
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 
551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

TOTALKOSTNADSANALYS AV 
CONTAINERHANTERING 

 
TOTAL COST ANALYSIS OF CONTAINER HANDLING 

Jonathan Alvekrans  

Danijela Zec 

 

EXAMENSARBETE 2014   

Industriell organisation och ekonomi med inriktning   

Logistik och ledning 
 

 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 
551 11 Jönköping 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

ämnesområdet Industriell organisation och Ekonomi med inriktning Logistik 

och Ledning. Arbetet är ett led i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen.  

Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

 

Examinator: Eva Johansson 

 

Handledare: Jenny Bäckstrand 

 

Omfattning: 15 hp  

 

Datum: 2014-04-14 



Abstract 

 

Abstract 

Purpose - The purpose of this thesis is to study how costs for different activities 
related to container handling, vary in different decision-making situations. The 
authors have investigated whether it is more cost efficient to outsource the 
handling of containers and different activities from a central warehouse to a 3PL 
company's intermodal terminal, than this being handled in a central warehouse.  

To fulfill this purpose, the following questions have been answered: 

1. Which costs are affecting the total cost of container handling? 

2. How should the total cost for container handling be calculated and will the 
total cost increase or decrease if activities are being outsourced? 

Methodology - In order to fulfill the purpose of this thesis, the authors have 
conducted a case study in which interviews and observations have been done at 
two companies. The authors also made literature reviews in the field to develop a 
theoretical basis for analyzing the empirical data that has been generated. The 
authors have used three scenarios to illustrate the handling of containers and for 
each scenario different costs have been identified. These costs were then used to 
obtain the total cost for each scenario. 

Findings - The total cost model used from the literature has been adjusted in 
order to generate the total cost for container handling in the different scenarios. 
Five cost items that affects the total cost were identified. The costs in each 
scenario was recalculated so that they were comparable and summarized in tables. 
When comparing the scenarios it was identified which costs increased and which 
costs decreased. 

Research limitations/implications - This thesis has been limited to a certain 
part of the material flow. In order to conduct a more thorough analysis, a larger 
part of the flow should be investigated and more precise numbers and costs need 
to be used. In this study all costs that actually existed could not be generated. In 
future studies, the authors recommend that the influences of different costs are 
more deeply examined so that more accurate results can be achieved. 

Originality - This thesis is according to the authors’ knowledge the first to be 
applied to a total cost analysis in a case such as this, with different solutions for 
how containers can be handled. The approach and the tables that have been 
developed can be adapted to other situations and be useful in analysis of similar 
cases. 
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Sammanfattning 

Syfte - Syftet med examensarbetet är att undersöka hur kostnader för olika 
aktiviteter som är kopplade till containerhantering varierar i olika 
beslutssituationer. Författarna har undersökt om det är mer kostnadseffektivt att 
outsourca hantering av containrar och olika aktiviteter från ett centrallager till ett 
3PL-företags kombiterminal, än att detta sköts i ett centrallager.  

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar besvarats: 

1. Vilka är delkostnaderna som påverkar den totala kostnaden för 
containerhantering? 

2. Hur ska totalkostnaden för containerhantering beräknas och blir 
totalkostnaden högre eller lägre vid outsourcing? 

Metod - För att uppfylla examensarbetes syfte har en fallstudie genomförts där 
intervjuer och observationer har utförts på två företag. Litteraturstudier har gjorts 
inom området för att ta fram ett teoretiskt ramverk till att analysera den empiriska 
data som tagits fram. Tre scenarion har tagits fram för containerhantering och för 
varje scenario har olika delkostnader identifierats. Dessa användes sedan för att få 
fram den totala kostnaden för varje scenario. 

Resultat - Totalkostnadsmodellen som använts från litteraturen har anpassats till 
att ta fram den totala kostnaden för containerhanteringen i de olika scenariona. 
Fem kostnadsposter som påverkar den totala kostnaden identifierades. 
Kostnaderna för scenariona räknades om så att de blev jämförbara och 
sammanställdes i tabeller. Vid jämförelse av scenariona så framkom det vilka 
kostnader som ökar respektive minskar och hur totalkostnaden skiljde sig mellan 
scenariona.  

Förslag till fortsatta studier - Detta examensarbete har avgränsats till en viss del 
av materialflödet. För att genomföra en grundligare analys så bör större delar av 
flödet undersökas och mer exakta siffror på kostnader användas. I den här 
undersökningen kunde inte siffror på alla kostnader tas fram. I framtida studier 
bör det eftersträvas att djupare undersöka påverkan på olika kostnader så att ett 
säkrare resultat kan uppnås.  

Originalitet - Det här examensarbetet är enligt författarnas kännedom det första 
som applicerat totalkostnadsanalys på ett sådant här fall med olika lösningar för 
hur containrar kan hanteras. Det tillvägagångssätt och de tabeller som har tagits 
fram kan anpassas till andra situationer och vara till nytta vid analys av liknande 
fall.  
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1 Inledning 

I detta kapitel introduceras bakgrunden till examensarbetet, som handlar om att undersöka 
totalkostnaden för att på olika sätt hantera containrar i anslutning till ett centrallager. Det ges 
en beskrivning av problemområdet och examensarbetets omfång. 

1.1 Bakgrund  

Sedan 80-talet har logistiken i företag förändrats genom att ha gått från att tillverka 
i stora serier mot lager, till att tillverka mer mot kundorder och i mindre serier. 
Genom att tillverka i mindre serier, kan företagen erbjuda större variation av 
artiklar samtidigt som ledtiderna blir kortare. För att möjliggöra detta behöver 
företagen ta större hänsyn till logistiken (Jonsson & Mattsson, 2005). Samtidigt har 
globaliseringen ökat, vilket har lett till större behov bland företag att förbättra sin 
konkurrenskraft. Fler företag väljer att lägga ut tillverkningen i andra länder för att 
minska sina kostnader, vilket leder till att försörjningskedjorna blir större och mer 
komplexa (Grant, Lambert, Stock & Ellram, 2006, Jonsson & Mattsson, 2005). 
Längre leveransavstånd leder till att lagernivåer behöver höjas för att täcka 
efterfrågan under leveranstiden (Grant et al., 2006). 

Ett sätt för företagen att öka sin konkurrenskraft, är att överlåta delar av sin 
verksamhet till att skötas av specialiserade företag som kan sköta 
verksamhetsdelarna mer kostnadseffektivt, så kallad outsourcing. Exempel på 
aktiviteter inom logistik som kan outsourcas av företag är transporter, lagring samt 
värdeadderande aktiviteter så som återvinning och lagerstyrning (Berglund, van 
Laarhoven, Sherman & Wandel, 1999). Denna verksamhet tas över av så kallade 
tredjepartslogistikföretag, fortsättningsvis benämnt 3PL-företag (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Enligt Mattsson (2004, s 186) så definieras 3PL enligt följande:  

”3PL innebär att en tredje part åtar sig att utföra hela, eller delar av, de logistiktjänster som 
krävs för att säkerställa materialflöden mellan ett företag och dess kunder. De vanligaste 
formerna av 3PL är att 3PL-företaget utför de fysiska transporterna till kunderna eller att 
3PL-företaget svarar för den fysiska lagerhållningen och administrationen, så kallade 
lagerhotellverksamhet.”  

Det kan vara svårt att avgöra om det är fördelaktigt att outsourca en del av 
verksamheten eller inte (Ahl & Johansson, 2002). En fördel med outsourcing är 
att företag kan fokusera på sin kärnkompetens, alltså det som är viktigast för ett 
företags konkurrenskraft och lönsamhet. Även flexibiliteten ökar då det går att 
använda 3PL-företags kapacitet för att möta variationer i volym och efterfrågan. 
Nackdelar med outsourcing är att företaget förlorar en del av kontrollen över sina 
aktiviteter och att beroendet av leverantörer ökar. Det blir även viktigt för 
företaget att regelbundet följa upp kostnader relaterade till leverantören (Ahl & 
Johansson, 2002).   

3PL- verksamheter ökar allt mer i och med en ökad efterfrågan av specialiserade 
logistiktjänster från olika företag (Hertz & Alfredsson, 2003). Hur mycket ett 3PL- 
företag kan anpassa sig efter sina kunders önskemål och tillgodose deras behov 
kommer att avgöra hur starka dem är på marknaden. 
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Det finns flera olika 3PL-företag med olika inriktningar. Dels finns det de som 
erbjuder enkla, standardiserade tjänster så som lagring och transporter, och dels de 
som anpassar sina lösningar efter kundernas önskemål och utformar logistiken för 
kundföretaget (Hertz & Alfredsson, 2003). 

1.2 Problembeskrivning 

En del av ett företags aktiviteter inom logistik kan bland annat vara att ta emot 
containrar, lossa lastpallar från containrar, sköta mottagningskontroll och 
etikettering samt lagerföring av pallar (Hertz & Alfredsson, 2003). Dessa 
aktiviteter är möjliga att outsourca till ett 3PL-företag som då eventuellt skulle 
kunna sköta hanteringen av dessa aktiviteter, mer kostnadseffektivt. Vid 
outsourcing till 3PL-företag så är det viktigt att ta hänsyn till den totala kostnaden 
för dessa aktiviteter. Om logistiken ska göras så kostnadseffektiv som möjligt, 
givet en viss nivå av kundservice, så bör effektiviseringsarbetet fokuseras på att 
hålla den totala kostnaden låg istället för att minimera varje individuell kostnad för 
sig (Grant et al., 2006). Olika delkostnader är beroende av varandra och när en 
förändring sker så kan en del kostnader öka och andra minska. Till exempel kan 
inköpskostnaderna minskas om varor köps i större kvantitet, men det kommer ge 
högre lagernivåer och därmed högre lagerkostnader. Ett annat exempel är 
användning av containrar som lastbärare, då många artiklar kan hanteras mer 
effektivt och därmed minska hanteringskostnaden, istället för att hantera mindre 
enheter som därmed ökar mängden arbete. Det går dock inte alltid att fullasta 
containrar, då artiklar eller mindre lastbärare exempelvis pallar inte alltid är 
måttanpassade för containrar, vilket kan ge en lägre fyllnadsgrad. 

Sambanden mellan kostnaderna är inte alltid enkla, och beroende på situationen så 
finns det olika förutsättningar som behöver vägas in (Aronsson et al., 2004). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur kostnader för olika aktiviteter 
som är kopplade till containerhantering varierar i olika beslutssituationer. 
Författarna har undersökt om det är mer kostnadseffektivt att outsourca hantering 
av containrar och olika aktiviteter från ett centrallager till ett 3PL-företags 
kombiterminal, än att detta sköts i ett centrallager.  

För att kunna ta reda på detta och uppfylla syftet med examensarbetet så behöver 
de olika delkostnader som påverkas av dessa beslut tas fram. Därmed blir till den 
första frågeställningen: 

1. Vilka är delkostnaderna som påverkar den totala kostnaden för 
containerhantering? 

Dessa delkostnader används sedan för att beräkna totalkostnaden för 
containerhantering i olika beslutssituationer samt för att se vilka kostnader som 
ökar respektive minskar. Detta leder till den andra frågeställningen som är: 

2. Hur ska totalkostnaden för containerhantering beräknas och blir 
totalkostnaden högre eller lägre vid outsourcing? 
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1.4 Omfång och avgränsningar 

Examensarbetets fokus ligger i att undersöka flödet av containrar och artiklar från 
leverantör samt till och från ett centrallager och till ett kundföretags lager. 
Avgränsningar har gjorts till en viss del av flödet och illustreras i Figur 1 med den 
streckade linjen. Flödet uppströms innan transport från leverantörer och 
nedströms efter aktiviteterna i kundföretagets lager ligger utanför omfånget. 

 

Figur 1 Examensarbetets omfång 

1.5 Disposition  

Examensarbetet är indelat i sex områden. Dessa är: 

Inledning - I detta kapitel beskrivs examensarbetets syfte och frågeställningar. 
Det ges en bakgrund och beskrivning av problemet som handlar om outsourcing 
av containerhantering.  

Teoretiskt ramverk - Ger en teoretisk grund för examensarbetets område som 
används som stöd senare i analysen för att besvara frågeställningarna. 

Metod & genomförande - I denna del beskrivs arbetsprocessen samt 
tillvägagångssätt och de metoder som används för att samla in empiri och teori. 
De tre scenarion som undersökts för att uppfylla syftet presenteras. 

Empiri - Här presenteras den information som har insamlats. Det ges en 
beskrivning av företagen som undersökts samt flödena och aktiviteterna för de 
olika scenariona. Även kostnader som uppstår i de olika scenariona framförs.  

Analys - I analyskapitlet så analyseras och jämförs kostnaderna för de tre olika 
scenariona. Dessa kostnader sammanställs sedan i tabellform. 
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Diskussion & slutsatser - I det sista kapitlet så diskuteras om examensarbetets 
frågeställningar och syfte har uppfyllts, samt framförs författarnas slutsatser och 
rekommendationer för fortsatt arbete.
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för examensarbetet och som används till 
att besvara frågeställningarna. Kapitlet går igenom vilken funktion terminaler fyller inom 
logistik samt några typiska enhetslaster och hur dessa används. Vidare beskrivs vanliga 
logistikkostnader och vad som är viktigt att tänka på när en totalkostnadsanalys genomförs. 
Detta behövs för att få förståelse och kunna identifiera vilka kostnader som påverkas av 
containerhanteringen samt för att kunna ta fram och beräkna kostnaderna. 

2.1 Ramverkets uppbyggnad 

I Figur 2 nedan visas hur de olika teorierna författarna valt att skriva om hänger 
samman med frågeställningarna. Teori om lastbärare och terminaler behövs för att 
förstå hur hantering av containrar går till och hur hanteringen skulle kunna gå till 
vid outsourcing. Med denna förståelse kan aktiviteter och kostnader som 
uppkommer inom containerhantering identifieras. För att lättare kunna identifiera 
vilka kostnader som finns så behövs även information om vanliga 
logistikkostnader och hur dessa tillsammans utgör en totalkostnad. För att besvara 
frågeställning två är informationen om vilka delkostnader som påverkar 
totalkostnaden nödvändig. 

 

2.2 Terminaler  

Ett problem inom transportlogistik som 3PL-företag arbetar med är att 
sändningsvolym eller -vikt ofta inte är anpassade efter transportmedlets 
lastkapacitet. Detta ger en låg utnyttjandegrad av transportmedlen om endast 
direkttransporter skulle utföras. För att motverka detta problem kan terminaler 
användas (Lumsden, 2006). 

Figur 2 Teoretiskt ramverk 



Teoretiskt ramverk 

 6 

 

En terminal är en anläggning som fungerar som en samlastnings- och 
överföringspunkt för varor som ska skickas med olika leveranser. I en terminal 
eller i anslutning till en terminal sker ofta även lagerhållning av varor samt 
aktiviteter som sortering och överföring av artiklar till en lastbärare av annan 
storlek.  

Terminaler utformas efter vilken typ av flöde som är planerat att gå igenom dem 
(Jonsson & Mattsson, 2005).   

När en terminal planeras är det viktigt att ha bra rutiner för hantering, transport 
och distribution men likaså är det viktigt att det administrativa arbetet har bra 
rutiner (Lumsden, 2006).  När gods anländer ska det kontrolleras att rätt mängd 
har mottagits, tid antecknas när mottagning skett och dokumentation av var 
godset skall placeras. När godset ska sändas iväg ska uppgifter lämnas till 
terminalen om godsets identitet, destination, mottagare och tidpunkt för 
avsändning. Sist när godset lämnar terminalen ska terminalen lämna uppgifter om 
att kvantitet och kvalitet är den bestämda, antal pallar och vikt, samt märkning av 
dessa (Lumsden, 2006). 

Terminalhantering medför dock kostnader för bland annat byggnader och 
personal, samt att det kan orsaka leveransförseningar då gods kan behöva vänta på 
annat gods som ska med samma transport. Kostnader beror främst på terminalens 
utformning och hur godset ser ut. Några viktiga faktorer är bland annat godsets 
dimensioner, vikt och sammansättning. Godsflödets storlek och variation i tiden 
bestämmer vilken kapacitet terminalen ska ha och som även påverkar 
mekaniseringsgraden för terminalen (Lumsden, 2006).  

I terminaler kan det ske omlastningar mellan olika transportmedel. Detta är många 
gånger en nödvändighet då godstransporter idag sker över långa avstånd över hela 
världen. Omlastning kan ske exempelvis från lastbil till tåg, från tåg till båt och 
från båt till lastbil. Hanteringen av varje enskild artikel/godsenhet för sig skulle bli 
väldigt tids- och kostnadskrävande. För att göra omlastning och hantering så 
effektiv som möjligt och för att minska risken vid hantering av gods så formas 
godsenheter till större enhetslaster med lastbärare av samma slag (Lumsden, 2006).  

2.3 Lastbärare 

Lastbärare förekommer i olika former och storlekar och några exempel är 
lastpallar och containrar. En lastbärares funktion är enligt Lumsden (2006) att 
hålla samman godset, vara bärande och att ha en skyddande funktion. Några 
fysiska krav för att kunna utnyttja lastbäraren funktion är att lasten måste vara 
tillräckligt stor för att skapa effektivitet. För att effektivisera hanteringen av gods 
kan en mängd gods, till exempel kartonger, bilda en enhetslast genom att samlas 
på en lastbärare, till exempel en container (Abrahamsson & Sandahl, 1996). 
Enhetslasten bör skapas så tidigt som möjligt och brytas upp så sent som möjligt i 
logistikflödet. Lastbärare måste kunna hanteras med den utrustning som används 
vid omlastning mellan olika transportmedel (Lumsden, 2006). Några fördelar med 
att använda enhetslaster är att det blir färre enheter att lasta, vilket gör att 
hanteringen går snabbare och blir billigare. Även risken för godsskador och stöld 
minskar då lastbärarna har en skyddande funktion (Abrahamsson & Sandahl,  
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1996). Några nackdelar är bland annat att alla transportmedlen måste vara 
anpassade till lastbäraren för att kunna transportera dessa på ett säkert och bra 
sätt. Utrustning måste anpassas för att kunna hantera stora och tunga lastbärare. 
För att det inte ska uppstå väntetider för godset krävs det att det finns många 
lastbärare tillgängliga vilket resulterar i höga kostnader (Lumsden, 2006). Nedan 
presenteras två exempel på olika sorters lastbärare, lastpall/slip-sheets och 
container. 

2.3.1 Lastpall och Slip-sheet 

En vanlig lastbärare är en lastpall och är det vanligaste sättet att lasta och 
transportera gods på (Lumsden, 2006). En lastpall finns i olika varianter och är 
konstruerad så att den lätt kan hanteras med en gaffeltruck. Den mest använda 
pallen i Europa är europapallen och den har måtten 800*1200mm (Lumsden, 
2006). Att sträva efter vid användning av lastpall är att utnyttja pallens maximala 
kapacitet. Fulla lastpallar kan sedan kombineras till fulla containrar (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Det största problemet med europapallen är att den är dåligt 
anpassad till containerns inre mått. En standardcontainer utnyttjas inte maximalt 
vid användning av europapallar därför har det i många andra länder så som i USA 
tagits fram andra mått på lastpallar. Den pall som är mest lämpad för att fylla upp 
en container är den med måtten 850*1100mm (Lumsden, 2006). 

En annan slags lastbärare är slip-sheets, vilket är plattor gjorda av wellpapp, plast 
eller fiber (Mulcahy, 1999). Slip-sheets används liksom lastpallar till att lasta och 
transportera gods. De har vikbara kanter så att de går att dra upp på - och av från 
pallar och truckar. På så sätt kan de underlätta att hantera gods. Slip-sheets finns i 
samma storlekar som det finns för pallar. 

2.3.2 Containrar  

En container är en större lastbärare som används för transporter av gods över hela 
världen (Lumsden, 2006). Containern är utformad så att den enkelt ska kunna 
förflyttas av och mellan olika transportmedel så som lastbil, tåg, fartyg och 
flygplan. En lastbärare måste uppfylla ett antal kriterier för att enligt ISO 
(International Organization for Standardization) få benämnas container. Några av 
dessa kriterier är bland annat att en container måste vara tillräckligt tålig för att 
kunna användas flera gånger om och den ska vara utformad så att den förenklar 
godstransporter som utförs med olika transportmedel utan att omlastning av 
godset behöver göras. Containern ska även ha speciella anordningar som gör det 
möjligt att snabbt och effektivt hantera dem. Containern ska enkelt kunna fyllas 
och tömmas och ska ha en inre volym av minst en kubikmeter (Abrahamsson & 
Sandahl, 1996). Alla behållare som uppfyller dessa krav kan kallas containrar, men 
internationellt så avses ofta ordet container en ISO-container. ISO-container är en 
grupp lastbärare med standardiserade mått, de vanligaste är 20 fots och 40 fots 
containrar (Lumsden, 2006). I det här examensarbetet är det ISO-containrar som 
menas med container.  
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2.4 Totalkostnad 

Jonsson & Mattsson (2005), Aronsson et al., (2004) och Stock & Lambert (2001) 
betonar vikten av att se till logistikens totalkostnad, det vill säga att beakta alla 
kostnader som påverkas av ett visst beslut och inte bara kostnaden för en aktivitet 
eller avdelning. Detta för att de olika kostnaderna påverkar varandra och om en 
kostnad minimeras så kan en annan öka. Olika beslut påverkar även hur bra 
service ett företag kan ge och vilka miljöeffekter som uppstår. Hur bra 
kundservicen är påverkar hur många kunder som företaget kan få och påverkar 
därför intäkterna. Effekten av detta kan beräknas genom att inkludera förlorade 
försäljningsintäkter i kalkylerna, men detta är svårt att beräkna (Aronsson et al., 
2004). Även miljöpåverkan som uppstår på grund av beslut inom logistik är svåra 
att uppskatta (Jonsson & Mattsson, 2005).  

Aronsson et al., (2004) beskriver hur upplägget för att utföra en totalkostnads-
analys kan se ut. Innan alternativ kan tas fram och jämföras behövs förutsättningar 
för olika förändringar undersökas. Först bör det undersökas vilka delar av ett 
företag som påverkas av förändringen, vilket kan uttryckas som att systemet som 
ska undersökas definieras. För att göra detta behövs en bild av hur nuläget ser ut 
och hur det är tänkt att se ut i framtiden. Efter detta ska kraven som ska finnas på 
systemet tas fram. Till exempel behöver service och leveranstid till kund fastställas 
och mål för systemet ska därför sättas upp. Sedan ska systemets omvärld 
undersökas. Detta handlar främst om att se om det sker förändringar i relationen 
mellan systemet och dess omvärld när ändringar i systemet sker. Därefter ska 
beslut tas om hur systemet ska styras efter förändringarna har gjorts (Aronsson et 
al., 2004). 

När förutsättningar har tagits fram ska en utvärdering göras. Då ska det 
framkomma vilka kostnader som påverkas och hur stor påverkan kommer att bli. 
Det är inte alltid lätt att ta fram hur stora kostnaderna kommer att vara i 
framtiden, ett första steg kan vara att ta reda på om kostnader ökar eller minskar. 
Utifrån litteratur kan stöd hämtas om hur kostnader påverkas och hur dessa bör 
beräknas (Aronsson et al., 2004). 

En totalkostnadsanalys behöver anpassas efter situationen, det viktigaste är att alla 
relevanta kostnader finns med (Aronsson et al., 2004).  I andra fall kan det därför 
vara nödvändigt att göra fler eller färre kostnadsuppdelningar än de som görs här.  

2.5 Logistikkostnader 

Logistikkostnader är de kostnader som uppstår på grund av olika aktiviteter i ett 
logistiksystem. Det finns olika sätt att benämna och dela in dessa. Enligt Engblom, 
Solakivi, Töyli & Ojala (2012) delas logistikkostnader vanligtvis upp i kategorierna 
transportkostnad, lagerhållningskostnad, lagerhanteringskostnad och administrativ 
kostnad. De olika kostnaderna har i stort sett samma betydelse i all litteratur men 
de definieras olika bland olika författare (Engblom et al., 2012). Några exempel på 
hur kostnader kan kategoriseras, redovisas i Tabell 1. Som framgår av tabellen så 
har alla författare haft administrativa kostnader som sin egen post, förutom Stock 
& Lambert (2001), de har istället denna som en del av kostnad för lagerstyrning 
och orderhantering. I Jonsson & Mattsson (2005) består lagerhållningskostnaden 
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 av förvarings-, kapitalbindnings- och osäkerhetskostnad, medan lagerhållnings-
kostnaden/hanteringskostnaden i Aronsson et al., (2004) motsvarar 
förvaringskostnaden Jonsson & Mattsson (2005). Aronsson et al., (2004)  betonar 
liksom Jonsson & Mattsson (2005) att det viktigaste inte är hur kostnaderna delas 
in, utan att alla kostnader inkluderas och inga dubbelräknas.  

Tabell 1 Vanligt förekommande logistikkostnader 

Aronsson et al. (2004) Abrahamsson & Aronsson (1999) 

Administrativ kostnad Administrativ kostnad 
Transportkostnad Operativkostnad 

Lagerföringskostnad Kapitalkostnad 
Lagerhållning/hanteringskostnad Transportkostnad 
– Riskkostnad Kommunikations- och IT-kostnad 
– Kostnad för kapitalbindning Emballeringskostnad 
Lagerhållning/hanteringskostnad Övriga kostnader 
Övriga kostnader   

Jonsson & Matsson (2005) Stock & Lambert (2001) 

Transport- och hanteringskostnad Order- och informationskostnad 
Emballeringskostnad Lagerföringskostnad 
Lagerhållningskostnad Transportkostnad 
– Förvaringskostnad Lagerhållningskostnad 

– Osäkerhetskostnad Produktionskostnad 
– Kapitalbindningskostnad   
Administrativ kostnad   
Kapacitetsrelaterade kostnad   
Brist- och förseningskostnad  
Miljökostnad  

 

Kostnaderna som har beaktats för att besvara frågeställningarna är indelade i 
transport-, emballerings-, lagerhållnings-, administrations och kapacitetsrelaterade 
kostnader. Andra kostnader såsom brist- och förseningskostnader samt 
miljökostnader har inte tagits hänsyn till, då de enligt Jonsson & Mattsson (2005) 
är svåra att uppskatta och skulle göra examensarbetet allt för omfattande. 
Informationskostnaden kommer inte att redovisas som en egen kostnadspost utan 
räknas med som en del av de administrativa kostnaderna. I Figur 3 nedan visas 
vilka kostnadsposter som har beaktats för att besvara frågeställning ett och två. 
Därefter följer en beskrivning av de olika kostnadsposterna. 
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2.5.1 Transportkostnader  

Vad som innefattas i transporkostnad varierar mellan olika författare. Jonsson och 
Mattsson (2005) definierar transportkostnader som kostnad för interna och 
externa transporter. Interna transporter består av plockning, intern förflyttning 
och paketering. Kostnaden för interna transporter räknas ibland som en del av 
lagerhållningskostnaden. Externa transporter avser främst lastning, omlastning, 
förflyttning och lossning av transporter mellan olika anläggningar. Aronsson et al., 
(2004) skriver att transportkostnaderna innefattar transporter mellan ett företags 
anläggningar och mellan företag, men inte transporter inom en anläggning. I det 
här examensarbetet läggs kostnaden för interna förflyttningar in under 
förvaringskostnaden, då detta innefattar kostnader för att hantera gods i lagret. 

2.5.2 Emballeringskostnader 

Emballeringskostnader är kostnad för förpackningsmaterial, emballering, 
godsmärkning (Jonsson & Mattsson, 2005) och lastbärare (Aronsson et al., 2004). 
När flergångsförpackningar används tillkommer det kostnader för att returnera, 
lagra och rekonditionera dessa förpackningar samt kostnader för administration, 
såvida inte dessa kostnader läggs under någon annan kostnadstyp (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Emballeringskostnad redovisas inte alltid som sin egen post 
(Abrahamsson & Aronsson, 1999), men då hyran av containrar kan utgöra en stor 
del av kostnaden som påverkas vid beslut om containerhantering, så har 
författarna valt att det kan vara lämpligt att ha det som en egen post.  

Figur 3 Sammanfattning av kostnader 



Teoretiskt ramverk 

 11 

 

2.5.3 Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnader är kostnader som uppstår av att gods förvaras i lager. 
Den delas av Jonsson & Mattsson (2005) in i kapital-, förvarings-, och 
osäkerhetskostnad. 

Kapitalkostnaden är kostnaden för att investera pengar i att ha lagerförda varor. 
Pengarna som har använts till att skaffa lagerhållna varor kan inte användas till 
andra investeringar. Kostnaden motsvaras därför av den förväntade avkastningen 
företaget har på alternativa investeringar (Stock & Lambert, 2001).  

Förvaringskostnaden är kostnader för lagret och de aktiviteter som utförs där. Det 
innefattar kostnad för lagerpersonalen, utrustning, administration, el, interna 
transporter samt avskrivningar för anläggningar. Om lagerplatser hyrs så utgörs 
kostnaden av hyran, som oftast beror det utnyttjade lagerutrymmet (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Då 3PL-företag är specialiserade och utför tjänster åt fler andra 
företag kan de ha större skalfördelar och därmed utföra förvaringsaktiviteter 
effektivare (Ahl & Johansson, 2002). Den här kostnaden kan därför ha stor 
betydelse vid beslut om outsourcing.  

Osäkerhetskostnaden består av fler olika kostnader som beror på den osäkerhet 
och risk som finns med att lagerhålla varor. Artiklar kan gå sönder, bli stulna och 
inkuranta, det vill säga att hållbarhetstiden kan ha gått ut eller att varan blivit 
omodern (Stock & Lambert, 2001). Kostnaden för inkuranta artiklar är lika med 
den inkomst som uteblir då de måste kasseras eller säljas till nedsatt pris. Artiklar 
som har fellevererats eller är felaktiga skapar kostnader för att åtgärda detta. Även 
försäkringar av lagerförda varor är en osäkerhetskostnad (Jonsson & Mattsson, 
2005).  

När ett 3PL-företag tar över containerhanteringen så ökar antalet tillfällen då 
varorna hanteras, eftersom de måste lastas på och av lastbilarna som åker mellan 
3PL-företaget och kundföretaget. Ju fler tillfällen varorna hanteras desto större 
risk för att varorna skadas (Stock & Lambert, 2001), men om 3PL-företaget är 
bättre på att minimera skador så behöver det inte nödvändigtvis innebära att 
osäkerhetskostnaden ökar. 

Lagerhållningskostnader kan även delas in i sär- och samkostnader (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Särkostnader är proportionella till lagervolymen, de sjunker eller 
höjs med volymändringar. Samkostnader däremot ökar eller minskar stegvis mot 
lagervolymen, kostnaderna förändras först när en viss nivå har nåtts. Hela 
kapitalkostnaden är vanligtvis en särkostnad. Risken för att något fel med artiklar 
inträffar blir större när fler artiklar lagerhålls (Aronsson et al., 2004), alltså är 
osäkerhetskostnaden också en särkostnad. I fallet med förvaringskostnaden kan 
den i vissa situationer vara särkostnader och i andra samkostnader. Till exempel är 
avskrivningar för lagerlokaler en samkostnad, medan hyrkostnad för pallplatser är 
en särkostnad (Jonsson & Mattsson, 2005).  
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2.5.4 Administrativa kostnader 

De administrativa kostnaderna avser de kostnader för att administrera logistiken, 
som till exempel fakturering, ordermottagning och löneutbetalningar till 
logistikpersonal (Aronsson et al., 2004). Administrativa kostnader består av 
kostnaden för administrativ personal samt inköp och drift av dator- och 
kommunikationssystem som används i logistikadministrationen (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Då ett företag outsourcar sin containerhantering tillkommer det 
administrativt arbete med att lägga order till 3PL-företaget för att få varor 
inlevererade. Samtidigt kan 3PL-företag ta över en del av det administrativa 
arbetet, vilket kan bli billigare för kundföretaget. 

2.5.5 Kapacitetsrelaterade kostnader 

Kapacitetsrelaterade kostnader består av underhåll, drift och avskrivningar av 
anläggningar (Jonsson & Mattsson, 2005). Dessa är till större del fasta kostnader, 
så det är önskvärt att ha hög utnyttjandegrad så att kostnaderna kan läggas på ett 
stort antal artiklar. Kapacitetskostnaderna tenderar att öka då beläggningen 
varierar, eftersom det behövs mer kapacitet för att hantera variationen. För att 
hantera variationen kan företag bli tvungna att investera i mer kapacitet och 
använda mer övertidsarbete (Jonsson & Mattsson, 2005). Vid outsourcing av 
containerhantering frigörs intern kapacitet som då kan användas till andra 
aktiviteter. Företag kan också använda sig av 3PL-företags kapacitet för att klara 
av volymtoppar, vid exempelvis högsäsong. 
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3 Metod och genomförande 

I följande kapitel beskrivs vilket upplägg examensarbetet har, hur det har genomförts och hur 
data har samlats in. Inledningsvis beskrivs examensarbetets arbetsprocess följt av 
forskningsansats. Sedan presenteras de metoder som har använts för datainsamling och 
dataanalys. Slutligen presenteras hur reliabiliteten och validiteten i examensarbetet har stärkts. 

3.1 Arbetsprocess  

Arbetsprocessen i detta examensarbete ser ut enligt Figur 4 och är uppdelat i fyra 
faser. 

 

Figur 4 Arbetsprocess 

I förarbetsfasen togs kontakt med ett 3PL-företag (hädanefter benämnt företag 
Alfa) som arbetar med transport- och entreprenadtjänster för att bestämma ett 
lämpligt arbetsområde för examensarbetet. Företag Alfa har en kombiterminal där 
de lagrar containrar åt andra företag. Tidigare har Alfa haft ett detaljhandelsföretag 
(hädanefter benämnt företag Beta) som kund, då Alfa har lagrat containrar i 
kombiterminalen innan de har skickats till Betas centrallager. Företag Beta har 
behov av att utöka sin kapacitet vid centrallagret och därför har företag Alfa 
föreslagit att återigen ta över deras containerhantering vid deras centrallager och 
förflytta hanteringen till Alfas kombiterminal som ligger i närheten av 
centrallagret. Alfa har även ett förslag om att de kan bygga ett 3PL-lager vid 
kombiterminalen, där de kan lossa artiklar från containrar och mellanlagra 
artiklarna där åt andra företag, exempelvis Beta. I Alfas kombiterminal så lagras 
endast hela containrar nu men med ett 3PL-lager så skulle Alfa även kunna lossa 
artiklarna ur containrarna och då lagra artiklar på pallar istället. Detta skulle göra 
att hyran för containrarna blir mindre när de inte behöver lagras och det blir 
enklare för Beta och andra företag att hantera volymtoppar då de kan utnyttja 
lagerkapaciteten hos Alfa. Detta är ett exempel på en beslutssituation om 
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outsourcing där hänsyn behöver tas till totalkostnaden. Därför är detta ett lämpligt 
fall att studera för att uppfylla examensarbetets syfte och frågeställningar. 

För att besvara examensarbetets frågeställningar har kostnader tagits fram för tre 
olika scenarion om hur containerhanteringen kan utföras. De olika scenariona 
beskrivs i kapitel 3.3. 

Efter att författarna tillsammans med företag Alfa bestämt ett lämpligt område att 
undersöka så kunde omfång och avgränsningar sättas upp och datainsamling i 
form av fall- och litteraturstudier påbörjas. Litteraturstudier som genomfördes i 
början av examensarbetet var nödvändigt för att hitta lämplig teori kring 
arbetsområdet. Därefter utformades ett teoretiskt ramverk som har använts som 
stöd under hela examensarbetet. Litteraturstudier genomfördes genom att läsa i 
böcker och artiklar för att få ett så bra teoretiskt ramverk som möjligt. Parallellt 
med litteraturstudier gjordes datainsamling på företag Alfa och Beta, där 
observationer har gjorts och intervjuer genomförts med olika personer. 

 
Utifrån informationen som samlats in på företagen har relevant data 
sammanställts och analyserats. Flödeskartor togs fram för de tre scenariona samt 
sammanställning av kostnader som uppstod för respektive scenario. Därefter 
gjordes en totalkostnadsanalys och slutligen kunde syfte och frågeställningar 
besvaras samt slutsatser dras. 

3.2 Forskningsansats 

Teori och empiri, det vill säga insamlad data från verkligheten, kan i 
undersökningar relateras till varandra genom tre olika ansatser, induktion, 
deduktion eller abduktion (Patel & Davidson, 2011). Deduktion utgår från en 
existerande teori som prövas på ett verkligt fall. Vid induktion är det omvänt, 
utgångspunkten är ett verkligt fall som används till att utforma en teori (Patel & 
Davidson, 2011). Abduktion kombinerar inslag från både deduktion och 
induktion. Generella teorier används till att göra observationer av ett fall, sedan 
kan observationerna användas till att utveckla teorin (Alvesson & Sköldberg, 
2008). 

Det går enligt Aronsson et al. (2004) inte att ta fram en modell för 
totalkostnadsanalys som passar för alla situationer, då varje situation har sina 
specifika förutsättningar. Författarna har valt att använda en abduktiv ansats då 
totalkostnadsmodellen behöver anpassas utifrån fallet. Dessutom finns det inte 
någon tidigare totalkostnadsmodell för fall som liknar det här examensarbetet.  

3.3 Fallstudie  

Enligt Patel & Davidson (2011) kan undersökningar göras på många olika sätt. De 
vanligaste sätten är enkätstudie, experiment och fallstudie. Fallstudier innebär att 
en avgränsad situation undersöks och är lämpliga att använda när förändringar och 
processer ska undersökas. När en fallstudie genomförs så används ett 
helhetsperspektiv där så omfattande information som det går ska samlas in (Patel 
& Davidson, 2011). Enligt Yin (2009) är fallstudier användbart när förståelse på 
djupet för en händelse och dess sammanhang ska uppnås, samt när det inte går att 
kontrollera relevanta variabler i en undersökning.  
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Totalkostnadsanalysen behöver anpassas efter omständigheterna i den 
beslutssituation där totalkostnaden ska beräknas (Aronsson et.al., 2004) och det är 
viktigt att ha ett helhetsperspektiv vid analysen (Jonsson & Mattsson, 2005).  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur kostnader påverkas av olika beslut 
vid outsourcing av containerhantering. För att besvara dessa frågeställningar 
behövs följaktligen heltäckande information och därför anser författarna att en 
fallstudie är mest lämpligt i detta fall.  

Författarna har valt att göra en fallstudie på företag Alfa och Beta för att jämföra 
totalkostnaden av containerhantering då aktiviteter outsourcas eller inte. För att 
göra en jämförelse har tre olika scenarion för containerhantering undersökts.  

I Figur 5 visas det första scenariot som också är nuläget. I scenario ett levereras 
containrarna från Göteborgs hamn till Betas centrallager. Utanför centrallagret har 
Beta en tom asfalterad yta som används som en depå där de lagerhåller containrar. 
Därefter så utförs containerlossning, palläggning, mottagnings- kontroll, 
etikettering och lagring i centrallagret när artiklarna behövs. Ingen outsourcing 
sker i detta fall.  

 

 

Det andra scenariot visas i Figur 6, där lagring av containrar har outsourcats till 
Alfas kombiterminal. Containrarna levereras därifrån till Betas centrallager vid 
behov, där artiklarna från containrarna hanteras som i scenario ett.  

Figur 5 Scenario ett 
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Figur 6 Scenario två 

Det tredje scenariot visas i Figur 7, då containrarna levereras till Alfas 
kombiterminal. I kombiterminalen lossas containrarna och skickas direkt tillbaka. I 
det tredje scenariot har Alfa byggt ett 3PL-lager vid kombiterminalen och där 
utförs aktiviteterna containerlossning, palläggning, mottagningskontroll, 
etikettering och lagring av färdiglastade pallar. Pallarna levereras sedan vid behov 
till Betas centrallager. 

Figur 7 Scenario tre 

Det streckade området markerar examensarbetets fokus. I scenario två och tre ska 
gods kunna inlagras i centrallagret utan försening jämfört med scenario ett. 
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3.4 Datainsamling 

För att samla in och analysera data i undersökningar skiljs det på kvalitativa och 
kvantitativa ansatser. Dessa kan vara svåra att definiera exakt, men de kan delas 
upp efter om data kan kvantifieras, alltså samlas in och analyseras i form av siffror 
på ett meningsfullt sätt eller inte, vilket är fallet med kvantitativa studier (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). Med den kvalitativa ansatsen syftas på datainsamling som 
fokuserar på så kallad mjuka data så som intervjuer och bearbetning av 
textmaterial (Patel & Davidson, 2011).  

Ett annat sätt att dela in data enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är i form av primär- 
och sekundärdata. Primärdata är data som samlas in av de som utför 
undersökningen, medan sekundärdata är befintlig data som samlats in tidigare av 
någon annan. 

I den här undersökningen har kvantitativ sekundärdata i form av 
kostnadsuppgifter från de båda företagen, samt kvalitativ primärdata data från 
intervjuer med personer från företagen samlats in. Data som framtagits har 
använts till en totalkostnadsanalys. Bearbetningen av data har främst varit 
kvalitativ, då inga statistiska analyser har genomförts. Med kvalitativa data har de 
kostnader som påverkas av outsourcingen identifierats och därmed besvaras den 
första frågeställningen. Kvalitativ data har även använts för att bestämma hur 
kvantitativa data skulle användas för att beräkna totalkostnaden. Själva 
beräkningen av totalkostnaden är kvantitativ.  

3.4.1 Litteraturstudier 

För att ha möjlighet till att veta mer exakt vad som ska undersökas behövs en 
genomgång av litteratur göras, så att befintlig kunskap kan användas. Med 
bibliotek och dess söksystem kan relevanta böcker och vetenskapliga artiklar fås 
fram (Patel & Davidson, 2011).  Till detta har Högskolan i Jönköpings biblioteks 
söktjänst använts. Sökning gjordes bland annat på ord som container, 
totalkostnadsanalys, total cost analysis, tredjepartslogistik, men det fick inte många 
bra träffar. Därför har författarna letat bland böcker i bibliotekets avdelningar om 
logistik och undersökningsmetod. Det teoretiska material som tagits fram har 
använts för att bearbeta insamlad data från företagen, i syfte att ta fram och 
jämföra totalkostnaderna för de olika alternativa scenariona.  

3.4.2 Intervju 

Intervjuer hos Alfa 

Hos Alfa har författarna haft muntliga intervjuer med fler personer på företaget. 
Dels åkeri- och terminalchefen samt trafikledare/säljare för kombiterminalen, 
affärsområdeschefen för logistik, dels en samarbetspartner som tillhandahåller 
konsulttjänster inom logistik. Intervjuerna har varit av ostrukturerad karaktär där 
författarna inte har följt någon frågelista, utan enbart haft några stödfrågor till sin 
hjälp för att diskuterat arbetet. Detta tillvägagångssätt valdes för att ge ett stort 
svarsutrymme och därmed få ut mer information (Patel & Davidson, 2011). Några  
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av intervjuerna har även spelats in för att se till att ingen viktig information 
missats. Under samtliga intervjuer har båda författarna fört anteckningar. Från 
Alfa erhölls information om hur verksamheten vid kombiterminalen ser ut och 
kostnader som uppstår där. Förutom intervjuerna har författarna haft kontakt via 
e-post och telefon med företaget, där en del ytterligare frågor har ställts för att 
komplettera intervjuerna.  

Intervjuer hos Beta 

Hos Beta har produktionschefen för centrallagret intervjuats. Även i detta fall har 
intervjun varit av öppen karaktär. Under intervjun fick författarna gå en 
rundvandring för att direkt observera flödet i centrallagret. Detta för att få bättre 
förståelse och överblick över flödet. En del av intervjun spelades in för att se till 
att viktig information fångades upp. Under rundvandringen på lagret gjordes dock 
ingen ljudinspelning då det fanns en del bakgrundsljud som gjorde inspelning 
opraktiskt. Författarna hade möjlighet att observera och samtidigt ställa de frågor 
som dök upp under rundvandringen. 

Syftet med intervjuerna var främst att skapa en överblick över flödena i de olika 
scenariona och få reda på vilka olika aktiviteter som utförs. En del kostnader som 
uppstår i scenariona kunde författarna få direkt under intervjuerna, och där det 
behövdes ytterligare information om mer specifika kostnader, kompletterades 
detta med uppgifter som gavs via telefon och e-post.  

I Tabell 2 visas en sammanställning av de intervjuer som har genomförts. 

Tabell 2 Intervjuguide 

INTERVJUOBJEKT TOTAL TID ANTAL TILLFÄLLEN 

Alfa 
 

 

Terminalchef och trafikledare/säljare 45 min 1 

Affärsområdeschef logistik 90 min 1 

Samarbetspartner- tillhandahållning av 
konsulttjänster inom logistik 90 min 3 

Beta 
 

 

Produktionschef 70 min 1 
 

3.5 Dataanalys  

Författarna har först samlat teori från litteraturen för att få en bild av 
arbetsområdet och sedan har information samlats in från företagen för att få en 
bild av hur scenariona skulle utformas.  Anteckningarna och inspelningarna från 
intervjuerna bearbetades genom att relevant information valdes ut och renskrevs. 
Denna information har sedan sammanställts och strukturerats så att beskrivningar 
om hur materialflödet i de olika scenariona ser ut kunde tas fram. Flödeskartor 
togs fram för att visualisera och för att få en tydligare bild av flödet.  
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Den insamlade informationen från litteraturen har under arbetets gång jämförts 
med informationen som samlats in från företagen. I linje med rekommendationer 
från Aronsson et al., (2004) om hur totalkostnadsanalys ska utföras och den 
abduktiva ansatsen har författarna anpassat teorin för att analysera empirin, vilket 
genererade resultatet i examensarbetet.  

Uppgifter om olika kostnader kategoriserades utifrån det teoretiska ramverket och 
sammanställdes i tabeller för att enklare kunna jämföras. Första frågeställningen 
besvarades genom att de insamlade kostnadsuppgifterna från företagen jämfördes 
med teorin om logistikkostnader och utifrån denna information kunde 
kostnaderna som påverkar den totala kostnaden identifieras. Kostnaderna för de 
tre scenariona sammanställdes i tabeller och räknades om så att de uttrycks i 
samma enhet (se uträkningar i kapitel 5.1 och bilaga 1). Med stöd från litteraturen 
om kostnader och totalkostnadsanalys så togs en totalkostnadsmodell fram och 
totalkostnader för de olika scenariona kunde beräknas och jämföras. Därmed 
kunde den andra frågeställningen besvaras.  

 I Figur 8 nedan beskrivs tillvägagångssättet som användes för att ta fram 
examensarbetets resultat. Datainsamling genomfördes i form av litteraturstudier 
och fallstudie, vilket resulterade i teorin och empirin för examensarbetet. Teorin 
användes för att ta fram det teoretiska ramverket som sedan anpassades utifrån 
empirin. Empirin och det teoretiska ramverket användes sedan till dataanalysen 
som slutligen genererade resultatet.  

 

 

 

 

 

3.6 Kvalitet  

För att få ett säkert resultat i en undersökning behöver enligt Patel & Davidson 
(2011) validiteten och reliabiliteten vara god. Att ha god validitet innebär att det 
som är avsikten att undersökas verkligen undersöks och en god reliabilitet innebär 
att de värden som fås fram är korrekta. Reliabiliteten är att mätningarna ska 
motstå slumpmässig påverkan och att samma resultat ska gå att få fram vid olika 
mätningar. God validitet i detta fall uppnås med stöd av ett teoretiskt ramverk om 
logistikkostnader som bygger på tidigare forskning, samt den information som fås 
fram genom intervjuer och observationer på företagen. De olika delkostnaderna 
som använts i undersökningen har i första hand baserats på siffror från företagen 
som undersökts, då arbetet skulle bli allt för omfattande om författarna skulle ta 
fram detta själva. Reliabiliteten bygger på att de kostnadsuppskattningar som 
företagen har gjort och som används i rapporten för att ta fram totalkostnaden är 
korrekta. Under intervjuerna har anteckningar förts samt har samtalen spelats in så 
att det i efterhand har varit möjligt att lyssna på intervjuerna flera gånger, vilket 
säkerhetsställer att det som uppfattats är korrekt (Patel & Davidson, 2011).  

Figur 8 Dataanalys 
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4 Empiri  

I detta kapitel framförs information om hur Betas centrallager ser ut i nuläget och hur de 
hanterar containrar. Fokus ligger på att redovisa hur flödet av artiklar ser ut genom lagret och 
en beskrivning ges av aktiviteterna som ingår i detta flöde. Det ges också en beskrivning av hur 
containerhanteringen sköts i Alfas kombiterminal, samt hur flödet ser ut i ett fall där 
containerhantering har outsourcats till Alfas kombiterminal. 

4.1 Beta  

Företag Beta är en internationell detaljhandelskedja med butiker i över 30 länder 
och bara i Sverige, finns det över 100 butiker. Beta hanterar och lagrar många 
olika artiklar och i Sverige har de ett centrallager där artiklarna hanteras och lagras 
för att sedan skickas vidare till butikerna i Sverige och Finland. Artiklarna som 
levereras till centrallagret kommer lastade i containrar. 

4.2 Flöde i Betas centrallager (Scenario ett) 

Containrarna som ska till företag Betas centrallager anländer i Göteborgs hamn 
med fartyg från olika leverantörer. Containrarna lastas om på lastbilar och 
transporteras direkt från hamnen till Betas centrallager. I Figur 9 nedan visas hur 
flödet av artiklar är genom centrallagret. 

 

Figur 9 Flödeslayout scenario ett 
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4.2.1 Lossning och lagring i depån 

Utanför Betas centrallager finns en depå där containrarna lagras, i väntan på 
lossning av artiklar. I depån lossas containrarna från lastbilarna och staplas på höjd 
med hjälp av en stor truck med lyftkran. Trucken staplar max fyra containrar på 
varandra och det finns plats för cirka 300 containrar totalt. Normalt ligger en 
container i depån i cirka en månad och för dessa containrar betalar Beta en 
containerhyra som är 150 kronor per dygn och container. Trucken som används 
ute i depån för att hantera containrarna har en dieselförbrukning på cirka 20 000 
kronor per månad. När artiklar sedan behöver lossas så flyttar trucken 
containrarna från depån till portarna där lossningen sker.  
  
I nuläget har centrallagret en hög fyllnadsgrad både i centrallagret och i depån, 
vilket försvårar hanteringen av containrar och lastpallar. Bland annat finns det 
rutiner för att containrarna ska staplas så att samma artiklar ska stå i en och 
samma container- stapel, men då det är så hög fyllnadsgrad i depån går detta inte 
att genomföra på ett effektivt sätt. 
 

4.2.2 Ankomst och lossning 

Centrallagret har cirka 30 portar där containrarna anländer och lossas, det vill säga 
att artiklar lastas ur containrarna. Containrarna anländer antigen från depån 
utanför lagret eller från terminalerna på två andra orter i angränsande kommuner 
till den som Betas centrallager ligger i.  

4.2.3 Palletering  

Artiklarna som kommer lastade i containrarna kan antigen stå löst, på slip-sheets 
eller på pall. I samband med att containrarna lossas, det vill säga att artiklar lastas 
ur containrar, så läggs de artiklar som är lösa eller som står på slip-sheets på pall. 
Den pall som används är europapallen. 

4.2.4 Mottagningskontroll och etikettering 

Efter artiklarna har lossats och lagts på pall så vägs, mäts och antalet artiklar på 
pallen räknas. Denna information läggs sedan in i ett affärssystem som i sin tur 
skriver ut en etikett som sätts på pallen. Detta gör att det hela tiden går att hålla 
reda på var pallen befinner sig.  

4.2.5 Inlagring  

Efter mottagningskontroll och etikettering hämtar en truck upp pallen och lägger 
den på ett band där den plastas in. Pallen går även igenom en ID-station där det 
bestäms till vilken del av lagret pallen ska till. Vilken del av lagret pallen ska till 
beror på måtten den har. 
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4.2.6 Plockning och lastning 

För leverans till Betas butiker plockas artiklar ut ur lagret och läggs upp på pall. 
När en pall är klar skickas en signal till en truckförare som plastar in pallen och 
kör ut den till portarna där lastningen för utleverans utförs. 

I Tabell 3 nedan visas vilka kostnader som uppstår i scenario ett och som i 
analyskapitlet jämförs med de andra scenariona. Kostnadsuppgifterna har 
mottagits av företagen vid intervjuerna och via e-post. De kostnader som visas är 
de som är av intresse för att kunna jämföra scenariona och som kommer påverkas 
beroende på scenario. Kostnader som är markerad med X innebär att kostnaden 
är okänd. Anledningen till detta är att författarna inte lyckats få tag i nödvändig 
information för att kunna jämföra dessa med de olika scenariona, men de tas med 
i tabellen för att visa vilka aktiviteter som finns i flödet. 

Tabell 3 Kostnader för scenario ett 

Aktivitet Kostnad 

Lossning Göteborgshamn X 

Lastning Göteborgs Hamn X 

Transport Lastbil X  

Lossning av container, Beta 1200sek (löslastad 40 fot) 

Containerhyra Beta 150sek/container/dygn 

Containerhantering Beta 
(dieselförbrukning) 20 000sek/månad 

Palletering Beta 25sek/pall 

Mottagningskontroll Beta 50sek/orderrad 

Etikettering Beta 2sek/pall 

Inlagring Beta 20sek/pall 
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4.3 Alfa  

Alfa är ett företag som är verksamt i södra Sverige och arbetar bland annat med 
entreprenader, bygg och anläggning, återvinning samt logistik. Alfa bildades på 
1960- talet genom en sammanslagning av flera bolag och består förutom 
moderbolaget av flera dotterbolag, där kombiterminalen drivs av ett av 
dotterbolagen. Alfa har en omsättning på cirka 500 miljoner kronor och har cirka 
120 anställda. Alfas kombiterminal utför kombiterminalstjänster samt lastning och 
lagring åt kunder som använder järnvägstransporter. 

4.4 Flöde i Alfas kombiterminal samt Betas 

centrallager (Scenario två) 

I Figur 10 nedan visas flödet för scenario två. Flödet i kombiterminal i detta 
scenario skulle fungera på samma sätt som det gör idag för Alfas befintliga 
kunder. I detta scenario skulle Alfa ta emot de containrar som ska direkt till Betas 
depå och därmed frigöra kapacitet i depån. Beta skulle då avropa containrar från 
Alfa vid behov. Kombiterminal ligger inom en mils avstånd från Betas 
centrallager, så transportavståndet och därmed leveranstiden är kort.  

Precis som i scenario ett så visar Figur 9 endast flödet för de containrar som ska 
transporteras direkt från Göteborgs hamn till centrallagret och inte de containrar 
som ska mellanlagras i terminalerna på de andra två orterna.  

 

Figur 10 Flödeslayout scenario två 

4.4.1 Lossning 

Alfa tar dagligen emot containrar som anländer med tåg ifrån Göteborgs hamn. 
Kostnaden för att lyfta en container av och på tåg eller lastbilar ligger på 250 
kronor per lyft. Denna summa täcker bland annat in kostnaden för truckar, 
personal och dieselförbrukning.  
 
Alfa eftersträvar att använda så få lyft som möjligt vid hantering av containrarna.  
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När tågen anländer så försöker de i så hög mån som möjligt att lyfta av en 
container samtidigt som en tom container lyfts på tåget, utan att lyfttrucken 
behöver förflytta sig. 

4.4.2 Lagring 

Containrarna ställs sedan i container- staplar efter den ordning de ska levereras, 
med max fem stycken i varje container- stapel. I genomsnitt ligger en container i 
kombiterminalen i tio dagar.  Hyran för att lagra en container i depån är i nuläget 
60 kronor per dygn. En av Alfas nuvarande kunder har 14 dagar på sig att skicka 
tillbaka en container till Göteborgs hamn, från det att den har skickats därifrån. 
Överskrids denna tidsperiod så tillfaller en straffhyra, vilken är stor i förhållande 
till den vanliga containerhyran. Straffhyran betalas av kunden till det rederi som 
containrarna hyrs av. 

4.4.3 Avrop 

Kunden avropar fulla containrar vid behov. Alfa har ett eget åkeri som utför en 
del av containerleveranserna. Kostnaden för transporten från kombiterminalen ut 
till kund är 580 kronor per timme för en lastbil. När kunden har lossat containern 
åker lastbilen tillbaka till kombiterminalen med den tomma containern, för att 
sedan skicka tillbaka den med tåg till Göteborgs hamn.  

I Tabell 4 nedan visas vilka kostnader som uppstår i scenario två och som i 
analyskapitlet jämförs med de andra scenariona. De kostnader som visas är de som 
är av intresse för att kunna jämföra scenariona och som kommer påverkas 
beroende på scenario. De kostnader som är grönmarkerade är samma som för 
scenario ett.  

Tabell 4 Kostnader för scenario två 

Aktivitet Kostnad 

Lossning Göteborgshamn X 

Lastning Göteborgs Hamn X 

Transport Tåg X 

Lossning Alfa 250sek/container 

Platshyra Alfa 60sek/container 

Containerhyra Alfa 150sek/dygn/container 

Lastning Alfa 250sek/container 

Transport Lastbil 580sek/h 

Lossning av container, Beta 1200sek (löslastad 40 fot) 

Palletering Beta 25sek/pall 

Mottagningskontroll Beta 50sek/orderrad 

Etikettering Beta 2sek/pall 

Inlagring Beta 20sek/pall 
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4.5 Flöde med 3PL-lager vid kombiterminalen 

(scenario tre)  

Det tredje scenariot innebär att Alfa ska bygga ett 3PL-lager i anslutning till 
kombiterminalen och ta över containerlossning, palletering, mottagningskontroll, 
etikettering samt lagring av färdigpackade pallar.  

När pallarna sedan avropas av Beta, så är dessa färdiga för direkt inleverans i deras 
centrallager. Beta har då även full kontroll över saldo i kombiterminalen. Då Beta 
har kapacitetsbrist i depån så skulle detta alternativa scenario innebära att depån 
vid centrallagret kan använda sig av Alfas kapacitet, vilket underlättar hanteringen 
av artiklar i centrallagret, i synnerhet vid volymtoppar.  

Hur detta flöde skulle se ut visas i Figur 11 nedan. Figuren i scenario tre visar 
endast flödet för de containrar som ska transporteras direkt från Göteborgs hamn 
till centrallagret och inte de containrar som ska mellanlagras i terminalerna på de 
andra två orterna. 

 

Figur 11 Flödeslayout scenario tre 

I det tredje scenariot anländer containrar till kombiterminalen med tåg. Artiklarna 
lossas från containrarna strax efter att de anlänt och lastats av tåget. Containrarna 
skickas därefter direkt tillbaka till Göteborgs hamn. De tre första dagarna kostar 
det inget att hyra en container, så det tillkommer ingen containerhyra i det här 
scenariot. Artiklarna kommer att som i de tidigare scenariona palleteras, genomgå 
en mottagningskontroll, få en etikett och ställas i lager i väntan på avrop från Beta.  

I Tabell 5 nedan visas vilka kostnader som uppstår i scenario tre och som i 
analyskapitlet jämförs med de andra scenariona. Tabellen redovisar de kostnader 
som används för att jämföra scenariona. De grönmarkerade kostnaderna är 
desamma som i scenario två och de blåmarkerade är desamma i alla scenariona. 
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Tabell 5 Kostnader för scenario tre 

Aktivitet Kostnad 

Lossning Göteborgshamn X 

Lastning Göteborgs Hamn X 

Transport Tåg X 

Lossning Alfa 250sek/lyft 

Hantering av container (Truck, intern transport) 250sek/lyft 

Lossning av container, Alfa 1200sek (löslastad 40 fot) 

Palletering Alfa 25sek/pall 

Mottagningskontroll Alfa 50sek/orderrad 

Etikettering Alfa 2sek/pall 

Inlagring Alfa 18.50sek/pall 

Lagring Alfa 2.00sek/pall/dygn 

Utlagring Alfa 18.50sek/pall 

Lastning Alfa 5.00sek/pall 

Transport Lastbil  580sek/h 

Ankomst/lossning Beta X 

Inlagring Beta 20.00sek 
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5 Analys 

I detta kapitel sammanställs och analyseras empirin från kapitel fyra. Först analyseras de 
kostnader som uppstår i respektive scenario, sedan sammanställs och jämförs kostnaderna i de 
olika scenariona i tabellform. 

5.1 Analys av kostnader 

Författarna redovisar nedan vilka kostnader som uppstår och som påverkar den 
totala kostnaden för containerhantering för varje scenario, och jämför dessa 
mellan de olika scenariona. För att enklare kunna analysera de olika scenariona har 
kostnaderna för aktiviteterna delats upp i olika kostnadsposter.  

5.1.1 Transportkostnader  

Transportsättet skiljer sig åt mellan de olika scenariona, vilket ger olika kostnader. 
Transporten från Göteborgs hamn i scenario ett sker med lastbil direkt till 
centrallagret, medan i scenario två och tre så sker transporten med tåg direkt till 
kombiterminalen. 

Avståndet från Göteborgs hamn till centrallagret respektive kombiterminalen är 
nästan lika långt. Transportkostnaden från Göteborgs hamn blir i scenario ett, 
troligtvis ändå något högre än i de andra två scenariona då transporten istället sker 
med tåg. Detta eftersom tåg generellt sett är mer kostnadseffektivt än lastbil 
(Stock & Lambert, 2001).  

I scenario två och tre så tillkommer det en kostnad för transport av artiklar från 
kombiterminalen till centrallagret. Denna sträcka är dock relativt kort och tar cirka 
20-30 minuter fram och tillbaka. Sedan så tar det en stund för att lossa en 
container och denna tid sätts till cirka 60 minuter. Med en tid på ungefär 90 
minuter och en timkostnad på 580 kronor i timmen (se Tabell 6), så blir 
transportkostnaden för en container 870 kronor. 

5.1.2 Lagerhållningskostnader  

Förvaringskostnad - Kostnaden för trucken som hanterar containrar i 
kombiterminalen och centrallagret i de tre scenariona kategoriserar författarna 
som en förvaringskostnad. Förvaringskostnad är kostnader för lagret och de 
aktiviteter som sker där, så som kostnad för utrustning och lagerpersonal (Jonsson 
& Mattsson, 2005). 

I scenario två och tre har Alfa en kostnad på 250 kronor per lyft och container i 
kombiterminalen och denna summa täcker in kostnaden för truck, 
dieselförbrukning och truckförare. På företag Beta har de ingen framtagen kostnad 
per lyft av en container, däremot har de en kostnad på cirka 20 000 kronor per 
månad för dieselförbrukning av trucken i depån. Eftersom författarna inte har 
någon kostnad för truck och truckförare i scenario ett så blir kostnaden för att 
hantera containrarna i de olika scenariona inte helt jämförbara. 
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Kostnaden för lossning, palletering, etikettering, mottagningskontroll och lagring 
kommer antagligen inte att variera, då hanteringen förväntas vara lika effektiv i de 
olika scenariona.  

Summan av förvaringskostnaderna blir i scenario ett 2500 kronor per container, i 
scenario två 4 800 kronor per container och i scenario tre 5 550 kronor per 
container (se bilaga 1). Scenario två och tre blir något dyrare då det tillkommer 
extra hantering av containrar i kombiterminalen.  

Osäkerhetskostnad och kapitalkostnad - Kapitalkostnaden mellan de olika 
scenariona blir densamma då lagernivåerna inte påverkas av var lagringen sker. 
Osäkerhetskostnaden kan påverkas i scenario tre av att det sker en extra lossning i 
kombiterminalen, innan lossningen sker i centrallagret. Detta leder till att 
artiklarna hanteras oftare och ju fler gånger en artikel hanteras desto större risk 
finns för att skador uppstår (Stock & Lambert, 2001). Den förändringen är dock 
troligtvis av ingen nämnvärd betydelse och osäkerhetskostnaden varierar inte i 
övrigt mellan scenariona, därför bortser författarna från den.  

5.1.3 Emballeringskostnad 

I detta examensarbete består denna kostnadspost av kostnad för containerhyra 
och pallar. Containerhyran i scenario ett och två ligger på 4 500 kronor per 
container och månad. I scenario tre så tillkommer ingen hyra då containrarna 
lossas och skickas tillbaka inom tre dagar. Kostnad för pallar förutsätts inte 
påverkas i större utsträckning mellan scenario ett och två. Troligtvis kommer 
antalet pallar att öka i flödet för scenario tre, men det är osäkert hur mycket. 

5.1.4 Administrativa kostnader  

Det är svårt att uppskatta hur de administrativa kostnaderna påverkas i de 
scenariona som har undersökts i detta examensarbete.  

I scenario två och tre där Alfa kommer att ta över en del aktiviteter från Beta så 
tillkommer det en kostnad för Beta att lägga order till Alfa. Då författarna inte vet 
exakt hur stort arbetet är som ska tas över av Alfa är det svårt att sätta en siffra på 
kostnaden som möjligtvis kan påverkas. Det är okänt om det kommer att bli 
billigare, dyrare eller samma kostnad för Alfa att utföra detta administrativa arbete. 

5.1.5 Kapacitetsrelaterade kostnader 

I scenario tre så kommer Beta att outsourca lossning och hantering av en del 
containrar, vilket kan göra det enklare för Beta att hantera variationer i volymen, 
speciellt vid högsäsong. Beta kan då utnyttja sin egen kapacitet bättre, vilket kan 
sänka kapacitetskostnaderna. I scenario tre så kommer det även krävas 
investeringar från Alfa för att bygga ett nytt 3PL-lager i anslutning till 
kombiterminalen. Det finns för närvarande ingen uppskattning på vad det skulle 
kosta att bygga lagret. 
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5.2 Sammanställning av kostnader 

I Tabell 6 nedan så redovisas en sammanställning av alla kostnader som uppstår i 
respektive scenario. Kostnadspost markerad med X i tabellen är som nämnts 
tidigare en okänd kostnad och kommer därför inte att tas hänsyn till vid 
beräkningarna. För lastning och lossning i Göteborgs hamn så utgår författarna 
från att kostnaden kommer att vara samma i alla tre scenariona så därför tas inte 
dessa med vid beräkningarna och i tabellerna nedan. De grönmarkerade rutorna 
visar att kostnaden inte förekommer i det specifika scenariot. De aktiviteter som 
är blåmarkerade är de som ger upphov till transportkostnader, de rosamarkerade 
ger upphov till emballeringskostnader och de ofärgade ger upphov till 
förvaringskostnader. 

Tabell 6 Sammanställning av kostnader för de tre scenariona 

 Scenario ett Scenario två Scenario tre 

Aktivitet Kostnad Kostnad Kostnad 

Transport Tåg  X X 

Transport Lastbil  X   

Lossning Alfa  250sek/lyft 250sek/lyft 

Platshyra Alfa  60sek/dygn/ container  

Containerhyra Alfa  150sek/dygn/container  

Lastning Alfa  250sek/lyft  

Hantering av container (Truck, 
intern transport) 

  250sek/lyft 

Lossning av container Alfa   1200sek/container 

Palletering Alfa   25sek/pall 

Mottagningskontroll Alfa   50sek/orderrad 

Etikettering Alfa   2sek/pall 

Inlagring Alfa   18sek/pall 

Lagring Alfa   2sek/pall/dygn 

Utlagring Alfa   18.5sek/pall 

Lastning Alfa   5sek/pall 

Transport Lastbil   50sek/container 580sek/h 

Containerhantering Beta 
(dieselförbrukning) 

20 000sek/månad   

Containerhyra Beta 150sek/container/dygn   

Lossning av container Beta  1200sek/container 1200sek/container  

Palletering Beta  25sek/pall 25sek/pall  

Mottagningskontroll Beta 50sek/orderrad 50sek/orderrad  

Etikettering Beta 2sek/pall 2sek/pall  

Ankomst/lossning   X 

Inlagring Beta 20sek/pall 20sek/pall 20sek/pall 
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För att kunna göra en jämförelse mellan de tre scenariona så har kostnaderna 
omformulerats så att de uttrycks i samma enhet, se Tabell 7 nedan. I det här fallet 
används enheten kronor per container och månad. Författarna har utgått från att 
en 40 fots container går att lasta med 25 stycken europapallar och att den 
genomsnittliga lagringstiden i depån, respektive kombiterminalen i scenario ett 
och två för en container är 30 dagar. En sammanställning av beräkningarna finns i 
bilaga 2.  

Tabell 7 Sammanställning av kostnader för de tre scenariona, per container och 

månad 

 
Scenario ett Scenario två Scenario tre 

Aktivitet Kostnad Kostnad Kostnad 

Transport Tåg 
 

(-) X (-) X 

Transport Lastbil  (+) X     

Lossning Alfa   250sek/cont./lyft 250sek/cont./lyft 

Platshyra Alfa   1800sek/ container    

Containerhyra Alfa  4500sek/container   

Lastning Alfa   250sek/cont. lyft   

Hantering av container (Truck, 
intern transport) 

    250sek/cont./lyft 

Lossning av container Alfa     1200sek/container  

Palletering Alfa     625sek/container 

Mottagningskontroll Alfa     125sek/ container  

Etikettering Alfa     50sek/container 

Inlagring Alfa     462.5sek/container 

Lagring Alfa     1500sek/container  

Utlagring Alfa     462.5sek/container 

Lastning Alfa     125sek/container 

Transport Lastbil    870sek/ container  870sek/ container 

Containerhantering Beta 
(dieselförbrukning) 

20000sek/månad     

Containerhyra Beta 4500sek/ container      

Lossning av container Beta  1200sek/container 1200sek/container   

Palletering Beta  625sek/container 625sek/container   

Mottagningskontroll Beta 125sek/container 125sek/container   

Etikettering Beta 50sek/container 50sek/container   

Ankomst/lossning   (-) X 

Inlagring Beta 500sek/container 500sek/container 500sek/container 
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Kostnaden för dieselförbrukningen i depån ligger på ungefär 20 000 kronor per 
månad och är en kostnadspost som uttrycks i kronor per månad och inte i kronor 
per container. Beta har inte tagit fram någon kostnad för hantering av en enskild 
container och utifrån de uppgifter författarna har fått är det svårt att uppskatta hur 
mycket hanteringskostnaden per container uppgår till då containrarna hanteras 
olika mycket. Containrarna i depån staplas på varandra, så för att komma åt en 
container kan det vara nödvändigt att flytta en container som ligger över en annan 
för att komma åt en som ligger under. En viss container kanske hanteras/lyfts 
flera gånger medan en annan container kanske inte behöver flyttas mer än när den 
kommer till depån och när den ska lossas.  

I Tabell 6 så är kostnadsposten mottagningskontroll definierad som kronor per 
orderrad. I Tabell 7 utgår författarna från att det går 10 pallar på en orderrad och 
då det ryms 25 pallar i en container så blir kostnaden för mottagningskontrollen 
125 kronor per container. Plus- och minustecknen i Tabell 7 indikerar att 
kostnaden blir högre respektive lägre för det specifika scenariot. 

5.3 Totalkostnad  

Författarna har beräknat totalkostnaden genom att addera alla kostnader i Tabell 7 
för respektive scenario och sedan multiplicera alla kostnader med 
containervolymen per månad. I scenario ett multipliceras inte dieselförbrukningen 
med containervolymen eftersom denna kostnad inte gäller för en container utan 
för alla containrar under en hel månad. 

Eftersom depån har en maxkapacitet av 300 containrar och en container i 
genomsnitt står 30 dagar i depån samt att depån har närmare 100 procent 
utnyttjandegrad så utgår författarna från att antalet containrar som står i depån 
under en månad är 300 stycken. I scenario två och tre utgår författarna från 
samma volym.  Med utgångspunkt i dessa beräkningar så fås totalkostnaderna som 
visas i Tabell 8 nedan.    

Tabell 8 Totalkostnad 

 
Scenario ett Scenario två Scenario tre 

Volym Totalkostnad Totalkostnad Totalkostnad 

300 containrar 2 120 000sek/månad 3 051 000sek/månad 1 926 000sek/månad 

5.3.1 Riskanalys av totalkostnader 

Då en del kostnader i sammanställningarna för de tre scenariona är okända och en 
del kostnader är uppskattningar så finns det en del osäkerhet i beräkningarna av 
totalkostnaderna. För att visa hur totalkostnaderna skulle påverkas om 
delkostnader skulle ändras så har författarna tagit fram några exempel på hur 
mycket olika delkostnader skulle behöva variera för att ett annat scenario skulle få 
lägst eller högst totalkostnad. Beräkningar för dessa finns i bilaga 3. 
Förvaringskostnaderna för dessa beräkningar är hämtade från bilaga 1.   
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Exempel ett, förvaringskostnad: 

Om förvaringskostnaden skulle öka lika mycket i alla scenarion, så skulle ökningen 
behöva vara över 21 procent för att ett annat scenario än scenario tre ska ha lägst 
totalkostnad. I detta fall med en 22 procents ökning av förvaringskostnaden så får 
scenario ett lägst totalkostnad. I Tabell 9 visas totalkostnaderna vid en ökning på 
22 procent. 

Tabell 9 Ökning av förvaringskostnad 

Scenario ett Scenario två Scenario tre 

2 279 750sek/månad 3 357 720sek/månad 2 280 645sek/månad 

Exempel två, containerhyra: 

Containerhyran behöver minska med mer än 14 procent för att ett annat scenario 
ska ha lägst totalkostnad. Med en minskning av containerhyran på 15 procent så 
får scenario ett lägst totalkostnad. I Tabell 10 visas totalkostnaderna vid en 
minskning av 15 procent. 

Tabell 10 Minskning av containerhyra 

Scenario ett Scenario två Scenario tre 

1 917 500sek/månad 2 848 500sek/månad 1 926 000sek/månad 

Exempel tre, ökning/minskning av containrar: 

Om antalet containrar ökar eller minskar men de övriga delkostnaderna är 
desamma som förut så är det fortfarande scenario tre som har lägst totalkostnad 
och scenario två med högst totalkostnad. Totalkostnaderna vid en halvering och 
en fördubbling av antalet containrar visas i Tabell 11 respektive Tabell 12. 

Tabell 11 Halvering av containervolym 

 

Scenario ett Scenario två Scenario tre 

Volym Totalkostnad Totalkostnad Totalkostnad 

150 containrar 1 070 000sek/månad 1 525 500sek/månad 963 000sek/månad 

 

Tabell 12 Fördubbling av containervolym 

 

Scenario ett Scenario två Scenario tre 

Volym Totalkostnad Totalkostnad Totalkostnad 

600 containrar 4 220 000sek/månad 6 102 000sek/månad 3 852 000sek/månad 

Som det framgår av exemplen ovan så skulle det behöva ske en betydande ändring 
av en enskild delkostnad för att det skulle bli andra scenarion som får lägst 
totalkostnad. Detta gäller i synnerhet förvaringskostnaden som behöver öka mest 
och som är den kostnad som har uppskattats vilket gör den mer osäker, medan 
containerhyran är en avtalsbestämd kostnad och det är inte så sannolikt att det 
skulle ske någon större förändring av den.  
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6 Diskussion och slutsatser 

I det här kapitlet framför författarna en diskussion och reflektion av resultatet utifrån teorin som 
har använts. Även upplägget och de metoder som har använts i examensarbetet diskuteras. 
Slutligen så framför författarna sina slutsatser samt rekommendationer för fortsatta studier. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur kostnader för olika aktiviteter 
som är kopplade till containerhantering varierar i olika beslutssituationer. För att 
uppfylla detta syfte har författarna undersökt och jämfört tre scenarion för 
containerhantering.  

För att uppfylla syftet har författarna utgått från följande frågeställningar: 

1. Vilka är delkostnaderna som påverkar den totala kostnaden för 
containerhantering? 

2. Hur ska totalkostnaden för containerhantering beräknas och blir 
totalkostnaden högre eller lägre vid outsourcing? 

För att besvara frågeställningarna har två företag använts som exempel. 

6.1.1 Vilka är delkostnaderna som påverkar den totala kostnaden för 
containerhantering? 

De kostnader som författarna har identifierat som påverkar den totala kostnaden 
är lagerhållningskostnader, transportkostnader, emballeringskostnader, 
administrativa kostnader samt kapacitetsrelaterade kostnader. Författarna har 
kommit fram till alla kostnadsposter varierar mellan de olika scenariona i någon 
utsträckning, de som varierar mest är lagerhållningskostnaden och 
emballeringskostnaden. Även transportkostnaden varierar, men denna kostnad är 
inte lika stor. De administrativa kostnaderna och kapacitetsrelaterade kostnader 
påverkas troligtvis också men i hur stor utsträckning, är svårt att beräkna. 

Vad gäller lagerhållningskostnader så blir förvaringskostnaden betydligt högre i 
scenario två och tre i jämförelse med scenario ett. I scenario två blir 
förvaringskostnaden dyrare då det tillkommer ett extra lossnings- och 
lastningstillfälle av containrar samt en platshyra i kombiterminalen. I scenario tre 
så tillkommer extra aktiviteter för inlagring, lagring, utlagring i kombiterminalen 
samt lastning av färdiga pallar.  Denna extra hantering kan även leda till en ökad 
osäkerhetskostnad (Stock & Lambert, 2001) men antas inte bli påverkad i någon 
högre grad. Kapitalkostnaden förblir densamma i alla scenariona. 

Containerhyran som utgör emballeringskostnaden är densamma i scenario ett och 
två och uppstår på grund av att containrarna förvaras under en längre tid. I 
scenario tre så finns det ingen containerhyra då containrarna inte förvaras i 
kombiterminalen utan de skickas tillbaka inom så kort tid att det inte tillkommer 
någon containerhyra. Även pallar ingår under kostnad för emballering och som 
det nämnts tidigare så antas antalet pallar inte variera mellan scenario ett och två, 
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därmed blir kostnaden detsamma. Det kommer troligtvis finnas fler pallar i 
scenario tre och därmed blir det en högre kostnad. Det är dock osäkert hur många 
fler pallar det skulle finnas.  

Transportkostnaden från Göteborgs hamn till Beta respektive Alfa skiljer sig åt, 
men hur stor denna skillnad är, vet författarna inte exakt då Beta inte ville uppge 
några kostnader för transport av containrar till deras centrallager. Författarna 
ansåg att det inte skulle tillföra examensarbetet något värde att räkna ut 
transportkostnaden för tåg från Göteborgs hamn till kombiterminalen i scenario 
två och tre. Dels då det inte finns någon kostnad att jämföra med och dels att den 
inte skulle vara exakt då transportkostnaden ofta varierar mellan de kontrakt olika 
företag har. 

Det tillkommer också en transportkostnad i scenario två och tre för transport 
mellan kombiterminalen och centrallagret då containrar respektive pallar 
transporteras. Den totala transportkostnaden i scenario två och tre kan bli lägre än 
i scenario ett om kostnadsbesparingen för att transportera med tåg och inte med 
lastbil väger upp kostnaden för den extra transporten mellan kombiterminalen och 
centrallagret.  

De administrativa kostnaderna kommer troligtvis att öka i scenario två och tre 
men det är osäkert i hur hög grad.   

De kapacitetsrelaterade kostnaderna som främst ändras är i scenario tre. I scenario 
tre kommer att Alfa att behöva täcka kostnaden för att bygga 3PL-lagret, vilket i 
slutändan kommer att skapa kostnader för kundföretagen. Lönsamheten i scenario 
tre påverkas av hur mycket det kan kosta att bygga ett 3PL-lager. Om fler företag 
än Beta väljer att outsourca aktiviteter till Alfa kan kostnaden slås ut på större 
volymer av artiklar. 

6.1.2 Hur ska totalkostnaden för containerhantering beräknas och blir 
totalkostnaden högre eller lägre vid outsourcing? 

Som det beskrivs i litteraturen bör först nuläget undersökas och alternativ till detta 
tas fram (Aronsson et al., 2004). Författarna har kommit fram till att för att få en 
bra överblick och för att enklare beakta alla kostnader som är relevanta så bör en 
tydlig bild skapas över hur flödet ser ut. För att uppnå detta har författarna tagit 
fram vilka aktiviteter som ingår i containerhanteringen i nuläget och i alternativa 
scenarion. Sedan har kostnader för dess aktiviteter tagits fram. Dessa 
sammanställdes i tabeller och räknades om så att de blev jämförbara. Därefter 
summerades kostnaderna så att totalkostnaderna för de olika alternativen togs 
fram.  

I Tabell 13 nedan visas hur en sammanställning av aktiviteter och kostnader kan 
ställas upp för att beräkna totalkostnaden. Tabellen har med olika aktiviteter från 
de olika scenarion som har undersökts i det här examensarbetet. 
Färgmarkeringarna är de samma som i Tabell 6 och 7. När en totalkostnadsanalys 
ska genomföras kan en tabell som denna användas för att se vilka aktiviteter och 
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kostnader som finns. Vid behov kan aktiviteter läggas till eller tas bort, till exempel 
så som har gjorts i den här tabellen med kassering och administration. Dessa har 
lagts till för att dessa kostnader finns med och troligtvis påverkas av outsourcing, 
även om författarna inte har haft med dessa kostnadsuppgifter i beräkningarna. 
Att använda den här tabellen kan underlätta jämförelse och visa hur aktiviteter 
driver kostnader. 

Tabell 13 Totalkostnadsmodell 

Aktivitet Kostnad 

Transport till centrallager   

Transport till kombiterminal   

Lossning kombiterminal   

Platshyra kombiterminal   

Containerhyra kombiterminal   

Lastning Kombiterminal   

Transport från kombiterminal till centrallager   

Hantering av container   

Lossning av container kombiterminal   

Palletering kombiterminal    

Mottagningskontroll kombiterminal   

Etikettering kombiterminal   

Inlagring kombiterminal   

Lagring kombiterminal   

Utlagring kombiterminal   

Lastning kombiterminal   

Transport Lastbil    

Containerhantering centrallager    

Containerhyra centrallager   

Lossning av container centrallager   

Palletering, centrallager    

Mottagningskontroll centrallager   

Etikettering centrallager   

Ankomst/lossning   

Inlagring, centrallager  

Administration  

Kassering  

 

I det här fallet med de tre scenariona så blev scenario tre, då outsourcing sker, det 
scenario med lägst totalkostnad. Scenario två som också är ett alternativ för 
outsourcing blev däremot det med klart högst totalkostnad. Om outsourcing ger 
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lägre eller högre totalkostnad beror på vilka aktiviteter som outsourcas och vilka 
besparingar som kan göras på detta. Som visades med exempel i analysen så kan 
det eventuellt bli lägre kostnad med att inte outsourca om tillräckligt stora 
ändringar sker i vissa kostnader.  

6.2 Metoddiskussion 

Valet att använda en fallstudie anser författarna var lämpligt då en jämförelse 
mellan olika scenarion skulle genomföras och där ett helhetsperspektiv behövde 
användas för att samla in så mycket information som möjligt. Författarna valde att 
använda sig av företag Beta som exempel då de redan tidigare varit kund hos Alfa. 
Beta kunde egentligen vara vilket annat företag som helst med en liknande 
verksamhet och där ett beslut i en liknande situation behöver tas. Då Beta var i 
behov av att gör någon förändring så kom Alfa med ett förslag att ta över och 
sköta en del av deras containerhantering och författarna valde att använde Beta 
som ett scenario. Även andra 3PL-företag skulle kunna använda ett liknande 
upplägg för att hantera kunders containrar. 

6.2.1 Insamling av data 

Det metodval som har använts har bestått dels av intervjuer och observationer 
och dels av litteraturstudier. 

Intervjuer har genomförts med flera personer på två olika företag vilket har gett 
fler infallsvinklar och därmed gjort det enklare att få mer heltäckande information. 
Intervjuerna var av öppen karaktär, vilket bidrog till att de intervjuade fick ett 
friare svarsutrymme. Däremot så hade ett mer strukturerat upplägg kunnat ge svar 
på mer specifika frågor och därmed mer relevant information fås ur intervjuerna. 
Då hade eventuellt inte lika mycket kontakt via telefon och e-post behövts för att 
komplettera den information som tidigare fåtts fram under intervjuerna.  

Observation hos Beta förenklade förståelsen för flödet i centrallagret och depån, 
vilket var utgångsscenariot för examensarbetet. Detta underlättade för att se vad 
som skulle påverkas vid ett eventuellt beslut om outsourcing.  

De litteraturstudier som gjordes behövdes för att kunna diskutera och analysera 
resultatet.  Litteraturen har även varit ett stöd under hela examensarbetets gång, då 
det har gett vägledning för hur undersökningen skulle genomföras samt hur 
frågeställningarna skulle besvaras. Det hade kunnat vara bättre om mer litteratur 
hade hittats för att ge mer vägledning om hur till exempel en totalkostnadsanalys 
ska genomföras.  

6.2.2 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten bygger på att författarnas observationer och att de kostnadsuppgifter 
som fåtts från företagen är korrekta. Författarna önskar att de hade haft möjlighet 
att få tillgång till fler uppgifter från Beta, då detta hade förbättrat reliabiliteten för 
scenario ett. Informationen från Alfa var mer omfattande och stärkte reliabiliteten 
mer. Reliabiliteten har förstärkts ytterligare av att intervjuer och samtal har förts 
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med flera olika personer på företagen, vilket har gett heltäckande information om 
hur flödena i scenariona skulle fungera. Anteckningar av båda författarna och 
inspelning av en del av intervjuerna samt uppföljning av intervjuerna med e-post 
och telefonkontakt har säkerhetsställt att information från företagen har uppfattats 
korrekt. 

Intervjuer med ett flertal personer samt den öppna karaktären dessa hade, har 
även stärkt validiteten i examensarbetet, då detta minskat risken att relevant 
information har förbisetts. Stöd från litteraturen om totalkostnadsanalys och 
logistikkostnader har varit till hjälp för att avgöra vilka kostnader som är relevanta 
att undersöka. 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är möjligheten att generalisera resultatet i en 
fallstudie begränsad då få fall undersöks. Patel & Davidson (2011) framhåller att 
generaliserbarheten beror på hur väl utvalda fallen eller fallet är ur en population 
av fall. Författarna har studerat ett enskilt fall om containerhantering utifrån 
uppgifter från två företag. Detta fall har inte valts ut ur någon population vilket 
kan begränsa generaliserbarheten.  

Det exakta resultatet om vilka scenarion som får högre eller lägre kostnad än de 
andra är därför inte generaliserbart. Hur stora olika kostnader är eller skulle vara 
kan variera mellan olika företag, till exempel kan transportkostnaden vara 
annorlunda med andra avstånd eller så kan lagringskostnaden vara lägre med 
kortare lagringstider. Även strukturen för flödet kan vara annorlunda i ett annat 
fall om förutsättningarna är annorlunda. I det här examensarbetet låg 
kombiterminalen och 3PL-lagret nära centrallagret, vilket ger korta leveranstider 
från terminalen. I ett fall med längre leveranstider kan det behöva beaktas vilken 
påverkan detta kan ha på flödet. Vilket scenario som är mest kostnadseffektivt kan 
därför variera, vilket även gäller med andra faktorer som kan påverka hur 
containerhanteringen bör skötas. För att kunna får fram ett generellt resultat 
behöver flera företag undersökas. Tillvägagångssättet för att ta fram 
totalkostnaden kan däremot vara lämpligt att använda på liknande fall, då det 
bygger på metoden för totalkostnadsanalys som är beskriven i litteratur.  

Utifrån totalkostnaderna i Tabell 8 så framgår det att skillnaden är stor i jämförelse 
mellan de tre scenariona, men då flera av kostnaderna som använts inte är 
fullständiga så finns det en osäkerhet runt kostnaderna. I scenario ett så räknas 
inte flera av de kostnader med, som faktiskt finns. En av dessa är 
förvaringskostnaden för truck och kostnaden för truckförare i depån, i scenario 
två och tre är dessa inräknade i summan 250 kronor per lyft. Då denna kostnad 
inte finns med i scenario ett så är egentligen förvaringskostnaden högre än vad 
som visas. I scenario två så saknas inte förvaringskostnader som det gör i scenario 
ett och därmed är resultatet mer exakt. I scenario tre så saknas kostnaden för 
lossning vid centrallagret. Författarna antar att denna kostnad blir lägre i scenario 
tre än i scenario ett och två då det inte är containrar som lossas med bland annat 
lösa artiklar utan det är färdigpaketerade pallar som lossas istället. 

För att göra en mer utförlig och exakt jämförelse i de tre scenariona så hade 
författarna behövt ha tillgång till fler och mer exakta kostnadsuppgifter. Exempel 
på kostnader som är svåra att ta fram goda uppskattningar för, är de administrativa  
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kostnaderna. För att kunna uppskatta dessa behövs administrativa 
personalkostnader och uppgifter om hur mycket administrativt arbete påverkas. 
För att ta fram dessa behövs ett mer omfattande arbete dels från författarna och 
dels från företagen då de behöver ta fram mer specifika kostnader för enskilda 
arbetsuppgifter.  

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

I det här examensarbetet har författarna undersökt hur containerhantering kan se 
ut i tre olika scenarion och tagit fram vilka delkostnader som påverkas och varierar 
beroende på scenario. Författarna har använt och anpassat totalkostnadsmodellen 
från litteraturen för att ta fram den totala kostnaden för containerhanteringen i de 
olika scenariona.  

I undersökningen så blev scenario tre det billigaste alternativet. Då en del 
kostnader inte har kunnat tas med i beräkningarna så ger det en viss osäkerhet om 
totalkostnaden i scenario tre är helt korrekt, vilket även gäller för de andra 
scenariona. För scenario tre behövs det dessutom byggas ett 3PL-lager, vilket 
kräver investeringar och ökar behovet av samarbete mellan företagen. Det är 
därför lämpligt att mer noggrant undersöka kostnaderna för containerhanteringen 
i scenario två och tre samt ta fram hur mycket det skulle kosta att bygga 3PL-
lagret för att se vilket scenario som är mest lönsamt. 

Utifrån de beräkningar som gjorts och resultat som tagits fram är det inte helt 
säkert att avgöra vilket scenario som bör tillämpas. Om beslut ska tas utifrån det 
billigaste alternativet så bör scenario tre väljas, men det finns fler faktorer som kan 
påverka beslutet och som bör beaktas. Examensarbetet har avgränsats till en 
begränsad del av flödet av containrar för Beta. Det är den del av flödet som 
förändras mellan scenariona som har undersökts och eventuell påverkan på resten 
av flödet har inte beaktats.  

För att en situation med outsourcing som i scenario två och tre ska kunna fungera 
behövs ett starkt förtroende mellan 3PL-företaget och dess kundföretag. Kunden 
måste kunna lita på att få sina artiklar i tid och i rätt skick. Kommunikationen 
mellan företagen måste fungera, annars blir det svårt att få samarbetet som 
outsourcing i den här situationen behöver för att fungera.  

Beta har utöver lagring av containrar i depån även containrar lagrade i terminaler 
på två andra orter och där tillkommer det kostnad för lagring, transport och hyra 
av dessa containrar. Författarna har utgått från att hanteringen av dessa containrar 
inte tas över av Alfa i scenario två och tre, då de är utanför examensarbetets 
omfång och de har därför inte tagits med i beräkningarna. Eventuellt skulle det 
vara fördelaktigt att även en del av dessa containrar outsourcas till Alfa i scenario 
två och tre och då skulle även kostnaderna för dessa containrar behöva beräknas. 

6.3.1 Vidare forskning 

Utifrån befintlig teori har examensarbetet bidragit till att visa hur en 
totalkostnadsanalys kan användas, för att beräkna kostnaden för olika sätt att 
hantera containrar på. Examensarbete har även visat att det är möjligt att få lägre 
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kostnader med outsourcing, men fler studier behöver göras för att få ett mer 
generellt resultat. Författarna har i tabellform visat vilka kostnader som kan uppstå 
i olika scenarion. För undersökning av liknande fall kan tillvägagångssättet och 
tabellerna som användes i detta examensarbete tillämpas. Utifrån de 
kostnadsposter som tagits fram kan fler kostnader läggas till eller vissa tas bort 
och anpassas vid en totalkostnadsanalys utifrån andra företags situationer.  

Författarna rekommenderar också för framtida studier att det undersöks ifall det 
blir någon påverkan på övriga delar av flödet än det som har studerats i detta 
examensarbete. Även andra konsekvenser för verksamheten av beslut om 
outsourcing bör utredas. För fallet som har undersökts bör scenario ett och tre 
undersökas mer djupgående och fler kostnadsuppgifter tas fram.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 Beräkning av förvaringskostnad 

 

Scenario ett Scenario två Scenario tre 

Aktivitet Kostnad (kr) Kostnad (kr) Kostnad (kr) 

Lossning Alfa 
 

250 250 

Platshyra Alfa 
 

1800 
 

Hantering av container  
(Truck, intern transport)   

250 

Lossning av container, Alfa 
  

1200 

Palletering Alfa 
  

625 

Mottagningskontroll Alfa 
  

125 

Etikettering Alfa 
  

50 

Inlagring Alfa 
  

462.50 

Lagring Alfa 
  

1500 

Utlagring Alfa 
  

462.50 

Lastning Alfa 
  

125 

Lastning Alfa 
 

250 
 

Lossning av container Beta  1200 1200 
 

Palletering Beta  625 625 
 

Mottagningskontroll Beta 125 125 
 

Etikettering Beta 50 50 
 

Inlagring Beta 500 500 500 

Summa (förvaringskostnad) 2500 4800 5550 

 

Bilaga 2 Kostnader uttryckt i samma enhet 

Aktivitet Kostnad ursprunglig Multipliceras med 
Kostnad per 

container och 
månad 

Platshyra Alfa 60sek/dygn/ container 30 dagar 1800sek 

Containerhyra Alfa/Beta 150sek/dygn/container 30 dagar 4500sek 

Transport Lastbil 580sek/h 1.5 timme 870sek 

Inlagring Alfa 18.50sek/pall 25 pallar 462.50sek 

Utlagring Alfa 18.50sek/pall 25 pallar 462.50sek 

Lastning Alfa 5sek/pall 25 pallar 125sek 

Palletering Alfa/Beta 25sek/pall 25 pallar 625sek 

Mottagningskontroll 
Alfa/Beta 

50sek/orderrad 
*25 pallar x 0.1 
orderrad/pall 

125sek 

Etikettering Beta 2sek/pall 25 pallar 50sek 

Inlagring Beta 20sek/pall 25 pallar 500sek 

* 1 orderrad = 10 pallar, 1 pall= 0.1 orderrad. 



Bilagor 

 43 

 

Bilaga 3 Beräkningar för riskanalys 

Beräkning av ändringar av containerhyran: 
 
Containerhyran för alla containrar under en månad = 4500 sek *300 pallar = 1 350 
000 sek   
Skillnad i kostnad mellan lägsta och nästlägsta totalkostnaden (scenario ett och 
scenario två) = 2 120 000 – 1 926 000 sek = 194 000 sek 
För att överkomma skillnaden behöver kostnadsminskningen därför vara = 194 
000/1 350 000 ≈ 14.4 procent. 
 
Beräkning av ändring av förvaringskostnad: 
 
Skillnaden mellan förvaringskostnaden för alla containrar under en månad i 
scenario tre och scenario ett måste öka med mer än 194 000 sek för att scenario 
ett ska ha lägst totalkostnad.  
Förvaringskostnad scenario tre – förvaringskostnad scenario ett = 5 550*300 – 
2 500*300 sek = 915 000 sek  
Kostnadsökningen behöver då vara = 194 000/915 000 ≈ 21.2 procent. 

 


