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Sammanfattning 

För företag som är verksamma inom distributions- och lagringsbranschen är logistik ett 

centralt begrepp. Logistik kan ses som läran om effektiva materialflöden. Materialflöden i 

försörjningskedjor sker dels internt i verksamheten och dels genom transporter mellan 

leverantörer och kunder. I ett logistiksystem är det oftast transporter som har störst negativ 

miljöpåverkan, men transporter medför även kostnader vilket kräver planering av 

resursanvändningen. Planeringen sker på olika nivåer och några av de besluten handlar om att 

sträva efter ökad fyllningsgrad i transportmedlet och konsolidering av leveranser. Därmed 

samordnas och effektiviseras material- och informationsflödet. 

Syftet med studien är att identifiera och beskriva problem kopplade till leveranser och 

tillhörande material- och informationsflöde. Studien syftar även till att studera och analysera 

hur leveranserna kan förbättras för att dessa flöden ska bli effektivare samt bidra till en 

minskad miljöpåverkan. För att få en djupare förståelse för studiens problemställning har ett 

specifikt byggprojekt i Norrland fungerat som referensobjekt. 

Studien är genomförd som en fallstudie vid Materialservice i Nässjö. Materialservice är ett 

logistikföretag som ansvarar för att försörjningen av järnvägskomponenter säkras under lång 

tid. Materialservice har tidigare setts som en extern leverantör, en egen del, men tillhör nu 

Trafikverket. För att kunna genomföra denna studie har data samlats in genom intervjuer, 

observationer samt litteraturstudier. Genom att samla in data på dessa sätt har studiens 

författare kunnat skapa sig en helhetsbild över verksamheten för att få en bättre förståelse för 

problemområdet som studerats. Insamlad data har legat till grund för nulägesbeskrivningen. 

Nulägesanalysen har sedan gjorts med hjälp av kopplingar mellan nulägesbeskrivningen och 

den teoretiska referensramen. I nulägesanalysen har problemområden identifierats och 

analyserats genom att studera bakomliggande orsaker. 

Rekommendationer till Materialservice för leveransförbättringar i syfte att uppnå effektivare 

material- och informationsflöden är att skapa en högre grad av samordnade leveranser, införa 

ett RFID-system för bättre materialspårbarhet, inleda ett närmare samarbete med 

entreprenörer, planera och utnyttja befintliga transportlösningar samt se över 

försörjningslösningen. Vidare ges rekommendationer på hur Materialservice kan utveckla 

LOK-snurran och vad som kan göras för att lindra osäkerheten kring vilka kostnadsposter som 

bör inkluderas i de totala logistikkostnaderna. Studiens författare har även valt att ge allmänna 

rekommendationer till Materialservice, vilka är rekommendationer som uppdagats i samband 

med intervjun med kontrakterad entreprenör på det projekt som studerats. Förhoppningen är 

att dessa kan vara till hjälp vid kommande projekt. Framtagna rekommendationer beskrivs 

mer noggrant i avsnitt 7.1 och 7.2. 

De framarbetade rekommendationerna kan hjälpa Materialservice att förbättra sina leveranser 

för att skapa ett effektivare material- och informationsflöde.  



 
 

Abstract 

Logistics is a central concept for companies active in the distribution and storage industry. 

Logistics can be seen as the science of efficient material flow. Material flows in supply chains 

take place both internally and by transports between suppliers and customers. It is usually 

transports that have the greatest negative impact on the environment in a logistic system. 

Transports also generate costs, which require planning of resources. Planning takes place at 

different levels and some of the decisions are about striving for increased fill rate in the 

carrier and consolidation of deliveries. Therefore, coordinated and efficient material- and 

information flow are highly important. 

The purpose of the study is to identify and describe issues related to deliveries and the 

associated material- and information flow. The study also aims to study and analyse how 

deliveries can be improved for these flows to be more efficient and contribute to a reduced 

environmental impact. A specific construction project in northern Sweden acted as the 

reference object to get a deeper understanding of the study's problem. 

The study was conducted as a case study at Materialservice in Nässjö. Materialservice is a 

logistics company responsible for securing the supply of railway components secured for a 

long time. Materialservice has previously been seen as an external supplier, a separate part, 

but now belongs to Trafikverket. To carry out this study, the data was collected through 

interviews, observations and literature studies. By collecting data in this way the study's 

author has been able to create an overall picture of the business to gain a better understanding 

of the problem area studied. The collected data were the basis for the current situation 

description, which in turn was the basis for the situation analysis. The situation analysis was 

created with the help of connections between the current situation description and the 

theoretical framework. In the current situation analysis, problem areas are identified and 

analysed by studying the underlying causes. 

Recommendations to Materialservice for improvements in deliveries in order to achieve an 

efficient material and information flow are: to create a higher degree of coordinated 

deliveries, introducing an RFID system for improved material traceability, closer cooperation 

with entrepreneurs, planning and use of existing transport and reviewing the supply solution. 

It also provides recommendations on how Materialservice can develop LOK-snurran and what 

can be done to alleviate the uncertainty surrounding the cost items that should be included in 

the total logistics costs. The study's author has also chosen to give general recommendations 

to Materialservice. These recommendations emerged during the interview with the 

entrepreneur on the project studied and can hopefully be useful in future projects. Developed 

recommendations are described in more detail in section 7.1 and 7.2. 

The recommendations given can hopefully help Materialservice to improve their deliveries to 

create a more efficient material- and information flow. 

 

  



 
 

Ordlista 

Detta avsnitt presenterar en lista med förklaringar av den terminologi som används i studien 

och som läsaren behöver ha förståelse för. Dessa begrepp kommer senare att återkomma i 

rapporten. 

 

Avhjälpande underhåll Åtgärdande av besiktningsanmärkning, akut 

felavhjälpning samt skador, olyckor och brott som 

uppstår under entreprenadtiden. 

EDI Electronic Data Interchange. Data överförs mellan 

två datorsystem på ett fördefinierat och standardiserat 

format (Mattsson, 2012). 

Edicom   Sidosystem som är kopplat till affärssystemet M3. 

Entreprenadlager Lager nära anläggningen för artiklar med krav på 

snabb försörjning, hög tillgänglighet och/eller låg 

kapitalkostnad. 

Etableringsplats Plats där kontrakterad entreprenör förvarar och lastar 

av material på byggarbetsplatsen 

Europapall Standardiserad träpall som utgör standardpall vid 

lastningar 

Försörjningspunkt Materialservice samlade resurser och tillgångar för 

att säkra försörjningslösningen. Omfattar material 

med krav på lägre tillgänglighet och/eller hög 

kapitalkostnad. Tanken är att vi kan leverera 

snabbare när det finns behov.  

Incoterms En serie av internationellt accepterade handelstermer 

som reglerar köparens och säljarens ansvarsområden 

vad gäller transporter och transportkostnader, 

riskåtaganden och dokumentation (Jonsson & 

Mattsson, 2011). 

Kolli   En försändelse. 

LOK-snurran Materialservice egenframtagna beräkningsmetod för 

transporter till kund 

Leveransprecision Den utsträckning i vilken leverans har kunnat ske vid 

utlovad tidpunkt (Mattsson, 2012).  



 
 

M3 Affärssystem som används på Trafikverket 

Materialservice.  

Materialkatalog Katalog där man kan handla tekniskt godkänt 

järnvägsmaterial på nätet 

Paketgods   Godsvikt mellan ett och 100 kg (Lumsden, 2012). 

Partigods   Godsvikt mellan ett och fem ton (Lumsden, 2012). 

Plocklista Lista där alla rader per ordernummer samt 

lagerplatsordning återfinns. 

Plockorder Förmedlar information om vilket material som ska 

plockas samt adress dit materialet ska levereras 

(Jonsson & Mattsson, 2011). 

Status 10 Leveransstatus som talar om att plockningen inte är 

påbörjad. 

Status 20 Leveransstatus som talar om att plockningen är 

påbörjad men inte färdig. 

Styckegods   Godsvikt mellan 100 kg och ett ton (Lumsden, 2012). 
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1. Inledning  
Dagens globala affärsmiljö gör att företag ständigt måste effektivisera sina processer för att 

vara konkurrenskraftiga på marknaden. Hageback & Segerstedt (2004) menar att fokus i allt 

högre grad ligger på företagets försörjningskedja och logistik. För företag som är verksamma 

inom distributions- och lagringsbranschen är effektivisering av de logistiska processerna ett 

centralt begrepp. Logistik kan ses som läran om effektiva materialflöden (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Materialflöden i försörjningskedjor sker dels internt i verksamheten och dels 

genom transporter mellan leverantörer och kunder (Mattsson, 2012).  

I ett logistiksystem är det oftast transporter som har störst negativ miljöpåverkan (Pazirandeh 

& Jafari, 2013). Transporterna har en negativ påverkan på miljön genom föroreningar, 

utsläpp, trängsel och buller. Ubeda, Arcelus & Faulin (2010) menar att företag kan få en mer 

positiv miljöpåverkan genom att se över och göra ändringar i sina logistikssystem. Jonsson & 

Mattsson (2011) menar att några av de beslut som är aktuella handlar om att sträva efter ökad 

fyllningsgrad i transportmedlet och konsolidering av leveranser. 

De flesta transporterna är godstransporter, vilka syftar till att flytta gods över geografiskt 

spridda områden (Jonsson & Mattsson, 2011). Transporter medför kostnader, vilka uppstår 

vid förflyttning av godset, närmare bestämt vid förflyttning, lastning, omlastning och lossning 

(Lumsden, 2012). Transportkostnaderna kan minskas genom samordning. Jonsson & 

Mattsson (2011) benämner samordning av små sändningar till större flöden som konsolidering 

av leveranser och menar att konsolidering kan utföras på olika sätt. Genom samordning kan 

antalet transporter minskas, vilket även har en positiv inverkan på miljön.  

Det är inte bara materialflödet som är viktigt inom logistiken, utan effektiva 

informationsflöden är minst lika viktiga och direkt kopplade till materialflödena (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Grabara, Kolcun & Kot (2014) betonar vikten av att ha ett bra 

informationssystem även när det kommer till logistik och tillhörande transporter. 

Informationssystemet är av stor betydelse och kan ses som ett slags nervsystem som kopplar 

ihop det specifika företaget med dess externa miljö. Grabara et al. (2014) skriver att den 

vanligaste informationen som rör transporter är information om vilken typ av transportmedel 

som är mest lämplig, information om last, leverantör och mottagare samt starttid och sluttid 

för leveranser. Genom att se över sina leveranser och göra ändringar i sina logistikssystem 

kan effektivare flöden skapas. 

 

1.1 Problemdiskussion 
Godstransporter medför kostnader och konsekvenser för miljön. En nyckelfråga för företag är 

på vilket sätt godset kan transporteras för att få så kostnadseffektiva transporter som möjligt 

samtidigt som hänsyn till miljön tas. Jonsson & Mattsson (2011) menar att samordning kan 

minska antalet transporter, vilket i sin tur även har en positiv inverkan på miljön. Effektiva 

godstransporter är möjligt genom samordning och kombination av de olika trafikslagen väg, 

järnväg, flyg och sjöfart. För en verksamhet som kännetecknas av distribution och lagring där 
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leveranser från centrallager sker dygnet runt, året runt är det fördelaktigt att ha effektiva 

leveranser. Problematiken ligger i att verksamheten inte enbart består av ett centrallager utan 

tillhandahåller även material från olika nationella lager och direkt från tillverkande leverantör 

till olika geografiska belägna destinationer. Inte alltför sällan är avstånden väldigt långa och 

platserna dit materialet ska levereras är besvärliga och svåråtkomliga. Frågan att ställa sig är 

hur leveranser av gods till olika projekt kan förbättras för att skapa effektivare material- och 

informationsflöden. 

För att kunna identifiera leveransförbättringar i syfte att skapa ett effektivt material- och 

informations flöde för en verksamhet krävs en grundlig förståelse för hur den aktuella 

verksamheten fungerar. Den aktuella verksamheten i studien karakteriseras av en 

kostnadseffektiv försörjningskedja med hög transparens och trygga leveranser.  

 

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att identifiera och beskriva problem kopplade till leveranser och 

tillhörande material- och informationsflöde. Studien syftar även till att studera och analysera 

hur leveranserna kan förbättras för att dessa flöden ska bli effektivare samt bidra till en 

minskad miljöpåverkan. För att få en djupare förståelse för studiens problemställning har ett 

specifikt byggprojekt i Norrland fungerat som referensobjekt. Med syftet som utgångspunkt 

har sedan tre forskningsfrågor utvecklats. Dessa är: 

1. Vad karakteriserar ett flöde inom distributions- och lagringsindustrin? 

2. Hur kan leveranser förbättras för att skapa effektiva flöden? 

3. Hur kan effektiva flöden bidra till minskad miljöpåverkan? 

 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att endast identifiera och analysera leveranser och tillhörande material- 

och informationsflöde vid transport och leverans till ett specifikt byggprojekt i Norrland. 

Returflöden är inte inkluderade i studien. Vidare studeras transporter och leveranser från 

verksamhetens nationella lager, centrallagret och direkt från leverantör, vilket exkluderar 

leveranser från försörjningspunkter och entreprenadlager. 

På grund av att studien genomförs under en begränsad tid kommer eventuell implementering 

av analyser och rekommendationer inte att ingå i studien.   
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2. Metod 
Detta kapitel presenterar metoder samt beskrivningar av metoder som kan användas vid en 

forskningsstudie. Kapitlet ämnar beskriva studiens tillvägagångssätt för att skapa en 

förståelse för hur studien genomförts. Vidare avslutas kapitlet med ett diskussionsavsnitt 

angående studies validitet och reliabilitet. 

2.1 Forskningssyfte 
Enligt Saunders, Lewis & Thornhill, A (2012) beskriver forskningssyftet i vilken detaljnivå 

studien kommer att utföras och är därför en allmän plan om hur forskningsfrågorna kommer 

att besvaras. Studien kan antingen ha ett explorativt syfte, deskriptivt syfte eller ett explanativt 

syfte Det är också möjligt att skapa en blandning av dessa syften (ibid). 

2.1.1 Explorativ studie 

Saunders et al. (2012) skriver att målet med en explorativ studie är att upptäcka idéer och 

insikter. Den svarar normalt på frågorna "varför" och "hur". För att kunna genomföra en 

explorativ studie måste det finnas en förståelse om vilka variabler som är relevanta. Wallén 

(1996) menar att det behövs en bestämning av vad som behöver undersökas och få en 

förståelse av vad som hör respektive inte hör till problemet. Enligt Saunders et al. (2012) kan 

en explorativ studie göras på olika sätt: att utföra en litteratursökning, intervjuer med experter 

inom det aktuella området, djupintervjuer med individer eller genom att använda 

fokusgrupper. 

2.1.2 Deskriptiv studie 

Målet med en deskriptiv studie är, enligt Saunders et al. (2012), att beskriva egenskaper eller 

funktioner. Denna typ av forskning svarar på frågorna "vad" och "vem". Det är därför 

nödvändigt att, inte bara ha en förståelse om vilka variabler som är relevanta, utan att även 

förstå de relevanta variablerna (ibid). 

2.1.3 Explanativ studie 

Målet med en explanativ studie är att fastställa orsak-verkan-länkar eller med andra ord 

tillfälliga relationer. En förklarande studie gör det möjligt att svara på frågan "vad händer om" 

(Saunders et al. 2012). Wallén (1996) beskriver studier av denna karaktör som varför-

problem. Denna typ av forskning kan vara svår att utföra, eftersom den kräver en förståelse av 

sambandet mellan variablerna.  

2.1.4 Studiens forskningssyfte 

Syftet med studien är att identifiera och beskriva problem kopplade till leveranser och 

tillhörande material- och informationsflöde. Studien syftar även till att studera och analysera 

hur leveranserna kan förbättras för att dessa flöden ska bli effektivare samt bidra till en 

minskad miljöpåverkan. Litteraturstudier, intervjuer och observationer har legat till grund för 

den insamlade informationen. Formuleringen av forskningsfrågorna och den valda metoden 

för att samla in information gör att ett explorativt forskningssyfte använts. 
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2.2 Forskningsansats 
Efter att ha beslutat om forskningssyfte är nästa steg att besluta om vilken ansats studien ska 

ha. Saunders et al. (2012) presenterar två olika ansatser: deduktiv ansats och induktiv ansats. 

Det ska även beslutas huruvida studien ska vara kvalitativ eller kvantitativ. Dessa begrepp 

kommer att beskrivas i nedanstående avsnitt. 

2.2.1 Deduktiv ansats 

Saunders et al. (2012) menar att en deduktiv ansats involverar förståelse och utveckling av 

teori. I en deduktiv ansats testas en hypotes mot empiri. Denna hypotes kommer sedan att 

formas till en teori med hjälp av akademisk litteratur. Teorin i sin tur omprövas och testas 

med hjälp av empirisk data, vilket gör den deduktiva ansatsen till en vanligt förekommande 

forskningsansatsansats vid vetenskapliga studier (ibid).  

2.2.2 Induktiv ansats 

En induktiv ansats tillämpas genom att skapa teorier, baserade på empirisk data, och koppla 

dessa formulerade teorier till akademisk litteratur. Syftet med en induktiv ansats är att få en 

förståelse för problemet och används därför oftast vid förklaringar av nya problemområden. 

(Saunders et al., 2012) 

2.2.3 Abduktiv ansats 

En tredje forskningsansats är den abduktiva ansatsen, som enligt Wallén (1996) är en 

blandning av den deduktiva ansatsen och den induktiva ansatsen. Med en abduktiv ansats 

antingen modifieras en befintlig teori eller så produceras en ny. Den abduktiva ansatsen är 

inte lika vanligt förekommande då den kräver djupgående kunskap om det aktuella 

forskningsområdet (ibid). 

2.2.4 Kvalitativ forskning 

Saunders et al. (2012) menar att kvalitativ forskning är subjektiv och innebär en djup 

förståelse för hur, vad och varför saker händer. Syftet är att söka efter icke-statistiska resultat 

och data kan samlas in genom djupintervjuer, gruppdiskussioner eller fokusgrupper. Den 

metod som används för att analysera materialet är konceptualisering och kan sägas uttrycka 

innebörden genom ord (ibid.). Wallén (1996) skriver att det finns skilda uppfattningar om just 

kvalitativa studier och att dessa bör kunna motiveras väl.   

2.2.5 Kvantitativ forskning 

Saunders et al. (2012) menar att kvantitativ forskning, till skillnad från kvalitativ forskning, är 

objektiv och endast en generalisering av kunskap. Denna typ av forskning innebär att 

statistiska resultat eftersöks och det kan uppnås genom att använda statistik och matematik för 

att studera siffror och kategorier (ibid). 

2.2.6 Studiens forskningsansats 

Litteraturstudierna, intervjuerna och observationerna som gjorts för att samla in information 

användes till att skapa en nulägesbeskrivning för att få en förståelse kring problemområdet. 

Nulägesbeskrivningen låg sedan till grund för den nulägesanalys som gjorts genom att 

jämföra nuläget med den teoretiska referensramen. Detta för att kunna upptäcka idéer och 

insikter för att kunna dra slutsatser baserade på nulägesanalysen. Tillvägagångssättet för 
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studiens genomförande har en blandning av en deduktiv och en induktiv forskningsansats, 

varav studien har en abduktiv forskningsansats.  

Vidare har informationen samlats in med hjälp av kontinuerliga intervjuer med anställda vid 

företaget samt observationer både vid det aktuella projektet och vid studieföretaget, vilket gör 

att studien varit en kvalitativ studie. Litteratursökningen har till största delen resulterat i 

kvalitativ information med ett inslag av kvantitativ informationsinsamling. Genom att 

använda både en kvalitativ och kvantitativ ansats för att samla in information har en djupare 

förståelse kring problemområdet kunnat skapas. 

 

2.3 Forskningsstrategi 
I föregående avsnitt presenterades det valda forskningssyftet samt den valda 

forskningsansatsen. Valet av forskningssyfte och forskningsansats kommer att ha ett stort 

inflytande på forskningsstrategin. Enligt Yin (2009) är de vanligaste forskningsstrategierna: 

experiment, enkät, undersökning av arkiv, historik samt fallstudier. Tabell 1 visar möjliga 

forskningsstrategier. Valet av strategi beror på hur forskningsfrågorna är formulerade, 

huruvida de beteendestyrda händelserna kräver kontroll samt om fokus ligger på nutida 

händelser eller inte (ibid). 

 

Tabell 1. Forskningsstrategier med faktorer som påverkar val av strategi. 

Källa: Yin (2009), s.8. 

Strategi 
Formulering av 

forskningsfråga 

Kräver de beteendestyrda 

händelserna kontroll? 

Ligger fokus på 

nutida händelser? 

Experiment Hur & Varför Ja Ja 

Enkät Vem, Vad, Var, Hur 

många, Hur mycket 

Nej Ja 

Undersöka arkiv Vem, Vad, Var, Hur 

många, Hur mycket 

Nej Ja/Nej 

Historik Hur, Varför Nej Nej 

Fallstudie Hur, Varför Nej Ja 

 

Alla strategier kommer inte att bidra till att besvara varje forskningsfråga. Det finns många 

sätt att utveckla en forskningsstrategi. I denna studie är forskningsfrågorna formulerade som 

vad och hur och fallstudie är en relevant metod att använda.  En mer detaljerad beskrivning av 

denna metod följer. 

2.3.1 Fallstudie 

Saunders et al. (2012) menar att fallstudier kan användas i explorativa och explanativa studier, 

eftersom det ger svar på frågor som varför, när, vad och hur. Frågorna kommer också att ge 

forskaren en god förståelse för problemet. En fallstudie är, enligt Saunders et al. (2012), ett 

sätt att utforska och utmana befintlig teori, vilket kan ge upphov till nya forskningsfrågor. Det 

finns olika tekniker för att samla in data till fallstudier, men intervjuer, observationer, 
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dokumentanalys och frågeformulär är de mest användbara metoderna. En fallstudie ger en 

djup förståelse för komplexa beteenden och processer. Resultatet av en fallstudie kan med 

fördel säkerställas med hjälp av triangulering, vilket innebär att två eller flera oberoende 

källor används för att säkra informationen (ibid). Wallén (1996) anser att fallstudier är 

fördelaktiga att använda eftersom man studerar skeenden under verkliga förhållanden.   

2.3.2 Studiens forskningsstrategi 

Studiens forskningsstrategi är baserad på en studie vid Trafikverket Materialservice. 

Fallstudie var den mest passande metoden på grund av att informationen kommer från 

intervjuer, observationer och litteraturstudier. Med hjälp av dessa informationskällor har en 

helhetsbild över hur leveranserna och tillhörande material- och informationsflödet fungerar i 

dagsläget kunnat skapas, vilket i sin tur bidragit till en djupare kunskap om problemområdet. 

Fallstudie är lämplig som forskningsstrategi även med avseende på syftet och hur 

forskningsfrågorna är formulerade. Studien har för avsikt att hitta svar på vad som 

karakteriserar ett flöde inom distributions- och lagringsindustrin, hur leveranser kan förbättras 

för att skapa effektiva flöden samt hur effektiva flöden kan bidra till minskad miljöpåverkan. 

 

2.4 Datainsamling 
Saunders et al. (2012) skriver att insamlad data endast kan ses som forskningsmaterial om det 

samlats in och tolkats systematiskt. Vidare menar författarna att datainsamling antingen kan 

vara primär eller sekundär. En beskrivning av vad de olika termerna betyder beskrivs nedan.  

2.4.1 Primärdata 

Primärdata är data som samlats in för att lösa det aktuella problemet. Enligt Saunders et al. 

(2012) är intervjuer, enkäter och observationer vanliga datainsamlingsmetoder att använda vid 

insamling av primärdata. 

En intervju kan beskrivas som ett samtal med ett syfte. Intervjuer gör det lättare att samla in 

relevant data som är giltig och tillförlitlig för de aktuella forskningsfrågorna (Saunders et al. 

2012). Saunders et al. (2012) presenterar tre olika typer av intervjuer; semi-strukturerade 

intervjuer (lista med teman att diskutera), ostrukturerade intervjuer (informellt, utan 

förutbestämda frågor) eller strukturerade intervjuer (lista med förutbestämda frågor). 

Noggranna förberedelser är en viktig del i denna typ av datainsamling. Intervjuaren ställs 

inför personlig kontakt och det finns ingen andra chans att göra ett första intryck.  

Vid utförandet av intervjun råder Saunders et al. (2012) intervjuaren att försöka undvika att 

vara partisk. Det är lätt hänt att intervjuarens kommentarer, ton eller annat icke-verbalt 

beteende kan påverka hur den som intervjuas svarar på frågorna. Detta kan i sin tur påverka 

validiteten och reliabiliteten i svaren. 

Saunders et al. (2012) menar att enkäter bygger på att fråga respondenter samma 

förutbestämda frågor, vilket gör det möjligt att samla in stora urval av uppgifter på ett 

effektivt sätt. Det är viktigt att ställa frågor som bara ger den information som behövs för 

forskningen. Frågorna bör, enligt Saunders et al. (2012), ha en tydlig design med 

formuleringar som förklarar syftet med studien och kan vara både öppna och listade. Öppna 
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frågor ger respondenterna mer frihet i sina svar och kan också ge ett mer djupgående svar. 

Med andra ord, respondenterna besvarar frågorna på sitt eget sätt. Ett frågeformulär med 

listade frågor ger respondenterna flera svar att välja mellan och är lätta att sammanställa 

(ibid).  

Observationer innebär att man studerar vad folk faktiskt gör istället för att läsa om det. 

Saunders et al. (2012) menar att det är en fördelaktig datainsamlingsmetod då det är enklare 

att undvika partiskhet. En nackdel är dock att det kan vara både kostsamt och tidskrävande. 

Det finns två olika typer av mänskliga observationer: deltagande observation och strukturerad 

observation. Deltagande observation innebär att deltagaren studeras i en normal miljö utan 

specifika instruktioner. Strukturerad observation innebär att frekvensen av olika handlingarna 

observeras (ibid). 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som har samlats in tidigare för något annat ändamål (Saunders et 

al., 2012). Fördelen med att använda sekundärdata är att det är effektivt både tidsmässigt och 

kostnadsmässigt. Sekundärdata kan, enligt Saunders et al. (2012), delas in i tre olika typer: 

dokumentär sekundärdata, enkätbaserad sekundärdata och sekundärdata med multipla källor. 

Dokumentär sekundärdata kan till exempel vara rapporter, bilder, anteckningar från olika 

möten etc. Enkätbaserad sekundärdata är, precis som namnet avslöjar, data som samlats in via 

olika enkäter och frågeformulär medan den sista typen är en kombination mellan dokumentär- 

och enkätbaserad sekundärdata (ibid). 

2.4.3 Studiens datainsamling 

Studien grundar sig på både primärdata och sekundärdata. Intervjuer och observationer har 

används för att samla in primärdata då intervjuer gör det lättare att samla in relevant data som 

är giltig och tillförlitlig för den aktuella studien. Litterastudier utgör den största delen av 

sekundärdata som använts, men information har även samlats in från Trafikverkets intranät. 

Den insamlade informationen har legat till grund för analyser, rekommendationer och 

slutsatser.  

Den första intervjun, som genomfördes vid första besöket i Nässjö, var en strukturerad 

intervju med förutbestämda frågor för att studiens författare skulle få en helhetsbild över 

verksamheten så tidigt som möjligt. Övriga intervjuer som genomfördes under studiens gång 

har varit både ostrukturerade och semistrukturerade, det vill säga, det har funnits bestämda 

områden att diskutera kring. Frågorna har vid dessa intervjuer formulerats och anpassats efter 

respondenten och dennes expertisområden. Ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer 

kunde användas eftersom studiens författare skapat sig en djupare förståelse kring 

problemområdet. Frågorna och frågeområdena har diskuterats med flera respondenter inom 

olika kompetensområden för att kunna få en så detaljerad och korrekt bild av verkligheten 

som möjligt. Bilaga 1 visar den första strukturerade intervjun som genomfördes vid första 

besöket i Nässjö.  

Vid första besöket på Materialservice i Nässjö var intentionen att försöka få en så beskrivande 

bild av nuläget som möjligt, vilket gjorde att studiens författare tog del av kunskap och 

expertis av flertalet anställda med varierande ansvarsområden längs värdekedjan. Alla fick ta 
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del av de förutbestämda frågorna som sedan besvarades genom presentationer och 

diskussioner med berörda personer. Anställda vid Trafikverket Materialservice och 

Trafikverket i Luleå har intervjuats under studiens gång. Studiens författare har även valt att 

intervjua kontrakterad entreprenör i det aktuella projektet för att få en ytterligare dimension 

till arbetet och få möjligheten att se problemen ur en annan synvinkel (bilaga 2). Utöver de 

strukturerade och semistrukturerade intervjuerna har frågor och funderingar med berörda 

personer kontinuerligt ställts och diskuterats genom hela studien (bilaga 1). Respondenter och 

kontaktpersoner har tills största del valts ut med hjälp av rekommendationer från redan 

intervjuade personer. 

Observationer vid Trafikverket Materialservice verksamhet och det aktuella projektet har 

gjorts för att studiens författare skulle kunna se hur allt fungerar med egna ögon och på så vis 

kunna skapa en egen uppfattning om nuläget. Observationerna var av deltagande karaktär där 

deltagarna studerades i deras normala miljö utan specifika instruktioner. Allt för att kunna få 

en så rättvis bild av verksamheten som möjligt. 

Litteraturstudier har varit den största källan till insamlad sekundärdata och har samlats in 

genom artikelstudier och annan tryckt litteratur. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av 

både tryckt och elektronisk litteratur, där PRIMO vid Luleå tekniska universitet utgjort den 

största och mest använda databasen. För artikelstudierna har databasen Emerald använts.  

Sekundärdata är information som samlats in tidigare för något annat ändamål, vilket gör att 

informationen använts och behövt anpassas till den aktuella studiens syfte. Data, bestående av 

bland annat interna dokument, har även samlats in från Trafikverkets intranät där 

informationen varit av både kvalitativ och kvantitativ karaktär.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Saunders et al. (2012) definierar validitet som att det som mäts faktiskt är avsett att mätas. 

Vidare menar författarna att validitet kan delas upp i intern validitet och extern validitet. 

Intern validitet undersöker orsak-verkan-samband medan extern validitet undersöker huruvida 

studiens resultat kan generaliseras till andra relevanta organisationer eller branscher. Utöver 

den interna och externa validiteten är det viktigt att ta hänsyn till i vilken utsträckning 

resultaten faktiskt mäter vad det är tänkt att dem ska göra (ibid).  

Reliabilitet betyder stabilitet i mätningarna eller med andra ord, upprepade mätningar bör ge 

samma resultat (Saunders et al., 2012). Reliabiliteten uttrycker alltså mätnoggrannheten. Det 

finns ett antal hot att överväga som kan göra resultaten mer opålitliga: fel ämne, partiskhet i 

val av ämne, observatörsfel och partiskhet hos observatören. Hög reliabilitet i studien kan 

uppnås om flera oberoende mätningar ger samma resultat (ibid).   

2.5.1 Studiens validitet och reliabilitet 

Studien har som bekant genomförts som en studie vid Trafikverket Materialservice. På grund 

av att Trafikverket är ensam av sitt slag i Sverige och därigenom tillhör en egen bransch är det 

svårt att avgöra huruvida analyser, rekommendationer och resultat är användbara för andra 

företag. Det går inte riktigt att jämföra med andra företag och verksamheter hur olika flöden 
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och problematiken kring dessa hanteras. Detta är dock någonting som kan ligga till grund för 

vidare forskning, exempelvis genom att genomföra likartade studier för liknande 

branschverksamma företag. 

Intervjuer, observationer och litteraturstudier har använts och kombinerats för att samla in 

relevant information som kan stärka studiens validitet och reliabilitet. Frågor och 

frågeområden har delgetts olika anställda med olika kunskapsområden för att få tillgång till 

information som beskriver verksamheten så rättvist som möjligt.  

Studien är till stor del grundad på kvalitativ information som samlats in via intervjuer och 

presentationer med och av anställda inom olika verksamhetsområden, både vid den berörda 

verksamheten i Nässjö, vid Trafikverket i Luleå samt med kontrakterad entreprenör. Detta har 

gjort att studiens författare kunnat ta del av kunskap kring verksamheten från olika 

synvinklar. Den insamlade informationen har, efter den sammanställts, delgivits berörda 

personer för eventuell korrigering av felaktig information och felaktiga uppfattningar. 

Informationen har även, till den grad det varit möjligt, jämförts med data från Trafikverkets 

intranät. 

Tabell 2 sammanfattar studiens metodik. 

Tabell 2. Sammanfattning av studiens metodik.  

Metod Vald inriktning 
Forskningssyfte Explorativ studie 

Forskningsansats 
Abduktiv ansats med information av både kvalitativ och 

kvantitativ karaktär 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Datainsamling 
Strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer, 

observationer samt litteraturstudier 

 

Nulägesanalysen har gjorts med hjälp av kopplingar mellan nulägesbeskrivningen och den 

teoretiska referensramen och är baserad på områdena flödesproblematik, logistikkostnader 

samt leveranser till ett specifikt byggprojekt i Norrland. 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar den teoretiska referensram för studien som är tänkt att förse läsaren 

med relevanta teorier, definitoner och begrepp, vilket legat till grund för analyser och 

rekommendationer i denna studie. Logistik som begrepp inleder kapitlet, vilket sedan 

fortsätter med beskrivningar av transporter, kostnader, flöden och samordnade transporter.  

3.1 Logistik som begrepp 
Lumsden (2012) definierar begreppet logistik som att göra saker rätt i alla avseenden. Vidare 

hänvisar författaren till definitionen: 

”De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt 

skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad (de sju R:en).” 

Storhagen (2011) använder också de sju R:en som definitionen av begreppet logistik, men 

menar på att ett till R bör inkluderas – rätt miljömässiga belastning. Enligt Storhagen (2011) 

har kunden en växande betydelse inom logistiken och menar därför att den traditionella 

definitionen av logistik inte räcker till för att beskriva den egentliga innebörden. Genom att 

lägga till frågor som vad, var, när och varför kan man, enligt Storhagen (2011), få en mer 

kompletterande bild. Storhagen (2011) skriver att svaren på frågorna ger ett nyttoperspektiv 

som faktiskt väver in kundens betydelse i logistiken. Nyttoperspektiven som respektive fråga 

ger upphov till är följande: 

 Vad – svarar på frågan om formnytta, det vill säga sättet som produkten konstrueras, 

designas och produceras på 

 Var – svarar på frågan om platsnytta, vilket, traditionellt sett, varit fokus inom 

logistiken 

 När – svarar på frågan om tidsnytta, vilket blir allt viktigare för kunder. Hastighet och 

framförallt precision är viktiga faktorer. 

 Varför – svarar på frågan om ägandenytta. Ägandenyttan styrs av faktiska kundbehov 

och svaret på frågan varför är av stor betydelse. 

 

Jonsson & Mattsson (2011) har ett annat synsätt på begreppet logistik och menar att logistik 

är läran om effektiva materialflöden. Materialflödet är i det här fallet definierat som flödet 

från råvara till slutlig förbrukare, returflöden inkluderade. Jonsson & Mattsson (2011) menar 

att definitionen av begreppet logistik är ett samlingsnamn för alla verksamheter som ser till att 

material och produkter finns på rätt plats i rätt tid. Med andra ord svarar definitonen av 

begreppet på frågorna var och när, det vill säga genererar platsnytta och tidsnytta.  

 

3.2 Grön logistik och gröna transporter 
I föregående avsnitt presenterades olika definitioner av begreppet logistik. Detta avsnitt 

behandlar grön logistik, vilket, enligt Pazirandeh & Jafari (2013), kan definieras med samma 

betydelse som logistik men med tillägget att man samtidigt försöker minimera miljöpåverkan 

av sina aktiviteter. Tanken är agera på ett sätt som tillfredsställer den sociala förväntan som 



11 
 

finns på miljöskydd. Pazirandeh & Jafari (2013) betonar dock att grön logistik inte enbart är 

designad för att vara miljövänlig utan även för att vara ekonomiskt funktionell. Grön logistik 

blir alltmer populärt. Enligt Pazirandeh & Jafari (2013) anammar allt fler tankesättet med att 

ha ett hållbart och miljövänligt tänk för att minska risker och skapa konkurrensfördelar. 

I ett logistiksystem är det generellt sett transporter som har störst negativ miljöpåverkan 

(Pazirandeh & Jafari, 2013). Detta leder till att mycket av existerande litteratur om grön 

logistik valt att fokusera på hållbara transporter. Grabara, Kolcun & Kot (2014) behandlar 

transporter i den mening att ha ett bra informationssystem även när det kommer till logistik 

och tillhörande transporter. Grabara et al. (2014) menar att transporterna måste fungera 

optimalt och enligt planering för att ett företag skall kunna ha effektiva processer. 

Informationssystemet är av stor betydelse och kan ses som ett slags nervsystem som kopplar 

ihop det specifika företaget med dess externa miljö. Information förekommer inom alla 

processer i ett företag, men har olika utseende beroende på vilken information som är aktuell. 

Grabara et al. (2014) skriver att den vanligaste informationen som rör transporter är 

information om vilken typ av transportmedel som är mest lämplig, information om last, 

leverantör och mottagare samt starttid och sluttid för leveranser. 

3.2.1 Logistik och miljöpåverkan 

En ökad medvetenhet om miljö och hållbarhet bland både kunder och företag gör att inte bara 

efterfrågan på gröna produkter ökat, utan även intresset för hur produkterna produceras och 

transporteras. Ubeda, Arcelus & Faulin (2010) menar att företag kan få en mer positiv 

miljöpåverkan genom att se över och göra ändringar i sina logistikssystem. Transporter har, 

som tidigare nämnt, störst negativ miljöpåverkan. Logistikssystemen har en negativ påverkan 

på miljön genom föroreningar, utsläpp, trängsel och buller från just transporter. För att minska 

miljöpåverkan inom transportsektorn presenterar Ubeda et al. (2010) tre olika förslag; 

förbättra leveransschemat för rutterna, minskning av antalet resor med tomt lastutrymme samt 

användning av miljövänliga metoder vid lösning av transportproblem. Jonsson & Mattsson 

(2011) menar att andra åtgärder för att minska miljöpåverkan kan vara att anpassa de tekniska 

transportsystemen, använda mer återvinningsbara material och planera returflöden för att 

effektivt kunna hantera använda produkter. Anpassning av tekniska transportsystem är möjligt 

genom att exempelvis använda alternativa fordon eller mer miljövänliga drivmedel. Vidare 

skriver Jonsson & Mattsson (2011) att kombinationer av transporter även kan bidra till en 

minskad miljöpåverkan. Lastbilstransporter kan kombineras med järnvägstransporter eller 

samlastning av olika kundorder för ökad fyllningsgrad och minskat antal transporter är 

exempel på sådana transportkombinationer. Lai, Ngai & Cheng (2004) menar dock att man 

måste se både fördelarna och nackdelarna när man överväger olika transportalternativ. Genom 

att fördröja transporten till man når önskad fyllningsgrad kan ge fördelarna av minskade 

leveranskostnader och förbättrad effektivitet. Det går dock inte att bortse från att en sådan 

lösning även medför nackdelar i form av bland annat minskade tjänster att erbjuda andra 

parter i försörjningskedjan, exempelvis avlastare och mottagare.   

Jonsson & Mattsson (2011) menar att det inte sällan förekommer konflikter mellan 

miljömålen och de traditionella, ekonomiska målen som finns i företaget. Ofta är hastighet 

och precision, tidsnyttan, högt värderade hos kunden. Sett från företagets synvinkel kan 
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snabbare och mer frekventa transporter leda till både lägre kostnader och högre 

leveransservice. Från en miljösynvinkel leder detta dock till ökade utsläpp och en större 

negativ miljöpåverkan på grund av mer transporter då en hög frekvens kan medföra lägre 

fyllningsgrad på transportmedlet (Jonsson & Mattsson, 2011).  Konflikten uppstår när kraven 

på kortare leveranstider gör att företag väljer att prioritera snabba transporter och inte de mer 

miljövänliga transporterna. Figur 1 visar energianvändningen för olika transportmedel. 

 

 

Figur 1. Energianvändning (gram per tonkm) för olika transportmedel. 
Källa: Jonsson & Mattsson (2011), s.148. 

 

Jonsson & Mattsson (2011) menar att det inte är lämpligt att använda begreppet miljövänlig 

logistik, eftersom alla aktiviteter påverkar miljön på något sätt. Ett mer passande begrepp är 

miljöanpassad logistik. Som figur 1 visar har olika transportmedel olika miljöpåverkan. De 

flesta transporterna är godstransporter, vilka syftar till att flytta gods över geografiskt spridda 

områden (Jonsson & Mattsson, 2011). Transporternas negativa miljöpåverkan kan med hjälp 

av olika handlingsalternativ påverkas för att bli mer miljöanpassat. Jonsson & Mattson (2011) 

presenterar följande handlingsalternativ: 

 Val av trafikslag – välj det transportmedel som är bäst miljöanpassat. Exempelvis kan 

långa landtransporter ersättas med järnvägstransporter. 

 Tekniska förbättringar – effektivare och renare motorer, filter för avgaser och 

bullerreducerande däck är exempel på sådana förbättringar. 

 Alternativa bränslen – olika alternativ är metanol, etanol, naturgas och biogas. 

 Anpassad transport- och lastplanering – ett mer effektivt användande av resurserna 

kan minska det totala behovet av transporter. Färre leveranser med högre 

fyllningsgrad. 

 Förändrat körsätt – lägre hastigheter och mjukare körning. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Flyg Lätt lastbil Tung lastbil Sjöfart Järnväg

Gram per tonkm Energianvändning 

Transportmedel



13 
 

I tillägg till ovanstående handlingsalternativ är följande miljömässiga insatser möjliga 

(Storhagen, 2011): 

 Samordnade transporter och samlastning – alla leverantörer behöver inte leverera 

till alla kunder varje gång.  

 Kombitransporter – använd mer miljövänliga alternativ för längre avstånd (till 

exempel tåg) och ett alternativt transportmedel för upphämtning och utkörning vid 

slutpunkten. 

 Informationsteknologi – utnyttja den teknik som finns för att bättre och snabbare 

kunna få information om tillgång och efterfrågan. 

 

Storhagen (2011) menar dock att det är viktigt att skilja mellan transporter och logistik. 

Transporter är som bekant bidragande till en negativ miljöpåverkan medan logistik kan bidra 

till bättre lösningar sett till miljön (ibid.).  

Jonsson & Mattsson (2011) presenterar ett antal strategier som kan användas för att minska 

det totala behovet av transporter: 

 Grön avgång – leder till mindre frekventa leveranser genom att godset inte levereras 

till kunden förrän det finns plats på ett fordon som ska till den aktuella platsen.  

 Bestämda leveransdagar – leveranser sker endast vid bestämda leveransdagar. 

 Samdistribution – gods från olika avsändare och mottagare lastas på samma fordon, 

vilket innebär att mottagaren får leveranser från olika leverantörer vid samma tillfälle. 

Samdistribution ökar fyllnadsgraden med bibehållen leveransservice. 

 Mjölkrundor – innebär att en bil samlar upp mindre partier längs en bestämd sträcka 

och levererar till en terminal där partierna konsolideras till större laster. 

 IT-system – möjliggör samverkan och informationsutbyte mellan leverantörer och 

kunder, vilket ökar möjligheten för planering och samordning av leveranser. 

 

3.3 Logistikkostnader 
Logistikkostnader är kostnader som kan kopplas direkt till de logistiska aktiviteterna (Jonsson 

& Mattsson, 2011). Oavsett hur logistiksystemet är definierat kan kostnaderna delas upp i ett 

antal kostnadstyper. Jonsson & Mattsson (2011) delar upp logistikkostnader i följande 

grupper: 

 Emballeringskostnader 

 Lagerhållningskostnader 

 Administrativa kostnader 

 Orderkostnader 

 Kapacitetsrelaterade kostnader 

 Brist- och förseningskostnader  

 Transport- och hanteringskostnader 
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Emballeringskostnader är precis som namnet antyder kostnader som uppstår vid användning 

av emballage. Lagerhållningskostnaderna kan delas upp i tre ytterligare poster: 

kapitalkostnad, förvaringskostnad och osäkerhetskostnad (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Osäkerhetskostnader är kostnader som uppstår i samband med lagerhållning av artiklar; 

liggtid i lager, reklamationer, inkurans, stölder, merkostnad för korrigering av leveranser etc. 

(ibid.). 

Jonsson & Mattsson (2011) menar att orderkostnader är förknippade med hantering av 

inköps- och tillverkningsorder. Vidare skriver författarna att dessa kostnader inte behöver 

vara en egen kostnadspost utan kan ingå i övriga kostnadsposter presenterade ovan. Däremot 

bör brist- och förseningskostnader ses som en enskild kostnadstyp då denna inkluderar 

kostnader som uppstår när leveranser inte uppfyller kundönskemålen (ibid.). Kostnader 

tillkommer då i form av att ordinarie distributionslösning inte kan användas för leverans, 

övertidsarbete krävs, snabbtransporter måste användas, förflyttning mellan lagerpositioner 

ökar och i vissa fall kan även skadestånd behöva betalas ut (ibid.). 

3.3.1 Transportkostnader 

Lai et al. (2004) skriver att transportkostnaden är den faktor som förr i tiden ägnades mest 

uppmärksamhet. Jonsson & Mattsson (2011) menar att transport- och hanteringskostnader kan 

förklaras som kostnader som uppstår vid förflyttning av gods samt kostnader som tillkommer 

vid eventuella skador på gods och förpackningar under hanteringen. Enligt Coyle, Bardi & 

Langley (2003) är det viktigt att minimera avstånden för materialförflyttningen och 

frekvensen på förflyttningarna för att kunna reducera hanteringskostnader. Transportkostnader 

kan delas in i två huvudgrupper: egentliga transportkostnader och övriga transportkostnader 

(Lumsden, 2012). Vidare kan de egentliga kostnaderna beskrivas som kostnader som uppstår 

vid själva förflyttningen, vilka kan delas upp i ytterligare fyra grupper: förflyttning, lastning, 

omlastning och lossning (ibid.). Övriga transportkostnader är kostnader som inte rör själva 

förflyttningen, men som uppkommer i samband med verksamheten kring transporterna till 

exempel emballage, skador på gods, försäkringar, avgifter etc. (ibid.). Jonsson & Mattsson 

(2011) inkluderar även kapitalbindningskostnaden för godset som transporteras i den totala 

transportkostnaden, eftersom godset som transporteras binder kapital under transport. 

Transportkostnader står i direkt beroende till transportutnyttjandet och fyllnadsgraden (ibid.). 

Hageback & Segerstedt (2004) menar att det är vid långväga transporter som kostnader 

uppstår, eftersom transportmedlet färdas långa avstånd med halvfull last. Ett högre 

kapacitetsutnyttjande och ökad fyllnadsgrad, och därmed även minskade transportkostnader, 

kan uppnås genom samordning. Samordning diskuteras vidare i avsnitt 3.7. 

 

Lumsden (2012) menar att det inte går att påstå att det ena transportsättet är billigare eller 

dyrare än det andra. Tillfälliga orsaker eller varierande förutsättningar tekniskt, ekonomiskt 

eller lokalt kan påverka transportkostnaden. Med avseende på dessa yttre förhållanden kan 

transportkostnaderna, enligt Lumsden (2012), delas upp på följande sätt: 

 Tids- och avståndsberoende kostnader – kostnader som är direkt förknippade med 

hur länge fordonet är sysselsatt och det avstånd som godset förflyttas. 
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 Initial-, tröskel- och marginalkostnader – kostnader som uppkommer vid bildande 

av ett nätverk av transporter för gods och material. 

 Anläggnings- och färdmedelskostnader – kostnader för anläggningar och färdmedel 

som rör sig mellan dessa. 

 Terminal- och undervägskostnader – kostnader som uppstår vid start- och 

slutpunkter (lastning, omlastning, lossning etc.) samt vid extern förflyttning av gods. 

3.3.1.1 Prissättning av transporttjänster 

Enligt Jonsson & Mattsson (2011) beror prissättningen av transporttjänster på 

marknadskrafterna och kostnader som uppkommer i samband med en transport. Frakttariffer 

är vanliga att använda för transporter som förekommer vid vissa tidpunkter. Priset är olika och 

varierar med olika faktorer. Faktorerna och dess innebörd presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Prisfaktorer och dess innebörd vid prissättning av transporttjänster. 
Källa: Modifierad från Jonsson & Mattson (2011), s. 392-393. 

Prisfaktor Innebörd 

Transportavstånd 

Längden är en avgörande prisfaktor då längre 

transportsträckor innebär högre kostnader för 

exempelvis drivmedel och slitage. 

Sändningsvolym 

En lägre fyllnadsgrad på ett transportmedel 

medför högre kostnader i form av lastning, 

lossning, hantering och administration. 

Kostnaderna blir högre på grund av att de 

slås ut på en mindre sändningsvolym.  

Godsets densitet 

Avser godsets vikt per volymenhet. Volym är 

oftast mer begränsande än vikt. 

Transportkostnaden per viktenhet blir lägre 

ju högre densitet godset har.  

Godsets fysiska utformning 

Uttrycker svårighetsgraden att lasta godset i 

transportmedlet. Rektangulära förpackningar 

förenklar möjligheten för ökad fyllnadsgrad. 

Godsets risk 

Gods som är känsligt, stöldbegärligt, farligt 

eller har högt värde kräver särskilda åtgärder, 

vilket medför högre kostnader vid lastning, 

transport och lossning.  

 

Jonsson & Matsson (2011) menar att dessa prisfaktorer kan användas för att gruppera 

produkter i olika produktgrupper eller produktklasser. Tanken med produktgrupper är, enligt 

författarna, att ”möjliggöra differentiering av priser för produkter som orsakar olika 

transportkostnader” (s. 393).  

 

3.4 Materialförsörjning 
Materialförsörjning kan beskrivas som ”hemtagning av material i syfte att försörja 

produktionen med de insatsvaror (råvaror, komponenter m.m.) som behövs” (Oskarsson et al., 
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2006, s.90-91). Materialförsörjningen ska på ett kostnadseffektivt sätt överensstämma med 

den övergripande målsättningen inom logistiken (ibid.).  

 

3.5 Material- och informationsflöde  
I avsnitt 3.1 definierades logistik som läran om effektiva materialflöden. Det är dock inte bara 

materialflödet som är viktigt inom logistiken, utan effektiva informationsflöden är minst lika 

viktiga och direkt kopplade till materialflödena (Jonsson & Mattsson, 2011). Visualisering av 

material- och informationsflöde mellan leverantör och kund kan ses i figur 2. 

 

Figur 2. Huvudsakliga flöden inom logistiksystem. 
Källa: Anpassad från Jonsson & Mattsson (2011), s.48. 

 

Jonsson & Mattsson (2011) definierar materialflöde som flödet från råvara till slutlig 

förbrukare, returflöden inkluderade. Returflöden är det materialflöde som går från kund till 

leverantör till skillnad från det vanliga materialflödet som går från leverantör till kund. Vidare 

menar författarna att materialflödet utgörs av förflyttning, hantering och lagring av varor. 

Mattsson (2012) menar att materialflöde i allmän mening ses som förflyttning av material. 

Materialflöde kan även definieras som ett företags flexibilitet i produktionen (Kaipia, 2009). 

Flexibiliteten hos flödet beror på till vilken grad flödet kan anpassas med hänsyn till 

förändringar (ibid.). Ett exempel på ett materialflöde i ett logistiksystem kan ses i figur 3. 
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Figur 3. Exempel på materialflöde i ett logistiksystem. 
Källa: Anpassad från Jonsson & Mattsson (2011), s.48. 

 

Materialflödet har traditionellt sett varit det huvudsakliga flödet inom logistik, men för att 

kunna uppnå ett effektivt materialflöde krävs effektiv användning av resurser och möjlighet 

att tillgodose efterfrågan från kunderna (Jonsson & Mattsson, 2011). Detta är möjligt genom 

att ha ett välfungerande informationsflöde i logistikssystemet. Coyle et al. (2003) definierar 

informationsflöde som ett system där individen samverkar med processer och materiel för att 

tillsammans kunna skapa ett system med information som är både relevant och tillgänglig. 

Syftet med ett välfungerande informationssystem är att produktionen ska kunna planeras och 

kontrolleras. Informationsflöden kan bland annat ge värdefull information om befintlig och 

framtida efterfrågan, prognoser, försäljningsstatistik, förbrukning, leveransförmåga hos 

leverantörer etc. (Jonsson & Mattsson, 2011).  Informationsflödet går, till skillnad från 

materialflödet, i båda riktningarna (figur 2). Mattsson (2012) beskriver flödet från leverantör 

till kund som tillgångsinformation och det motsatta flödet som efterfrågeinformation. Vidare 

menar författaren att informationsflödet fått allt större betydelse i takt med att konkurrensen 

på marknaden ökat. Kaipia (2009) skriver att informationsflödet traditionellt sett utformats för 

att följa det fysiska flödet. Numera betraktas information dock som en stor tillgång. Utan 

effektiva och pålitliga informationsflöden är det svårt, om inte omöjligt, att uppnå ett effektivt 

materialflöde.  

Jonsson & Matsson (2011) menar att innebörden av distribution är att knyta ihop material- 

och informationsflödet i försörjningskedjan mellan företag och kund. Mellanhänder används i 

olika utsträckning för att knyta ihop dessa flöden och ansvarar för administration av 

materialflöden, lagerhållning och leverans av det fysiska godset (ibid.). Ett av de vanligare 
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alternativen för användning av mellanhänder är att mellanhanden fungerar som ett 

distributionsföretag som ansvarar för ordermottagning, orderbekräftelse, plockning, leverans, 

lagerhållning och fakturering till kund. Detta illustreras i figur 4.  

 

Figur 4. Distribution med användning av mellanhand mellan företag och kund. 
Källa: Jonsson & Mattsson (2011), s. 253. 

3.5.1 Materialspårbarhet 

Mattsson (2012) skriver att en automatiserad inrapportering av information bidrar till att 

minska risken för felaktigheter som kan förekomma vid manuell inrapportering. Vidare menar 

författaren att det finns två huvudsakliga inrapporteringssystem: identifieringssystem och 

inskanningssystem. Begreppen förklarars närmare i följande avsnitt. 

3.5.1.1 Identifieringssystem 

Syftet med ett identifieringssystem är enligt Mattsson (2012) att kunna identifiera objekt eller 

överföra tillståndsinformation. Det finns en mängd olika metoder att tillgå, men två av de 

vanligaste metoderna är streckkoder och radio frequency identification (RFID).  

Streckkoder 

Den allra vanligaste metoden för identifiering är streckkoder. Mattsson (2012) beskriver 

streckkodssystemet som ett system bestående av streckkoder och streckkodsavläsare där 

streckkoderna skrivs ut på klisterlappar och fästs på objektet. Det finns hundratals 

streckkodstyper som kan delas upp i endimensionella- respektive tvådimensionella 

streckkoder (ibid.). Figur 5 visar ett exempel på streckkodssystem som tillhör dessa 

dimensioner.  
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Figur 5. Endimensionellt- respektive tvådimensionellt streckkodssystem. 
Källa: http://www.easesoft.net/ (2012-02-21) 

 

Endimensionella streckkodsystem används oftast för märkning och identifiering av 

konsumentprodukter medan tvådimensionella streckkodssystem kan förmedla mer 

information och används exempelvis för identifiering av information kring frakter och 

följesedlar (Mattsson, 2012). 

RFID 

Radio frequency identification, eller RFID, är ett system som automatiskt identifierar objekt 

med hjälp av radiovågor. Garrido Azevedo & Carvalho (2012) beskriver RFID-systemet som 

en automatiserad teknologi som identifierar och samlar data utan mänskliga insatser eller 

manuell datainmatning. Mattsson (2012) skriver att informationen lagras genom att ett 

mikrochip, en RFID-tagg, fästs på objektet som ska identifieras. RFID-taggen används sedan 

för att överföra identifieringsinformation till en avläsare, som i sin tur omvandlar 

radiovågorna till ett fungerande format för vidare behandling i en dator (ibid.). 

3.5.1.2 Inskanningssystem 

Mattsson (2012) beskriver inskanning som inläsning av fritextsidor med hjälp av en skanner. 

All text som lästs in tolkas sedan för att informationen ska kunna identifieras, bearbetas och 

lagras i systemet (ibid.). Informationen kan exempelvis vara identifikationsnummer, 

kvantiteter, datum och belopp skriver Mattsson (2012). 

 

3.6 Effektivt flöde 
Ett effektivt flöde kan uppnås genom integration av materialflödet och informationsflödet 

(Bititci & Carrie, 1990). Kaipia (2009) menar att det måste finnas en balans mellan 

informationsflödet och materialflödet för att kunna skapa ett effektivt flöde. Om systemet 

saknar balans mellan dessa flöden kan det hända att systemet utsätts för missanpassningar och 

slöseri. Figur 6 visar det önskvärda förhållandet mellan informations- och materialflödet, där 

informationsflödet är uttryckt som mängden delad information och materialflödet som grad av 

anpassning till förändringar.  

http://www.easesoft.net/
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Figur 6. Informationsflöde och materialflöde uttryckt i mängden delad information respektive grad av 
anpassning till förändringar. 
Källa: Kaipia (2009), s. 153. 

 

Kaipia (2009) förklarar att informationsflödet definieras som mängden delad information, 

vilken beskriver förekomsten, omfattningen och tillgången till uppgifter. Begreppet innefattar 

även tre kännetecken för informationsflöde: hastighet, frekvens och överflöd av information. 

Kaipia (2009) menar att det är bra att ha i åtanke att mängden delad information dock måste 

anpassas efter beslutssituationen. Vidare definierar författaren materialflödet som grad av 

anpassning till förändringar, vilken syftar till flexibiliteten i utförandet. I detta fall ses 

flexibilitet som förmågan att producera olika storlekar, volymer eller varianter av produkter 

med så bra kvalitet som möjligt, under så kort tid som möjligt och till så låga kostnader som 

möjligt. Effektivitet i materialflödet handlar om att optimera ett helt logistiksystem, men 

precis som att det kan förekomma konflikter mellan uppsatta miljömål och ekonomiska mål i 

verksamheten, kan de uppsatta målen för effektiva flöden både motverka och samverka 

(Tarkowski, Ireståhl & Lumsden, 1995). Författarna exemplifierar detta genom att jämföra 

kriteriet för att ha hög fyllnadsgrad av transportmedlet med kriteriet att ha hög 

leveransservice, precis som Lai et al. (2004) diskuterade i tidigare avsnitt. 

3.6.1 Strategier för effektivare försörjningskedjor 

En försörjningskedja består av ”aktörer som står i ett visst beroendeförhållande till varandra 

och genom vilka material, betalningar och information flödar” (Mattsson, 2011, s.51). Alla 

ingående aktörer i kedjan måste samarbeta för att kunna skapa en effektiv försörjningskedja. 

Det räcker alltså inte med att varje enskild aktör förbättrar sin effektivitet för att kunna skapa 

en effektivare försörjningskedja (ibid.). Detta påstående förstärks av Lai et al. (2004), som 

menar att det krävs en nära integration av interna funktioner likväl som effektiva kontakter 

med externa funktioner i försörjningskedjan. Effektivitet i flödet handlar alltså om att 

optimera ett helt logistiksystem och inte varje enskild resurs för sig. Mattsson (2012) 

presenterar fem strategier som kan användas för att skapa effektivare försörjningskedjor. 

Tabell 4 sammanfattar dessa strategier. 
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Tabell 4. Strategier för skapa effektivare försörjningskedjor. 
Källa: Mattsson (2012), s. 178. 

Strategi Förklaring 

Förenkling/rationalisering 

Effektivisera genom att reducera 

komplexiteten i flöden och processer samt 

genom att eliminera onödiga aktiviteter och 

andra former av slöseri 

Informationsutbyte 

Effektivisera genom att kommunicera 

snabbare, säkrare samt med korrektare och 

mer ändamålsenlig information 

Automatisering 

Effektivisera genom att överföra 

identifierings-, informationsbehandlings- och 

beslutsaktiviteter till datoriserade system 

Omkonfigurering 

Effektivisera genom att omfördela och slå 

samman utförande av och ansvar för 

aktiviteter och delprocesser mellan 

avdelningar och företag 

Samverkan 

Effektivisera genom samarbete och genom 

att samordna resursutnyttjande och 

materialflöden 

 

Mattsson (2012) menar att dessa strategier, eller angreppssätt, på ett eller annat sätt hör ihop 

eller är beroende av varandra i den meningen att de bör utföras i en given ordning för att 

kunna uppnå maximal effektivitet av respektive strategi. Vidare föreslår författaren att 

ordningen i tabell 4 är att föredra, det vill säga börja med att förenkla och rationalisera och 

avsluta med att skapa en bättre samverkan både inom företaget och mellan olika företag i 

försörjningskedjan.  

 

3.7 Samordnade godsflöden och transporter 
Grunden för all samordning kan förklaras enligt: 

”Att hitta produkter som ska transporteras från samma avsändarort till samma destination” 

(Tarkowski et al., 1995, s. 212) 

Tarkowski et al. (1995) menar att den enklaste formen av samordning är att sammanföra 

flöden med samma riktning till ett gemensamt flöde. Vidare menar författarna att flödena inte 

nödvändigtvis måste ha exakt samma destination eller avsändarort, men att det åtminstone 

måste finnas en gemensam sträcka för alla flöden. Samordning kan ske på olika nivåer i 

verksamheten, men för att kunna uppnå en transportsamordning måste följande faktorer 

uppfyllas: flödesmässiga, tekniska, administrativa samt kostnadsmässiga (ibid). Dessa 

faktorer illustreras i figur 7. 
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Figur 7. Förutsättningar för samordning av transporter. 
Källa: Tarkowski et al. (1995), s. 211. 

 
Tarkowski et al. (1995) förklarar att de flödesmässiga faktorerna kräver ytterligare villkor 

som måste uppfyllas för att samordning ska vara möjligt. Villkoren är följande: 

 Storlek på flöden 

 Transportfrekvens  

 Sändningsfrekvens  

 Mottagande region 

 Avsändande region 

 

Författarna menar att dessa villkor är något man måste ta hänsyn till för att kunna uppfylla de 

flödesmässiga faktorerna för samordning.  

De tekniska faktorerna är huvudsakligen en fråga om vilket transportmedel som ska användas 

i vilket sammanhang, de administrativa faktorerna rör allt administrativt arbete för 

samordningen och de kostnadsmässiga faktorerna handlar om att berörda parter ska ha 

ekonomiska incitament för att kunna genomföra förändringen. (Tarkowski et al., 1995) 

Jonsson & Mattsson (2011) menar att behovet av samordning uppkommer när order har flera 

orderrader och man vill uppnå en högre fyllnadsgrad i transportmedlet genom att samordna 

leveransen av kundens produkter. Som angett i avsnitt 3.3.1, kan transportkostnaderna 

minskas genom samordning. Jonsson & Mattsson (2011) benämner samordning av små 

sändningar till större flöden som konsolidering av leveranser och menar att konsolidering kan 

utföras på olika sätt. Tabell 5 förklarar de olika alternativen närmare. 

Tabell 5. Olika typer av konsolidering av leveranser.  
Källa: Jonsson & Mattsson (2011), s.379-381. 

Alternativ Förklaring 

Leveranser till lager 

En partistorlek levereras till ett lager som 

töms i takt med efterfrågan. Det inlevererade 

partiet kan då göras större och eventuellt 

utgöra en full last 

Fasta leveransdagar 

Samla ihop kundorder till en region eller 

kund och leverera vid bestämda dagar, vilket 

minskar antalet mindre leveranser till samma 

plats 

Samdistribution Små partier av gods från olika leverantörer 
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transporteras tillsammans i samma fordon 

Balanserade flöden 

Balansera mängden gods som transporteras 

till och från en region för en högre 

fyllnadsgrad. 

Brytpunktsdistribution och navsystem 

Godsflöden samordnas mellan brytpunkter 

där större laster byggs upp för vidare 

transport. Brytpunkten utgör en terminal där 

möjlighet för sortering, mellanlagring och 

omlastning finns 

Mjölkrundor 

En bil samlar upp mindre partier längs en 

bestämd sträcka och levererar till en terminal 

där partierna konsolideras till större laster. 

 

En hög grad av samordning kan uppnås genom att leverantörer baserar sina aktiviteter på den 

efterfråga som finns på slutkundsmarknaden (Mattsson, 2012). Mattsson (2012) menar 

nämligen att alla försörjningskedjor är beroende av behovet kunderna har av produkterna. Den 

verkliga efterfrågan kan endast kommuniceras av kunden, vilket gör att vikten av relevant 

information är värdefull för en effektiv samordning (ibid.).  

3.7.1 Cross-docking 

Konceptet med att använda terminaler utan lagring kallas cross-docking och definieras som 

att ”utan lagring snabbt se till att godsflödena avseende innehåll, volym och 

förpackningsform bättre svarar mot den mottagande kundens önskemål” (Storhagen, 2011, s. 

160). Tanken är alltså att det ska gå snabbt och att ingen lagring förekommer. En ideal cross-

docking innebär att varan lastas av från en inkommande transport, varans destination 

identifieras och sedan lastas den på en lämplig utgående transport (ibid.). Jonsson & Mattsson 

(2011) menar att cross-docking innebär att sändningar bryts ner till mindre individuella order 

som skickas vidare till respektive kund.  

För att kunna arbeta med cross-docking är ett välfungerande informationssystem av yttersta 

vikt. Tillgång till all relevant information är det absolut viktigaste för att konceptet ska kunna 

fungera. Relevant och nödvändig information som behövs är information om den totala 

samordningen och inte att förglömma, inkommande och utgående flöden. (Storhagen, 2011) 

I avsnitt 3.5 illustrerades en distributionskanal där mellanhandsföretaget har en komplett 

distributionsroll. Som alternativ till den utformningen presenterar Jonsson & Mattsson (2011) 

ytterligare två möjligheter: cross-docking med särsortering och direktadresserad cross-

docking. Det som skiljer dessa alternativ från det tidigare presenterade alternativet är 

lagerhållning och placering av kundorderpunkten, som visar vart i försörjningskedjan 

produkten är destinerad till en bestämd kund (ibid.).  Vid cross-docking med särsortering 

motsvarar leveranserna från företaget till mellanhanden endast det som den senare själv har 

fått order på under en viss period. Leveranserna består av de summerade behoven från 

mellanhandens kunder och det är därefter mellanhandsföretagets uppgift att plocka ihop de 

specifika kundorderna för leverans till kund. Kundorderpunkten ligger följaktligen hos 

mellanhandsföretaget (ibid.).  
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Till skillnad från det föregående alternativet, där leveranserna från företag till mellanhand inte 

var kundorderbundna, är det tredje alternativet, direktadresserad cross-docking, just det. 

Mellanhandsföretagets kundorder vidarebefordras orderradsvis till företaget som då levererar 

rätt produkt, i rätt kvantitet, vid rätt tidpunkt (Jonsson & Mattson, 2011). Det finns inget lager 

att tillgå hos mellanhandsföretaget utan leveranserna från företaget är direktadresserade till 

respektive kund. För detta alternativ ligger kundorderpunkten hos företaget (ibid.). Vidare 

presenterar författarna ytterligare ett alternativ, som är en variant av den nyss presenterade 

alternativet, kallad merge-in-transit. Principen är densamma som vid traditionell cross-

docking, det vill säga större sändningar delas upp i mindre leveranser för transport till olika 

kunder. Det som skiljer merge-in-transit från cross-docking är dock att produkter från flera 

olika leverantörer transporteras separat till en terminal där de samordnas innan leverans till 

kund. 

Materialflödet vid cross-docking, till vänster, respektive merge-in-transit, till höger, kan 

följaktligen illustreras i figur 8.  

 

Figur 8. Materialflöde vid cross-docking respektive merge-in-transit. 
Källa: Jonsson & Mattsson (2011), s. 258. 

3.7.1.1 Terminalens placering 

Storhagen (2011) skriver att en terminal är en ”geografisk utlokaliserad funktion för lagring 

och/eller omlastning av komponenter, färdiga produkter eller reservdelar” (s.155). 

Författaren menar att terminalen även kan benämnas depå, mellanlager eller 

distributionslager. Med hjälp av terminaler kan transportkostnader minskas genom att in- och 

utflöden och olika transportmedel kan kombineras (ibid.). Lumsden (2012) skriver att 

terminaler för samlastning bidrar till att minska antalet transportrelationer och möjliggör även 

effektivare materialflöden. Oavsett användning av terminalen menar Storhagen (2011) att 

följande frågor är viktiga att ställa: 

 Hur många terminaler ska man ha? 

 Var ska terminalen ligga? 

 Vilken funktion ska terminalen ha? 

 Vem ska driva terminalen? 
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En rät linje för transporter mellan två punkter vore det mest optimala, men det är inte alltid 

det billigaste sättet. Genom att använda terminaler kan antalet transaktioner minskas, vilket i 

sin tur reducerar kostnaderna. Vid beslut om terminalens geografiska placering är det viktigt 

att ta hänsyn till kundernas geografiska placering, vad de köper samt hur mycket de köper 

(Storhagen, 2011). En vanlig metod att använda är den så kallade tyngdpunktsmetoden, som 

med hjälp av givna förutsättningar och användning av ett koordinatsystem ger ett optimalt 

resultat (ibid.). Lumsden (2012) menar att metoden tar hänsyn till både transportkostnader och 

miljöpåverkan.  
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4. Företagspresentation 
I detta kapitel presenteras Trafikverket och dess verksamhet. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av Trafikverket som myndighet och fortsätter med att beskriva hur organisationen 

är uppbyggd. Avslutningsvis presenteras en beskrivning av Materialservice där studien har 

genomförts.  

Trafikverket bildades den 1 april 2010 och är en verksamhet som tidigare bestod av 

Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden. Den långsiktiga planeringen vid 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen samt en del av det som tidigare kallades Statens institut 

för kommunikationsanalys (SIKA) återfinns numera också hos Trafikverket (Trafikverket, 

2015a). Huvudkontoret ligger i Borlänge och tillsammans med de sex regionkontoren i Luleå, 

Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad omfattar organisationen 6500 

anställda (ibid.). 

Trafikverkets vision, värderingar och verksamhetsidé visualiseras i tabell 6. 

 

Tabell 6. Trafikverkets vision, värderingar och verksamhetsidé. 
Källa: Trafikverket (2015c). 

Vision Värderingar Verksamhetsidé 

Alla kommer fram smidigt, 

grönt och tryggt 

 

 Lyhördhet 

 Nyskapande 

 Helhetssyn 

Vi är samhällsutvecklare som 

varje dag utvecklar och 

förvaltar smart infrastruktur. 

Vi gör det i samverkan med 

andra aktörer för att 

underlätta livet i hela 

Sverige. 

 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportssystemet för de fyra trafikslagen 

väg, järnväg, flyg och sjöfart. Byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

hör också till ansvarsuppgifterna (Trafikverket, 2015a). Det är alltså Trafikverkets uppgift att 

se till så att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att all trafikinformation är 

aktuell. Utöver detta är en viktig aspekt att alla resor och transporter både ska vara så säkra 

som möjligt och med så lite miljöpåverkan som möjligt (Trafikverket, 2015d). Medborgare 

och näringsliv är beroende av ett pålitligt transportsystem. Genom att arbeta med dessa 

förutsättningar som grund kan samhället utvecklas genom tillväxt och välfärd (ibid.). 

Samverkan för samhällsnytta är något som Trafikverket arbetar för att åstadkomma. Under de 

kommande tio åren, fram till år 2025, finns 500 miljarder kronor till förfogande för att 

utveckla transportsystemet genom drift, underhåll och investeringar (Trafikverket, 2015d). 

Tanken är att Trafikverket, tillsammans med andra aktörer, ska använda pengarna till att 

skapa mesta möjliga samhällsnytta. Det kan innebära nybyggnationer, underhåll av befintliga 

system eller bidrag till relevanta forskningsområden, exempelvis forskning för att hitta nya 

energieffektiva transportlösningar (ibid.). Nyskapande är en av Trafikverkets värderingar och 

de menar att man, genom att tänka annorlunda, eventuellt kan undvika nybyggnationer. 
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Samordning av trafik och bebyggelse och samverkan mellan samhällets alla aktörer är målet, 

då Trafikverkets åtgärder påverkar vardagen för väldigt många under en lång tid 

(Trafikverket, 2015d).  

 

4.1 Miljöanpassat trafiksystem 

Det finns fyra trafikslag som används för resor och för att transportera gods – väg, järnväg, 

flyg och sjöfart. Alla trafikslag behövs och används. Trafikverkets uppgift är att se till att 

passande och klimatvänliga transporter används (Trafikverket, 2015f). En viktig aspekt att 

betrakta vid nybyggnationer är att se hur de olika trafikslagen kan användas för att utnyttja 

transportsystemets kapacitet till max. Trafikverket arbetar även för en bättre samordning 

mellan de olika trafikslagen (Trafikverket, 2015e). 

Miljöperspektivet är en viktig del av Trafikverkets arbete. Kollektivtrafik och utökning av 

gång- och cykelvägar är exempel på åtgärder som ingår i Trafikverkets insatser för en mer 

positiv miljöpåverkan (Trafikverket, 2015d). Som tidigare angett är det transporter som har 

störst negativ miljöpåverkan. Transportsektorn är en betydande källa till klimatpåverkan både 

genom sin storlek och genom att vara en av de sektorer där utsläppen växer snabbast. Genom 

att samordna och kombinera de olika trafikslagen kan mer effektiva och hållbara 

transportlösningar skapas (Trafikverket, 2015e). Det är dock inte bara transporter som 

påverkar miljön utan byggnationer och underhåll bidrar också till energiförbrukning och har 

en påverkan på miljön. Trafikverket ansvarar inte bara för den långsiktiga planeringen för de 

fyra trafikslagen utan byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar hör också 

till ansvarsuppgifterna. Därför är det viktigt att beakta miljöperspektivet och se helheten redan 

vid planeringen av den nya infrastrukturen (ibid.).  

 

4.2 Organisation 

Trafikverket delas in i sju centrala funktioner och fem verksamhetsområden (Trafikverket, 

2015b). Organisationen illustreras i figur 9. 
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Figur 9. Trafikverkets organisation. 
Källa: Trafikverket (2015b). 

 

De centrala funktionerna är ekonomi och styrning, inköp och logistik, strategisk utveckling, 

juridik och planprövning, HR, IT och kommunikation. Verksamhetsområdena delas upp i 

planering, trafikledning, underhåll, investering och stora projekt. Trafikverket innefattar även 

de sex resultatenheterna Förarprov, Järnvägsskolan, Färjerederiet, SweRoad AB, 

Trafikverkets museum (Sveriges Järnvägsmuseum och Sveriges Vägmuseum) samt 

Förvaltning av järnvägsfordon (Trafikverket, 2015a). Denna studie har genomförts vid 

Trafikverket Materialservice som tillhör den centrala funktionen Inköp och logistik, vilket 

innebär att följande avsnitt enbart kommer beskriva denna funktion ytterligare.  

 

4.3 Trafikverket Materialservice 
Det svenska järnvägsnätet består av cirka 16 500 spårkilometer, varav Trafikverket sköter 

infrastrukturen för cirka 14 700 spårkilometer av dessa (Trafikverket, 2015k). Se bilaga 3 för 

Trafikverkets banor. Materialservice uppgift är att ”försörja den svenska järnvägens 

infrastruktur med tekniskt godkänt järnvägsmaterial och tjänster” (Trafikverket, 2015g). Mer 

utvecklat har Materialservice ansvaret för helheten och säkerställer försörjningen av tekniskt 

godkänt material och tillhörande tjänster utifrån Trafikverkets totala behov under hela 

anläggningens livslängd. Detta innebär att de levererar material till planerade projekt och 

avhjälpande underhåll. Med avhjälpande underhåll menas reparationer eller komponentbyten 

av skadade eller utslitna komponenter. Utöver dessa leveranser förekommer även leveranser 

bland annat till Trafikverkets tillfälliga broar (ibid.). Materialservice är alltså ett 

logistikföretag som ansvarar för att försörjningen av järnvägskomponenter säkras under lång 

tid. Trafikverket och branschverksamma entreprenörer utgör kundgruppen, totalt cirka 200 

kunder, och materialet tillhandahålls från cirka 230 leverantörer (ibid.).  
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Materialservice har tidigare setts som en extern leverantör, en egen del, men nu tillhör de 

Trafikverket. Som tidigare angett tillhör Materialservice den centrala funktionen Inköp och 

Logistik. Det har dock inte alltid varit så, utan från början var Materialservice en resultatenhet 

som sedan flyttades till verksamhetsområdet Underhåll för att slutligen landa i Inköp och 

Logistik. Numera är Materialservice en stödprocess till huvudprocesserna och fungerar som 

ett affärsstöd för verksamhetsområdena Underhåll och Investering. Trafikverket är det enda 

av sitt slag i Sverige. Det finns inget annat trafikverk, vilket gör det svårt att placera 

Trafikverket och därför också Materialservice i en specifik bransch. Materialservice kan dock 

anses tillhöra distribution- och lagringsbranschen. 

Materialservice återfinns i Nässjö och Sannahed och har cirka 65 anställda. Årligen omsätts 

cirka 1,5 miljarder kronor. Materialservice uppgift att säkerställa försörjningen av material 

skall ske till lägsta möjliga totalkostnader. Verksamheten finansieras av intäkter från 

försäljningen, men skall inte gå med vinst. Eventuell vinst går därför exempelvis till 

upprustningar av lagerytor. Som exempel på detta pågår ommålningar av lagerytor nu under 

vintern då det inte byggs lika mycket järnvägar.  

4.3.1 Organisation 

Figur 10 illustrerar Materialservice organisation. 

 

Figur 10. Materialservice organisation. 
Källa: Trafikverket intranät (2015). 

 

4.3.2 De fyra stora produkterna 

På centrallagret i Nässjö finns cirka 11000 artiklar, vilka tillhandahålls av ungefär 230 olika 

leverantörer. De fyra största produkterna, växelkomponenter, träslipers, betongslipers och 

räler tillhandahålls dock alltid från Trafikverket. För att få en någorlunda uppfattning om 

produkternas storlek så väger en betongsliper 300 kg och 100 betongslipers får plats i en 

lastbil/järnvägsvagn. Vikt och volym utgör alltså en stor del för dessa produkter, vilket gör att 

de är dyra att frakta. Järnväg används därför oftast vid större leveranser eftersom fler vagnar 

kan användas vid samma transporttur, vilket i sin tur har en mindre miljöpåverkan. För 

transporter av övriga artiklar används vägtransporter.   
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5. Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel presenterar en nulägesbeskrivning där information- och materialflöde från 

inkommen kundorder till utleverans, materialförsörjning samt logistik- och 

transportkostnader beskrivs. Kapitlet avslutas med en presentation om det pågående projektet 

i Mertainen som använts som pilotprojekt för studiens syfte. Informationen är baserad på 

intervjuer och kontinuerlig kontakt med anställda på Materialservice i Nässjö och 

Trafikverket i Luleå. 

5.1 Centrallagret 
Centrallagret i Nässjö har en lageryta bestående av 6 500 m

2
 varmlager och 3 100 m

2 
kallager. 

Den totala markytan utgör 10 700 m
2
. Lagret rymmer 11 000 Europapallar, 1 500 platser i 

rullister samt 1 350 hyllplatser. Lagret är uppbyggt enligt mest-frekvent-användning-placeras-

längst fram. Det innebär att de artiklar som används mest frekvent placeras närmast och de 

lite mindre frekvent använda artiklarna placeras längre in. Man plockar från de två lägst 

sittande hyllplanen och bygger sedan lagret på höjden. När artiklarna är slut i den nedersta 

pallen, lyfts nästa pall ned osv. Figur 11 visar en del av centrallagret. 

 

Figur 11. Centrallagret i Nässjö.  

Produkter kan ligga på lager till dess att de behövs, vilket ibland kan ta flera år. 

Materialservice har till uppdrag att lagerhålla alla artiklar som på något sätt används på någon 

sträcka, oavsett hur stor eller liten eller hur pass frekvent sträckan används, utifall att artikeln 

någon gång skulle behövas.  

För lagervaror gäller att leveranser normalt sker från centrallagret i Nässjö. Om en beställning 

lagts hos Materialservice innan klockan 15 den aktuella dagen kan varan sändas redan nästa 

dag. Beställningar av större kvantiteter kan dock komma att tillverkas efter kundorder. 
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5.2 Materialförsörjning  
Materialservice ansvarar och samordnar flödet i hela logistikkedjan från leverantör till 

entreprenör. För varje entreprenad utarbetas ett optimalt flöde för de produkter som behövs 

och sedan görs ett avtal med respektive förvaltare och entreprenör (Trafikverket, 2015m). Det 

finns olika sätt att tillhandahålla material till projekt: 

 Från centrallagret i Nässjö 

 Direkt från leverantör 

 Från nationella lager 

 

I centrallagret i Nässjö är det Materialservice och dess personal som äger, styr och hanterar 

artiklarna till skillnad från de nationella lagren där Materialservice inte själv hanterar 

artiklarna. Vid de nationella lagren sköts lagerhanteringen av kontrakterade tillverkare men 

inventeringen sköter Materialservice. Utöver centrallagret och de olika nationella lagren finns 

även försörjningspunkter och entreprenadlager där Materialservice äger, styr och inventerar 

artiklarna. Lagerhanteringen utförs dock av kontrakterade tredjepartslogistiker respektive 

kontrakterade entreprenörer. Figur 12 visar vart i Sverige dessa lager är placerade.  

 

Figur 12. Trafikverket Materialservice lager. 
Källa: Trafikverkets intranät (2015). 
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Beställning 

-Behov 

Ordererkännande 

-Tillgänglighet 

Leverans 

-Försörjningslösning 

De gröna punkterna i figur 12 markerar lokala försörjningspunkter och de röda punkterna 

markerar regionala försörjningspunkter. Antalet lokala- och regionala försörjningspunkter i 

drift är 69 stycken respektive 6 stycken.  

Försörjningsflödet sammanfattas och illustreras i figur 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Försörjningsflödet som figur 13 visar föregås av ett förberedande arbete där behovet av 

artiklar och krav på tillgänglighet kommuniceras, en logistiklösning med samordning från 

olika lager samordnas samt tillgängligheten av material säkras.  

I själva försörjningsflödet startar flödet vid inkommen beställning där behovet av artiklar, 

antal artiklar samt önskad leveransplats och dag framgår. Materialservice kommer med ett 

ordererkännande, en bekräftelse på att ordern tagits emot, och fastställer en lovad leveransdag. 

Avslutningsvis tas en försörjningslösning fram för leveranser av material.   

Materialservice levererar alltid efter leveranstider. Oavsett hur materialet tillhandahålls 

kunden är det viktigaste att hålla leveransprecisionen som är satt till 97 %. Detta kan i vissa 

fall innebära att lastbilen får en lägre fyllnadsgrad när leverans sker från centrallagret. Vid 

ordererkännandet fastställer Materialservice en lovad leveransdag och det är från denna dag 

leveransprecisionen mäts. I Trafikverkets vision förekommer ordet tryggt, vilket utöver att 

alla resor och transporter ska vara säkra, syftar till att man ska kunna leverera när man lovat. 

5.2.1 Materialförsörjning till planerade projekt och avhjälpande underhåll 

Materialservice säkerställer försörjningen av tekniskt godkänt material och tillhörande tjänster 

till planerade projekt och avhjälpande underhåll. Vid materialförsörjning till avhjälpande 

underhåll sker leverans från lagerpunkter och leverantörer. Berörda aktörer i denna 

materialförsörjningskedja ses i figur 14.  

Figur 13. Försörjningsflöde. 
Källa: Trafikverket intranät (2015). 



33 
 

 

Figur 14. Berörda aktörer vid materialförsörjning till avhjälpande underhåll. 
Källa: Trafikverket intranät (2015). 

 

I denna materialförsörjningskedja som figur 14 visar ingår tre aktörer: banförvaltare, 

entreprenör och Materialservice. Banförvaltaren ställer krav på tillgänglighet av material och 

komponenter som anläggningen behöver. Entreprenören ansvarar för utförandet av 

underhållet samt för materialhanteringen vid entreprenadlagret. Materialservice uppgift är ta 

fram en försörjningslösning som säkerställer ett flöde för påfyllning av material, men som 

även ska kunna bevara en funktionell ordermottagning och leverans.  

Det är banförvaltarens uppgift att förse Materialservice med en materialförteckning bestående 

av bland annat artikelnummer och antal artiklar för att Materialservice ska kunna utforma en 

försörjningslösning. Efter uppkommen försörjningslösning tecknas ett leveransavtal med 

banförvaltaren och materialförsörjningen sker antingen från entreprenadlager eller från 

försörjningspunkter. För att kunna effektivisera och förbättra flödet sker kontinuerlig 

utvärdering av försörjningslösningen mellan berörda aktörer. 

Försörjningsflödet för planerade projekt illustreras i figur 15.  

 

Figur 15. Försörjningsflöde planerade projekt. 
Källa: Trafikverket intranät (2015). 
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Vid materialförsörjning till planerade projekt hålls en tidig dialog mellan projektledare och 

entreprenör för att säkerställa tillgängligheten av material. Hänsyn tas till det aktuella 

projektets förutsättningar och försörjningslösningen anpassas därefter så att ett 

kostnadseffektivt materialflöde kan skapas. Tekniskt godkänt material delas vanligtvis in i 

BEST, vilket står för ban-, el-, signal- och telematerial.  

5.2.2. Materialförsörjning projekt Mertainen 

Det specifika byggprojektet i Norrland som fungerar som referensobjekt i denna studie är 

projekt Mertainen, vilket innefattar byggandet av en ny driftplats, ett mötesspår på 1 200 

meter, mellan Svappavaara och Kiruna. Detta för att LKAB har för avsikt att expandera uttag 

av järnmalmsprodukter i Svappavaaraområdet varav ett nytt dagbrott i Mertainen kommer 

öppnas. Denna sträcka används mycket av gruvindustrin och mycket gruvtrafik förekommer 

på den aktuella sträckan. Bandelen bedöms bli överbelastad från och med år 2015. Den nya 

driftplatsen i Mertainen är tänkt att öka kapaciteten för transporter mellan den nya gruvan och 

förädlingsplatsen i Svappavaara samt för järnvägstransporter till kund. Byggandet i Mertainen 

räknas som ett planerat projekt. Som bekant hålls en tidig dialog mellan projektledare och 

entreprenör för att säkra materialtillgängligheten vid materialförsörjning till planerade projekt. 

Hänsyn tas till det aktuella projektets förutsättningar och försörjningslösningen anpassas 

därefter så att ett kostnadseffektivt materialflöde kan skapas. Under själva kontraktstiden är 

det Materialservice uppgift att säkerställa leveranser och ha hand om materialförsörjningen till 

det specifika projektet.  

Materialbehovet av de fyra stora produkterna som krävs för att bygga det nya driftspåret i 

Mertainen är: två spårväxlar, 2 125 betongslipers samt 2 700 räler, vilka alla tillhandahålls 

från Trafikverket. Detta gör att produkterna kan beställas i god tid. Resterande artiklar beställs 

av kontrakterad entreprenör, vilket kan innebära kort framförhållning som i sin tur 

komplicerar situationen då leveranstiderna inte alltför sällan är väldigt lång.  

Betongslipers till projektet levereras från det nationella lagret i Långviksmon och kräver 18 

billaster för att transportera materialet. För att kunna leverera de 2 700 rälerna från det 

nationella lagret i Sannahed krävs 10 järnvägsvagnar. 

Materialförsörjningen till Mertainen sker enligt följande: 

 Betongslipers finns för avhämtning av entreprenören i det nationella lagret i 

Långviksmon. Entreprenören väljer transportsätt. 

 Räler levereras från det nationella lagret i Sannahed samt direkt från Trafikverkets 

rälsleverantör. Transport sker på järnväg till Green Cargos taxipunkt i Kiruna. 

 Övrigt material skickas från det centrallagret i Nässjö eller direkt från Trafikverkets 

leverantörer. Leveranser sker med lastbil direkt till Mertainen. 

Tidigare förklarades att Materialservice har till uppdrag att lagerhålla artiklar som kan komma 

att användas någonstans, någon gång längs det svenska järnvägsnätet. Även om kontraktet 

löpt ut är det Materialservice uppgift att efter kontraktstiden säkerställa försörjningen av 

reservdelar under hela anläggningens livslängd. 
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5.3 Logistikkostnader 
Vid beräkning av logistikkostnader ställer Materialservice ackumulerade kostnader i 

förhållande till omsättningen, vilket innebär att logistikkostnaderna minskar om omsättningen 

ökar. Följande poster räknas in i logistikkostnaderna: 

 Administration 

 Lagring 

 Transportförpackning 

 Transport 

 Kapitalbindning 

 Indirekta 

 

Administration innefattar personalkostnader och övriga kostnader. Lokaler, avskrivningar och 

underhåll ingår i posten lagring. Transportförpackning är som namnet antyder emballage och 

liknande som används vid transporter. Kostnadsposten transport innefattar endast infrakter då 

utfrakter räknas som kundens logistikkostnad, vart även direktleveranser från leverantör till 

kund ingår. Till kapitalbindning räknas räntan och till den sista kostnadsposten, indirekta 

kostnader, räknas inkurans. Bilaga 4 visar omsättning, budget och utfallet för dessa 

kostnadsposter år 2014.  

 

5.4 Transportkostnader 
Materialservice köper årligen transporter för cirka 50 miljoner kronor. Transporterna kan 

delas upp i två alternativ, väg och järnväg, vars årliga kostnader procentuellt kan delas upp 

enligt figur 16.  

 

Figur 16. Procentuell fördelning mellan väg- och järnvägstransporter. 
Källa: Mats Karlsson och Lena Sjölin (2015). 
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Transporter med järnväg kostar cirka 14,5 miljoner kronor varje år och transporter med bil 

kostar cirka 40,5 miljoner kronor per år. Järnvägstransporterna kan delas upp i två alternativ: 

vagnslast och heltåg. Materialservice har avtal med Green Cargo angående vagnslaster. 

Produkterna som fraktas är räler, trä- och betongslipers samt växlar, vilka alla är tunga och 

kostar mycket att transportera. Vagnslasterna är kopplade till de orter som Green Cargo kör 

och en vagnslast är lika med en produkt hos Green Cargo. Bilaga 6 visar Green Cargos 

järnvägsnätverk. Vad gäller heltåg har Materialservice ett avtal med Vossloh Rail. Heltåg 

innebär, som namnet antyder, att ett helt tåg sätts in för leveranser från en punkt A till en 

punkt B, som kan finnas vart som helst i Sverige. Figur 17 illustrerar uppdelningen av 

järnvägstransporter samt årliga transportkostnader.  

 

              

Figur 17. Järnvägstransporter. 
Källa: Mats Karlsson och Lena Sjölin (2015). 

 

Transporterna med bil kan också delas upp ytterligare. Materialservice har avtal med 

PostNord Logistics, DB Schenker, Höglands logistik AB, HEAB och Procab vad gäller 

transporter med bil. Figur 18 visar den procentuella uppdelningen av årliga transportkostnader 

för de olika leverantörerna. 
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Figur 18. Årliga transportkostnader för de olika leveransalternativen i miljoner kronor. 
Källa: Mats Karlsson och Lena Sjölin. 

 

Som figur 18 visar utgör leveranser med DB Schenker nära 50 % av den totala 

transportkostnaden med bil per år, vilket motsvarar 21 miljoner kronor. PostNord Logistics 

levererar paketgods och styckegods medan DB Schenker levererar partigods. HEAB används 

för transporter av långgods såsom räler och växlar och levererar från Örebro, Sannahed och 

Ystad där de nationella lagren finns. Procab har hand om budtransporter och akuta leveranser 

dygnet runt, året runt, vilket gör att utgångspunkten är Nässjö. Höglands logistik AB 

rangordnas som tvåa efter DB Schenker för transporter av partigods, vilket förklarar den 

relativt låga siffran i figur 18. Mer om rangordning i kommande avsnitt.  

5.4.1 Rangordning  

Materialservice följer en checklista för leverantör vid bokning av vägtransporter. Godset som 

ska levereras delas upp i tre olika alternativ: paketgods, styckegods och partigods 

(Trafikverket, 2015j). PostNord Logistics rangordnas som etta och DB Schenker som tvåa för 

paket- och styckegods. Definitionen av styckegods skiljer sig något mellan de två 

leverantörena i avseende att PostNord Logistics definierar styckegods som kvarts-, halv, hel- 

och specialpall. För leverans av partigods rangordnas DB Schenker som etta och Höglands 

logistik AB som tvåa (ibid.).  

5.4.2 Beräkning av transportkostnader för kund 

Som tidigare angett ska Materialservice intäkter från transporter till kund täcka 

transportkostnaderna. Materialservice använder sig av två olika alternativ för att beräkna 

intäkterna från transporter till kund: manuell beräkning eller LOK-snurran. Andelen manuella 

beräkningar har ökat och utgör cirka 60 % av de totala beräkningarna. Vid manuell beräkning 

tas hänsyn bland annat till godsets vikt, volym och avstånd. Beräkningarna ser lite olika ut 

beroende på vilket leverantör som avses. Den så kallade LOK-snurran är en beräkningsmetod 

som utgår från vikt och ordervärde enligt följande formel: 
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𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑉𝑖𝑘𝑡 × 0,8 + 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 × 0,0085              (1) 

 

Vid beräkningar med hjälp av LOK-snurran läggs kostnaden automatiskt på kundordern. 

Siffrorna i formeln är generella och framtagna för att ge intäkter för transporterna till kund 

som täcker transportkostnaderna. Formeln tar dock inte hänsyn till avstånd.  

 

5.5 Akuta leveranser 
Som tidigare angett är det Procab som har hand om akuta leveranser. Leveranser både kan ske 

och sker hela tiden. Vid akuta leveranser nattetid finns orderberedskapsgrupper som tar emot 

ordern och sedan ska minst två lagerarbetare finnas på plats inom 30 minuter för att kunna 

plocka ihop leveransen. När godset är klart att levereras rings budfirman, Procab, som 

kommer och hämtar ordern och kör ut till kund. Leveranser sker alltså dygnet runt, året runt, 

förutsatt att materialet finns tillgängligt. 

Akuta leveranser prioriteras alltid först. Om en order på en viss artikel kommer in spelar det 

ingen roll om de sista artiklarna på lagret utlovats till en annan kund. Artiklarna kommer då 

istället att levereras till den akuta kundordern och resterande kunder får vänta till dess att 

lagret av artikeln fylls på igen innan dennes order kan levereras. Planerade order kommer 

alltså i andra hand och detta beror på att banan aldrig får stå still, tågen ska alltid kunna rulla. 

När det kommer till akuta leveranser av de fyra stora produkterna växelkomponenter, trä- och 

betongslipers samt räler finns det endast en permanent beredskapsgrupp för 

växelkomponenter. Detta på grund av att behovet av växelkomponenter oftast är mest akut. 

Denna beredskapsgrupp finns i Örebro då det nationella lagret för växelkomponenter ligger 

där. För resterande produkter är behovet oftast inte lika akut och leveransen kan därför vänta 

lite. 

 

5.6 Leveransvillkor 
Leveransvillkoren beskriver hur transportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och 

säljare. Relationen mellan de olika aktörerna illustreras i figur 19. Trafikverket 

Materialservice har ett mål att intäkterna som skapas för transporter till kund ska täcka de 

årliga transportkostnaderna. Mer om beräkning av transportkostnader i kommande avsnitt.  
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Figur 19. Relationer mellan de ingående aktörerna. 
Källa: Mats Karlsson. 

 

Som figur 19 visar används Incoterms mellan leverantörerna och Materialservice. Mer 

specifikt används FCA, vilket står för Free Carrier, och DDU/DDP, vilket står för Delivered 

Duty Unpaid respektive Delivered Duty Paid. Dessa begrepp definieras enligt: 

 Free Carrier (FCA) – betyder att köparen bestämmer fraktare och plats vart säljaren 

ska leverera godset 

 Delivered Duty Unpaid (DDU) – betyder att säljaren har levererat godset när det 

finns tillgängligt på angiven plats och står för alla kostnader och risker fram till dess. 

Köparen står för importen.  

 Delivered Duty Paid (DDP) – betyder att säljaren står för alla kostnader och risker till 

dess att godset finns tillgängligt på angiven plats. Säljaren står för importen.  

Transporter mellan Materialservice och kund följer principen HLS, vilket står för Hämtat 

Lastat Säljaren, och LOK, vilket står för Levererat Olossat Köparen (Trafikverket, 2015i). 

Förklaring (ibid.) följer: 

 Hämtat Lastat Säljaren (HLS) – innebär att säljaren ska leverera godset till köparen 

på angiven plats vid överenskommen tidpunkt. Säljaren ansvarar för lastning av godset 

medan köparen ansvarar för lossning och hela transporten av godset. Säljaren står för 

alla kostnader för godset fram till den överenskomna tidpunkt då godset levererats, 

därefter står köparen för alla kostnader 

 Levererat Olossat Köparen (LOK) – säljaren ska leverera godset till köparen på 

angiven plats vid överenskommen tidpunkt. Säljaren ansvarar för lastning och 

transport av godset till angiven plats medan köparen ansvarar för lossning av godset. 

Säljaren står för alla kostnader till dess att godset ställts till köparens förfogande och 

från den tidpunkten står köparen för alla kostnader.  
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5.7 Leverans- och transporttjänster 

Materialservice har avtal med järnvägsentreprenören VR Track AB angående leverans- och 

transporttjänster. Grundalternativet för alla nationella leveranser till entreprenören följer 

principen Levererat Olossat Köparen (LOK). I enlighet med LOK är det säljaren, 

Materialservice, som transporter godset till entreprenören på angiven plats vid angiven 

tidpunkt. Ansvaraet för godset ligger hos säljaren fram till lossningen av godset, därefter 

övergår ansvaret till köparen.  

Leveranser kan ske med antingen väg- eller järnvägstransporter till adresser som 

överenskommits med Materialservice. Vid vägtransporter förutsätts dock att hela sträckan 

utgörs av framkomlig väg.  Alternativen att tillgå för önskad leveransdag vid leveranser med 

vägtransporter är följande: 

 Turlista (LOK) – Materialservice väljer speditör och leverans sker enligt vald 

speditörs ordinarie turlista på överenskommet leveransdatum med ett tidsfönster på -1 

till + 2 dagar 

 Ankomstdag (LOK) - leveranser sker på lovat leveransdatum mellan kl. 07.00-16.00. 

Materialservice väljer den tilläggstjänst för transporten som klarar önskad ankomstdag 

för aktuell leverans.  

 Ankomstdag med exakt tid (LOK) – samma förutsättningar som leveranstjänsten 

Ankomstdag med tillägget att leveranser sker till adresser på en lovad leveranstidpunkt 

på +/- 30 minuter.  

Järnvägstransporter används för de fyra stora produkterna trä- och betongslipers, räler och 

växelkomponenter och sker med antingen vagnslast eller heltåg. Önskemål om 

järnvägstransporter måste alltid föregås av en förfrågan. Vid transport med vagnslast gäller att 

entreprenören måste lossa godset inom åtta timmar räknat från det att vagnen ställts till 

dennes förfogande. Uppfylls inte detta blir det vagnshyra per dag. Det är entreprenören som 

ansvarar för rapporteringen av eventuella skador till Materialservice, anmälning av 

färdigställd lossning samt för att vagnen städas. Heltåg används när långräler ska transporteras 

och ansvaret för transporten fram till den bestämda stationen ligger hos Materialservice. 

Trafiksäkerhetsåtgärder och lossning på rätt plats ansvarar kunden bland annat för.  

 

5.8 Flöde från inkommen kundorder till utleverans 
Informations- och materialflödet från inkommen kundorder till utleverans kan sammanfattas 

enligt figur 20. 
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Figur 20. Flöde från inkommen kundorder till utleverans. 
Källa: Modifierad från internt dokument Materialservice. 

 

Kundorder kan komma in på fem olika sätt: fax, telefon, e-post, EDI eller via 

Materialkatalogen. Inkommen kundorder läggs in i affärssystemet M3, som matchar så att 

saldo finns. Vid bokning via EDI eller Materialkatalogen hamnar ordern direkt i en 

orderbatch, vilken ordersidan sedan frisläpper. Inkomna kundorder via fax, telefon, eller e-

post hanteras manuellt och läggs in i M3 av personalen. Beställningssättet har ingen betydelse 

för hur ordern hanteras. Oavsett vilket beställningssätt som används försöker Materialservice 

utforma formulären för att hjälpa kunden att göra rätt. Leveransadresserna registreras och nya 

adresser, exempelvis gatunamn eller postnummer, kontrolleras.   

Nästa steg är att välja transportsätt. Posten är förstahandsvalet för alla adresser, men kan 

sedan ändras vid orderregistreringen där vikt och längd på materialet, leveranstider och ort 

spelar in på vilket transportsätt som är mest lämpligt. Alla order med samma kundnummer, 

leveransadress och avgångsdatum hamnar i samma leverans. Huvudsaken är att alla artiklar i 

en order levereras tillsammans. 

Leveranserna förbereds genom att stora order delas upp till mindre listor, leveranser läggs 

ihop och eventuella ändringar av leveranssätt görs. Därefter släpps så kallade plocklistor. De 

olika orderraderna får olika suffix som exempelvis kan vara baserat på plockområde eller 

ordernummer. Eventuella påfyllningar i en leverans får ett helt nytt suffix. Alla leveranser 

ligger till en början i status 10, vilket innebär att plockningen inte är påbörjad. När plockaren 

valt en plocklista och skrivit ut den hamnar den i plocktrucksterminalen. Då plockaren 

kvitterat första raden i listan ändras statusen till 20, vilket då säger att plockningen är påbörjad 

men inte färdig. Status 30 markerar en färdig leverans. Det är statusen som visar vart i kedjan 

artikeln befinner sig. I status 20 kan plockaren försöka se om sampackning med någon annan 
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plockare är möjlig och här kan även leveranssättet ändras om man upptäcker att det tänkta 

leveranssättet inte är lämpligt för transport.  

Vid själva plockandet väljer plockaren en lista där alla rader per ordernummer samt 

lagerplatsordningen återfinns. Plockaren åker till första radens plats, går in på raden, scannar 

platsen för att bekräfta att det är rätt plats och plockar därefter artikeln fysiskt. Den valda 

plocklistan låses till plockaren när denne kvitterar första raden i ett kolli den specifika 

plockaren skapat. Detta innebär alltså att ingen annan kan välja samma plocklista. Ett nytt 

kolli skapas för varje ordernummer som leveransen innehåller. Efter plockningen ska alla 

kollin sammanställas i affärssystemet, märkas och ställas upp. Leveransnumret skrivs in i 

affärssystemet och transportetiketter skrivs ut, vilket skapar ett uppdrag i edicom. Om alla 

rader i leveransen är kvitterade och har dagens datum skrivs transportspapper ut. Sedan ställs 

kollit på anvisad plats beroende på avgångsdag etc. Vid plockning av leveranser som har 

dagens datum ligger ansvaret att sammanställa och placera godset på rätt avgångsplats hos 

den plockare som sist blir klar med sin plocklista. Materialservice har årligen 90 000 

plockrader på centrallagret i Nässjö och uppnår en plockprecision på 99,997 %.  

Materialservice försöker ligga i framkant och därför plockas en del leveranser i förväg. 

Tanken är att kontinuerligt kunna arbeta med dagens leveranser plus två dagar framåt. 

Leveranser som plockats i förväg sammanställs på respektive avgångsdag och på 

eftermiddagen rapporteras sedan alla leveranser som skickats den dagen, vilket verkställer 

EDI-överföringen till aktuell transportör. Transportören skannar godset vid upphämtning och 

vidare vid varje händelse, exempelvis vid omlastning på terminal, under avisering och vid 

utkörning till kund. Materialservice kan då följa dessa händelser på transportörens hemsida.  

I dagsläget är Materialservice i startgroparna av utvecklandet av en superkollietikett. Denna 

etikett ska innehålla information om vad som finns i kollit. Tanken med denna etikett är att 

kunna skjuta upp valet av transportsätt. Kunden ska inte välja transportsätt vid beställning 

utan kundordern ska kunna släppas ner för plockning innan transportsätt väljs. 

Transportetiketten och adressetiketten ska inte behöva skrivas ut från början utan man ska 

kunna vänta med detta till dess att man ser vilket transportsätt som är mest lämpligt. 

5.8.1 Affärssystem 

Materialservice använder ett affärssystem som heter M3, vilket används för allt som rör 

orderflödet. Kunden skickar in sin beställning varefter orderhanterare eller materialplanerare 

lägger in den i systemet. När beställningen ligger i systemet ses den som en kundorder. Vidare 

används affärssystemet för både materialbeställningar från alla leverantörer samt för att skicka 

beställningarna till dem. Affärsystemet kan bland annat användas för att se kundbehov och tid 

för leveranser, för att skicka fakturor, betala leverantörsfakturor och för bokföring. Hela 

orderflödet från beställning till leverans hanteras alltså i affärssystemet M3.  
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6. Nulägesanalys 
Detta kapitel presenterar de analyser som gjorts med hjälp av kopplingar mellan 

nulägesbeskrivingen och den teoretiska referensramen. Problemområden har identifierats och 

analyserats genom att studera bakomliggande orsaker.  

6.1 Flödesproblematik 
Med hjälp av nulägesbeskrivningen har studiens författare identifierat problemområden med 

nuvarande leveranser och tillhörande informations- och materialflöde. Bititci & Carrie (1990) 

menar att ett effektivt flöde kan uppnås genom integration av materialflödet och 

informationsflödet. Kaipia (2009) tillägger att det även måste finnas en balans mellan 

informationsflödet och materialflödet. De identifierade problemområdena beskrivs vidare i 

följande avsnitt.  

6.1.1 Materialflöde 

Materialservice har i dagsläget svårt att kontrollera materialflödet då hanteringen i plock- och 

leveransflödet är något bristfällig. I tidigare avsnitt förklarades processen från inkommen 

kundorder till utleverans där plockarens roll i flödet beskrevs. Plockaren ansvarar för den 

egna plocklistan och ser till att ordern placeras på anvisad plats för utleverans. Problematiken 

i flödet som presenterades i figur 20 uppstår i följande steg: 

 

Figur 21. Illustration av flödesproblematik. 
Källa: Modifierad från internt dokument Materialservice. 

 

I status 20, då plockningen inletts men inte färdigställts, har plockaren möjlighet att sampacka 

med en annan plockare för att hålla samman leveranser och minska antal kollin. Detta är 

något som inte tillämpas i den utsträckning som bör göras för att hålla ihop leveranserna till så 

få som möjligt, vilket i sin tur skulle minska antalet transporter.  Pazirandeh & Jafari (2013) 

menar att det oftast är transporter som har störst negativ miljöpåverkan i ett logistiksystem. 

Genom att minska antalet resor med tomt lastutrymme (Ubeda et al., 2010) och samlasta olika 

kundorder för ökad fyllnadsgrad (Jonsson & Mattsson, 2011) kan man minska 

miljöbelastningen.  

Kontrakterad entreprenör har till uppgift att hitta en etableringsplats dit leveranser sker.  

Transportören skannar godset vid varje händelse och Materialservice kan följa dessa 

händelser på transportörens hemsida. Detta innebär att Materialservice måste förlita sig helt 

på transportören för att kunna spåra materialet. Studiens författare ser problem med att helt 

förlita sig på en extern part och inte själva ha möjlighet att följa materialet från startpunkt till 

slutpunkt. Det råder även osäkerheter kring möjligheter till avlastning av materialet när 
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leveranser anländer till bygget. Vidare, när materialet väl anlänt till arbetsplatsen, finns det 

tveksamheter i huruvida man kan hålla kolla på materialet och om det finns möjlighet för 

lagring. En del av materialet som levereras till arbetsplatsen är stöldbegärligt och det råder 

funderingar kring hur man kan säkerställa att stöldbegärligt gods förvaras säkert. 

6.1.2 Informationsflöde 

I föregående avsnitt beskrevs problematiken med att kontrollera materialflödet på grund av att 

plockarna inte tillämpar samplockning i tillräckligt stor utsträckning. Coyle et al. (2003) 

menar att ett välfungerande informationsflöde ska bidra med information som är tillgänglig 

och relevant, vilket är möjligt genom att individen samverkar med processer och material.  

Grabara et al. (2014) skriver att informationssystemet är av stor betydelse och kan ses som ett 

slags nervsystem som kopplar ihop det specifika företaget med dess externa miljö. 

Materialservice försörjningskedja karakteriseras av kostnadseffektivitet, hög transparens och 

trygga leveranser där hög leveransprecision och flexibla leveranser eftersträvas. Med tanke på 

att Materialservice inte bara tillhandahåller material från centrallagret krävs ett välfungerande 

informationssystem för att kunna upprätthålla den relativt höga leveransprecisionen 97 % till 

kund.  

I dagsläget finns det brister i informationsflödet vid Materialservice på grund av att plockarna 

oftast är hänvisade till fasta platser och kommunikationen däremellan är något bristfällig. Ett 

välfungerande informationsflöde är minst lika viktigt som det fysiska materialflödet för att 

kunna skapa effektiva flöden (Bititci & Carrie, 1990). På Materialservice är det ingen som har 

uttalat ansvar för flödet. Var och en är ansvarig, men en mer övergripande bild över flödet 

ligger på chefer med stöd av teamledare. Det är alltså inte helt tydligt vem som ansvarar för 

vad, vilket kan innebära att informationen inte alltid når hela vägen fram. Det finns ingen 

standardiserad metod för att kommunicera exempelvis förseningar i flödet. I grunden finns det 

rutiner för hur olika situationer ska behandlas men hur informationen ser ut varierar beroende 

på vart i flödet förseningen sker.  

Bititci & Carrie (1990) menar att rätt information måste nå rätt person i rätt tid för att lättare 

kunna hantera förändringar. Plockarna ansvarar för att plocka ihop leveransen och är i behov 

av information som rör artiklarna på lagret. Planerarna har koll på sin artikelgrupp och får 

impulser när lagernivån blir låg. Det som plockarna upplever bristfälligt i flödet är 

information om att en bristartikel är på väg in. 

6.1.2.1 Bristfällig materialspårbarhet  

Ett påtagligt problem vad gäller materialspårbarheten är, som nämnt ovan, att Materialservice 

inte själva har kontroll över materialet när det väl skickats från centrallagret. Bititci & Carrie 

(1990) förespråkar en integration av materialflödet och informationsflödet i syfte att skapa ett 

effektivt flöde, vilket materialspårbarheten är ett bra exempel på. Materialspårbarheten är i sig 

ett informationsflöde som bidrar till att uppnå ett effektivt materialflöde. Information ses som 

en stor tillgång. Utan effektiva och pålitliga informationsflöden är det nästintill omöjligt att 

skapa effektiva flöden (Mattsson, 2012). Materialspårbarheten är ett problem i och med att 

Materialservice inte kan spåra materialet och försäkra sig om att materialet anlänt till 

slutpunkten. På grund av detta kan man inte förbereda entreprenören för leveranser och 
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därigenom inte heller säkerställa att det finns möjlighet till avlastning av materialet när 

leveransen anländer till bygget. 

 

6.2 Logistikkostnader 
Segerstedt (2009) skriver att logistik är en strävan efter ett effektivt flöde och att bra logistik 

bland annat kan bidra till reducering av totalkostnader, ökade intäkter och bättre flexibilitet. 

Materialservice delar upp logistikkostnaderna i följande grupper: 

 Administration 

 Lagring 

 Transportförpackning 

 Transport 

 Kapitalbindning 

 Indirekta 

 

Problematiken ligger i att Materialservice inte riktigt vet vilka kostnadsposter som ska 

inkluderas i de totala logistikkostnaderna och det råder en fundering kring vilka kostnader 

som kan vara bra att inkludera. De kostnadsposter Materialservice använder sig av idag är 

direkt tagna ur Jensen (2007). Frågorna Materialservice ställer sig är: 

 Har vi med de kostnader som behövs?  

 Vilka kostnader har vi inte med?  

Det råder ytterligare problematik i och med att Trafikverket är det enda av sitt slag i Sverige 

och därmed verkar inom en unik bransch, vilket gör det svårt att jämföra kostnader och 

kostnadsposter med andra verksamheter. Vidare saknas incitament inom olika 

verksamhetsområden inom Trafikverket för att hålla nere logistikkostnader på grund av att 

kostnaderna för lagerhållning inte är synliga för beslutstagarna som fattar beslut som påverkar 

logistikkostnaderna.  

I det teoretiska kapitlet gavs exempel på vilka kostnadsposter som kan ingå i den totala 

logistikkostnaden. Jonsson & Mattsson (2011) användes som exempel och delade upp 

logistikkostnader i följande grupper: 

 Transport- och hanteringskostnader 

 Emballeringskostnader 

 Lagerhållningskostnader 

 Administrativa kostnader 

 Orderkostnader 

 Kapacitetsrelaterade kostnader 

 Brist- och förseningskostnader 

Det man kan se om man jämför de två punktlistorna är att kostnadsposterna inte skiljer sig 

nämnvärt. Jonsson & Mattsson (2011) poängterar vikten av att ha brist- och 
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förseningskostnader som en enskild kostnadstyp då denna inkluderar kostnader som uppstår 

när leveranser inte uppfyller kundönskemålen. När kundönskemålen inte kan uppfyllas 

tillkommer kostnader i form av att ordinarie distributionslösning inte kan användas för 

leverans, övertidsarbete, snabbtransporter, ökad materialhantering och i vissa fall kan även 

skadestånd behöva betalas ut (ibid.). 

6.2.1 Leveransprecision 

Ouppfyllda kundönskemål kan exempelvis innebära att fel artikel eller antal levereras, att 

godset inte levereras i tid etc. Materialservice viktigaste fokus är att leverera i tid, vilket visar 

sig i den relativt höga leveransprecisionen som är satt till 97 %. År 2014 uppnåddes en 

leveransprecision till kund på 95 %, vilket inte riktigt når upp till önskad nivå, och som i sin 

tur kan medföra ökade kostnader i och med förseningar. En bidragande orsak till den icke-

uppnådda leveransprecisionen till kund kan vara leveransprecisionen från leverantör. Som 

bekant tillhandahålls material till centrallagret från cirka 230 leverantörer. Materialservice har 

lagt leveransprecisionen från leverantör på 92 %, men föregående år landade 

leveransprecisionen endast på 87 %. En lägre leveransprecision från leverantör kan innebära 

brist på material, vilket leder till försämrad leveransprecision till kund och ökade brist- och 

förseningskostnader. 

6.2.2 Manuell hantering 

Materialservice plockar ihop leveranser efter så kallade plocklistor som är uppdelade i olika 

suffix baserade på plockområde och tid för frisläppning. I flödet från inkommen order till hela 

plock- och leveransprocessen förekommer mycket manuell hantering. Risken för manuella fel 

är därför viktig att beakta, då det kan medföra ökade kostnader. Manuella fel beror på den 

mänskliga faktorn och kan uppstå vid felaktiga inmatningar av leveransnummer i systemet, 

felplacerade kollin eller missförstånd vid placering av gods för avgång. Materialhanteringen, 

alltså all manuell hantering, är, enligt Oskarsson et al. (2006), en stor kostnadspost som är 

viktig att effektivisera. Effektivisering av materialhanteringen kan bland annat innebära att 

man försöker minska de manuella materialförflyttningarna och hanteringsfrekvensen av 

materialet för att på så sätt kunna reducera kostnaderna. År 2014 hade Materialservice en 

plockprecision på 99,9997 %, vilket i princip är så nära optimalt man kan komma, men trots 

det inte hundraprocentigt.  

Manuell hantering vid Materialservice förekommer vid flera tillfällen i order- och 

leveransflödet. Vid inkommen kundorder kontrolleras nya adresser, beställningar skrivs in i 

affärssystemet, kvitteringar av plockorder, inskrivning av leveransnummer etc. Manuell 

hantering förekommer även vid själva plockningen då rätt artiklar och rätt mängd ska plockas 

ihop inför leveransen. Vidare används en så kallas truckterminal för plockorder, där plockaren 

kan se alla plocklistor i en översiktsbild. 

6.2.3 Transportkostnader 

En av kostnadsposterna i den totala logistikkostnaden är transportkostnaden. Lumsden (2012) 

beskriver transportkostnader som kostnader som uppstår vid förflyttning av gods, vilket inte 

bara inkluderar själva förflyttningen utan även lastning, omlastning och lossning. 
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Materialservice definierar endast infrakter som transportkostnader då utfrakter räknas som 

kundens logistikkostnad. 

Vid beräkning av transportkostnader för utfrakter, det vill säga intäkten för Materialservice, 

används antingen manuell beräkning eller den så kallade LOK-snurran, som endast utgår från 

vikt och ordervärde enligt: 

 

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑉𝑖𝑘𝑡 × 0,8 + 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 × 0,0085               

 

Det formeln inte tar hänsyn till är avstånd, vilket gör att det kostar lika mycket att skicka gods 

till Kiruna långt uppe i norr som till Jönköping som endast ligger ett par mil bort från 

centrallagret. Den ursprungliga tanken var just att kunder som avståndsmässigt ligger längre 

bort inte ska behöva bli lidande vid beställningar av gods. Andelen manuella beräkningar har 

ökat alltmer och har tidigare kunnat täcka ”förlusten” som görs med beräkningar med LOK-

snurran. De senaste åren har det dock inte fungerat, vilket gör det nödvändigt att uppgradera 

nuvarande beräkningsmetod.  

 

6.3 Leveranser till Mertainen 
Tarkowski et al. (1995) menar att den enklaste formen av samordning är att sammanföra 

flöden med samma riktning till ett gemensamt flöde. Vidare menar författarna att flödena inte 

nödvändigtvis måste ha exakt samma destination eller avsändarort, men att det åtminstone 

måste finnas en gemensam sträcka för alla flöden.  

Problematiken ligger i att Materialservice tillhandahåller material från olika lager; 

centrallagret i Nässjö, nationella lager, försörjningspunkter och entreprenadlager. De fyra 

stora produkterna växelkomponenter, trä- och betongslipers samt räler finns inte tillgängliga 

på centrallagret utan levereras från nationella lager, vart geografiska placering är olika. 

Övriga artiklar tillhandahålls från centrallagret.  Vid järnvägsbyggen finns behov av både de 

stora produkterna och övriga artiklar. De fyra stora produkterna tillhandahålls alltid av 

Trafikverket, vilket innebär att produkterna kan beställas i god tid. Resterande artiklar beställs 

av kontrakterad entreprenör, vilket kan innebära att framförhållningen inte är tillräckligt lång 

för att kunna samordna leveranser till bästa möjliga grad. Artiklarna på centrallagret 

tillhandahålls av mer än 200 olika leverantörer och en kort framförhållning från entreprenören 

försvårar situationen för Materialservice att ha effektiva leveranser då leveranstiden ofta är 

väldigt lång. Lai et al. (2004) menar att det är viktigt för företag att förstå sin egen 

försörjningsverksamhet, men det är lika viktigt att ha en förståelse för hur andra parter i 

försörjningskedjan påverkas av det egna beteendet.  

Byggandet av den nya driftplatsen Mertainen är tänkt att öka kapaciteten för transporter inom 

gruvindustrin då mycket gruvtrafik förekommer på den aktuella sträckan. Materialbehovet 

består, utöver två spårväxlar, 2 125 betongslipers och 2 700 räler, av mindre artiklar, vilket 
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innebär att leveranser till arbetsplatsen i Mertainen förekommer från olika geografiskt belägna 

lager runtom i Sverige. Detta innebär att materialet måste fraktas långa avstånd.  

Materialförsörjningen till Mertainen kommer ske från de nationella lagren i Långviksmon och 

Sannahed samt från centrallagret i Nässjö. Figur 22 visar dessa orters geografiska placering i 

förhållande till varandra.   

 

Figur 22. Materialförsörjning till Mertainen. 

Mellan centrallagret i Nässjö och bygget av den nya driftplatsen i Mertainen är det drygt 155 

mil. Utöver att material levereras från flera olika lager, innefattar försörjningslösningen av 

material till projekt Mertainen en inblandning av många olika aktörer och saknar därför en 

riktig helhetslösning. Nuvarande försörjningslösning är alltså en form av halvlösning där 

leveranser inte heller sker hela vägen till arbetsplatsen, vilket i sin tur medför att 

entreprenörens inblandning blir större.  

Som nämnt i kapitel 5.4 har Materialservice avtal med Green Cargo vad gäller 

järnvägstransporter. Vid leverans till Mertainen uppstår problem på grund av att Green Cargo 

inte har någon taxipunkt i Långviksmon där det nordligaste lagret för betongslipers ligger. 

Figur 23 illustrerar detta.  
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Figur 23. Green Cargos närmaste vagnslasts- respektive intermodala plats i förhållande till Långviksmon. 
Källa: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zdchwz68ger8.kcc4N_a72o9Q (2015-02-20) 

 

Det finns järnväg till lagret, men på grund av att Green Cargo inte har någon taxipunkt i 

Långviksmon kan inte Materialservice erbjuda järnvägsleveranser med avtalsenlig leverantör. 

Det är därför upp till entreprenören att hämta materialet i Långviksmon och välja 

transportsätt, vilket gör att Materialservice inte har kontroll över hela leveransen från 

startpunkt till slutpunkt och därför inte heller över hela försörjningslösningen. Entreprenören 

kan välja mellan att frakta materialet med lastbil eller järnväg.  

6.3.1 Miljöpåverkan 

Jonsson & Mattsson (2011) menar att det inte sällan förekommer konflikter mellan ett 

företags miljömål och ekonomiska mål. Snabbare och mer frekventa transporter kan leda till 

både lägre kostnader och högre leveransservice, vilket är fördelaktigt för företaget. Sett ur ett 

miljöperspektiv leder detta dock till både ökade utsläpp och en större negativ miljöpåverkan. 

En hög transportfrekvens kan innebära att fyllningsgraden på transportmedlet blir lägre, vilket 

i sin tur kräver fler transporter (Jonsson & Mattsson, 2011).   

Materialservice levererar dygnet runt, året runt, förutsatt att materialet finns tillgängligt på 

centrallagret. Akuta leveranser kallas dessa och kan som sagt ske närsomhelst. Storleken på 

dessa order varierar och eftersom dessa leveranser inte kan vänta är det möjligt att 

fyllnadsgraden på transportmedlet inte är så hög som den borde vara för att kunna minska 

påverkan på miljön. Dessa leveranser är svåra att göra något åt, vilket gör det än viktigare att 

försöka förbättra övriga leveranser för att ha så lite inverkan på miljön som möjligt.  

I dagsläget används två olika transportmedel: bil och järnväg. Järnväg används oftast vid 

större leveranser, eftersom fler vagnar kan användas vid en och samma tur, vilket i sin tur har 

Långviksmon 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zdchwz68ger8.kcc4N_a72o9Q
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en mindre miljöpåverkan. För övriga transporter används vägtransporter och då mer specifikt 

lastbil. I figur 1 kunde man se energianvändningen för olika transportmedel, vilken påvisade 

att järnvägstransporter är det mest miljövänliga transportmedlet. Jonsson & Mattsson (2011) 

menar att kombinationer av transporter är ett sätt som, inte bara ger samordningsfördelar, utan 

även kan bidra till en minskad miljöpåverkan. Exempelvis kan lastbilstransporter kombineras 

med järnvägstransporter eller så kan olika kundorder samlastas för en ökad fyllningsgrad och 

därmed minskat antal transporter. 

I föregående avsnitt diskuterades problemet med att entreprenören ska välja transportsätt för 

betongslipers från Långviksmon till arbetsplatsen i Mertainen. För att jämföra skillnaden i 

miljöpåverkan mellan de olika transportalternativen har studiens författare gjort en enkel 

schablonberäkning. Beräkningarna grundas på följande data. 

Tabell 7. Indata för betongslipers. 

Indata – Betongslipers 

Vikt (kg) Antal (per lastbil/järnvägsvagn) Behov (antal) 

300 100 2125 

 

Materialtransporterna kommer att gå mellan orterna Långviksmon och Mertainen, alternativt 

via Kirunavaara om järnväg används. Tabell 8 visar avstånden mellan dessa orter. 

Tabell 8. Avstånd mellan aktuella orter. 
Källa: www.google.se/maps/ 

Avstånd (km) 

 Mertainen Kirunavaara 

Långviksmon 673  717 

Kirunavaara 45 0 

  

Med hjälp av ovanstående tabellinformation och kalkylverktyget Gröna korridorer 

(Trafikverket, 2015n) kunde de olika transportsystemens totala energianvändning samt 

påverkan på miljön på global, regional och lokal nivå beräknas. Tabell 9 visar utdrag ur 

analysen (se bilaga 8 för utdraget i sin helhet). 

Tabell 9. Resultat med modelldata.   

Resultat med modelldata 

 Energi Globalt Regionalt 

Länk och nod 
Energi wtw 

Absolut [kWh] 

GHG wtw 
Absolut [kg 

CO2e] 

GHG wtw 
Relativt 

[g CO2/tonkm] 

NOx ttw 
Absolut [g] 

NOx ttw 
Relativt 

[g/tonkm] 

1 10831 2720 135 19000 0,94 

2 984 10 0 0 0,00 

3 724 182 135 1270 0,94 
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Dessa siffror grundas på sändningsvikt mellan de olika orterna, enkel väg med lastbil 

respektive järnväg (se bilaga 8 för mer information). Utan att lägga alltför mycket vikt på 

analysen av dessa siffror kan det konstateras att järnvägstransporter har en betydligt lägre 

miljöpåverkan än lastbilstransporter sett till koldioxid (CO2)- och kväveoxidutsläpp (NOx). 

Genom att välja järnvägstransport för betongslipers kan entreprenören bidra till Trafikverkets 

arbete med att minska koldioxidutsläpp och skapa mer energieffektiva transportsystem för en 

minskad miljöpåverkan. 

 

6.4 Identifierade problemområden 
Avsnittet syftar till att sammanfatta de problemområden som identifierats i nulägesanalysen 

för att få en överblick kring vilka problem som direkt kan kopplas till Materialservice 

material- och informationsflöde. Följande punktlista sammanfattar de problem som 

identifierats i nulägesanalysen: 

 Bristande förståelse över materialflödet 

 Bristfällig materialspårbarhet 

 Osäkerhet kring lämpliga ingående kostnadsposter 

 Bristande metod för beräkning av transporttjänster 

 Kort framförhållning från entreprenör 

 Långa avstånd att frakta material 

 Ingen fullständig försörjningslösning av betongslipers 

Denna studie fokuserar på att identifiera och analysera problem som är kopplade till 

leveranser och tillhörande material- och informationsflöde, vilket gör att de fetmarkerade 

punkterna är aktuella problemområden som studiens författare kommer presentera 

rekommendationer till i följande kapitel.  
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7. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien i syfte att ge läsaren en begriplig bild över de 

lösningsförslag och rekommendationer som studiens författare tagit fram för de identifierade 

problemområdena som beskrevs i nulägesanalysen. 

7.1 Rekommendationer 
Syftet med studien var att identifiera och beskriva problem kopplade till leveranser och 

tillhörande material- och informationsflöde. Studien syftade även till att studera och analysera 

hur leveranserna kan förbättras för att dessa flöden ska bli effektivare samt bidra till en 

minskad miljöpåverkan. I föregående avsnitt presenterades följande problemområden: 

 Bristande förståelse över materialflödet 

 Bristfällig materialspårbarhet 

 Kort framförhållning från entreprenör 

 Långa avstånd att frakta material 

 Ingen fullständig försörjningslösning av betongslipers 

Resultatet av studien är rekommendationer på möjliga förbättringar som studiens författare 

introducerat för Materialservice i syfte att förbättra leveranserna för att skapa effektivare 

flöden. Följande avsnitt presenterar rekommenderade förbättringar. 

7.1.1 Högre grad av samordnade leveranser 

Problemet med att det råder bristande förståelse för materialflödet uppstår på grund av det 

saknas en enhetlig bild eftersom alla ansvarar för sitt eget område. Vidare är avsaknad av 

tydliga rutiner kring hur informationen i olika situationer ska se ut något som påverkar flödet 

och därav även leveranserna. Mattsson (2012) menar att alla ingående aktörer i kedjan måste 

samarbeta för att kunna skapa en effektiv försörjningskedja. Det räcker alltså inte med att en 

plockare eller två plockare förbättrar sin effektivitet för att kunna skapa en effektivare 

försörjningskedja och därmed samordning i större utsträckning. Effektivitet i flödet handlar 

alltså om att optimera ett helt logistiksystem, eller i det här fallet, samtliga inblandade aktörer 

i flödet från inkommen kundorder till utleverans. Studiens författare har arbetat fram ett 

förslag på hur Materialservice kan förbättra kommunikationen och samordningen mellan 

plockarna och skapa en enhetlig flödesbild. Förslaget utgår från de fem strategier (Mattsson, 

2012) som presenterades i ett tidigare kapitel och har anpassats till Materialservice och de 

identifierade problemområdena. Förslaget illustreras i tabell 10. 

Tabell 10. Strategier för att skapa effektivare samordning.  

Strategi Förklaring 
Förslag till 

Materialservice 

Förenkling/rationalisering 

Effektivisera genom att reducera 

komplexiteten i flöden och processer 

samt genom att eliminera onödiga 

aktiviteter och andra former av 

slöseri 

Arbeta fram ett 

gemensamt 

flödesschema 

Informationsutbyte Effektivisera genom att Rätt information, i 
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kommunicera snabbare, säkrare samt 

med korrektare och mer 

ändamålsenlig information 

rätt tid till rätt 

person 

Automatisering 

Effektivisera genom att överföra 

identifierings-, 

informationsbehandlings- och 

beslutsaktiviteter till datoriserade 

system 

Avveckla 

beställningsvägar 

som kräver 

manuell hantering 

Omkonfigurering 

Effektivisera genom att omfördela 

och slå samman utförande av och 

ansvar för aktiviteter och 

delprocesser mellan avdelningar och 

företag 

Tydliga 

ansvarsgränser, rätt 

man på rätt plats 

Samverkan 

Effektivisera genom samarbete och 

genom att samordna 

resursutnyttjande och materialflöden 

Tillsätt en 

samordnare 

 

7.1.1.1 Förenkling och rationalisering 

För att kunna skapa en enhetlig bild där samverkan mellan plockare ligger i fokus bör 

Materialservice arbeta fram ett flödesschema. Flödesschemat är ett användbart hjälpmedel för 

att kartlägga hela plock- och leveransflödet. Mattsson (2012) skriver att ett flödesschema visar 

vilka aktiviteter som utförs, i vilken ordning de utförs samt vem som utför dem. Ett exempel 

på hur ett flödeschema kan utformas illustreras i tabell 11. 

Tabell 11. Flödesschema för kartläggning.  
Källa: Modifierad från Mattsson (2012), s. 248. 

Avdelning A Avdelning B Avdelning C Avdelning D 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   

 

Vid utformning av ett flödesschema är det fördelaktigt om alla berörda aktörer i plock- och 

leveransflödet är med och bidrar till kartläggningen. Detta för att skapa en så enhetlig 

flödesbild som möjligt, eftersom människor tänker och arbetar på olika sätt. Förslagsvis bokas 

en gemensam tid och plats där alla har möjlighet att delta. Under detta sammanträde framför 

var och en sina åsikter kring vilka aktiviteter som bör, men även inte bör, ingå i flödet. I stora 

grupper kan det vara svårt att få alla att komma till tals. En effektiv metod som då är 

användbar är att dela upp gruppen i mindre grupper som tillsammans, genom brainstorming, 

arbetar fram aktiviter. Individerna roterar till dess att alla besökt alla ”stationer” för att sedan 

sammanställa allt i ett gemensamt flödesschema. Mattsson (2012) menar att kartläggningen 

Aktivitet 1 

Aktivitet 2 Aktivitet 3 

Aktivitet 4 

Aktivitet 5 Aktivitet 6 



54 
 

sedan bör granskas och analyseras för att få en uppfattning om vilka aktiviteter som kan 

elimineras, kombineras, ändras eller förenklas. I Materialservice fall är flödesschemat en bra 

grund att utgå ifrån för att kunna kombinera aktiviteter mellan olika individer. Enligt 

Mattsson (2012) kan följande frågor sedan användas för att analysera kartläggningen av 

flödet: 

 Vad? 

- Ändamålet med aktiviteten 

- Varför måste den utföras?  

 Var? 

- Platsen där aktiviteten utförs 

- Varför måste den utföras där? 

 När? 

- Sekvensen i vilken aktiviteten utförs 

- Varför måste den utföras då? 

 Vem? 

- Personen som utför aktiviteten 

- Varför måste hen utföra den? 

 Hur? 

- Sättet att utföra aktiviteten 

- Varför måste den utföras så? 

Hela tanken med strategin kring förenkling och rationalisering är att effektivisera plock- och 

leveransflödet. Mattsson (2012) menar att detta steg ofta möter kritik på grund av att 

personalen redan vet hur flödet fungerar. Var och en är expert och har ansvar för sitt eget 

område och arbetar som de alltid har gjort, men ofta saknas en helhetsbild. I själva verket är 

det just därför som kartläggning och beskrivning av nuläget är så viktigt. Plockarna är 

sannolikt de som har den största kunskapen om det fysiska flödet på centrallagret och kan 

bidra med idéer kring hur man kan uppnå en bättre samordning. Studiens författare 

rekommenderar att Materialservice tar sig tid att utforma ett ordentligt flödesschema som 

sedan gärna får synas och finnas lättillgänglig för all personal, exempelvis på en gemensam 

anslagstavla. 

7.1.1.2 Informationsutbyte 

Relevant och tillgänglig information för alla inblandade parter (Coyle et al., 2003) är något 

som bör eftersträvas. I dagsläget kan informationen se olika ut beroende på var i flödet man 

befinner sig, exempelvis hur information om orsaker till försenade leveranser ska 

kommuniceras. Materialservice rekommenderas att införa en standardiserad metod för 

informationsutbyte för att säkerställa att rätt information når rätt person i rätt tid. Det bör även 

införas rutiner som talar om hur olika situationer ska behandlas. I nuläget finns det rutiner i 

grunden, men dessa rutiner kanske kommer från någon som inte vet hur allt fungerar i 

praktiken. Förslagsvis kan ett gemensamt dokument upprättas där kommunikationsformer 

tydliggörs. Här kan flödesschemat ligga till grund för vilken information som ska rapporteras 

för olika situationer. Dokumentet kan bland annat innehålla vilka situationer som kräver 

informationsutbyte, vad som ska förmedlas, vem som ska informeras, hur informationen ska 
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förmedlas, när informationen ska förmedlas etc. Tabell 12 visar ett inledande exempel på hur 

utformningen av ett sådant dokument kan se ut. 

Tabell 12. Utformning av ett gemensamt dokument för informationsutbyte. 

Avdelning Situation Vad Vem Hur När 

1 

Planeraren 

får en impuls 

på att 

lagernivån är 

låg 

Information 

om när en 

bristartikel 

är på väg in 

Avdelningsansvarig Via telefon Direkt  

2 
Försening i 

flödet 

Vad som 

orsakat 

förseningen, 

åtgärder etc. 

Berörda parter 

Via 

telefon, 

mail 

Vid 

upptäckt 

3 
 

 

 
   

4 
 

 

 
   

 

Många gånger kan en part ha information som den andra parten inte har och tvärtom, vilket 

kan skapa osäkerheter och tveksamheter, som kan elimineras med tydliga och standardiserade 

instruktioner kring vad som gäller i olika situationer. 

7.1.1.3 Automatisering 

Mattsson (2012) menar att man genom automatisk behandling av information kan skapa 

effektivare flöden inom en värdekedja. Genom automatisering och användande av 

datoriserade system kan den mänskliga insatsen minskas, vilket även kan bidra till reducering 

av mänskliga fel. I dagsläget inkommer kundorder på fem olika sätt: fax, telefon, e-post, EDI 

eller via Materialkatalogen. Vid bokning via EDI eller Materialkatalogen hamnar ordern 

direkt i systemet medan kundorder via fax, telefon, eller e-post kräver manuell hantering.  

Det manuella inregistreringsarbetet är något man, om möjligt, bör eliminera för att få en 

effektiv informationsöverföring. Mattsson (2012) menar att det finns en stor risk för 

felaktigheter vid manuell inrapportering, vilka kan påverka kvaliteten på informationen.  

Vidare skriver författaren att man kan använda sig av någon form av filöverföringsteknik för 

att föra över informationen från ett system till ett annat. Med hjälp av en sådan teknik kan 

inrapporteringen av information effektivt förenklas. Exempelvis kan EDI-meddelanden 

användas för sådan filöverföring. Studiens författare rekommenderar Materialservice att 

reducera antalet beställningsvägar och övergå till ett mer automatiserat system, där 

beställningar endast hanteras maskinellt. Med hjälp av datoriserade system, utan manuell 

inblandning, kan risken för mänskliga fel reduceras. Materialservice bör därför successivt 

övergå till att endast använda EDI och Materialkatalogen som beställningsväg för kund. 

7.1.1.4 Omkonfigurering 

Efter att ha upprättat ett detaljerat flödesschema och standardiserade metoder för 

informationsutbyte kan flödet effektiviseras genom omkonfigurering. I det här skedet bör 
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tydliga ansvarsgränser där Mattsson (2012) betonar vikten av att den som är bäst lämpad att 

utföra en uppgift också ska göra det.  

7.1.1.5 Samverkan 

Kommunikationen mellan plockarna måste bli bättre för att kunna uppnå en ökad samordning. 

Tarkowski et al. (1995) menar att den enklaste formen av samordning är att sammanföra 

flöden med samma riktning till ett gemensamt flöde. Vidare menar författarna att flödena inte 

nödvändigtvis måste ha exakt samma destination eller avsändarort, men att det åtminstone 

måste finnas en gemensam sträcka för alla flöden. Idag ansvarar var och en för sin egen 

plocklista, vilket resulterar i fler kollin och transporter än nödvändigt. Studiens författare 

rekommenderar att tillsätta en samordnare som ansvarar för att para ihop plocklistor, om 

möjligt i M3, som kan sampackas. Om plockaren då skriver ut en plocklista som kan 

sampackas med någon annan order ges en signal som talar om vilken status den ordern 

befinner sig i. Eftersom det är statusen som talar om vart i kedjan artikeln befinner sig kan 

samordnaren ha hand om kommunikationen mellan plockarna. Exempelvis om ordern 

befinner sig i status 20, det vill säga plockningen är påbörjad men inte färdig, kan den 

plockaren kontaktas för samordning. Samordnarens uppgift kan även vara att fungera som en 

länk mellan de olika lagren och leverantörerna, för att om möjligt kunna kombinera och 

samordna leveranser som går via lagret respektive levereras direkt från leverantör. Genom att 

tillsätta en samordnare finns det en person som har det övergripande ansvaret över plock- och 

leveransflödet.  

7.1.2 RFID-system för bättre materialspårbarhet 

När materialet lämnat centrallagret är det transportören som skannar godset vid varje händelse 

och är alltså den som har ansvaret för att Materialservice ska kunna spåra materialet. Istället 

för att överlåta ansvaret till en extern part rekommenderar studiens författare Materialservice 

att överväga möjligheten att införa ett identifieringssystem och då mer specifikt ett RFID-

system. Enligt Mattsson (2012) skiljer sig ett RFID-system från ett streckkodssystem i 

avseendet att RFID-system möjliggör större lagring av data och kräver kortade tid för 

avläsning av objekt. Vidare skriver författaren att ett RFID-system exempelvis kan användas 

för att identifiera alla förpackningar i en lastbilslast på en gång. 

Genom att införa ett RFID-system kan automatisk avläsning av information, enligt Garrido 

Azevedo & Carvalho (2012), bidra till en förbättrad materialspårbarhet, vilket hjälper 

Materialservice att spåra materialet och försäkra sig om att materialet anlänt till slutpunkten. 

RFID-systemet kan förslagsvis utformas enligt taggning av det objekt som ska identifieras. I 

detta fall vore det lämpligt att tagga alla lastbilar som lämnar centrallagret och registrera 

information kring vilka artiklar eller vilket material respektive lastbil transporterar. Med hjälp 

av en avläsare kan överförd identifieringsinformation från RFID-taggen sedan omvandlas till 

ett format som fungerar för datoriserad vidarebehandling.  Avläsaren kan med fördel placeras 

vid entreprenörens etableringsplats för att möjliggöra registrering av vilket material som 

lastats av samt plats för avlastning av material. Detta system skulle hjälpa Materialservice att 

kontrollera materialflödet och ha koll på om materialet anlänt till slutpunkten eller inte. 
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Med tanke på att materialet färdas långa avstånd innan det når slutdestinationen kan en 

ytterligare åtgärd, som kompletterar RFID-systemet, med fördel användas, nämligen GPS. 

RFID-systemet i kombination med GPS kan förbättra materialspårbarheten ännu mer genom 

att Materialservice då inte bara får information om att materialet anlänt, utan även när det kan 

tänkas anlända. En taggning av lastbilar som lämnar centrallagret i kombination med en GPS-

sändare på lastbilen gör att Materialservice alltid kan se vart lastbilarna befinner sig, vilket 

gör att man kan förbereda entreprenören för leveranser och därigenom säkerställa att det finns 

möjlighet till avlastning av materialet när leveransen anländer till bygget – en bättre 

kundservice.  

7.1.3 Samarbete med entreprenör 

I tidigare kapitel diskuterades problematiken kring entreprenörens korta framförhållning som 

komplicerar situationen för Materialservice. Kort framförhållning påverkar inte bara 

möjligheten att samordna leveranser och hålla leveranstider, utan även själva materialflödet. 

De fyra stora produkterna tillhandahålls som bekant alltid av Trafikverket medan behovet av 

övriga artiklar förmedlas av kontrakterad entreprenör.  

För att uppnå en effektiv materialförsörjning krävs en samordning av resurser och 

materialflöden, vilket underlättas genom kvalitativt informationsutbyte mellan berörda 

aktörer. Mattsson (2012) skriver att ett effektivt informationsutbyte möjliggör en effektiv 

materialförsörjningskedja. Med tanke på att den korta framförhållningen utgör ett sådant stort 

problem rekommenderar studiens författare att Materialservice bör inleda ett närmare 

samarbete med entreprenören där Materialservice kan förmedla information kring 

problematiken med just kort framförhållning. Informationen som förmedlas ut till 

entreprenören bör innefatta ansvarsområden, konsekvenser av kort framförhållning, hur 

Materialservice som verksamhet påverkas av detta samt vilka kostnader en bristande 

framförhållning kan ge upphov till. Detta kan med fördel inkluderas redan i kontraktet för att 

entreprenören i ett tidigt skede ska vara medveten om vad det är som gäller.  Tillsammans kan 

man då arbeta fram ett gemensamt synsätt som gynnar båda parter. Ett eventuellt tillägg skulle 

kunna vara att införa någon form av straffavgift, som grundar sig på hur pass kort 

framförhållningen från entreprenören är.  

För att öka förståelsen för hela verksamheten är det viktigt att utbyta erfarenheter aktörer 

emellan. Förslagsvis kan personal från entreprenörens sida besöka Materialservice i ett tidigt 

skede för att få en inblick i hur de jobbar, vilket behov av information de har, när 

informationen behövs etc. Enligt Mattsson (2012) är en bra och relevant informationstillgång 

en nyckel till att bedöma kundernas behov på ett säkrare sätt, vilket i sin tur kan minska 

behovet för säkerhetslager. Säkerhetslager är lager som täcker oförutsägbara behov, vilka ofta 

uppstår på grund av osäkerhet och bristande information (ibid.). Vidare menar författaren att 

tillförlitlig och snabb information, informationstillgång, därför kan ses som ett virtuellt lager.  

Detsamma gäller även för personal på Materialservice. Avlägg tid för studieresor till olika 

projekt och prata med entreprenören på plats för att se vilka förutsättningar som råder, hur de 

tänker kring bygget, vad som kan förbättras etc. Helt enkelt byta glasögon med varandra för 

att få in nya ögon att studera verksamheten och ta emot input från kundsidan. Kunderna kan 
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ha värdefull information om vad Materialservice gör rätt och fel och komma med förslag på 

förändringar som gynnar båda parter. 

7.1.4 Planera och utnyttja befintliga transportlösningar 

För projekt Mertainen är det långt avstånd att frakta materialet. Mattsson (2012) menar att det 

geografiska avståndet inte har någon betydande roll om man har en effektiv tillgång till 

aktuell information. Hageback & Segerstedt (2004) menar dock att det är vid långväga 

transporter som kostnader kan uppstå på grund av att transportmedlet kan tvingas att färdas 

långa avstånd med halvfull last.  

Med tanke på det långa avståndet som materialet måste fraktas bör Materialservice undersöka 

om det kommer genomföras fler projekt i trakten av Mertainen. Det kan antingen vara 

avhjälpande underhåll eller planerade projekt. Om det exempelvis finns planer på att 

genomföra avhjälpande underhåll på någon näraliggande bandel eller en bandel som ligger 

”längs vägen” inom en relativit snar framtid, kan det vara fördelaktigt att planera in dessa 

leveranser i samband med leveranser till Mertainen. Detta skulle då både minska antalet 

transporter och öka fyllnadsgraden på transportmedlet, vilket skulle ha en positiv inverkan på 

miljöbelastningen. En annan möjlighet är att undersöka förutsättningarna för samdistribution, 

det vill säga att små partier av gods från olika leverantörer transporteras tillsammans i samma 

fordon (Jonsson & Mattson, 2011; Hageback & Segerstedt, 2004). Exempel på 

frågeställningar att reflektera över är, enligt Hageback & Segerstedt (2004), vilken typ av 

gods som kan samdistribueras med annat gods och hur mycket utrymme som kan övervaras 

för kompletterande gods. 

För att ytterligare förbättra samordningen presenterar Jonsson & Mattsson (2011) ett 

alternativ till traditionell cross-docking, så kallad merge-in-transit, där produkter från flera 

olika leverantörer transporteras separat till en terminal för att sedan samordnas innan leverans 

till kund. Med tanke på att materialförsörjningen till Mertainen kommer att ske både från 

olika lager och direkt från leverantör, så kan samordningen underlättas med merge-in-transit 

som är att föredra framför traditionell cross-docking. Förslagsvis kan Materialservice 

undersöka möjligheten att använda Green Cargos intermodala godstransporter. Följande går 

att läsa på Green Cargos hemsida: 

”För att möta marknadens efterfrågan på miljöanpassade transporter när spåren inte räcker 

till, kombinerar vi järnväg med bil och erbjuder transporter av intermodala enheter såsom 

trailers, växelflak och containers. Det är ett effektivt alternativ till långväga 

lastbilstransporter med stora fördelar för miljön”. (Green Cargo, 2014b) 

7.1.5 Se över försörjningslösningen 

För det aktuella problemet med att inte kunna erbjuda järnvägstransporter av betongslipers har 

studiens författare valt att se problemet ur entreprenörens synvinkel, då försörjningen av 

betongslipers ligger i entreprenörens händer. I samverkan med kontrakterad entreprenör har 

möjliga lösningsförslag diskuterats och följande rekommendationer kan ges till 

Materialservice. 
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Om Materialservice ska tillhandahålla de fyra stora produkterna skulle de, i kraft av hur stor 

aktör de är, kunna lägga press på Green Cargo att fler punkter ska ingå i järnvägsnätverket. 

Med tanke på att det saknas en helhetslösning från Materialservice sida vad gäller 

materialförsörjningen till Mertainen är förslaget från entreprenörens sida att antingen erbjuda 

en helhetslösning, det vill säga leverera material hela vägen till arbetsplatsen, eller att man 

helt överlåter ansvaret för materialanskaffningen till entreprenören. Genom att överlåta 

ansvaret till entreprenören kan man minska antalet inblandade parter i leveranserna samtidigt 

som entreprenören kan inkludera kostnaderna för denna process redan i anbudssumman för att 

på så sätt kunna undvika eventuella framtida meningsskiljaktigheter. Entreprenören har gärna 

friheten att kunna välja transportsätt och leverantör själva, utan inblandning från 

Materialservice.  

I samband med intervjun med kontrakterad entreprenör framkom att järnväg till Kiruna 

kommer att användas för transport av betongslipers, vilket till största del beror på att det inte 

finns så många andra alternativ då Green Cargo levererar rälen till Kiruna. Sett ut 

miljösynpunkt sammanfaller valet att transportsätt med Trafikverkets mål att minska 

koldioxidutsläppen samtidigt som energianvändningen minskar, vilket både figur 1 och tabell 

9 visar. 

 

7.2 Ytterligare rekommendationer 
I slutet av nulägesanalysen presenterades ett avsnitt där de identifierade problemområdena 

sammanfattades. Problem som inte direkt kunde kopplas till Materialservice leveranser samt 

tillhörande informations- och materialflöde var följande: 

 Bristande metod för beräkning av transporttjänster 

 Osäkerhet kring lämpliga ingående kostnadsposter 

Dessa problemområden är viktiga att beakta och det finns förbättringspotential, vilket gör att 

studiens författare väljer att ge ytterligare rekommendationer utöver de redan framtagna 

rekommendationerna som presenterades i föregående avsnitt. Följande avsnitt presenterar 

möjliga förbättringar. 

7.2.1 Utveckla LOK-snurran eller inför frakttariff 

Materialservice använder som bekant två olika metoder för beräkning av transporttjänster: 

manuell beräkning eller den så kallade LOK-snurran. Följande rekommendationer behandlar 

endast LOK-snurran.  

Formeln som används vid beräkning är egenframtagen, men man har på senare tid märkt att 

denna är något bristande för beräkning av kostnader. Enligt Jonsson & Mattsson (2011) beror 

prissättningen av transporttjänster på marknadskrafterna och kostnader som uppkommer i 

samband med en transport. I tabell 3 presenterades följande prisfaktorer och dess innebörd vid 

prissättning av transporttjänster: transportavstånd, sändningsvolym, godsets densitet, godsets 

fysiska utformning samt godsets risk.  
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Materialservice baserar enbart beräkningsmetoden på vikt och ordervärde. Jonsson & 

Mattsson (2011) utgår inte från vikt utan från godsets densitet, det vill säga vikt per 

volymenhet, då volymen oftast är mer begränsande än vikt. Transportavståndet är också en 

viktig prisfaktor att inkludera. Vidare menar författarna att prisfaktorerna kan användas för att 

dela in produkter i produktgrupper som sedan kan användas vid prissättning. För transporter 

till Mertainen rekommenderar studiens författare att Materialservice, till att börja med, bortser 

från vikten på godset och istället tar hänsyn till godsets densitet eller volym. En sändning som 

fyller ett helt fordon är både mer miljövänligt och mer kostnadseffektivt (Jonsson & Mattsson, 

2011). 

Vidare kan transportavståndet inkluderas i beräkningarna. Detta kan göras direkt i LOK-

snurran, vilket då kräver framtagning av en viktningsfaktor enligt: 

 

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑉𝑖𝑘𝑡 × 0,8 + 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 × 0,0085 + 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 × ____ 

 

Vad gäller avståndet kan förslagsvis regionsuppdelningen i Sverige (bilaga 7) användas som 

en första indikation för hur avståndet kan prissättas. Kunder som är geografiskt belägna i 

Region Nord, vilket är fallet med projekt Mertainen, får därmed en högre fraktkostnad än 

kunder som är geografiskt belägna i exempelvis Region Syd.  

Ett annat alternativ är att bortse helt från ursprungsformeln och istället använda en frakttariff 

som baseras på olika produktklasser. För transporter från centrallagret i Nässjö till 

arbetsplatsen i Mertainen kan transportavståndet, godsets densitet och godsets risk vara 

lämpliga prisfaktorer att använda för att gruppera produkterna i olika produktklasser. Följande 

är ett urval av artiklar som kontrakterad entreprenör förmedlat behov av: 

Tabell 13. Prisfaktorer för indelning i produktklasser. 

Artikelnummer Avstånd (mil) Vikt (kg) Risk 

0115248 155 371 Låg 

0247281 155 1 200 Låg 

0284585 155 203 Låg 

 

Vikt, artikelnummer och övrig information kring artiklar finns i Materialkatalogen på 

Trafikverkets hemsida (Trafikverket, 2015l). Avståndet är ett uppskattat värde mellan Nässjö 

och Mertainen. Riskfaktorn avser gods som är känsligt, stöldbegärligt, farligt eller har högt 

värde. I det här exemplet värderas risken som låg då dessa artiklar varken är känsliga, 

stöldbegärliga, farliga eller har högt värde. Om det däremot funnits ett behov av exempelvis 

koppartråd hade risken lagts till hög då materialet både är stöldbegärligt och har högt värde. 

Man skulle även kunna arbeta in en högre fraktkostnad för stöldbegärligt gods för att täcka in 

eventuella förluster, liknande ordervärdesfaktorn som används i LOK-snurran. Sett till 

informationen presenterad i tabell 13 kan sedan produktklasser skapas. Förslagsvis kan en 

produktklass, produktklass A, definieras av:   
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Produktklass A 

 Avstånd: 155 mil 

 Vikt: 200-400 kg 

 Risk: Låg 

Produkter som uppfyller dessa krav placeras därmed i produktklass A etc. Det går även att 

basera indelningen på andra egenskaper. I tabell 14 ger Jonsson & Matsson (2011) ett 

exempel på hur priset på en transport mellan två destinationer kan differentieras. 

Tabell 14. Frakttariff för transport av en produktklass mellan två givna orter 
Källa: Jonsson & Mattsson (2011), s.394. 

Frakttariff för transport mellan ort A och ort B 

Vikt (ton) Produktklass A (kr per 100 kg) 

50 150 

40 185 

25 245 

10 295 

5 445 

1 600 

0,5 745 

0,25 895 

 

Jonsson & Mattsson (2011) skriver att frakttariffen kan frångås om godset eller sträckan inte 

finns definierad. Här är det viktigt att poängtera att detta endast är ett exempel och att tariffen 

inte med säkerhet kan appliceras direkt utan måste anpassas till den aktuella verksamheten.  

7.2.2 Genomför en benchmarking  

I nulägesanalysen förklarades Materialservice osäkerhet kring vilka kostnadsposter som bör 

inkluderas i de totala logistikkostnaderna, vilket mycket beror på att verksamheten bedrivs 

inom en egen bransch. Verksamheten har tidigare setts som en extern leverantör, men är nu en 

del av Trafikverket. För att kunna jämföra förekommande logistikkostnader bland andra 

branschverksamma aktörer måste den aktuella verksamheten definieras. Materialservice kan 

sägas tillhöra distribution- och lagringsbranschen, då verksamheten utgör ett centrallager som 

har till uppgift att förse den svenska järnvägens infrastruktur med tekniskt godkänt 

järnvägsmaterial och tjänster. Ett förslag är att Materialservice, under lågsäsong, avlägger 

resurstid för att genomföra en benchmarking för att se hur andra branschverksamma aktörer 

definierar logistikkostnader och vilka kostnadsposter som kan vara lämpliga att inkludera.  

7.2.3 Allmänna rekommendationer 

Allmänna rekommendationer är rekommendationer som uppdagats i samband med intervjun 

med entreprenören och som studiens författare avslutningsvis vill ge till Materialservice.  

 Harmonisera mer mellan olika projekt för att kunna återanvända kunskap och 

erfarenheter. I dagsläget innebär ett nytt projekt helt nya förutsättningar varje gång. 
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 Vid onlinebeställningar önskas möjligheten att kunna se tidigare beställningar och 

återanvända dessa. Just vid större beställningar skulle det underlätta om man kunde ta 

upp en gammal order eller få upp någon form av lista och bara klippa ut artiklarna som 

man inte vill ha. 

 Bristande avisering vid leveranser. Det händer väldigt sällan att aviseringen fungerar 

som den ska, vilket gör att produktionen försenas hela tiden. Lastbilsföraren hör aldrig 

av sig, vilket gör att ingen finns på plats för att ta emot materialet. Är det bestämt att 

materialet levereras en viss dag, så förväntar sig entreprenören att materialet anländer 

då.  

 Entreprenören vill kunna följa materialet för att, vid eventuella förseningar, kunna 

hämta ut material med egen bil om de vet vart leveransen befinner sig. Materialservice 

kan följa materialet på transportörens hemsida, vilket även entreprenören skulle kunna 

göra om en länk eller liknande skickas med beställningen.  

 Trafikverket och Materialservice skulle kunna väva ihop sina verksamheter bättre. De 

båda aktörerna bör agera mer som en enhetlig part, då det upplevs att de båda parterna 

inte utgår från samma förutsättningar och inte riktigt har samma uppfattning om 

rådande förutsättningar för olika projekt.   
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8. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som uppdagats under projektets gång. Syftet med 

detta kapitel är att återkoppla till studiens syfte och därmed också besvara de 

forskningsfrågor som studien utgått ifrån. Den teoretiska referensramen, 

nulägesbeskrivningen och nulägesanalysen ligger till grund för de nedan presenterade 

slutsatserna.  

Syftet med studien var att identifiera och beskriva problem kopplade till leveranser och 

tillhörande material- och informationsflöde. Studien syftade även till att studera och analysera 

hur leveranserna kan förbättras för att dessa flöden ska bli effektivare samt bidra till en 

minskad miljöpåverkan. För att få en djupare förståelse för studiens problemställning 

användes ett specifikt byggprojekt i Norrland som referensobjekt. Med syftet som 

utgångspunkt användes tre forskningsfrågor för att få en djupare förståelse för studiens 

problemställning. Följande avsnitt besvarar forskningsfrågorna och presenterar de slutsatser 

som studien resulterat i.  

1. Vad karakteriserar ett flöde inom distributions- och lagringsindustrin? 

Med hjälp av nulägesbeskrivningen har egenskaper som karakteriserar ett flöde inom 

distributions- och lagringsindustrin identifierats. Det tåls att upprepas att Trafikverket är det 

enda av sitt slag i Sverige, vilket gör att dessa slutsatser inte kan ses som direkta generella 

slutsatser som gäller för hela branschen i Sverige. De egenskaper som identifierats presenteras 

i tabell 15.  

Tabell 15. Egenskaper som karakteriserar ett flöde inom distributions- och lagringsbranschen.  

Egenskap Innebörd 

Krav på flexibilitet 
Beredskap för akuta leveranser och möjlighet 

till anpassning av oförutsedda leveranser. 

Transporter 

Material fraktas till olika projekt från 

centrallager, nationella lager, 

försörjningspunkter och direkt från 

leverantör. 

Inblandning av entreprenör 
Entreprenören är involverad i olika 

omfattning beroende på projekt. 

Förändrade förutsättningar 
Nya projekt innebär nya förutsättningar som 

måste undersökas och anpassas efter. 

Många involverade parter 

Många parter är involverade i 

materialförsörjningsprocessen, vilket kräver 

en högre grad av integration. 

Lagerhållning 

Unikt i detta fall är att produkter kan ligga på 

lager till dess att de behövs, vilket ibland kan 

ta flera år. Materialservice har till uppdrag att 

lagerhålla alla artiklar som på något sätt 

används på någon sträcka, oavsett hur stor 

eller liten eller hur pass frekvent sträckan 

används, utifall att artikeln någon gång skulle 

behövas. 
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Varierande behov av material 

Under vintern byggs det inte lika mycket 

järnväg, vilket gör att behovet av material 

varierar mellan säsongerna.  

Samverkan mellan olika enheter 

Materialet passerar många olika enheter 

innan det når sin slutdestination vilket kräver 

en hög grad av samarbete. 

 

De identifierade egenskaperna som karakteriserar ett flöde inom distributions- och 

lagringsbranschen visar på att det finns förbättringsmöjligheter som kan bidra till ett mer 

effektivt material- och informationsflöde.  

2. Hur kan ett effektivt flöde skapas? 

Jonsson & Mattsson (2011) menar att ett effektivt materialflöde inom logistiken kan skapas 

genom att använda resurser på rätt sätt, vilket är möjligt genom ett välfungerade 

informationsflöde i logistikssystemet. Enligt Mattsson (2012) har informationsflödet fått allt 

större betydelse och betraktas nu som en förutsättning för att kunna uppnå ett effektivt 

materialflöde.  

Ett effektivt flöde kan uppnås genom integration av materialflödet och informationsflödet 

(Bititci & Carrie, 1990). Kaipia (2009) menar även att det måste finnas en balans mellan dessa 

flöden för att kunna skapa ett effektivt flöde. 

Flödet inom denna distributions- och lagringsindustri karakteriseras av att många olika parter 

är inblandade när det kommer till materialförsörjningen. Ju fler inblandade parter, desto större 

krav ställs på ett välfungerande informationsflöde. Det är inte heller ovanligt att materialet 

flödar genom många olika enheter och avdelningar innan det når sin slutdestination, vilket 

kräver att de olika enheterna och avdelningarna samarbetar. Mattsson (2012) skriver att en 

förutsättning för att uppnå denna samverkan är ett effektivt informationsflöde som innebär att 

rätt information når rätt person i rätt tid. Kaipia (2009) förklarar även att informationsflödet 

definieras som mängden delad information, vilken beskriver förekomsten, omfattningen och 

tillgången till uppgifter. 

Nya projekt innebär nya förutsättningar och entreprenören är involverad i olika stor 

omfattning i olika projekt. I denna studies aktuella projekt spelar entreprenörens involvering 

en större roll då ansvaret för en del av materialförsörjningen ligger i dennes händer. Genom 

att harmonisera mer mellan olika projekt kan kunskap och erfarenheter återanvändas och ett 

effektivare material- och informationsflöde kan skapas. 

Lagerhållning av produkter och varierande behov av material är egenskaper som inte kan 

påverkas desto mer på grund av Materialservice ansvarar för att säkerställa försörjningen av 

tekniskt godkänt material och tillhörande tjänster under hela anläggningens livslängd. 

Beredskap för akuta leveranser och möjlighet till anpassning av oförutsedda leveranser, alltså 

krav på flexibilitet, är ett kännetecken för just detta företag inom distributions- och 

lagringsindustrin. Just anpassningar till förändringar, flexibiliteten i utförandet, är egenskaper 
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som enligt Kaipia (2009) definierar ett materialflöde. Effektivitet i materialflödet handlar om 

att optimera ett helt logistiksystem med tillhörande informationsflöde.  

Genom att skapa en högre grad av samordnade leveranser, införa ett RFID-system för bättre 

materialspårbarhet, inleda ett närmare samarbete med entreprenörer, planera och utnyttja 

befintliga transportlösningar samt se över försörjningslösningen kan leveranserna förbättras 

och därmed även effektivare flöden skapas.  

3. Hur kan effektiva flöden för en minskad miljöpåverkan utformas? 

Transporter har som bekant störst negativ miljöpåverkan. Transportsektorn är en betydande 

källa till klimatpåverkan både genom sin storlek och genom att vara en av de sektorer där 

utsläppen växer snabbast. Genom att samordna och kombinera de olika trafikslagen kan mer 

effektiva och hållbara transportlösningar skapas (Trafikverket, 2015e). Grabara et al. (2014) 

menar att transporterna måste fungera optimalt och enligt planering för att ett företag skall 

kunna ha effektiva processer 

Tarkowski et al. (1995) menar att den enklaste formen av samordning är att sammanföra 

flöden med samma riktning till ett gemensamt flöde. Vidare skriver Jonsson & Mattsson 

(2011) att kombinationer av transporter även kan bidra till en minskad miljöpåverkan. 

Lastbilstransporter kan kombineras med järnvägstransporter eller samlastning av olika 

kundorder för ökad fyllningsgrad och minskat antal transporter är exempel på sådana 

transportkombinationer. Storhagen (2011) tillägger att kombitransporter exempelvis kan 

utformas så att järnvägstransporter används för längre avstånd och ett alternativt 

transportmedel sedan hämtar upp och kör ut materialet till slutdestinationen. Materialservice 

kan undersöka möjligheten att använda Green Cargos intermodala godstransporter eller 

undersöka om det kommer genomföras fler projekt i trakten av Mertainen inom en relativt 

snar framtid för att planera in dessa leveranser i samband med leveranser till Mertainen. En 

annan möjlighet är att undersöka förutsättningarna för samdistribution, där man bör se över 

vilken typ av gods som kan samdistribueras med annat gods och hur mycket utrymme som 

kan övervaras för kompletterande gods. 

Mattsson (2012) menar att alla ingående aktörer i kedjan måste samarbeta för att kunna skapa 

en effektiv försörjningskedja. Med hjälp av en enhetlig flödesbild kan samordningen 

förbättras och påverkan på miljön minskas. Genom att tillsätta en samordnare vars ansvar är 

att para ihop plocklistor som kan sampackas och även fungera som en länk mellan de olika 

lagren och leverantörerna kan en högre grad av samordning uppnås, vilket i sin tur resulterar i 

färre kollin och mindre transporter. Färre transporter och en högre grad av samordning ger en 

minskad inverkan på miljön. 

Slutligen är järnvägstransporter i större utsträckning att föredra ur miljösynpunkt. Det 

kommer alltid att förekomma godstransporter, men samtidigt finns det alltid någonting man 

kan göra för att minska den negativa påverkan som transporter har på miljön. Detta bidrar till 

ökad fyllnadsgrad i transportmedlet, bättre samordning och färre leveranser, vilket ger en 

mindre påverkan på miljön.   
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9. Diskussion 
I detta avslutande kapitel presenteras frågor och funderingar som studiens författare har haft 

under arbetets gång. Vidare presenteras reflektioner kring valet av examensarbete och 

erfarenheter som författaren tar med sig till framtida arbeten. Avslutningsvis diskuteras 

förslag på vidare forskning. 

Problemdiskussionen och syftet med studien växte fram med utgångspunkt från mitt egna 

förslag och vidare diskussion med min handledare på Materialservice. Jag hade tidigt en tanke 

på vad jag ville att mitt examensarbete skulle handla om och med hjälp av både min 

handledare vid Luleå tekniska universitet och vid Materialservice kunde denna tanke 

formuleras till en konkret problemställning.  

Materialservice önskemål med examensarbetet var att undersöka hur man kan samordna 

leveranser till större byggentreprenader. Studien skulle även innehålla analys och jämförelser 

av logistikkostnader. Till en början låg fokus på att försöka skapa en övergripande bild och 

bilda mig egen uppfattning om verksamheten för att kunna få en förståelse kring den 

problemställning som jag tänkt arbeta med. Allt eftersom jag skapat mig en djupare förståelse 

för verksamheten har jag kunnat identifiera olika problemområden som kan kopplas till 

leveranser och tillhörande informations- och materialflöde. Därför ändrades studiens fokus till 

att fokusera mer på hur leveranser i allmänhet kan förbättras för att effektivisera material- och 

informationsflöde. Fokus har därefter legat på att arbeta fram rekommendationer på vad som 

kan göras åt identifierade problemområden kring leveranser. Viktigt att ha i åtanke är att 

rekommendationerna som föreslagits i detta arbete mer identifierar ett behov av vad som kan 

göras än ett slutgiltigt lösningsförslag. I ett tidigt skede avgränsades examensarbetet från 

eventuell implementering på grund av att studien genomförs under en begränsad tid. 

Rekommendationerna kräver alltså vidare forskning innan eventuell implementering är 

aktuell. 

Jag hade arbetat och arbetar än idag inom Trafikverket, vilket har bidragit med värdefull 

information och möjlighet att lära känna organisationen redan innan jag började med 

examensarbetet. Största delen av arbetet har därför varit att lära känna och arbeta fram en 

förståelse för Materialservice som verksamhet. Materialservice är förlagt i Nässjö, men jag 

har varit placerad på Trafikverket i Luleå. Det har fungerat utan problem tack vare att jag har 

haft möjlighet att ha kontinuerlig kontakt med min handledare via Lync, som är en enhetlig 

kommunikationsplattform med möjlighet till snabbmeddelanden, videosamtal, delning av 

datorns skrivbord, onlinemöten etc. Under arbetets gång har jag även besökt verksamheten i 

Nässjö för att få se allting med egna ögon och intervjua anställda på plats. Anställda på 

Trafikverket i Luleå har också bidragit med värdefull rådgivning och hjälp längs vägen. 

Bemötandet från både personal på Materialservice, Trafikverket och även entreprenören har 

varit riktigt bra och alla parter har varit måna om att detta examensarbete ska bli så bra som 

möjligt. Det som varit lite problematiskt med att det varit många olika aktörer inblandade är 

att många velat ha en input i examensarbetet, vilket har gjort att studien under arbetets gång 

tagit lite olika vägar och haft lite olika inriktningar. Jag har försökt att inkludera så många 

olika åsikter och perspektiv som möjligt utan att avvika alltför mycket från den grundtanke 

jag hade när jag startade mitt examensarbete. Slutresultatet inkluderar många olika områden, 
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men tillsammans utgör dessa en helhet som kan återkopplas till syftet med denna studie, 

nämligen att studera hur leveranser kan förbättras för att effektivisera material- och 

informationsflöden.  

Om Materialservice väljer att implementera de framtagna rekommendationerna kan både den 

egna verksamheten men också entreprenören gynnas. De anställda kan inleda ett bättre 

samarbete för att förbättra leveranserna och det skapas en bättre helhetsbild över hur 

informations- och materialflödet kan effektiviseras. Även entreprenören gynnas då arbetet och 

leveranserna får en bättre struktur och materialförsörjningen blir mer effektiv.   

 

9.1 Förslag till vidare forskning 
Studien är baserad på en fallstudie vilket gör att det är svårt att dra generella slutsatser och 

därmed också generalisera de framtagna resultaten. En ytterligare anledning till varför det kan 

vara svårt att dra slutsatser som kan anses gälla för hela branschen är att Trafikverket, som 

bekant, är det enda av sitt slag. Det finns inget annat trafikverk i Sverige, vilket gör det svårt 

att placera Trafikverket och därför också Materialservice i en specifik bransch. 

Materialservice kan dock anses tillhöra distribution- och lagringsbranschen, varför ett förslag 

till vidare forskning kan vara att göra likartade studier för liknande branschverksamma 

företag.  

I början av projektet avgränsades eventuell implementering av analyser och 

rekommendationer på grund av att studien genomförs under en begränsad tid. Därför anser 

studiens författare att det krävs vidare forskning för en eventuell implementering av de förslag 

och rekommendationer som studien resulterat i. Avslutningsvis är uppföljning och utvärdering 

också viktiga faktorer att ta hänsyn till.  
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Bilaga 1. Intervjumall 

 
Frågor – Besök 1, Nulägesbeskrivning 

Transporter 

1. Beskriv hur leveranserna till de större byggentreprenaderna ser ut idag. 

2. Samordnade leveranser, hur definieras detta? 

3. Vilka kostnader uppkommer vid transporterna? 

4. Vilka logistikkostnader finns i dagsläget? 

5. Vilka transportmedel används idag? 

5.1 Finns det möjlighet att använda andra transportmedel (kombination)? 

5.2 Vilka faktorer avgör val av transportmedel? 

5.3 Är påverkan på miljön en viktig faktor vid val av transportmedel? 

6. Hur ofta sker transporter till de större byggentreprenaderna? 

6.1 När sker transporter ut till byggentreprenaderna? 

6.2 Fyllnadsgrad på transportmedlet? 

 

Information 

1. Använder ni någon form av beställningssystem? 

1.1 Hur kommuniceras behovet? 

2. Hur hanteras förändringar i efterfrågan? 

3. Hur ser processen ut från uppkommet behov/efterfråga till slutlig leverans? 

4. Beskriv informationsflödet. 

5. Används någon form av informationssystem? 

6. Rätt information till rätt person i rätt tid? 

 

Material 

1. Beskriv materialförsörjningskedjan. 

2. Beskriv materialflödet från startpunkt till slutpunkt. 

2.1 Returflöden? 

2.2 Förekommer någon form av samordning? 

3. Hur ser relationen med materialflöde och informationsflöde ut? Integrerat? 

4. Material från cirka 200 leverantörer, hur fungerar detta? 

5. Beskriv centrallagrets roll.  



iii 
 

Exempel på frågor under studiens gång 

 För vilka leverantörer används manuella beräkningar och för vilka leverantörer 

används LOK-snurran? 

 

 Förklara M3-systemet närmare. Hur fungerar det? Vad används det till? etc. 

 

 Hur används försörjningspunkterna? 

 

 Varför levererar HEAB från Örebro, Sannahed och Ystad? Beror det på att de 

nationella lagren finns där? 

 

 Vart tillverkas respektive lagras de fyra stora produkterna växelkomponenter, trä- och 

betongslipers respektive räler? 

 

 I grunden är det tänkt att entreprenören ska lösa det själv. Vad menas med det? 

 

 Beskriv materialflödet mer detaljerat. Vad händer från det att plockaren kvitterar en 

plocklista och börjar plocka ihop artiklarna till dess att artiklarna ligger i bilen på väg 

till kund? Hur länge tar detta, materialhantering, förflyttningar etc. 

 

 

Mertainen 

 Räknas detta projekt som ett planerat projekt (ej avhjälpande)? 

 

 Hur ser försörjningslösningen ut? 

 

 Materiallista från Christian 
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Bilaga 2. Intervju med entreprenör 
 

Områden att diskutera 

 Är det någonting som ni som entreprenör känner att Trafikverket kan förbättra? 

 

 Har ni förslag på hur Trafikverket, och då i synnerhet Materialservice, kan tänka kring 

samordning av leveranser? 

   

 Hur tänker ni kring framförhållning vid beställningar? Beställs material vid behov 

eller arbetar ni med någon form av prognosberäkning? 

 

 Hur fungerar kommunikationen med Materialservice? 

- Förbättringsmöjligheter? 

- Brister? 

 

 Hur tänker ni kring materialförsörjning i allmänhet? 

- Transportsätt, prioriteringar, möjlighet till påverkan av försörjningslösning etc. 

 

 När det kommer till materialförsörjning för bygget i Mertainen är det tänkt att ni som 

entreprenör ska hämta betongslipers i det nationella lagret i Långviksmon. Hur är det 

tänkt att den processen ska se ut?  

- Finns alternativa lösningar? 

- Om ja, vilka faktorer är avgörande vid val av transportsätt exempelvis? 

 

 Entreprenören ansvarar för att hitta en etableringsplats dit leveranser ska ske. Är det er 

uppgift att säkerställa att materialet förvaras säkert med tanke på stöldrisk, 

väderförhållanden etc.? Hur görs detta i sådana fall? 
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Bilaga 3. Sveriges järnvägsnät  

Det svenska järnvägsnätet består av cirka 16 500 spårkilometer, varav Trafikverket sköter 

infrastrukturen för cirka 14 700 spårkilometer av dessa. Figur 24 visar Trafikverkets banor. 

 

Figur 24. Trafikverkets banor. 
Källa: Trafikverket (2015k). 
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 Bilaga 4. Logistikkostnader 
Vid beräkning av logistikkostnader ställer Materialservice ackumulerade kostnader i 

förhållande till omsättningen. Följande diagram visar omsättningen för år 2014.   

 

 

Figur 25. Ackumulerad omsättning.  

 

Materialservice delar upp logistikkostnaderna i posterna administration, lagring, 

transportförpackning, transport, kapitalbindning samt indirekta kostnader. Budgeten för 

respektive kostnadspost samt den totala budgeten för logistikkostnader i tusen kronor samt i 

procent av omsättningen ses i figur 26 och 27 nedan. 
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Figur 26. Budget logistikkostnad. 

 

Figur 27. Budget för logistikkostnader i procent av omsättningen. 
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Bilaga 5. Framförhållning från entreprenör 
 

Figur 28 visar hur andelen beställningar av tekniskt godkänt material till planerade behov med 

en framförhållning på fyra veckor eller mer varierat de senaste åren. Som figuren visar har 

endast 15-16 % av beställningarna sedan år 2012 haft en framförhållning på fyra veckor eller 

mer. Målet under de kommande åren är att kontinuerligt öka andelen beställningar med en 

framförhållning på fyra veckor eller mer och att då förhoppningsvis kunna uppnå en nivå av 

80 % år 2017.  

Figur 28. Framförhållning från entreprenör. 
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Bilaga 6. Green Cargos järnvägsnätverk 
 

 
Figur 29. Green Cargos järnvägsnätverk. 

Källa: Green Cargo (2014a). 

 

Green Cargos järnvägsnätverk innefattar cirka 40 intermodala platser, de gula punkterna i 

figur 29, och cirka 265 vagnslastplatser, de gröna punkterna i figur 29, i Sverige samt 

huvudorterna i Norge (Green Cargo, 2014a). 

  



 

 

Bilaga 7. Utdrag ur beräkning med kalkylverktyget Gröna korridorer 
 

Kalkylverktyget Gröna korridorer, som syftar till att ge en enkel bild av miljöpåverkan med olika logistikupplägg, har använts för att göra en 

enkel schablonberäkning på hur olika transportsystem påverkar miljön. I projekt Mertainen är det upp till entreprenören att välja transportsätt för 

frakt av betongslipers. I tabell 7 och 8 presenterades de indata som använts för att göra följande analys. 

Tabell 16. Obligatoriska uppgifter för beräkning av transportsystemens energianvändning.  

 

För att göra det så överskådligt som möjligt har analysen baserats på en last, det vill säga 100 stycken betongslipers á 300 kg, enkel väg från 

Långviksmon till arbetsplatsen i Mertainen. Avstånden och sändningsvikten är ungefärliga. Länk 3 i tabell 16 är sträckan mellan Kirunavaara och 

Mertainen. Vid transport med järnväg kan denna sträcka bli aktuell, då järnvägstransporten kan behöva lastas om till vägtransport. Eventuell 

terminalhantering är ej inkluderad i analysen.  
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Tabell 17. Resultat med modelldata.  

  Resultat med modelldata 
  Energy Global Regional Local 

Länk och 
nod 

Energi wtw 
Absolut [kWh]  

Energi 
wtw 

relativt 
[kWh/tkm] 

GHG 
wtw 

Absolut 
[kg 

CO2e]  

GHG wtw 
relativt [g 

CO2/tonkm] 

NOx 
ttw 

Absolut 
[g]  

NOx ttw 
relativt 

[g/tonkm] 

SO2 
ttw 

Absolut 
[g]  

SO2 ttw  
relativt 

[g/tonkm] 

PM ttw 
Absolut 

[g] 

PM ttw 
relativt 

[g/tonkm] 

NMHC 
ttw 

Absolut 
[g]  

NMHC 
ttw  

relativt 
[g/tonkm] 

1 10831 0,54 2720 135 19000 0,94 7 0,00 517 0 1243 0 

2 984 0,05 10 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3 724 0,54 182 135 1270 0,94 0 0,00 35 0 83 0 
 

TTW = tank to wheel 

WTW = wheel to wheel 

 

Genom att studera tabell 17 kan man dra slutsatsen att användning av järnvägstransport hela eller delar av sträckan har minst miljöpåverkan både 

globalt, regional och lokalt. Analysen kan göras mer eller mindre utförlig, men det som kan konstateras i detta fall är att skillnaderna skulle bli än 

större om man inkluderat faktorer såsom transportmedlets fyllnadsgrad, antalet transporter (lastbilen går tom tillbaka) etc
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Bilaga 8. Järnvägskarta – uppdelning i regioner  

Figur 30. Järnvägskarta med Sverige uppdelat i regioner. 
Källa: Trafikverket intranät (2015). 

 


