett senare skede av studien att genomföras med personer från 
Skanska, som på ett eller annat sätt har varit inblandade i projektet ”Effektivare 
Anläggningstransporter”.  I denna inledande fas kommer en intervjuguide att utformas för 
att ge en bra struktur på intervjuerna samt för att underlätta det framtida analysarbetet. 
Intervjuguiden utformas med övergripande frågeområden och därefter ställs olika 
följdfrågor. Genom att använda en metod med semistandardiserade frågor kommer 
intervjuerna att bli relativt strukturerade och fördelen med denna metod är att det 
fortfarande finns utrymme för uttömmande svar enligt Lundahl och Skärvad (1999). 
Anledningen till att ställa öppna frågor är att respondenternas åsikter kommer fram 
tydligare utan att bli styrda i samtalet. På så sätt kommer det att bli en mer öppen 
diskussion och en tydlig bild av problemet kommer att fastställas. 

4.2 Intervjufas 1 
I intervjufas 1 genomförs fem stycken interna intervjuer med utgångspunkt i 
intervjuguiden som hittas i bilaga I. Det första urvalet av intervjupersoner på Skanska 
bestäms utifrån två kriterier som anses relevanta. Dessa är att personerna ska ha både 
kunskap och erfarenhet om projektet “Effektivare Anläggningstransporter”. Detta är ett 
nationellt projekt och därför kommer en ansvarig från varje geografisk region, Norr, 
Mellansverige, Väst och Syd, att intervjuas. För att få en helhetsbild genomförs även en 
intervju med projektledaren för projektet ”Effektivare Anläggningstransporter”. 
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I denna första intervjufas genomförs även intervjuer med syfte att få en ökad förståelse 
för åkerinäringen och lastbilscentraler. Därför kommer intervjuer med ansvariga på 
Sveriges Åkeriföretag samt högre chefer för lastbilscentraler att genomföras. Totalt 
genomfördes 13 stycken intervjuer i intervjufas 1. 

Informationen som kommer fram i den inledande fasen samt i intervjufas 1 kommer att 
bearbetas och mynna ut i en problembakgrund som ligger till grund för det fortsatta 
arbetet. Forskningsfrågorna kommer att formuleras tidigt för att få en tydlig bild av det 
fortsatta arbetet. Dessa frågor utformas så att syftet med rapporten ska kunna uppfyllas.   

4.3 Intervjufas 2 
Undersökningen syftar till att hitta ett fungerande uppföljningssystem med enkla och 
tydliga frågor som Skanska kan ha användning av i sitt fortsatta arbete med 
leverantörsutveckling. Under några veckor av detta examensarbete kommer besök på 
olika platser i Sverige att göras. Dessa resor görs för att genomföra intervjuer med 
personal på Skanska samt med många av Skanskas leverantörer som har anknytning till 
projektet. Under intervjustudien kommer åtta stycken ramavtalsleverantörer av 
anläggningstransporter att intervjuas. Detta urval har inte skett slumpmässigt utan har 
valts ut efter vissa kriterier. 

Intervjuer kommer att göras med leverantörer av anläggningstransporter som har 
ramavtal med Skanska och som har medverkat på flera utvecklingsmöten. Denna fas 
innehåller även tio stycken intervjuer med personal inom Skanska som har arbetet i de 
lokala upphandlingsteamen och haft anknytning till de leverantörer som intervjuas. Dessa 
avgränsningar vid urvalet av intervjupersoner anses ge en representativ bild av hur arbetet 
har fortlöpt. Spridningen på respondenternas befattning samt geografiska områden 
kommer att ge en tillräckligt tydlig bild av hur situationen ser ut idag. På Skanska har 
intervjuer med produktionschefer, projektchefer samt distriktschefer genomförts. Hos 
leverantörerna har intervjuer främst genomförts med säljare, marknadsansvariga samt 
VD. Genom att intervjua båda parter erhålls en komplett syn av hur de har uppfattat 
effektiviseringsarbetet och hur det fortsatta arbetet bör fortlöpa.   

Några veckor innan intervjuerna kontaktas respondenterna via telefon för att avtala en tid 
då intervjuerna ska äga rum. Lundahl och Skärvad (1999) anser att telefonkontakt är att 
föredra framför brevkontakt då brev ofta hamnar i en hög med oprioriterade ärenden. En 
telefonkontakt däremot tvingar respondenten till ett ställningstagande.  

En vecka innan avtalad tid för intervju kommer intervjuguiden, som finns i bilaga II, att 
skickas till respondenten via e-post. På så sätt erhålls mer genomtänkta svar och 
diskussionen flyter på bättre. Enligt Kvale (1997) kommer även analysarbetet efter 
intervjun att underlättas om intervjun är strukturerad men han hävdar även att man genom 
att skicka ut frågorna till respondenten innan intervjun hämmar spontana och oväntade 
svar. Trots ett val av att ha en strukturerad intervju antas det att oväntade svar kommer att 
ges på grund av intervjuguidens öppna struktur.   
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4.4 Avslutande fas 
I den sista och avslutande fasen kommer analysarbetat att ske, alla intervjuer ska 
sammanställas och analyseras. I denna fas kommer även relevant teori att skrivas. Det 
som kommer fram på intervjuerna ska sedan kopplas ihop med teorin för att på så sätt 
kunna svara på forskningsfrågorna. Genom teori och intervjuer kommer det att komma 
fram ett antal områden som är betydelsefulla för Skanska att fokusera på under de 
utvecklingsmöten som ska hållas med leverantörerna av anläggningstransporter. Därefter 
kommer dessa områden att bli mätbara genom att ett antal frågor formuleras och 
kategoriseras på olika nivåer. Detta uppföljningssystem görs för att det ska vara enkelt för 
Skanska att följa upp och jämföra resultaten från olika delar av Sverige. Detta 
uppföljningssystem kommer även att testas på projektgruppen för ”Effektivare 
Anläggningstransporter” så att kommentarer på uppföljningssystemet kan tas emot. Detta 
kommer att göras för att systemet eventuellt ska kunna förbättras innan arbetet slutligen 
överlämnas till Skanska. 
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5 Teoretisk referensram 
För att hitta relevant teori är det nödvändigt att återkoppla till syftet som presenterades 
tidigare i denna rapport… 

”… att utveckla ett gemensamt arbetssätt för att förbättra Skanskas samarbete med 
leverantörer av anläggningstransporter.” 

För att uppnå detta syfte och för att kunna svara på forskningsfrågorna kommer relevant 
teori att presenteras. Teori om kultur och förändringar presenteras för att ge en bild av hur 
förändringar påverkar organisationen samt kulturens betydelse för organisationens 
utveckling. Området om gruppdynamik  finns med för att poängtera vikten av en grupps 
storlek, kommunikation och mål. Detta är av stor betydelse eftersom Skanskas arbete 
med utvecklingsmöte sker i olika grupper. Teori om inköp är med i rapporten för att 
belysa vikten av relationer till sina leverantörer. Slutligen kommer teori om 
prestationsmätning att presenteras. Denna teori kommer att ge förståelse om varför det är 
viktigt att mäta prestationer. 

5.1 Kultur och förändringar 
Om man i en organisation beslutar att starta en förändringsprocess innebär det att det är 
någon eller några som startar ett antal aktiviteter för att förändra beteenden, strukturer 
och kulturer. Det allra viktigaste med en organisationsförändring är att man måste inse att 
det kommer att ta lång tid innan förändringen är helt genomförd. Det är även väsentlig t 
att en förändring ses som en emotionell process. I en organisation kan det finnas rädsla 
för förändringen och den okända framtiden eller att man kanske kommer att förlora 
vänner och kollegor. Förändringar kan även få inslag av politiska processer eftersom det 
är relativt vanligt att förändringsprocesser präglas av förhandlingar, makt och oenighet. 
När man ser en förändringsprocess på detta sätt är det bra om man inser att motstånd mot 
förändring är ett naturligt inslag i alla planerade förändringsförsök. Vid en förändring är 
det betydelsefullt att förstå processen som ska ändras och att det är ett antal händelser 
som utspelas under en viss tid. En annan sak att komma ihåg är att förändringar utförs av 
människor och förändringen kommer även att påverka människor. Detta betyder att det är 
viktigt att få med människorna i organisationen på förändringen innan den genomförs. 
(Jacobsen 2005) 

5.1.1 Kultur 
Alla organisationer har olika kultur. Detta beror på att en organisation består av 
människor som alla är unika. Stor personalomsättning kan leda till att stabiliteten i 
organisationen försämras och att bilden utifrån på organisationen förändras. Men det 
konstiga är att trots stor personalomsättning är det vanligt att stabiliteten är oförändrad. 
Hur kommer då detta sig? När människor arbetar tillsammans under en längre tid formas 
till slut ett antal normer och allmänna uppfattningar om arbetet och samarbetet. Dessa 
uppfattningar kan gälla exempelvis vad som kan räknas som en bra arbetsinsats eller vad 
som är rätt och fel. Dessa normer och uppfattningar kommer från tre olika källor: 
individen, organisationen och från samhället. I en organisation visar sig 
kulturskillnaderna oftast som olika traditioner. (Abrahamsson & Andersen 2000)   
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Ju starkare en kultur är i en organisation desto större förtroende kommer det att finns 
mellan både ledare och anställda samt mellan anställda på olika avdelningar. Detta 
medför att behovet av att övervaka och kontrollera varandra blir mindre. Detta leder även 
till att organisationen blir mer effektiv menar Jacobsen och Thorsvik (2008). Viktigt att 
tänka på i detta sammanhang är att det tar lång tid att bygga upp förtroende för någon 
men att det går oftast fort att rasera det.  

5.1.2 Förändring av kulturen 
Det är de grundläggande underliggande antaganden som är svårast att förändra i en 
kultur. I allmänhet är det svårt att förändra en organisations kultur och försök till att ändra 
kulturen ska göras varsamt. (Abrahamsson & Andersen 2000)   

Om man vill åstadkomma en kulturförändring i en organisation krävs  det att man har stor 
förståelse för den kultur som råder idag. Man måste även ha ett stöd från de anställda så 
att de kommer att agera efter de nya värderingarna. En annan sak är att man måste 
undvika angrepp på den nuvarande kulturen och istället stödja de anställda som är villiga 
att arbeta i enlighet med de nya värderingarna. Det är även betydelsefullt att de anställda 
uppfattar den nya kulturen som positiv och något som de kan arbeta emot och inte att de 
ser den nya kulturen som något som kommer att lösa alla problem i organisationen. De 
anställda måste även inse att det kommer att ta lång tid, mellan fem till tio år, innan 
kulturförändringen är uppnådd i hela organisationen. Den sista punkten som 
Abrahamsson och Andersen (2000) tar upp i sin bok är att det är bra att komma ihåg att 
handling är viktigare än ord, vilket innebär att det är viktigt att man arbetar enligt de nya 
överenskomna värderingarna. 

I övergången mellan förändringar i en organisation är det många personer i 
organisationen som känner osäkerhet, stress och sjukfrånvaron ökar. När förändringen är 
genomförd är den första utmaningen för organisationen att utforma en ny identitet i den 
nya kulturen så att all personal förstår förändringen och att de förstår sin roll i den nya 
organisationen. (Ryder 2006) 

5.1.3 Kultur och effektivitet 
På området om hur kultur och effektivitet hänger ihop går åsikterna isär en hel del. 
Abrahamsson och Andersen (2000) menar att detta hänger ihop. Om ett företag har en 
stark kultur borde det underlätta möjligheten för det företaget att förverkliga sin strategi 
och uppnå de uppsatta målen. Ett annat argument som Abrahamsson och Andersen 
(2000) lyfter fram är att en stark kultur leder till förpliktelse och motivation bland de 
anställda.  Forslund (2009) däremot menar att kopplingen mellan kultur och effektivitet 
inte alls finns.  

Ett sätt att lösa effektivitetsproblemen i en organisation kan i så fall vara att försöka 
förändra kulturen i organisationen. Men Forslund (2009) menar att det saknas 
övertygande bevis. Forslund (2009) menar också att det kanske inte är bra att ha en 
homogen kultur. Tanken då är att alla ska dra åt samma håll och sträva efter samma mål. 
Detta kan innebära att organisationen inte märker av förändringar och andra saker som 
händer i världen. Om det är så leder det, på sikt, till att organisationen får svårt att 
utnyttja nya möjligheter som dyker upp, vilket i så fall innebär sämre effektivitet. 
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5.1 4 Generationsskillnader och organisationskultur 
Idag är det mycket som tyder på att organisationerna måste lära sig att leva med olika 
kulturskillnader mellan generationer som tidigare inte fanns. De som är födda på 1980 
talet och framåt är uppväxta med informationsteknologi, globalisering och en kulturell 
mångfald på ett mer naturligt sätt än de tidigare generationerna och det medför stora 
skillnader när det gäller attityder och värderingar, både i livet och i arbetslivet. I 
framtiden kommer det inte att vara lika vanligt att personer endast har arbetat på ett eller 
kanske två stycken olika företag under hela livet. De unga idag binder sig inte mentalt till 
arbetsplatsen och man förväntar sig att byta arbetsplats många gånger i livet. Det kommer 
att bli allt vanligare med intressanta arbetsuppgifter och många vill ha ett arbete som är 
självständigt och flexibelt. I de äldre generationerna hittade man sina vänner bland 
släktingar och grannar men i de yngre generationerna är det allt vanligare att man hittar 
sina vänner bland sina kollegor. (Jacobsen & Thorsvik 2008) 

5.2 Gruppdynamik 
Mycket av det som människor gör påverkar andra människor eller att det som görs är 
avsett att påverka andra. På så sätt är grupper en del av våra liv. Människor är 
gruppvarelser. De mest grundläggande grupperna som människor befinner sig i är 
familjen, vänskapsgruppen samt släkten. Men det är även vanligt att man på arbetet och 
på fritiden tillhör olika grupper. (Nilsson 2005) 

Enligt Spinks och Wells (1995) är fördelarna med att arbeta i en grupp kontra individuellt 
att grupper innehar mer kunskap och information. Detta innebär att mer data är tillgänglig 
för att ta beslut. Den största fördelen med en grupp anses vara värdet av mänskliga 
relationer.  

Det finns många anledningar till varför det är väsentligt att det finns grupper. I en grupp 
får människor ett positivt utbyte och de uppfyller många sociala behov. Om inte dessa 
behov blir uppfyllda i gruppen finns det en risk att människor lämnar gruppen. (Nilsson 
2005) 

I en grupp finns det alltid en anledning eller ett mål som grund för gruppens existens. Det 
kan vara allt från att tillverka något, lösa en uppgift eller ett problem till att studera, ha 
roligt, spela spel eller utöva någon idrott. För att detta ska uppnås krävs det ett samarbete 
och att medlemmarna känner att de tillhör gruppen. Det är även viktigt att gruppen känner 
att de har en framtid tillsammans och att de efter ett tag har en gemensam historia. 
(Nilsson 2005)  

Spinks och Wells (1995) listar ett antal nackdelar till grupper. För eller senare blir det 
konflikter på grund av roller inom gruppen. En grupp tar kanske inte alltid rätt beslut i 
förhållande till företagets strategiska mål. Detta eftersom gruppen saknar erfarenheter och 
kompetens av sådana beslut. Den sista nackdelen som listas är att ett beslut i en grupp 
oftast tar längre tid än för en individ eftersom det är många åsikter i en grupp som måste 
beaktas.   
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5.2.1 Vad är en grupp? 
Enligt Granér (1994) är en grupp en samling av människor som befinner sig i samspel 
med varandra. Om man vill förstå en grupp är det inte de enskilda individerna i gruppen 
som man ska förstå, det är hur människorna fungerar tillsammans som man ska förstå och 
det är även det som utgör gruppen. Alla människor i en grupp bidrar till gruppens resultat 
antingen med det de gör men även med det de inte gör, samtidigt som alla i gruppen 
påverkas av det som görs eller inte görs. En grupp existerar så länge som det finns 
personer utanför gruppen som använder sig av gruppens arbete. Granström et al. (1998) 
menar att en grupp är ”en samling individer som kan lokaliseras i tid och rum, har ett 
visst antal medlemmar, en viss beständighet i tid, eventuellt är förenade av en viss uppgift 
och eventuellt karaktäriseras av någon grad av sammanhållning.” 

I ett arbetslag som har en tydlig och uttalad målsättning så organiserar sig medlemmarna 
av gruppen i förhållande till varandra. I en grupp utvecklas det en eller flera centrala 
roller som indirekt har en styrande funktion i gruppen och blir då gruppens ledare. 
Samspelet mellan medlemmarna i gruppen regleras av sociala normer och detta samspel 
binds ihop av kommunikation mellan medlemmarna i gruppen. (Granér 1994) 

En grupp behöver inte hela tiden vara konkret, Nilsson (2005) menar att en grupp 
egentligen uppstår innan medlemmarna har träffats. När en person vet att han eller hon 
snart ska träffa nya personer i exempelvis en studiegrupp så börjar personerna redan 
innan de har träffats att fundera på hur det ska bli och vad som ska hända. Detta betyder 
att gruppen även finns som tankar och inte bara som beteende.  

5.2.2 Villkor för gruppbildning 
Maltén (2001) har satt upp ett antal villkor som finns för att man ska kunna bilda en 
grupp. En grupp behöver: 

• Gemensamma mål. Detta är det första grundvillkoret för gruppbildning. I ett 
stort företag är det av stor betydelse att information om företagets mål kommer ut 
men i mindre grupper i organisationen krävs det att även de preciserar och 
utvecklar sina delmål inom företagets övergripande mål.  

• Regelbundna och systematiska träffar. Det är först när gruppen träffas på 
fastställda tider som den kan uppnå full effekt. Det är bra om gruppen i förväg kan 
bestämma tider för möten för i alla fall ett halvår framåt i tiden. 

• Känna samhörighet. För att en grupp ska kunna känna samhörighet är det viktig t 
att alla trivs ihop och att man kan skratta tillsammans samtidigt som man ska 
kunna föra ett sakligt resonemang. Det kan vara bra att någon person i gruppen tar 
med kaffe och tilltugg på mötena för att öka den gemensamma trivseln. Idealet är 
att medlemmarna ser fram emot nästa möte med gruppen eftersom de vet att de är 
beroende av varandra samtidigt som de kompletterar varandra.  

• Kunna kommunicera inbördes. I en grupp är det betydelsefullt att kunna 
kommunicera med varandra om många olika saker och känslo r, det är först då 
som en djupare kommunikation kan uppstå. 
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5.2.3 Hur stor är en optimal grupp? 
En grupp består enligt Granér (1994) av minst tre personer. Det finns egentligen inte ett 
högsta antal människor som en grupp kan bestå av, det bestäms av hur många relationer 
som man kan ha till varandra samtidigt. I en mindre grupp är medlemmarna oftast mer 
aktivt engagerade av det som händer. I en större grupp finns däremot fler resurser som 
exempelvis fler personligheter, mer kunskap och erfarenheter. Nilsson (2005) skriver att 
den ideala storleken på en grupp styrs av många olika faktorer – vilka individerna i 
gruppen är, uppgiftens art, situationen, gruppens utvecklingsnivå, ledarskap samt 
organisationskultur. Nilsson (2005) menar även att det optimala antalet personer i en 
grupp beror på vilken typ av grupp det är. Om man i gruppen ska arbeta med relationer 
som i exempelvis en behandlingsgrupp eller i en utbildningsgrupp är det optimala antalet 
personer i gruppen mellan fyra till åtta stycken. Om det istället handlar om en 
diskussions- eller seminariegrupp är det bäst om man är mellan 10-15 personer. 

Maltén (2001) å sin sida menar att en grupp på mellan sex till sju personer är det mest 
ideala antalet eftersom det ger optimala förutsättningar för både prestationsduglighet och 
den sociala dugligheten.  Granér (1994) menar att den övre gränsen på antalet 
medlemmar i en grupp är åtta till tio  personer. Detta är en gräns för när gruppen på ett 
effektivt sätt kan genomföra den gemensamma uppgiften. Granström et al. (1998) menar 
däremot att antalet medlemmar i en grupp inte bör överstiga fem till sex personer 
eftersom antalet relationer för varje person som tillkommer i en grupp ökar drastiskt.  

Alla möjliga konstellationer i en grupp uppstår inte alltid och det kan bero på exempelvis 
olika kön, olika social bakgrund, olika intressen och färdigheter. (Granström et al. 1998) 

5.2.4 Gruppstorlekens betydelse 
Gruppens storlek har betydelse för kommunikationen i gruppen. Ju mindre en grupp är 
desto mer vågar en enskild ind ivid att yttra sig och då ligger den ideala gruppstorleken på 
tre till fyra personer. Vid den storleken finns det en risk att gruppens totala erfarenheter, 
och därmed idéflödet och kreativiteten, blir begränsade. Ju större gruppen är desto mer 
varierad erfarenhet och kapacitet finns i gruppen men relationerna mellan medlemmarna i 
gruppen blir svagare. De svaga kan i en större grupp känna sig mer isolerade men även 
känna ett ökat hot i gruppen. I större grupper finns det även en ökad risk att 
medlemmarna delar upp sig i subgrupper. Det behövs en stark ledare i gruppen för at t 
kunna motverka detta. (Maltén 2001) 

5.2.5 Hur fungerar en effektiv grupp? 
De flesta grupper har skapats av en organisation och ingår som en del av den 
organisationen. Det är organisationen som sätter upp de villkor som gruppen ska agera 
efter och det är ofta svårt att förstå sig på gruppen utan att ha kunskap om organisationen 
som gruppen verkar i. (Granér 1994) 

När en organisation ska föra samman personer till en grupp är det viktigt att det arbetet 
inte sker på måfå utan att det sker med eftertanke. Om det sker utan eftertanke, 
säkerställer det inte ett bra och effektivt samarbete. (Nilsson 2005)  
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Boddy (2002) menar att en grupp möter fyra slags svårigheter i sin väg mot ett effektivt 
arbetssätt.  

• Medlemmarna i gruppen måste engagera sig i gruppens arbete 

• Medlemmarna måste kunna samarbeta 

• Medlemmarna måste kunna dela med sig av uppfattningar och erfarenheter 

• Medlemmarna i gruppen måste ha grundläggande kunskap om hur grupper 
fungerar, alltså vad som händer då människor träffas. 

I den ideala gruppen är alla medlemmar koncentrerade på sin egen uppgift och man 
organiserar arbetet efter den kompetens som finns i gruppen. Men i början av en grupps 
samarbete är arbetet mer inriktat på att lära känna varandra och få de sociala behoven 
tillgodosedda. (Granér 1994) 

För att en grupp ska kunna fungera på ett så effektivt sätt som möjligt är det väsentligt att 
det finns tydliga gränser för vad gruppen ska göra. Om dessa gränser är för vaga finns det 
en stor risk att gruppen känner en osäkerhet om att gruppen verkligen gör det som den är 
till för att göra. Om gränserna är för snäva finns det en risk att medlemmarna i gruppen 
endast kan utföra enkla och förutbestämda rutiner. Det är även betydelsefullt att gruppen 
har tydliga mål. Detta krävs för att kunna uppnå de och då vet även gruppen exakt vad de 
ska göra och vad de inte ska göra. (Granér 1994) 

5.2.6 Är det viktigt att ha mål i en organisation? 
En definition på vad en organisation är, enligt Forslund (2009), som presenteras i hans 
bok och den lyder: 

”En organisation är en medvetet koordinerad social enhet  
(med minst två personer) med syftet att nå ett eller flera mål”. 

Denna definition visar på att det är av stor betydelse att en organisation har mål att sträva 
efter. Men varför finns mål? Och är det alltid bra att ha mål? 

Enligt definitionen ovan är syftet med en organisation att uppnå ett eller flera mål. I 
diskussionen om hur bra eller hur dåligt en organisation fungerar tänker många på hur väl 
orga nisationen har lyckats att uppnå dessa mål. Detta betyder att hur väl en organisation 
lever upp till sina mål kan beskrivas med hjälp av begreppet effektivitet. På så sätt hänger 
begreppet mål och effektivitet ihop. Det är vanligt att när man pratar om 
effektivitetshöjande åtgärder så tänker man ofta på hur väl de bidrar till att organisationen 
uppfyller målen som de har satt upp. (Jacobsen & Thorsvik 2008)  

Vad är då mål egentligen? Generellt sett kan man säga att ett mål är en beskrivning av ett 
önskat framtida tillstånd. Mål kan ha olika tidsperspektiv, de kan vara mer eller mindre 
konkreta och uppnåbara. Om ett mål har ett långt tidsperspektiv så blir det automatiskt att 
det målet blir mer otydligt än ett som har betydligt kortare tidsperspektiv. Ett mål med 
långt tidsperspektiv kan, just för att de inte är så exakta och precisa, ge mer 
handlingsfrihet som stimulerar till improvisation och nytänkande men att man ändå håller 
sig inom vissa ramar. På så sätt kan mål med långa tidsperspektiv främja nya 
innovationer. (Jacobsen & Thorsvik 2008) 
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Nilsson (2005) menar att alla organisationer och grupper måste ha något slags mål för att 
inte upplösas. Det måste finnas något som en grupp ska arbeta mot och sträva efter, 
annars kan de inte existera. Om gruppen ska vara effektiv i sitt arbete är det väsentligt att 
medlemmarna i gruppen är överens om målen och vägen för att kunna uppnå målen. 
Detta leder till att medlemmarna i gruppen måste diskutera vad målen egentligen betyder 
och hur de ska uppnå de och detta gör att medlemmarna lättare kan ställa upp på målen 
och ta ansvar för dem.   

När en organisation ska formulera mål är det många intressenter som man då måste ta 
hänsyn till. Vilka som är intressenter skiljer sig mellan olika organisationer, men det kan 
exempelvis vara ledningen, ägare, anställda, kunder, leverantörer, intresseorganisationer 
samt stat och kommun. Ibland kan det vara så att intressenterna har en annan uppfattning 
än vad ledningen har och i de fallen är det upp till ledningen att balansera detta så att det 
blir så bra som möjligt för alla inblandade. (Forslund 2009) 

5.2.7 Mål och effektivitet – hur hänger det ihop? 
Även om alla organisationer har olika mål så har de det gemensamt att de vill 
åstadkomma det på bästa möjliga sätt och att använda de resurser som finns tillgängliga 
på bästa möjliga sätt. På detta sätt är begreppet effektivitet knutet till de mål en 
organisation har satt upp. (Jacobsen & Thorsvik 2008) 

Det är bra om man är överens om vilket tidsperspektiv som effektiviteten ska mätas i. 
Kortsiktig effektivitet handlar om att det är viktigt att producera en vara eller en tjänst till 
så låg kostnad som möjligt genom att produktionsutrustning och personal utnyttjas fullt 
ut, det blir inga marginaler alls. Detta kan dock bli ett hot mot effektiviteten på lång sikt 
eftersom organisationen då blir mer beroende av att kunna anpassa sig till nya 
förhållanden. I ett långt tidsperspektiv är detta av stor betydelse, att man lätt kan anpassa 
sig och vara flexibel, men förändring kräver vissa marginaler. Det är väsentligt att ha 
lediga resurser när man ska omorganisera och förändra de anställdas rutiner. Men 
samtidigt kan man se det som att om man har marginaler så kan man faktiskt bli mer 
effektiv, i alla fall i ett kort tidsperspektiv. Detta gör det svårt att bestämma en 
organisations effektivitet, i olika tidsperspektiv kan organisationen vara olika effektiv. 
Det är betydelsefullt att mäta flera element i organisationen för att få ett mått på hur 
effektiv organisationen är. Om man inte gör det finns det en risk för att organisationen 
blir för kortsiktigt i sitt perspektiv. (Jacobsen & Thorsvik 2008)  

Effektivitet är att göra rätt saker i förhållande till målet. Detta betyder att 
effektivitetsbegreppet förutsätter att målet är fastlagt. Om effektivitet är att göra rätt saker 
i förhållande till målet så öppnar det för nytänkande och innovationer för då väcks frågan 
om det finns nya, bättre vägar att gå för att nå målet. (Abrahamsson & Andersen 2000) 

5.2.8 Fördelar och nackdelar med mål 
Fördelarna med att ha mål är att de kan ha en motiverande effekt på de anställda. Om det 
inte finns några mål är det svårt för de anställda att anstränga sig lite extra och det är svårt 
att veta i vilken riktning man arbetar. En annan fördel är att mål kan ha en styrande 
funktion i en organisation, de kan ge riktlinjer för arbetet och sätta gränser för de 
anställda i situationer då det krävs. Mål kan även fungera som utvärderingskriterium för 
det arbete som en organisation utför. (Jacobsen & Thorsvik 2008) 
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Det finns många fördelar till att en organisation ska ha mål, men det finns även en del 
nackdelar. Det finns risk för att en person blir besatt av ett mål och då är det lätt hänt att 
den personen blir blind för andra saker. Det kan även finnas en risk att mål kan vara 
hämmande och på så sätt ge prestationsångest. (Forslund 2009) 

5.2.9 Kortsiktiga eller långsiktiga mål? 
Om en grupp eller organisation har långsiktiga mål är det viktigt att komma ihåg att det 
krävs tid, planering, utveckling och arbete för att för att få målen tillgodosedda. Vissa 
långsiktiga mål kommer förmodligen aldrig att kunna uppnås men i så fall fungerar de 
som riktmärke för det arbete som gruppen gör. (Granér 1991) 

Kortsiktiga mål däremot kan ge omedelbar behovstillfredsställelse och ibland fungerar de 
kortsiktiga målen som ett komplement till de långsiktiga målen, exempelvis om en grupp 
tar en paus för att kunna samla krafter inför det fortsatta arbetet. Det finns även en risk att 
de kortsiktiga målen hindrar de långsiktiga målen från att infrias då en grupp valt att 
koncentrera sig på de kortsiktiga målen. (Granér 1991) 

5.2.10 Vad är kommunikation? 
Verbal kommunikation spelar en stor roll i samspelet mellan människor. Det är genom 
kommunikationen som vi överför meddelande till andra; påverkar andra vad gälle r 
åsikter, värderingar men även attityder; försöker åstadkomma en reaktion hos mottagaren; 
missuppfattar vår motpart. Man kan sammanfatta det som att kommunikation är utbyte av 
budskap. (Maltén 2001) 

Kommunikation, eller överföring av information och signa ler, är en av de mest 
grundläggande förutsättningarna för att en grupp ska kunna fungera. 
Kommunikationsmönster är svåra att förändra och de etableras mycket snabbt när 
grupper bildas. (Granström et al. 1998) 

Man skiljer på kommunikation mellan två persone r och kommunikation i en grupp. När 
man är medlem av en grupp måste man ta med en del saker i beräkningen, såsom 
gruppens dynamik, dessa mål, relationer och historia. En grupp utvecklar ett eget liv och 
medlemmen är bara en liten del av gruppen och därför måste personliga behov och motiv 
till viss del underordnas gruppen. I en grupp är det inte heller alltid så lätt att göra sin röst 
hörd och det är fler personer som man ska lyssna på. Ju större gruppen är desto mindre 
andel får varje enskild medlem av det totala samspelet. (Nilsson 2005)  

I små organisationer är det relativt enkelt att kommunicera och det går åt relativt lite 
energi till detta medan det däremot i stora organisationer går åt betydligt mer energi till 
att kommunicera internt. Det är ganska va nligt att personer i en stor organisation får 
samma information från olika källor och detta är ett ineffektivt arbetssätt. (Karlöf och 
Helin Lövingsson 2005) 
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5.3 Inköp i stora företag – vikten av leverantörsrelationer 
En av de viktigaste funktionerna för inköp i stora företag är, enligt Krause och Ellram 
(1997), att underhålla ett fungerande nätverk av leverantörer. Enligt Gadde och 
Håkansson (1998) är den moderna bilden av inköp baserat på att eftersträva långvariga 
relationer mellan kund och leverantör. Detta samarbete med öppenhet och ömsesidigt 
förtroende är mycket annorlunda mot den traditionella synen på inköp, där priset står i 
fokus och man använder sig av flera leverantörer för att pressa ner priset. På varje jobb 
blir det budgivning och på så sätt lockar konkurrensen fram marknadspriset. Med den 
traditionella synen på effektivt inköp undviks leverantörsberoende.  

Enligt Gadde och Håkansson (2001) har inköp fått en mer strategisk roll inom företag. 
Historisk sett har den största huvudsysslan för inköpspersonal varit att välja den 
leverantör som haft finansiellt sett det bästa erbjudandet. Inköp handlar om att 
leverantören ska vara involverad i beslutsfattande för att hjälpa till att förbättra 
konkurrenskraften. Även Zhaohul Zeng (2000) menar att inköp har en strategisk roll då 
det köpande företaget beslutar att etablerar långvariga relationer med sina leverantörer.  

5.3.1 Inköpsprocessen från början till slut 
Det första steget är att fastställa vad som behöver köpas in. Vid denna diskussion dyker 
frågan upp om vad som ska tillverkas och vad som ska köpas in. Efter att det beslutet har 
tagits görs en kravspecifikation för de inköp som behöver göras. (van Weele 2005) 

Steg nummer två innefattar ett annat betydelsefullt val, valet av leverantör. För det första 
gäller det att välja mellan ”turnkeyleverantör” eller olika leverantörer för olika delar. Vid 
turnkey har leverantören fullt ansvar fram till dess att man kan lämna över nyckeln till 
köparen. Det finns olika för och nackdelar med båda alternativen. Vid turnkey blir det 
inga problem med samordning eller övervakning av projektet och om man använder sig 
av många olika leverantörer är det vanligt att totalkostnaden bli lägre. (van Weele 2005) 

Fas nummer tre handlar om att skriva ett avtal med de leverantörer man bestämt sig för 
att anlita. I ett avtal bör de specifika köpevillkoren presenteras där man måste ta ställning 
om man vill ha ett fast eller rullande pris, oftast föredras det ett fast pris. Andra  
parametrar som bör tas upp i ett avtal är betalningsvillkor, vite, garantier samt hur 
överlämningsprocessen ska ske. (van Weele 2005) 

Steg fyra handlar om beställning och order. Ibland kan själva kontraktet vara ordern. 
Oftast sker det en elektronisk order, till exempel känner systemet av när det är dåligt med 
varor och skickar då en påminnelse till inköpspersonalen som då gör en order som 
skickas till leverantören. En order bör innehålla ordernummer, en beskrivning av enheten 
man ska köpa, enhetens pris, antal enheter, leveransdatum, leveransadress och 
fakturaadress. Oftast är det inbyggt i IT-systemet att en order inte kan skickas utan att 
denna information är med. Efter att en order är lagd bör leverantören skicka en 
bekräftelse på beställningen och efter att arbetet är utfört skickas fakturan. Om allt detta 
fungerar som de ska kan det minska det administrativa arbetet drastiskt. (van Weele 
2005) 
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Femte steget är snabbt genomförande. Det finns olika varianter på hur genomförande 
sker. En variant är beep-metoden som innebär att organisationen inte reagerar förrän 
systemet säger ifrån. En annan variant som är att föredra är rutinkontrollen. Genom att 
dubbelkolla leveransen några dagar innan, kan produktionstopp undvikas. En annan 
faktor är kritiska leveranser, i vissa fall kan det vara en fördel att alltid ha en person som 
undersöker leveransen för att snabba på processen. Steg fem handlar alltså om att skapa 
ett effektivt sätt att beställa och ta emot ordrar.  (van Weele 2005) 

Sista steget är att följa upp och utvärdera inköpsprocessen. Köparens roll fortsätter även 
efter att produkten har kommit ut på marknaden. Det är då av stor betydelse att göra upp 
alla skulder med garantier och viten samt organisera inköpsdokumentationen och 
leverantörens dokumentation. Alla steg i processen är viktiga att de uppfylls på ett 
fördelaktigt sätt för att kunden ska bli nöjd angående tid, kvalitet och kostnad. (van 
Weele 2005) 

5.3.2 Inköp som en konkurrensfördel 
Genom en ökad konkurrens från Asien har, enligt van Weele (2005),  företagen i de 
västeuropeiska länderna ändrat sig drastiskt. Korea, Kina, Hong Kong, Thailand, 
Singapore och Taiwan har inte alltid varit kända för att vara produktionsländer, men så är 
det nu för tiden. Detta har inneburit att många företag i väst har ändrat strategi och 
framförallt valt att fokusera på sin kärnverksamhet, all annan kringverksamhet har sålts 
av. van Weele (2005) anser även att det har skett en ökning av antalet underleverantörer 
till företag eftersom priset för att själva producera något är dyrare än att köpa in det.  

Företag har satsat mer på att vara i slutet av sin produktionskedja. På grund av ökade 
lönekostnader väljer företag att köpa in färdiga produkter istället för komponenter. Den 
snabba teknikutvecklingen är även en orsak till att företag satsar på sin kärnverksamhet. 
Det skulle bli för kostsamt att ha all kompetens om den nya tekniken inom företaget. Allt 
eftersom dessa förändringar har gjorts och fortfarande görs kommer inköp att bli en allt 
större del i företagets framgångar. Besluten som tas av inköp påverkar framtiden allt me r 
i de nya organisationerna. (van Weele 2005)  

Företagen blir allt mer beroende av sina leverantörer och det är väsentligt att 
leverantörerna följer med i utvecklingen så att företagen kan vara konkurrenskraftiga. Det 
är även viktigt för företagen att följa upp sina leverantörers prestationer för att vara 
konkurrenskraftiga. Många köpande företag är med i utvecklingen av sina leverantörer. 
Krause och Ellram (1997) anser att leverantörsutveckling är någon form av ansträngning 
av det köpande företaget. Detta för att tillsammans med leverantören öka dess prestation 
för att uppnå det köpande företagets långsiktiga och kortsiktiga mål. 
Leverantörsutveckling kan variera från informella undersökningar av leverantören till att 
företaget tränar upp personalen hos leverantören. Enligt Krause och Ellram (1997) har 
stora företag större möjligheter att ha framgångsrik leverantörsutveckling eftersom de har 
större resurser att tillgå. Krause och Ellram (1997) kom även fram till att om man gör en 
större ansträngning att involvera sig ger det bättre resultat.  
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De viktigaste parametrarna för en lyckad leverantörsutveckling enligt Krause och Ellram 
(1997) är: 

• Formell utvärdering 

• Återrapportering till leverantören 

• Besök hos leverantören 

• Besök hos det köpande företaget av representanter från leverantören 

• Upplärning av personal hos leverantören 

• Investe ringar i leverantörens verksamhet 

5.3.4 Centraliserad eller decentraliserad inköpsverksamhet? 
Sedan mitten på 1980-talet har det pågått en stor diskussion mellan centralisering och 
decentralisering och delegering. Denna diskussion uppkom då konkurrensen ökade och 
krav kom på en ökad närhet till kunder och marknader. (Karlöf & Helin Lövingsson 
2005)  

Samordning av inköpsorganisationen i ett företag innebär att samla alla resurser för at t 
bedriva verksamheten på ett och samma ställe. Detta ger möjligheter att fördela 
resurserna bättre, bli starkare vid förhandlingar på grund av samlade volymer samt att 
inköpsorganisationen får en bättre helhetsbild. En negativ del med att centralisera är att 
den interna kommunikationen oftast blir sämre. De inköpare som tidigare varit placerade 
tillsammans med produktionen flyttas nu ifrån dem och bildar en ny grupp tillsammans 
med andra inköpare. (Gadde & Håkansson 1998) 

Vid en decentraliserad inköpsorganisation blir det en naturlig samordning med den 
interna verksamheten. Inom exempelvis byggbranschen är det ofta produktionschefer 
som är med och förhandlar om vilka underleverantörer som ska anlitas. Problemet blir 
istället samordningsmöjligheter med de rikstäckande leverantörerna. Det blir även en 
internt splittrad organisation där det kan förekomma konkurrens mellan de olika 
enheterna inom företaget. Inköparna vid en decentraliserad organisation blir oftast inte 
några specialister, inga proffs på inköp, vilket kan vara önskvärt i vissa fall. Om hela 
företaget är ett decentraliserat företag är det svårt att bara ha en inköpsverksamhet som är 
centraliserad.  (Gadde & Håkansson 1998) 

5.3.5 Enskilda leverantörsförbindelser eller en stor leverantörsbas? 
Det finns många teorier om varför ett köpande företag ska undvika beroende till enskilda 
leverantörer. Valet om att använda många leverantörer innebär att det skickas ut en 
förfrågan till alla leverantörer. Enligt Zhaohul Zeng (2000) är leverantörerna  medvetna 
om att de konkurrerar mot varandra när de svarar på denna förfrågan. Enligt Gadde och 
Håkansson (1998) är ett av skälen till att ha flera leverantörer att sprida riskerna och på så 
sätt få en trygghet i försörjningen.  Om inte den ena leverantören kan leverera så kan 
säkert leverantör nummer två eller tre leverera det.  
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Handlingsfrihet är en annan orsak till att företag väljer att inte ha enskilda leverantörer. 
De vill ha en mer långsiktig flexibilitet och inte vara uppbunden i dåliga avtal. Genom att 
ha flera leverantörer, vilket ger ökad konkurrens, pressas priset ner vilket oftast är 
önskvärt. I vissa fall behöver inte flera leverantörer innebära ökad konkurrens, snarare en 
komplettering av varandra. Trots dessa argument för att ha flera leverantörer har många 
företag under de senaste åren valt att minska sin leverantörsbas. (Gadde & Håkansson 
1998) 

Det finns dock ett antal fördelar med att ha enskilda leverantörsförbindelser. Gadde och 
Håkansson (1998) menar att förhandlingsstyrkan hos ett köpande företag blir bättre då 
man samlat inköpen och fått större inköpsvolymer hos en leverantör. Enligt Zhaohul 
Zeng (2000) finns även fördelar med enskilda leverantörsförbindelser vilka är en 
reducering av kostnader, bättre kommunikation, flexibilitet och stabilitet i företaget. 

5.3.6 Leverantörsbasen ger förutsättningarna för relationer 
Gadde och Håkanson (2001) har konstaterat att företag har förändrat sitt inköpsbeteende 
genom att sträva efter att ha en närmare relation med sina leverantörer. Tidigare var det 
fokus på att välja rätt leverantörer för att få effektivitet, nu har denna syn kompletterats 
med att man även ska arbeta på rätt sätt med de leverantörer man har. Genom att arbeta 
närmare sina leverantörer skapas ett beroende och det är förutsättningen för att 
effektivisera. Det är viktigt att framföra att Gadde och Håkans son (2001) anser att alla 
relationer inte bör vara på en fördjupad nivå. Eftersom det är dyrbart att ha nära 
förbindelser med alla leverantörer. Det är därför en central strategisk uppgift att 
identifiera de relationer som skall vara nära.  

Gadde och Håkansson (2001) anser även att det är betydelsefullt att förstå vad en 
fördjupad relation innebär. Bara genom att ha en allmänt positiv atmosfär anses inte leda 
till någon effektivisering. Enligt Gadde och Håkansson (1998) bygger en fördjupad 
relation på två saker, nämligen närhet och stabilitet. En hög grad av närhet kännetecknas 
ofta av stabilitet. Den traditionella synen på inköp, där man spelade ut leverantörerna mot 
varandra, innebär låg närhet och låg stabilitet. En fördel med hög stabilitet är möjlighet 
till förbättringar kring rutiner och arbetssätt med den specifika leverantören. Ett annat 
argument för att använda sig av samma leverantör är att man blir en mer attraktiv 
samarbetspartner. Det köpande företaget hamnar i en bättre förhandlingsposition då de 
har samlat volymer och kan på så sätt få ett bättre pris.  

5.3.7 Effektivisering genom leverantörsförbindelser 
Det kan ske en ökad effektivisering genom att ha en närmare relation med sina 
leverantörer. Men för att kunna effektivisera behövs en varierad leverantörsbas. Alla 
leverantörer måste inte vara nära kontakter, ibland kan blandningen av olika leverantörer 
vara lösningen på problemet. (Gadde & Håkansson 1998) 

Det finns två sätt att påverka den synliga kostnaden på fakturan. Ett sätt är att använda 
standardiserade lösningar som kan ge skalfördelar i produktionen. Ett annat sätt för att 
påverka priset är genom att tillsammans med leverantören hitta lösningar som är mer 
kostnadseffektiva. (Gadde & Håkansson 1998) 
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Det finns tre parametrar som kan medföra effektivitet genom leverantörsförbindelser. De 
är kostnadsrationalisering, teknikutveckling samt säkerhet i försörjningen. De 
administrativa kostnaderna kan vara stora för produkter med lågt värde. Inom exempelvis 
byggbranschen är de administrativa kostnaderna så höga att bara fakturan i sig kostar 
cirka 300 kronor. Det finns många besparingsmöjligheter genom att kolla över systemen 
för informationsutbyte. (Gadde & Håkansson 1998) 

Cirka 80 % av den totala kostnaden bestäms redan vid konstruktionsstadiet. Därför är det 
bra att tidigt involvera leverantörerna för att uppnå bästa resultat. Nära samarbete bygger 
på att anpassa sig och etablera system som leder till en ökad trygghet i försäljningen. 
Detta leder i sin tur till ökad säkerhet. (Gadde & Håkansson 1998) 

5.3.8 Hur genereras bättre resultat från leverantörer? 
För att få bättre resultat från leverantörer finns tre punkter som är av stor betydelse att se 
över, kontraktsuppföljning, ökning av konkurrens samt bättre relation. Genom att se över 
de gamla avtalen och helst göra om dem till ett prestationsbaserat kontrakt får man en 
tydligare blid av vad leverantören förväntas göra, enligt van Weele (2005). Även Krause 
och Ellram (1997) är inne på samma linje. Det köpande företaget kan få bättre 
prestationer från sina leverantörer om de höjer förväntningarna och kommunicerar dessa 
förväntningar till leverantören samt aktivt deltar i effektiviseringen. 

Ett annat steg till bättre resultat är att öka konkurrensen, exempelvis genom att bjuda in 
utländska företag till budgivning. På så sätt får man veta vem som är bäst lämpad som 
leverantör. Denna typ av undersökning passar sig bäst vid  exempelvis stora 
investeringsinköp. Genom att skapa en bättre relation med den bästa leverantören kan 
löpande förbättringar ske. Vid denna typ av relation kan man fokusera på de konkreta 
faktorer som kan förbättras. Genom att samla specialisterna från de båda företagen kan de 
komma på nya bättre effektiviseringsområden. Leverantören blir då som en förlängning 
av det köpande företaget. (van Weele 2005) 

5.3.9 Just-In-Time 
Minskning av leverantörsbasen är en trend och enligt Zhaohul Zeng (2000) har det sitt 
ursprung från Just-In-Time (JIT). Det har visat sig att Toyota-modellen eller JIT har 
fungerat för många företag enligt Gadde och Håkansson (1998). Men vad innebär då JIT? 
En förenklad bild är att eliminera allt spill, att få önskvärda varor levererade med rätt 
kvalitet, i rätt mängd och på önskad tid. Genom att binda till sig leverantörer så att de kan 
garantera dessa saker kan det köpande företaget koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 
Enligt Zhaohul Zeng (2000) är det viktigaste med JIT att upprätthålla bra relationer till 
sina leverantörer.  

Gadde och Håkansson (1998) menar att företag inte behöver kontrollera sina leveranser 
för att se om de har rätt kvalitet eller rätt mängd,  de litar på sina leverantörer att de sköter 
sin del av avtalet. Genom att få ett väl fungerande materialflöde kan företaget spara 
pengar genom reducerade lagerkostnader och effektivisering av ledtider.  
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5.4 Prestationsmätning 
Leverantörer är endast så bra som de måste vara och enligt Leenders och Blenkhorn 
(1988) får det köpande företaget det de förtjänar eftersom de inte frågar om mer.  

Atkinson et al. (2007) menar att det är viktigt att mäta prestationer och att mätpunkterna 
bör vara både finansiella och ickefinansiella. Detta är betydelsefullt för att de anställda 
ska kunna förbättra sina prestationer av de processer som de ansvarar för. Mätning och 
utvärdering av inköpsprestationer är oftast otydliga och anses komplicerat. Enligt van 
Weele (2005) är ett av de största problem företag har, att exempelvis fastställa vad som 
ska mätas.  

”What gets measured gets done” (Atkinson et al. 2007, s 363) 

Enligt citatet ovan bör prestationsmätningar göras för att uppnå förbättringar. Även valet 
av mätpunkter är väsentligt eftersom de förmedlar signaler till de anställda och till 
aktieägare om vad företaget anser har högsta prioritering. (Atkinson et al. 2007) 

I detta avsnitt kommer följande frågor att besvaras:  

• Varför ska man mäta prestationer?  

• Vilka metoder och implementeringsmöjligheter finns för utvärdering?  

• Vilka problem finns det med att mäta?  

5.4.1 Varför är det viktigt att mäta effektivitet? 
Systematiska mätningar har flera fördelar, enligt van Weele (2005) kunde fyra viktiga 
punkter urskiljas.  

• Bättre beslutsfattande. Genom att identifiera skillnader kan beslut lättare tas.  

• Bättre kommunikation med andra avdelningar. Genom ökad förståelse mellan 
avdelningar kan snabbare flöden utvecklas. 

• Tydligare synbarhet samt  regelbunden rapportering av planerade och verkliga 
resultat. Detta ger snabbare gensvar till beställaren som på så sätt kan ta lärdom av 
sitt arbete. 

• Bättre motivation genom att använda ett utvärderingssystem, vilket kan motivera 
personalen i rätt riktning. Ett fungerande system kan användas som målsättning 
för inköpsavdelningen. (van Weele 2005)    

Enligt Atkinson et al.  (2007) har prestationsmätning olika syften. För det första kan det 
kommunicera organisationens strategiska mål samt motivera de anställda så att 
organisationen kan uppnå dessa mål. Ett annat syfte är att utvärdera chefer, anställda samt 
de operativa avdelningarna. Det kan även hjälpa chefer att fördela resurserna på bästa 
sätt. Prestationsmätning ger även möjligheter till att få återrapportering om 
organisationen har förbättrat sig.  
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5.4.2 Metoder samt implementering av mätsystem 
För att hitta rätt mätetal och normer inom inköp används oftast någon av nedanstående 
metoder enligt van Weele (2005). Antingen bestämmer ledningen syfte och mål för 
inköpsavdelningen, alternativt bestäms det av experter som har en bred erfarenhet av 
inköp eller så kan det göras genom benchmarking. Den allra vanligaste metoden är dock 
att hitta mätetal genom att undersöka tidigare prestationer. Stegen till att utvärdera ett 
systematiskt uppföljningssystem är många. Första steget går ut på att noggrant analysera 
och komma fram till, med hjälp av ledningen, vilka mål och aktiviteter som är bra att 
utvärdera. Nästa steg är att bestämma hur och hur ofta som mätningen ska ske samt vem 
som är ansvarig för den. När dessa två delar är klara är det dags för att utveckla en 
systematisk procedur för att samla in historisk data. Därefter följer en analys av den data 
som funnits. Femte steget är att hitta olika mätetal och att implementera dem samt 
därefter förbättra dem. Något som är betydelsefullt att komma ihåg i detta skede är att 
försöka göra det så enkelt som möjligt. Sista steget är att få den systematiska 
rapporteringen att gå till rätt person samt att ha en väl anpassad uppföljning.   

5.4.3 Vilka problem finns med att mäta? 
Enligt van Weele (2005) har ett antal akademiker kommit fram till att inköpsavdelningen 
är en av de svåraste avdelningarna att mäta. van Weele (2005) menar dock att det är 
enklare att mäta prestationer med den teknik som finns idag såsom datorprogram som 
sköter all orderhantering. Det finns emellertid  vissa problem med att mäta prestationer 
inom inköp. Dessa är: 

• Brist på definitioner. Trots att uttrycket prestationsmätning ofta används i teorin 
är det svårt att veta vad det egentligen betyder. Många författare använder detta 
uttryck i många olika sammanhang. 

• Brist på formella mål. Målen för inköpsavdelningen är inte väl definierade och det 
finns inga tydliga prestationskrav. 

• Problem med exakt mätning. Inköp är ett resultat av många aktiviteter vilket gör 
det svårt att utvärdera.  

• Skillnader mellan olika företags inköpsavdelningar. Eftersom inköpsavdelningens 
struktur varierar mellan olika företag är det svårt att ha ett gemensamt 
uppföljningssystem. 
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6 Analys 
I detta kapitel sammanlänkas materialet från den gjorda studien med teori som ligger till 
grund för rapporten. Här sammanställs vad som framkommit under studien och 
forskningsfrågorna besvaras. Det ges även en beskrivning av hur det fortsatta 
effektiviseringsarbetet ska bedrivas. Dessutom presenteras rekommendationer till 
fortsatta studier.  

6.1 Skanskas arbete med anläggningstransporter 
I dagsläget är det oftast produktionscheferna i de olika projekten som ansvarar för 
beställning av transporter. Det är svårt att precisera hur Skanska arbetar med 
anläggningstransporter eftersom alla produktionschefer arbetar på olika sätt. Det som är 
gemensamt är att alla produktionschefer försöker planera sitt projekt på bästa möjliga 
sätt. Problemet är dock att de är dåliga på att planera transporter tillsammans med andra 
produktionschefer. Genom att planera tillsammans, och med en bättre intern 
kommunikation, kan produktionscheferna lättare hitta effektiviseringsåtgärder ute i 
produktionen.  

Alla företag har olika kultur, detta beror enligt Abrahamsson och Andersen (2000) att alla 
människor är unika. När personer arbetar tillsammans under en längre tid formas ett antal 
normer och oskrivna regler om arbetet. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att ju 
starkare en kultur är desto större handlingsfrihet existerar mellan anställda som beror på 
ett ökat ömsesidigt förtroende. Under intervjustudien har det framkommit att de anställda 
på Skanska har stort förtroende för varandra. Även från ledningens håll har de ett stort 
förtroende då många har en individuell arbetsstruktur och stor handlingsfrihet. Kulturen 
på Skanska är relativt stark eftersom många av de anställda har arbetat i företaget i många 
år samt att Skanska ha r funnits i över 110 år.  I studien har Skanskas företagskultur  
observerats, men eftersom endast en liten del av verksamheten har studerats är det svårt 
att generalisera företagskulturen.  

6.1.1 Bättre planering kan effektivisera anläggningstransporter 
Under intervjustudien har det framkommit att Skanskas personal generellt är dåliga på att 
planera anläggningstransporter i projekten. Det vanligaste sättet att beställa transporter är 
att produktionscheferna ringer till en enskild chaufför eller till en trans portledning hos 
leverantören. Oftast sker beställningen dagen innan eller samma dag som den behövs. 
Enligt van Weele (2005) bör en inköpsorder innehålla ett antal essentiella punkter. Då 
Skanskas produktionschefer beställer transporter via telefon, går mycket information till 
spillo. Under intervjustudien har det framkommit att fel material ibland har levererats till 
fel plats. Det har även framkommit att det är fel mängd som ibland har levererats.  
Leverantörerna efterfrågar bättre framförhållning så att de kan tillgodose Skanskas behov 
på ett bra sätt. Om beställningen skulle vara skriftlig och innehålla alla punkter som van 
Weele (2005) anser betydelsefulla skulle dessa problem minimeras. Utifrån dessa 
resonemang bör Skanska planera sina transporter på ett bättre sätt för att effektivisera 
arbetet. Eftersom leverantörerna även efterfrågar en bättre planering, är det av stor vikt 
att Skanska blir bättre på att planera för att på så sätt behålla en god relation till 
leverantörerna. 
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Många produktionschefer på Skanska använder sig ofta av samma lastbilschaufför 
eftersom de har lärt sig att arbeta ihop och för att lastbilschauffören vet hur arbetet 
fungerar i produktionen.  Ett problem är dock att dessa lastbilschaufförer inte alltid arbetar 
på företag som Skanska har ramavtal med. De flesta av de produktionschefer som har 
intervjuat s anser att det är stor skillnad mellan olika chaufförer och deras arbetssätt. Vissa 
chaufförer är självgående och ser vad som behöver göras medan andra måste få direktiv 
på vad som gäller. Eftersom alla chaufförer arbetar på olika sätt har produktionscheferna 
sina favoriter som de oftast anlitar. Skanskas invanda beteende att använda samma 
lastbilschaufför bör förändras om chauffören inte arbetar hos en ramavtalsleverantör. 

Enligt Gadde och Håkansson (1998) är det viktigt med en bra relation till sin leverantör 
och det är även betydelsefullt att man litar på varandra. Detta ligger även helt i linje med 
Just-In-Time. Genom att binda till sig leverantörer så att de kan garantera rätt kva litet och 
rätt mängd i rätt tid, kan ett företag koncentrera sig på sin kärnverksamhet.  

6.1.2 Kommunikation är nyckeln till framgång 
En fungerande intern kommunikation skulle ge Skanska bättre förutsättningar för att 
enklare kunna planera transporterna, vilket har framkommit under studien. Enligt 
Granström et al. (1998) är kommunikation en av de mest grundläggande orsakerna till att 
en grupp fungerar. De produktionschefer som har projekt som geografiskt är nära 
varandra borde samarbeta mer. Genom att de gör det kan de samordna sina transporter 
och ha större utnyttjandegrad på lastbilarna. De kan på så sätt köra fler returlass och 
tillsammans utnyttja lastbilen bättre under dagen. Ibland är det dock svårt att samordna 
transporterna med tanke på vad som fraktas. Om lastbilen kör lera åt ett håll går det inte 
att köra rent grus tillbaka. Även täkterna och tipparnas placering gentemot varandra har 
stor betydelse. Är avståndet mellan dessa och projektplatsen stort är det inte alltid 
lönsamt att köra returlass. Det går dock att hitta fler gemensamma möjligheter till bättre 
utnyttjandegrad om produktionspersonalen kommunicerar bättre internt, vilket framkom 
under intervjustudien. Idag vet transportledningen hos leverantören mer om Skanskas 
transportbehov än vad Skanska själv gör. Genom bättre intern kommunikation kan 
kanske fler projekt dela på en bil under en dag istället för att varje projekt beställer varsin 
lastbil.  

Enligt Nordstrand (2008) har alla projekt olika förutsättningar och inget projekt är likt 
något annat. Detta medför att Skanska måste ha en bra intern kommunikation men även 
till sina leverantörer för att på bästa sätt lösa de problem som uppstår. Under 
intervjustudien har det framkommit att det är bra om man diskuterar vilka lastbilar som 
lämpar sig bäst för olika projekt och att man samarbetar över gränserna. I vissa fall kan 
stora vinster göras om produktionscheferna samarbetar bättre. Ibland bör Skanska 
utnyttja leverantören på ett bättre sätt eftersom de vet vilka andra projekt de har i 
närheten. Detta kan innebära att Skanska måste låta leverantören samköra transporter 
med en konkurrent till Skanska. På så sätt skulle utnyttjandegraden på lastbilen öka och 
miljöbelastningen minska, vilket var målet med projektet ”Effektivare 
Anläggningstransporter”.  
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6.1.3 Hur ska Skanskas leverantörsbas se ut? 
Enligt Gadde och Håkansson (1998) är fördelarna med ett minskat antal leverantörer att 
företaget får en bättre förhandlingsstyrka genom att de har samlat inköpsvolymer hos 
respektive leverantör. Zhaohul Zeng (2000) menar att fördelarna med en minskad 
leverantörsbas även är en reducering av kostnader samt bättre kommunikation och 
flexibilitet till leverantörerna. Genom att ha ett närmare samarbete med sina leverantörer 
är det lättare att hitta effektiviseringar som leder till gemensamma kostnadssänkningar. 
Detta stämmer väl överens av hur utvecklingsmötena är tänkta att fungera och detta 
stämmer även med det som Gadde och Håkansson (1998) förespråkar. Gadde och 
Håkansson (2001) menar även att man genom nära samarbete med sina leverantörer 
skapar ett slags beroende till varandra, vilket är en förutsättning för att kunna 
effektivisera. 

Enligt Gadde och Håkansson (1998) finns det ett antal nackdelar med att ha ett fåtal 
leverantörer. Den första nackdelen är att ma n kan bli beroende av leverantören. När ett 
företag har minskat antalet leverantörer blir det svårare att pressa ner priset på grund av 
sämre konkurrens. Ett företag kan då inte spela ut leverantörerna mot varandra på samma 
sätt som när man har många leverantörer. 

Ska Skanska ha ett nära samarbete med alla leverantörer inom anläggningstransporter? 
Gadde och Håkansson (1998) säger att det är kostsamt att ha ett nära samarbete med alla 
leverantörer. Skanska menar att de ska ha ett nära samarbete med de leverantörer som vill 
arbeta på det sätt som Skanska vill. Utifrån ovanstående resonemang bör  Skanska ha ett 
bra samarbete med sina leverantörer men att alla samarbeten inte behöver vara på en 
djupare nivå. Det är bra om Skanska strategiskt väljer ut ett antal leverantörer som de har 
ett närmare samarbete med eftersom det är kostsamt att ha det med alla leverantörer.  

6.1.4 Minskad konkurrens medför närmare relationer? 
Ett problem är dock den dåliga konkurrensen inom anläggningstransporter som råder på 
många platser i Sverige. Trenden är, enligt Sveriges Åkeriföretag (2008), att fler 
lastbilscentraler går ihop till större enheter och då minskar konkurrensen ännu mer. En 
annan orsak till dålig konkurrens är att anläggningstransporterna är lokalt förankrade på 
grund av att värdet på godset är lågt vilket gör att transporten blir dyr. Detta innebär att 
det inte lönar sig att transportera godset långa vägar.  

Lokal förankring innebär även att det blir viktigare för Skanska att behålla en bra relation 
till sina leverantörer. Detta är inte alltid så enkelt då det i en lastbilscentral finns många 
olika viljor. Det är svårt att förhandla med en lastbilscentral eftersom chefen hela tiden 
måste ha åkarnas godkännande med sig i frågorna. Men chefen för en lastbilscentral kan 
samtidigt dra nytta av sina kunder för att få igenom investeringar. Det är enklare för 
chefen för lastbilscentralen att få igenom en investering om kravet kommer från 
exempelvis Skanska. På så sätt blir det lite mer tyngd i argumentet och det blir lättare att 
få igenom ett beslut i den egna organisationen. Om Skanska har en god relation till sina 
leverantörer, kan de tillsammans utveckla ett bättre samarbete. 
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6.1.5 Ny teknik  ska förbättra arbetssättet 
Arbetssättet kring transporter kan förbättras betydligt om ny teknik appliceras hos 
leverantörerna. Det är även av stor betydelse att Skanska tillsammans med sina 
leverantörer arbetar fram ett system som fungerar i alla led. Det är vanligt att följesedlar 
idag fortfarande är handskrivna och många produktionschefer är vana att arbeta med 
dessa. I de nya systemen kommer man ifrån det handskrivna och allt sker elektroniskt. 
Underskriften sker i en handdator och följesedeln kan skickas via e-post till 
produktionscheferna. Detta är en stor förändring för många och det är viktigt att förankra 
detta både hos Skanskas personal samt hos lastbilschaufförerna.  

På utvecklingsmötena har en diskussion förts om implementering av ett mobildatasystem 
i lastbilarna. Alla är positiva  till denna utveckling och en del leverantörer har redan 
implementerat detta i sin verksamhet. 

En annan ny teknik är att ha en våg på lastbilen. I dagsläget vägs endast lasten på täkten. 
Om lastbilen är lastad på ett optimalt sätt kan det exempelvis ge stora miljövinster. Tunga 
lass medför säkerhetsrisker medan för lite lass på flaket medför att lastbilen måste köra 
fler vändor mellan produktionen och täkten. Om det fanns en våg på alla lastbilar skulle 
det generera många vinster, både miljömässiga och ekonomiska. På så sätt skulle 
utnyttjandegraden på lastbilen öka och miljöbelastningen minska.  

Genom en ökad teknikanvändning inom anläggningstransporter bör den yngre 
generationen komma att påverka utvecklingen i större utsträckning. Detta eftersom de på 
ett mer vardaglig sätt har använt sig av informationsteknologin sedan tidig ålder. 

Enligt Jacobsen (2005) tar dock förändringar lång tid och det är betydelsefullt att komma 
ihåg att förändringar utförs av människor och påverkar många människor. Under studien 
har det framkommit att det finns stor potential inom Skanska att förändra arbetssättet 
angående anläggningstransporter. Frågan är bara om viljan finns?  

6.1.6 Mål ger riktning för framtiden 
Det har, under intervjuerna, framkommit att respondenterna har en otydlig bild över 
utvecklingsmötenas mål. Enligt diskussionen nedan är en tydlig målbeskrivning något av 
det viktigaste för att lyckas. 

För att parterna ska kunna veta vad de ska arbeta mot i framtiden är det betydelsefullt för 
de inblandade att veta om de strävar åt samma håll. Därför är det gemensamma målet av 
stor betydelse. Enligt Maltén (2001) är detta det första villkoret för gruppbildning. Även 
Jacobsen och Thorsvik (2008) är av samma uppfattning, de menar att syftet med en grupp 
eller organisation är att uppnå mål. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar även att ett mål 
är en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd. Abrahamsson och Andersen (2000) 
menar att effektivitet är att göra rätt saker i förhållande till målet. Därför är det 
nödvändigt att det finns ett mål att sträva efter, vilket har framkommit under studiens 
gång.  
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Granér (1991) anser att om en grupp har långsiktiga mål är det viktigt att komma ihåg att 
det krävs tid, planering, utveckling och arbete för att nå målen. En del långsiktiga mål 
kommer troligtvis aldrig att bli uppfyllda men de fungerar i så fall som riktmärke för det 
arbete som gruppen gör. Det är även väsentlig t att ha kortsiktiga mål, enligt Granér 
(1991). De kortsiktiga målen kan tillfredsställa behov omedelbart och på det sättet är det 
enklare att se den utveckling som gruppen gör. De kortsiktiga målen fungerar på så sätt 
som ett komplement till de långsiktiga målen.  

Det finns dock risker med att ha mål. Enligt Forslund (2009) kan personer bli besatta av 
målen och då finns det risk för att personen inte ser andra viktiga saker i arbetet. Forslund 
(2009) anser även att mål kan vara hämmande och på så sätt ge prestationsångest. Utifrån 
diskussionerna ovan är det nödvändigt att Skanska sätter upp mål för utvecklingsmötena 
men även att de diskuterar målen i mötesgruppen så att alla vet vad de ska arbeta mot.  

6.2 Effektiviseringsarbetet de senaste två åren 
Målet för projektet ”Effektivare Anläggningstransporter” fastställdes under hösten år 
2006 och var ”att ta fram åtgärder på förbättrade arbetssätt, hjälpverktyg, 
organisationsmodeller och avtalsmallar som skall effektivisera Skanskas 
anläggningstransporter från transportbehov till betald faktura”. För att kunna uppnå detta 
mål bildades ett tjugotal så kallade LUT grupper på olika delar i Sverige. Genom att 
bedriva arbetet på lokal nivå istället för på nationell nivå, kunde Skanska utnyttja sin 
starka lokala förankring. LUT gruppernas största uppgift var att få en överblick över alla 
ramavtal med leverantörer av anläggningstransporter samt att utvärdera dessa. I detta 
arbete ingick även att minska antal ramavtal med drygt hälften. Därefter fastställdes det 
att de nya ramavtalen skulle innefatta ett närmare samarbete med leverantörerna . Det 
förbättrade arbetssättet var att ha ett antal utvecklingsmöten tillsammans under åren. På 
dessa möten ska olika effektiviseringsåtgärder diskuteras som ska ligga till grund för att 
Skanska ska kunna uppnå målet med projektet ”Effektivare Anläggningstransporter”.   

6.2.1 Vad har fungerat bra med effektiviseringsarbetet? 
Under intervjustudien har det bedömts att arbetet med utvecklingsmötena bör fortsätta. 
Nedan presenteras de positiva erfarenheterna som framkommit under intervjuerna.  

Ökad förståelse för varandra 
Det som de flesta anser är bra med utvecklingsmötena är att de har lärt känna varandra. 
De har fått en ökad förståelse för varandras behov och problem, vilket har resulterat i ett 
djupare samarbete. Genom att de känner varandra på ett bättre sätt nu, känner många att 
det är enklare att ta tag i jobbigare och svårare problem som uppstår i samarbetet. Dessa 
problem har inte kommit fram tidigare, då relationen var ensidig. Många, både på 
Skanska och hos leverantörerna, tycker att det är bra att ha möten där man i slutändan 
inte ska diskutera pris.  

Tidig involvering i projekten 
Många leverantörer tycker att det har varit bra att de har kommit in i ett tidigt skede i 
projekten. Under intervjustudien har det framkommit att det är lättare att hitta 
effektiviseringsmöjligheter i ett tidigt skede av ett projekt. Enligt Gadde och Håkansson 
(1998) bestäms 80 % av den totala kostnaden av ett projekt redan i konstruktionsskedet.  
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Olika mötesplatser 
Att man har haft möten hos Skanska men även hos leverantören har upplevts positivt av 
respondenterna. Genom att utvecklingsmötena är förlagda på olika ställen kan de fungera 
som ett ytterligare steg till en djupare relation. Krause och Ellram (1997) förespråkar 
bland annat detta som en framgångsfaktor för ett lyckat leverantörssamarbete.  

6.2.2 Vilka problem har uppstått under effektiviseringsarbetet? 
På många platser i Sverige har det endast varit ett fåtal utvecklingsmöten. Tendensen har 
varit att det efter två eller tre möten har runnit ut i sanden. På vis sa ställen har det inte ens 
kommit igång alls. På grund av det varierade utfallet med antal möten efterfrågar de 
flesta en förändring av det nuvarande arbetssättet. Detta beror på ett antal faktorer som 
redovisas nedan. 

Ansvarig person saknas 
En orsak till att arbetet med utvecklingsmöten har runnit ut i sanden på många ställen är 
att det saknas någon ansvarig. I den tidigare organisationen var distriktsinköpschefen en 
naturligt ansvarig person. Eftersom inköp ligger som en supportfunktion i dagsläget finns 
det inte längre någon som naturligt tar ansvar för arbetet. Det är konstigt att det inte har 
fungerat på fler ställen eftersom alla i intervjustudien anser att det är ett betydelsefullt 
arbete som ska fortsätta. Det krävs en bättre organisation av mötena och att Skanska 
tydligare behöver kommunicera internt om vad de vill få ut av mötena. 

Inga mål 
Under intervjustudien visade det sig att det inte finns några tydliga och uttalade mål för 
utvecklingsmötena. Svaren varierade kraftigt, ingen svarade på exakt samma sätt och det 
finns inga mätbara mål uppskrivna någonstans. Både Forslund (2009) samt Jacobsen och 
Thorsvik (2008) menar att syftet med en grupp eller organisation är att uppnå ett eller 
flera mål. Skanska bör sätta upp tydliga mål med effektiviseringsarbetet. Dessa mål ska 
vara en beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Det är sedan upp till varje 
utvecklingsmöte att fastställa sina egna mål för framtiden. 

Ingen uppföljning  
Enligt de nya ramavtalen ska alla protokoll skickas till en ansvarig på inköp som ska 
sammanställa och på så sätt få en bild av hur arbetet ser ut över hela Sverige. I dagsläge t 
är det svårt att följa upp arbetet eftersom alla protokoll ser olika ut och alla skickas inte in 
till inköp. Eftersom uppföljningen är svår att kontrollera just nu sker det heller inget 
erfarenhetsutbyte mellan olika LUT grupper i Sverige. För att i framtiden kunna förbättra 
uppföljningen och ta vara på bra effektiviseringsidéer är det viktigt att Skanska tar fram 
ett nytt arbetssätt som strukturerar upp mötena. 

Avsaknad av krav på leverantörerna  
Det är vanligt att många leverantörer väntar med att investera i ny teknik eftersom 
Skanska inte har preciserat vilken information de vill få från ett mobildatasystem.  Detta 
framkom under intervjuer med Skanskas leverantörer. Sveriges Åkeriföretag skriver i sin 
rapport SÅ 2007:1 att åkerinäringen är dålig på att ta till sig av den nya tekniken i 
branschen. Det vore bra om Skanska ställer krav på vilken information och statistik de 
vill få från sina leverantörer.  
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Under intervjustudien har det framkommit att många lastbilscentraler använder sig av 
dessa krav för att få igenom investeringar hos sina medlemmar. Enligt Leenders och 
Blenkhorn (1988) är det nödvändigt att ställa krav på sina leverantörer eftersom 
leverantörerna inte gör mer än vad som efterfrågas. 

Omorganisationer 
En orsak till att effektiviseringsarbetet har runnit ut i sanden på flera ställen är alla 
omorganisationer som har pågått i Skanska. Vid den senaste omorganisationen flyttades 
inköp från att tidigare ha legat på regional nivå och varit inblandad i alla projekt till att bli 
en supportfunktion på nordisk nivå. Detta för att Skanska vill centralisera 
inköpsorganisationen. Gadde och Håkansson (1998) anser att det finns många 
möjligheter genom att centralisera en avdelning. Genom att göra detta kan man fördela 
resurserna bättre, bli starkare vid förhandling samt att inköpsorganisationen får en bättre 
helhetsbild. Genom att Skanska har centraliserat sin inköpsavdelning har de inte kontakt 
med produktionen på samma sätt som tidigare. Detta syns även på organisationsschemat, 
då första gemensamma chef nu är koncernchefen.  

Lågkonjunktur 
Den lågkonjunktur som startade under hösten 2008 är en stor anledning till att 
utvecklingsmötena inte har fortsatt. När det är lågkonjunktur  fokuserar många på att 
behålla sitt arbete samt att sköta det dagliga arbetet. På Skanska lägger man ner mer tid 
för att kunna räkna till sig så många projekt som möjligt eftersom konkurrensen hårdnar i 
en lågkonjunktur. Detta har gjort att Skanska inte har fokuserat på effektiviseringsarbetet 
i samma utsträckning som tidigare. 

6.3 Organisationen kring utvecklingsmöten 
Det har inte funnits en tydlig organisationsstruktur kring hur Skanska ska arbeta med 
utvecklingsmötena. Nedan presenteras de viktigaste områdena för hur organisationen 
kring utvecklingsmötena  har fungerat samt förslag till förbättringar.  

Ansvarig person saknas - fortfarande  
Efter den senaste omorganisationen finns det ingen given person som ansvarar för att 
utvecklingsmötena blir av och att informationen från mötena förs vidare till andra delar 
av Sverige. Under intervjustudien har det även visat sig att om det finns en drivande 
person på lokal nivå, som ansvarar för arbetet, sker det fortfarande utvecklingsmöten. För 
att få bättre struktur och kontinuitet på mötena bör det finnas en ansvarig som blir en länk 
mellan produktionen och inköp. Denna person ska även ansvara för att föra vidare 
information som framkommit på utvecklingsmötena till inköp. Inom inköp finns det fyra 
stycken kategoriansvariga som ansvarar för alla ramavtal av anläggningstransporter i just 
sin geografiska region. Dessa fyra kategoriansvariga träffas regelbundet och kan på så 
sätt föra informationen vidare till andra delar av Sverige. I dagsläget ligger 
sammanställning och utvärdering på en kategoriansvarig. Det är bättre att en person 
närmare produktionen ansvarar för detta och sedan för den informationen vidare till 
inköp. 
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Regelbundna möten 
Enligt Maltén (2001) är det bra att känna samhörighet med gruppen och att man trivs 
tillsammans. Det är viktigt att kunna skratta ihop men även kunna föra en diskussion med 
varandra. Att känna samhörighet är en av fyra villkor som Maltén (2001) har satt upp för 
att man ska kunna bilda en grupp. De andra tre villkoren är gemensamma mål, att kunna 
kommunicera internt samt att man har regelbundna och systematiska träffar. Även Krause 
och Ellram (1997) menar att det är en stor fördel med regelbundna träffar och att de sker 
hos båda parter.  

Gruppstorlek 
Enligt de protokoll som har utvärderats har antalet deltagare på alla utvecklingsmöten 
varierat mellan 3-11 personer. Under intervjustudien har det visat sig att mötenas 
varierande framgång beror på gruppernas storlek. Enligt Granér (1994) är det en grupp 
först om antalet personer överstiger tre stycken. Beroende på vilket syfte som gruppen 
har menar Nilsson (2005) att antale t personer måste variera. För en diskussionsgrupp bör 
antalet medlemmar vara 10-15 personer. Granström et al. (1998) anser att antalet 
personer i en grupp inte bör överstiga fem till sex personer eftersom antalet relationer då 
blir för många. Gruppens storlek har även betydelse för resultatet eftersom vid mindre 
grupper vågar fler individer yttra sig, enligt Maltén (2001). Med tanke på teorin ovan 
samt information från intervjuerna  har det visat sig att det  optimala antalet deltagare på 
utvecklingsmötena inte bör överstiga åtta personer. För att uppnå det bästa resultatet bör 
det finnas en kärngrupp på mellan fyra till sex personer som är närvarande på samtliga 
möten. Om antalet personer i kärngruppen inte överstiger sex personer finns det utrymme 
för att kunna bjuda in personer med rätt kunskap när en specifik fråga tas upp.  

Efterföljande arbete 
När utvärderingen av de tidigare utvecklingsmötena gjordes visade det sig att de flesta 
protokoll såg helt olika ut. Det bör finnas en gemensam struktur på alla protokoll för att 
på så sätt underlätta uppföljningsarbetet. I vissa fall hade sekreteraren väntat med att 
skriva protokoll tills en vecka innan nästa möte, vilket innebär två till tre månader efter 
mötet. Utifrån ovanstående problem är det viktigt att protokollet kommer ut inom en 
tvåveckors period efter mötet. Detta för att inte deltagarna ska glömma vad som sades 
och om deltagarna fick en eventuell hemläxa att arbeta med. Därför bör det ske ett 
avstämningsmöte några veckor efter mötet där deltagare som fått hemläxa går igenom 
vad de har kommit fram till. Det räcker med att denna avstämning görs över telefon. För 
att detta ska fungera krävs det en ansvarig person som är svår att hitta i den nya 
organisationsmodellen. Det krävs en engagerad medarbetare på Skanska som arbetar på 
lokal nivå. 
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6.4 Uppföljningssystem 
Enligt Atkinson et al. (2007) är det viktigt att mäta prestationer för att förbättra 
processerna. Det är betydelsefullt att inte bara ha finansiella mätpunkter, även 
ickefinansiella mätpunkter har stor betydelse. Därför är det nödvändigt att Skanska har ett 
enkelt och funktionellt system för att mäta sina och leverantörens prestationer i 
effektiviseringsarbetet. van Weele (2005) menar att systematiska mätningar har många 
fördelar som exempelvis att det blir lättare att motivera personalen att arbeta i rätt 
riktning. Detta behöver Skanska och deras leverantörer eftersom engagemanget i 
effektiviseringsarbetet har varit så varierat, enligt intervjustudien.  

För att kunna ha ett fungerande leverantörssamarbete anser Krause och Ellram (1997) att 
det är betydelsefullt att ha en formell utvärdering där leverantörerna sedan får en 
återrapportering på sitt effektiviseringsarbete. Det är viktigt att ha en formell utvärdering 
av prestationerna och att de gör detta gemensamt så att båda parter vet hur samarbetet 
fungerar. Genom att göra utvärderingen tillsammans på utvecklingsmötena blir det en 
diskussion runt arbetet och på så sätt kommer de gemensamt fram till vad gruppen ska 
arbeta vidare med. 

6.4.1 Fokuseringsområden 
För att kunna utvärdera effektiviseringsarbetet krävs det mätpunkter enligt Atkinson et al.  
(2007) och van Weele (2005). Under intervjuer med berörda personer på Skanska samt 
hos många av deras leverantörer av anläggningstransporter har mätning av effektivisering 
diskuterats. Resultatet av denna diskussion har mynnat ut i ett antal områden som är 
nödvändiga att följa upp. Dessa områden speglar enligt Atkinson et al. (2007) vilka 
prioriteringar som företaget har. Enligt diskussionen ovan är fem stycken områden av stor 
betydelse att följa upp och mäta. Dessa fem områden är: 

• Säkerhet 

• Teknik  

• Planering 

• Miljö 

• Administration  

Säkerhet och miljö anses, enligt Skanska Sveriges ledning, som viktiga områden. De 
övriga områdena som ska mätas är betydelsefulla för att kunna hitta effektiviseringar 
inom anläggningstransporter.  

Under varje område finns det ett antal frågor som är enkla att mäta. Dessa frågor ligger 
till grund för uppföljningen. Det ska bli enklare att göra en jämförelse över hur alla 
leverantörer i hela Sverige arbetar med effektiviseringar och det ska även bli lättare att 
föra vidare bra idéer till andra mötesgrupper i Sverige. 
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6.4.2 Modell 
Det uppföljningssystem som har arbetats fram är ett kompendium som bör användas vid 
utvecklingsmötena. Kompendiet kommer att lösa Skanskas problem genom att sätta upp 
tydliga mål, ge en bättre uppföljning samt öka kraven på Skanskas leverantörer. 
Kompendiet består av en dagordning, frågor som ska besvaras och diskuteras, en 
uppföljningsmodell samt ett diskussionsunderlag. I dagordningen framgår de steg som 
ska utföras på varje möte. Den beskriver även hur man ska arbeta med 
uppföljningsmodellen och hur den ska fyllas i. Därefter följer ett antal frågor inom varje 
fokuseringsområde. För att frågorna ska kunna vara mätbara är de uppdelade på tre olika 
nivåer inom varje område. Det har utformats ett system med olika nivåer för att det ska 
vara möjligt att följa utvecklingen och att hela tiden ha frågor att arbeta med. I slutet av 
kompendiet finns ett diskussionsunderlag som ska vara till hjälp vid 
effektiviseringsarbetet. Man kan använda sig av detta underlag för att lättare förstå 
frågorna så att det kan bli en diskussion mellan medlemmarna på mötet. 
Diskussionsunderlaget syftar till att ha en öppen diskussion mellan Ska nska och 
leverantören för att gemensamt hitta effektiviseringsåtgärder. 

Den modell som har arbetats fram visas nedan i figur 7. 

  Brons Silver Guld Kommentarer 
Säkerhet         

Teknik         

Planering         

Miljö         

Administration         

Totalt     
 

Figur 7 visar den modell till uppföljningssystem som Skanska bör använda sig av i samarbetet 
med leverantörer av anläggningstransporter. 

För att nå upp till guldnivån måste alla frågor på tidigare nivåer vara avklarade men det är 
viktigt att komma ihåg att man kan arbeta med flera nivåer och områden parallellt.  

Det har under studien upptäckts att de flesta av protokollen som förts ser olika ut och för 
att underlätta uppföljningsarbetet har en protokollmall utformats. Denna protokollmall 
har en enkel och tydlig struktur där man lätt kan utläsa vem som är ansvarig för en viss 
åtgärd.  



Analys   Jakobsson & Kortfält 
 

45  

6.5 Förslag till fortsatta studier 
Tidigare i rapporten presenterades teori om företagskultur. Detta är ett intressant område 
och skulle kunna belysas ytterligare. Företag har olika kulturer och det beror på 
människorna i organisationen. Förändringar av kulturen kräver en noggrann analys och 
kan ta flera år att fastställa. Studie n har endast berört en liten del av Skanskas verksamhet 
vilket innebär att det inte går att generalisera hela Skanskas företagskultur. 

En annan sak som kräver fortsatt analys och arbete är att ta reda på hur en lågkonjunktur  
påverkar relationer mellan kund och leverantör. Under studien har det framkommit att 
effektiviseringsarbetet, mellan Skanska och deras leverantörer av anläggningstransporter, 
har runnit ut i sanden på grund av den rådande lågkonjunkturen. Är det inte så att man i 
en lågkonjunktur har mer tid till detta arbete än i en högkonjunktur och att det då 
dessutom är viktigare? 
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7 Slutsats 

I detta kapitel ges svar på det syfte som presenterades i kapitel 1.2. Syftet med studien 
är… 

”… att utveckla ett nationellt arbetssätt för att förbättra Skanskas samarbete med 
leverantörer av anläggningstransporter.” 

Slutsatsen är uppdelad i tre olika delkapitel där det första syftar till det arbete som har 
bedrivits under åren 2008 till 2010 och hur det har fungerat samt förslag på förbättringar. 
Den andra delen är fokuserad på hur effektiviseringsarbetet ska organiseras i framtiden.  
Det sista kapitlet beskriver den modell på uppföljningssystem som Skanska ska använda 
sig av i sitt effektiviseringsarbete. 

7.1 Lärdomar från tidigare arbete samt förslag på förbättringar  
Effektiviseringsarbetet ska fortsätta men utvecklas  
Under studien har det kommit fram att arbetet med utvecklingsmötena bör fortsätta men 
att arbetssättet ska förändras. Det finns stor potential inom Skanska att förbättra 
effektiviseringsarbetet med anläggningstransporter. 

Bättre planering genom bättre intern kommunikation 
En sak som kan förbättras är hur Skanska planerar sina anläggningstransporter. Idag 
fungerar det bra för varje enskild produktionschef men planeringen kan bli bättre. Om 
alla produktionschefe r inom samma geografiska område kommunicerar mer  med 
varandra kan de tillsammans planera transporterna bättre. Detta kan medföra att fler 
effektiviseringar lättare skulle kunna hittas och att utnyttjandegraden på lastbilarna ökar. 
Detta är viktigt att förbättra då även Skanskas leverantörer efterfrågar bättre planering.  
Ett sätt att förbättra planeringen är att bjuda in leverantörerna i ett tidigare skede av 
projekten. På så sätt kan de tillsammans lättare hitta effektiviseringsmöjligheter. 

Närmare samarbete med vissa leverantörer 
Om Skanska har en bättre kontakt med sina leverantörer kan de tillsammans utveckla ett 
bättre samarbete. Genom att Skanska har påbörjat arbetet med att ha närmare relationer 
med sina leverantörer har det varit bra på många sätt. Eftersom de nu känner varandra 
bättre och litar på varandra, kom det under intervjustudien fram, att det är lättare att ta 
upp problem till diskussion. Många anser också att det är skönt att ha möten som inte ska 
sluta med en prisförhandling.  

Skanska bör ha ett bra samarbete med sina leverantörer men alla samarbeten behöver inte 
vara på en djupare nivå. Det är bra om Skanska strategiskt väljer ut ett antal leverantörer 
som de har ett närmare samarbete med eftersom det är kostsamt att ha det med alla 
leverantörer.  
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Viktigt med gemensamma mål 
Under intervjustudien visade det sig att det inte fanns några tydliga och uttalade mål för 
utvecklingsmötena. Det är nödvändigt att Skanska sätter upp mål för utvecklingsmötena 
men även att de diskuterar målen i mötesgruppen så att alla vet vad de ska arbeta mot. 
Dessa mål ska vara en beskrivning av det framtida önskvärda läget. Det är sedan upp till 
varje utvecklingsmöte att fastställa sina egna mål för framtiden, exempelvis en viss nivå. 

Krav på leverantörerna 
Det är viktigt att Skanska ställer krav på sina leverantörer. Det kan vara krav som 
exempelvis att leverantörerna ska införa ett mobildatasystem i sin organisation samt 
vilken information och statistik Skanska vill få från dessa mobildatasystem. Genom att 
ställa högre krav på sina leverantörer kan Skanska påskynda utvecklingen i 
transportbranschen. Detta eftersom många lastbilscentraler använder sig av dessa krav för 
att få igenom investeringar hos sina medlemmar. 

7.2 Bättre organisation kring utvecklingsmötena behövs 
En ansvarig person behövs 
En orsak till att arbetet med utvecklingsmöten har runnit ut i sanden på många ställen är 
att det saknas någon ansvarig på lokal nivå. Idag ansvarar en kategoriansvarig på inköp 
för att sammanställa och följa upp effektiviseringsarbetet. Det är bättre att en person 
närmare produktionen ansvarar för detta och sedan för den informationen vidare till 
någon av de fyra kategoriansvariga på inköp. Dessa fyra kategoriansvariga träffas 
regelbundet och kan på så sätt föra informationen vidare till andra delar av Sverige.  

Rätt gruppstorlek 
Det räcker inte med att ha endast en ansvarig på lokal nivå. På utvecklingsmötena bör det 
bildas en kärngrupp med två till tre personer från varje part. Denna kärngrupp ska 
medverka på alla utvecklingsmöten. Beroende på vad som ska diskuteras på 
utvecklingsmötena bör rätt personer bjudas in. Det totala antalet deltagare på ett möte bör 
inte överstiga åtta personer. 

Bättre uppföljning  
Idag ser alla protokoll i princip helt olika ut. Detta försvårar Skanskas uppföljningsarbete, 
därför bör det finnas en protokollmall så att alla protokoll ser likadana ut. Efter ett 
utvecklingsmöte kan vissa personer få uppgifter som ska lösas. Därför är det nödvändigt 
att protokollet kommer ut till berörda personer inom en tvåveckors period efter mötet, så 
att alla får en påminnelse om vad som ska göras. Idag sker avstämningen av dessa 
uppgifter på nästa möte. Detta bör stämmas av per telefon några veckor efter mötet. 
Denna avstämning ska göras av den ansvarige på lokal nivå. 
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7.3 Denna modell på uppföljningssystem bör Skanska använda 
För att i framtiden kunna förbättra uppföljningen och ta vara på bra effektiviseringsidéer 
är det viktigt att Skanska använder sig av det nya arbetssättet som är utformat. 
Arbetssättet syftar till att strukturerar upp utvecklingsmötena, öka erfarenhetsutbytet samt 
synliggöra effektiviseringsförbättringar. Det är en fördel om detta system är enkelt och 
funktionellt att använda, eftersom engagemanget i effektiviseringsarbetet har varit 
varierat.  

Nedan, i figur 8, visas en bild av uppföljningsmodellen som deltagarna på 
utvecklingsmötena ska fylla i. 

  Brons Silver Guld Kommentarer 
Säkerhet         

Teknik         

Planering         

Miljö         

Administration         

Totalt     
Figur 8 visar den modell till uppföljningssystem som Skanska bör använda sig av i samarbetet 
med leverantörer av anläggningstransporter. 

Studien har visat att det är viktigt att ha en formell utvärdering av prestationerna. Detta 
bör göras  gemensamt på utvecklingsmötena så att båda parter kan följa utvecklingen med 
effektiviseringsarbetet. 
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