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Förord  
Till en början vill vi tacka alla som har varit delaktiga i vår studie. Ni har varit till stor och hjälp utan er 

hade det inte varit möjligt att utföra studien. Vi vill även tacka både Sture Åberg och Håkan Perzon 

som har varit med oss längs denna resas gång. Sture Åberg är VD på Kiruna Cargo och har gett oss 

denna fantastiska möjlighet att skriva vårt examensarbete åt företeget. Håkan Perzon har varit vår 

handledare under hela processen och hjälpt oss när vi fastnat. Han har varit ett föredömligt exempel 

på hur en handledare ska agera. Till sist vill vi tacka Luleå tekniska universitet för de tre åren vi har 

studerat här. Utan universitet hade studien inte varit möjlig. 
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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att se vad som påverkar förbättringsmöjligheterna i en 

försörjningskedja. Detta har vi gjort genom att analysera ett terminal- och logistikbolag i Kiruna. 

Efter att ha gjort lite efterforsking kom vi fram till ett forskningsproblem (FP) och två forsknings 

frågor (FF). 

 FP: Vad påverkar förbättringsmöjligheter i en försörjningskedja? 

 FF 1: Hur påverkas befintliga och potentiella kunders önskemål om logistiklösningar i en 

försörjningskedja med hänsyn till miljöpåverkande effekter? 

 FF 2: Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för en försörjningskedja i en kontext under stark 

omvandling? 

Studien påvisar att det finns ett antal faktorer som påverkar förbättringsmöjligheterna i en 

försörjningskedja. De viktigaste faktorerna som vi kom fram till är pris, samordning och 

miljöpåverkan.  

  



 

III 
 

Abstract  
The purpose of this study is to see what improves a supply chain. We have chosen to analyze a 

terminal- and logistics company in Kiruna, Sweden. After we had done some further research we 

came up with a research problem and two research questions.  

 RP: What effects improvement opportunities in a supply chain? 

 RQ1: How are current and new customers affected by logistics solutions in a supply chain 

considering the environmental factors? 

 RQ2:  How do the development opportunities look in a supply chain in a context of a strong 

transformation? 

The study shows that there are a couple of factors that improve a supply chain. The most important 

factors are price, coordination and environmental effects. 
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1. Introduktion  
I det här kapitlet kommer en redogörelse för bakgrunden till examensarbetet. Här diskuteras även 

problemformuleringen, syftet och avgränsningen. Förutom det finns en kort presentation av det 

studerade företaget samt utdrag ur förstudien som utfördes för att få en djupare förståelse kring 

företaget och dess verksamhet. 

1.1 Bakgrund  
Kiruna är idag (2014) Sveriges till ytan största kommun med ett invånarantal på cirka 23 000 

personer. (Kiruna Kommun) I staden driver LKAB, som är ett av Sveriges äldsta industriföretag, sin 

gruvverksamhet där man tillverkar och förädlar järnmalmsprodukter och tjänster för järntillverkning 

(LKAB). År 2004 meddelade LKAB att gruvbrytningen skulle påverka den nuvarande stadskärnan i 

Kiruna (Nordmark, 2014). Ett av dem första och mer övergripande besluten som togs i samband med 

planeringen av den nya staden var att bygga en ny järnvägssträckning bakom Kirunavaara. 

Kirunavaara är ett berg i Kiruna, innehållande en av världens största järnmalmsfyndigheter 

(Nationalencyklopodin). I samband med den nya järnvägssträckningen byggdes Sveriges nordligaste 

godsbangård, Kirunavaara godsbangård (KIA), som togs i drift av terminal- och logistikbolaget Kiruna 

Cargo år 2013 (Trafikverket, 2013) (Kiruna Cargo, 2013). Kiruna Cargo sköter all hantering av gods 

som lastas, lossas eller lagras i Kiruna, där järnväg är det främsta transportmedlet (Kiruna Cargo, 

2013). 

1.2 Problemdiskussion 
Med stadsflytten uppstår en del svårigheter och utmaningar. En av utmaningarna man står inför är 

hur man ska hantera de logistiska behoven för transportering och lagring av nödvändiga insatsvaror. 

Idag (2014) anländer en stor del av godset till Kiruna via väggående trafik. Ett problem med detta är 

att gruvdriften orsakar sprickor och deformationer på vägarna, i synnerhet delar av E10 (Trafikverket, 

2014). Detta medför stora risker för de tunga lastbilarna som kör via E10 samtidigt som väggående 

fordon inte är det mest miljövänliga transportsättet sett till koldioxidutsläpp. Förutom insatsvarorna 

till stadsflytten, transporteras även andra varor som går via Kiruna och vidare till andra delar av 

Nordkalotten som innefattar de nordliga delarna av Norge, Sverige och Finland (se Bild 1).  

 
Bild 1: Nordkalotten 

Källa: Uppslagsverket 

Detta väckte ett antal frågeställningar hos oss författare. Hur kan man reducera riskerna med 

väggående transporter på E10? Finns det miljövänligare alternativ än lastbilar? Hur kommer Kiruna 
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Cargos verksamhet påverkas av den pågående samhällsomvandlingen? Efter att ha diskuterat dessa 

problem med VD på Kiruna Cargo kom vi fram till en problemformulering som lyder:  

FP: Vad påverkar förbättringsmöjligheter i en försörjningskedja?  

För att besvara denna fråga delades den upp i två forskningsfrågor: 

FF 1: Hur påverkas befintliga och potentiella kunders önskemål om logistiklösningar i en 

försörjningskedja med hänsyn till miljöpåverkande effekter? 

FF 2: Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för en försörjningskedja i en kontext under stark 

omvandling? 

1.3 Syfte  
Syftet med den här studien är att se över de transport- och logistikbehov som kommunen är i behov 

av under stadsomvandlingen. Vi vill även se vilka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som finns 

för att tillhandahålla effektiva och miljövänliga transport- och logistiklösningar efter kundens behov.  

1.4 Avgränsningar 
Denna studie kommer att se över hur en försörjningskedja fungerar. Detta är ett väldigt stort område 

att studera och därför har vi valt att studera just Kiruna Cargos försörjningskedja samt de 

utvecklingsmöjligheter som kan uppstå. 

1.5 Presentation av fallföretag 
Kiruna Cargo är som tidigare nämnt ett terminal- och logistikbolag. På terminalen agerar man som en 

knytpunkt mellan olika transporter där containrar lastas och lossas från lastbil till tåg och vice versa. I 

uppstartsfasen av arbetet utfördes en intervju med VD på Kiruna Cargo. Denna intervju är tänkt att 

användas som en förstudie för att få den nödvändiga bakgrundsinformationen kring företaget och 

dess verksamhet. 

1.5.1 Förstudie 

Bakgrunden till godsbangården var egentligen en ren tillfällighet enligt VD på Kiruna Cargo. I 

samband med planeringen av samhällsomvandlingen så flyttade man på den gamla godsbangården 

och satsade mycket pengar på den nya bangården. Det var Trafikverket tillsammans med LKAB som 

hade hand om projektet och man sökte någon aktör som var villig att ta över skötseln och 

underhållet av den nya bangården. I början var intresset ganska svalt till dess att Kiruna Cargo fick 

frågan att ta över denna. 

I mars 2013 fick Kiruna Cargo till slut rätten att nyttja marken på bangården. Under en två veckors 

period i mars 2013 tog det stopp med fisktransporter på Malmbanan, som går från Luleå till Narvik. 

Eftersom terminalen i Narvik då inte kunde lagra fisken under den perioden, fick Kiruna Cargo 

erbjudandet att ta över fisktransporten under denna korta period. De hade däremot varken maskiner 

eller avtal med några aktörer, vilket ledde till att man i princip var tvungen att hyra in och låna de 

nödvändiga maskinerna för att driva verksamheten.  

Denna period uppfattades oerhört positivt av de två aktörer som transporterar på Malmbanan, NRE 

(Nordic Rail Express) och ARE (Arctic Rail Express). NRE- och ARE-tågen används av speditionsbolagen 
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Cargo Net och Schenker som började köra igång sin trafik på godsbangården i december 2013 

respektive februari 2014.  

Man planerade tidigt att förvärva industrimarken runtomkring godsbangården. Problematiken ligger 

dock i att LKAB har undersökningstillstånd på marken för gruvindustrin och man får därför enligt 

Kiruna kommuns detaljplan inte bygga något på sådan mark. Tanken med att förvärva marken runt 

bangården är att kunna bygga lagringsplatser för kunder.  

När det kommer till informationssystem och hantering av beställningar finns det olika 

tillvägagångssätt. När potentiella kunder visar intresse skickar man på Kiruna Cargo ut offerter. Om 

det endast handlar om ett uppdrag upprättas inga avtal utan man skriver kontrakt för en enda 

leverans. Vid återkommande uppdrag skriver man avtal med kunden som sträcker sig över längre tid. 

De befintliga kunderna skickar en så kallad belägglista till Kiruna Cargo när ett av deras tåg ska 

anlända. På denna lista finns information om när tåget anländer och det står exakt vilka vagnar som 

ska hanteras på vilket sätt. Därefter kommer föraren till bangården och får en fraktsedel som man 

skriver ut, som sedan ska visas till slutkunden. Man ordnar på Kiruna Cargo även tullhandlingar till 

sina kunder eftersom dessa befinner sig i Norge, som inte är en del av EU.  

1.5.2 Affärsidé och strategier  

Företaget har idag ingen konkret formulerad affärsidé utan man har snarare en vision om att bli 

Nordkalottens logistikcentrum. Företagets affärsområde ligger i att hantera, lossa och lasta gods som 

anländer via väg och järnväg och man agerar mer eller mindre som en knytpunkt mellan olika 

transportsätt. Företagets kortsiktiga mål är att få verksamheten att gå runt. Detta mål försöker man 

uppnå genom att få in nya kunder till verksamheten. Idag anländer fyra tåg i veckan till terminalen, 

men inom en snar framtid kommer det att börja komma sex tåg i veckan. Företagets långsiktiga mål 

är att agera som ett logistikcentrum för hela Nordkalotten. Strategin för att uppnå detta mål är att 

komma åt den mark som ligger i nära anslutning till järnvägsstationen. När man kommit åt marken 

planerar man på att bygga åtta till tio industrifastigheter som ska kunna arrenderas ut till olika 

företag och användas som lagringspunkt. Man vill även att LKAB ska se värdet som Kiruna Cargo 

tillför och använda dem som en full distributör. Planen är då att man ska hantera det gods som ska in 

till LKAB samt de varorna som ska lämna deras område.    

1.6 Definition av begrepp 
Ett av nyckelorden i denne uppsats är logistikbegreppet. Det är svårt att reda ut exakt vad logistik 

står för eftersom det innefattar ett så pass stort område. I den här studien kommer begreppet 

logistik att användas som en referens för att beskriva transport- och lagerlösningar. En mer utförlig 

och teoretisk förklaring av begreppet kommer att beskrivas under referensramen. 
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2. Teori 
I denna del tar vi upp de teorier som kommer att användas för att svara på forskningsfrågorna. 

Kapitlet innehåller teorier om logistik och transport samt effektivisering av försörjningskedjor. 

Teorierna är inte kopplade till specifika forskningsfrågor, utan kommer att användas för att analysera 

båda forskningsfrågorna eftersom de båda tillsammans ska ge svar på forskningsproblemet. 

2.1 Logistikbegreppet 
Begreppet logistik har inom industri, handel och all annan näringsverksamhet ett antal definitioner 

(Lumsden, 2006). Den traditionella definitionen har sin bas i forskning och utbildning och riktar sig 

mot att logistiken har till syfte att göra saker rätt i alla avseenden. Lumsden (2006) citerar Shapiro & 

Heskett (1985) som definierar logistik enligt följande: ’’Logistik definieras som 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.’’  En annan vinkling av begreppet enligt Lumsden (2006) är 

att materialflödet är objektet för logistiken och citerar Jonson & Mattsons (2005) definition av 

logistik som lyder: ’’Logistik definieras som planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i 

materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd 

produkt, med syftet att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en 

god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser.’’ 

2.2 En referensram för externa transporter  
Inom transport- och logistikindustrin pratar man mycket om materialadministration. Begreppet är 

synonymt med logistik och har samma betydelse. Genom materialadministrationen får men en 

helhetssyn på materialflödet samt att man även ser vilka resurser som kommer krävas för hög 

effektivitet. Man når en hög effektivitet genom att kombinera flera faktorer. Syftet med 

materialadministrationen är att vara så effektiv som möjligt. Effektivitet kan uppnås genom en rad 

olika aktiviteter. Först och främst måste man ha ett tillförlitligt informationssystem. Utan detta ökar 

riskerna för fellastade transporter. Man vet inte med vilken frekvens godset ska transporteras, hur 

lång tid det tar och så vidare. Man måste även ha väl fungerande delsystem. Delsystemen innefattar 

materialförsörjning, produktion samt distribution. Fungerar inte delsystemen så riskerar man 

förseningar i processerna vilket gör företaget ineffektivt. Man ska även ha välfungerande externa 

transporter eftersom utan dessa kan inte varor tas emot eller skickas iväg. I ett 

materialadministrativt Utopia har man även närbelägna kunder och leverantörer, då långa 

transportsträckor bidrar till ökade kapitalbildningar. Genom att uppfylla alla dessa faktorer kan man 

få en effektiv materialadministration.  (Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden, 1995) 

2.2.1 Transporter som system - en teoretisk förankring 
Ett system kan enligt Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden (1995) beskrivas som en mängd komponenter 

och relationerna dem emellan. Det innebär att olika delar och komponenter utgör delar av systemet 

till transportsystemet (Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden, 1995). Nedan följer en redogörelse för olika 

komponenter och delsystem som tillsammans utgör ett transportsystem: 

Vertikala delsystem   

Ett vertikalt delsystem kan delas upp i två delsystem. Den administrativa komponenten och den 

produktiva komponenten. Den administrativa komponenten är det styrande delsystemet och den 

produktiva komponenten beskrivs som det styrda delsystemet. För att beskriva uppdelningen och 

samarbetet ses speditören som det styrande systemet och transportören som det styrda systemet.  
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Speditören har inte några direkta transportmedel medan transportören är den som sköter 

godsförflyttningen. Ansvaret för transporterna ligger däremot hos speditören.  I ett transportföretag 

ska transportsystemet agera som ett servicesystem som innebär att man utbyter information med 

godsavsändare och godsmottagare. 

 

 

Figur 1: Information vid olika delsystem 

Källa: Transportlogistik (Tarkowski, Ireståhl & Lumsden,  1995) 

 

Ett ideellt fungerande delsystem har två företag som samarbetar med varandra. Företag A får ett 

uppdrag att leverera en produkt och företag B levererar produkten. Företag A ses som den 

administrativa komponenten (speditören) och företag B ses som den produktiva (transportören).  

Företag A får en förfrågan från ett företag angående leverans av en produkt. Företaget anlitar då 

företag B som levererar produkten till kunden. Efter att företag B har levererat produkten återför 

man informationen tillbaka till företag A där man bekräftar att produkten levererats. Exemplet som 

beskrivs är ett ideellt fungerande system inom transportsystemen. I praktiken finns det flera olika 

moment som är okontrollerbara och påverkar både det styrda och det styrande systemet. Det styrda 

systemet har i praktiken egna mål och kunskaper som inte alltid motsvarar det styrande systemets 

mål och uppfattningar.  (Terkowski, Ireståhl, & Lumsden, 1995)  

Strategisk nivå 

”Affärsidéer kan sägas uttrycka ett företags önskvärda tillstånd i en relation till dess omgivning och 

avser företagets totala verksamhet.” (Terkowski, Ireståhl, & Lumsden, 1995) 

Med en välformulerad affärsidé skapar man ett par delstrategier som ger företaget riktlinjer att följa. 

Delstrategierna beskriver olika tillvägagångssätt för delar av verksamheten. Genom att följa sina 

delstrategier förverkligar man affärsidén.   (Terkowski, Ireståhl, & Lumsden, 1995) 

Strategisk transportplanering  

Strategisk transportplanering är ett långsiktigt och informellt planeringsarbete. När man planerar 

strategin för ett transportföretag ser man över vilka planer som finns samt att man ser över vilka nya 

förutsättningar som finns för hela transportsystemet. Vid planeringen bör man tänka på mer än fem 
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år framåt. Genom att ha en sådan framförhållning blir handlingsfriheten stor.  Utgångspunkten för 

strategin bör vara affärsidén. Vid utformandet av strategin bör man fokusera på dem interna 

produktionsförhållandena och kostnaderna som råder vid de olika marknadsförhållandena.  

(Terkowski, Ireståhl, & Lumsden, 1995) 

Terminallokalisering  

En huvudfunktion för företag som bedriver linjebunden och tidtabellsdriven transport är en terminal. 

En terminals funktion är att agera som en knutpunkt för omlastning och sortering av godsflöden.  När 

man utför transportplaneringsarbete ser man över vart man ska placera en terminal och för detta 

kan man urskilja två delstrategier.  (Terkowski, Ireståhl, & Lumsden, 1995) 

 Passiv lokalisering, innebär att man placerar terminalen på ett område där det historiskt 

sett finns material som pekar på att ett område har etablerade transportköpare och 

godsflöden. (Terkowski, Ireståhl, & Lumsden, 1995)  

 Aktiv lokalisering, innebär att man lokaliserar terminalen där det enligt bedömningar bör 

finnas ett transportföretag. Bedömningen kan utgå från att det ur ett 

marknadsutvecklingsperspektiv finns ett behov att lokalisera terminalen på ett visst område 

(Terkowski, Ireståhl, & Lumsden, 1995) 

Trafikområdesbestämning  

Varje terminal inom olika transportsystem tilldelas ett trafikområde. Det innebär att terminalen 

ansvarar för in- och utgående gods till och från varje ort. Trafikområdets storlek bestäms på den 

strategiska nivån. En av faktorerna som är viktig att ha med i beräkningen när man bestämmer 

storleken på trafikområdet är avståndet mellan orterna. Det måste nämligen vara 

distributionsekonomiskt fördelaktigt i det avseendet att en transport lastad med gods inte ska 

behöva återvända tom, utan man bör försöka se till att transporten åker tillbaka med nytt gods.  

(Terkowski, Ireståhl, & Lumsden, 1995) 

Taktiska nivån  

Den taktiska nivån operationaliserar den strategiska transportplaneringen. Man börjar sträva och 

jobba efter de målen och riktlinjerna man satt. Målen med att taktiskt transportplanera är att 

säkerställa transportsystemet, inklusive design, resursåtgång samt funktionssättet med relativt stor 

säkerhet (Terkowski, Ireståhl, & Lumsden, 1995). 

Den taktiska transportplaneringen bör inte vara för långsiktig. Planeringen för den taktiska nivån bör 

inte överstiga fem år samt inte understiga ett år. Det är resultaten från den strategiska planeringen 

som ska utgöra de olika ramarna och riktlinjer man ska följa.  Under den taktiska nivån planerar man 

med relativt stor detaljrikedom. Detaljerna man kollar på är det som påverkar transportsystemets 

helhet. Genom att ha en detaljplanering av delarna i transportsystemet bör man kunna förutsäga 

transportsystemet (Terkowski, Ireståhl, & Lumsden, 1995).  

Operativ nivå  

Den operativa nivån inom transportplaneringen är den del där man ser över de lastbärarenheter man 

har till sitt förfogande samt de resurser terminalen har. När man planerar på den operativa nivån har 

man detaljerade handlingsplaner och regler som beskriver hur de olika problemen ska lösas. Den 

operativa planeringen är väldigt kortsiktig och tiden är ofta begränsad till timmar, dagar och veckor. 
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Arbetet sker i den löpande verksamheten och det finns väldefinierade direktiv man utgår ifrån. Under 

denna nivå har man en begränsad handlingsfrihet. Arbetet som utförs på den operativa nivån är 

planeringen av specifika resurser inom transportsystemet. Inom den operativa nivån har man olika 

rutiner och metoder för hur man behandlar transportbeställningar för godsavsändaren.  (Terkowski, 

Ireståhl, & Lumsden, 1995) 

Registrering av inkommande transportbeställningar  

En av de viktigaste aktiviteterna inom den operativa transportplaneringen är registreringen av 

inkommande transportbeställningar. Normalt brukar tiden mellan beställning och transporttidpunkt 

vara kort. Beställningen av transporten sker till största del via telefon-, fax- och datorkommunikation.  

(Terkowski, Ireståhl, & Lumsden, 1995) 

2.2.2 Transporter 
En viktig del i planeringen av försörjningskedjan är att ha fungerande transportlösningar. Valet av 

transport kan bero på en del olika faktorer som exempelvis typ av gods eller avståndet som godset 

ska färdas. Nedan följer en beskrivning av väg- och järnvägstransporter samt en kombination av 

dessa (Lumsden, 2006).  

Vägtransporter 

Den kraftiga tillväxten av användandet av lastbil som transportsätt beror enligt Lumsden (2006) i stor 

utsträckning på förhållanden och egenskaper som är en del av själva grundidén med att bedriva 

lastbilstrafiken i företagsform. De relevanta faktorer som tas upp är: 

Småskalighet: Småskalighet innebär att fordonets kapacitet är liten i relation till andra transportslag, 

vilket med andra ord innebär att det lätt kan anpassas till den enskilda kundens behov. Samtidigt 

utgör detta förutsättningarna för effektiva direktrelationer (Lumsden, 2006). 

Flexibilitet: Under pågående transport kan fordonet relativt enkelt omdirigeras. Det finns samtidigt 

en stor flexibilitet i form av olika fordonskombinationer och möjligheter att öka kapaciteten med 

omdirigerade fordon (Lumsden, 2006). 

Säkerhet: Eftersom mängden transporterat gods är reglerat av regelverk är det relativt mindre 

mängder gods som transporteras med varje fordon. Samtidigt som en chaufför följer godset skapas 

en större säkerhet för det transporterade godset i form av godskomfort, undvikande av skador, 

säkerhet i transporten och undvikande av stöld (Lumsden, 2006). 

Tillförlitlighet: Varje fordon körs av en chaufför. Av den anledningen medför en kombination av 

fordon och chaufför en hög grad av tillförlitlighet eftersom godset kontinuerligt följs upp. Det 

betyder att ett stopp för godset är ett stopp för föraren (Lumsden, 2006). 

Enligt Lumsden (2006) är styrkan i dessa faktorer att de skapar förutsättningar för transportslagets 

fortsatta expansion genom förändringar i till exempel nya regleringar. Däremot medför en ökad 

expansion av lastbilsfordon nackdelar i form av att vägar, den omgivande miljön och bebyggelse 

försämras på grund av luftföroreningar, buller och trafikproblem som orsakas av en för kraftigt 

utbyggd biltrafik (Lumsden, 2006). 



 

8 
 

Järnvägstransporter 

Järnvägens idé ur en transportteknisk synvinkel bygger enligt Lumsden (2006) på den utomordentligt 

ringa friktionen mellan stålhjul och stålräls. Eftersom stålytor mot varandra ger en väldigt liten 

deformation på kontaktytorna blir kontakten mellan hjul och räls väldigt liten. Resultatet blir att 

rullmotståndet blir väldigt lågt. Ur ett annat perspektiv kan det sägas att det krävs cirka sju gånger så 

mycket kraft att föra fram en lastbil med gummidäck på en landsväg som en jämförbart lastad 

järnvägsvagn med stålhjul på stålräls (Lumsden, 2006). Som en följd av grundidén stål mot stål och 

det faktum att rullmotståndet minskar med järnväg, skapas möjligheten att koppla ihop de 

lastbärande järnvägsvagnarna, till stora sammanhållna godståg. Den här typen av spårbunden trafik 

är därför särskilt lämplig vid stora flöden, exempelvis malmtrafiken på järnväg (Lumsden, 2006). 

Kombinerad transport 

Kombinerade transporter kan förekomma i olika former. Enligt Lumsden (2006) kan man definiera 

kombinerad transport som en fysisk förflyttning där gods lastas på avsändningsorten på en lastbärare 

och följer lastbäraren till mottagningsorten, där det sedan lossas. Godset överförs minst en gång från 

ett transportmedel till ett annat mellan avsändningsorten och mottagningsorten (Lumsden K. , 2006). 

Valet av transport beror dels på vad det är för typ av gods samt den sträcka som godset ska 

transporteras. Andra orsaker till att man kombinerar transporter beror enligt Lumsden (2006) på att 

exempelvis vägarnas beskaffenhet vad gäller bärighet, bredd och trafiksäkerhet inte tillåter så stora 

och tunga fordonskombinationer som det transportekonomiskt vore önskvärt. Exempelvis har 

trafikmyndigheter arbetat fram olika bestämmelser av lastbilstrafik vad gäller mått, vikter och 

hastigheter, vilket resulterar i en begränsning av fordonets kapacitet (Lumsden, 2006). 

Bestämmelserna för vägtransporter varierar från land till land, men i Sverige gäller det att den 

längsta fordonskombinationen (bil och släp) inte får överstiga 25,25 meter i längd och 2,6 meter i 

bredd med en maximal totalvikt av 60 ton (Lumsden, 2006). 

 

2.3 Godsterminaler  
I ett terminalsystem räknas godsterminalen som en knutpunkt. Det är här tåg och lastbilar lastas och 

omlastas. Det finns tre huvudsyften med att ha en godsterminal; det första huvudsyftet är att ska 

skapa de rätta förutsättningarna för att maximalt kunna utnyttja olika transportutrustningar. Detta 

gör man genom att erbjuda kunden en omlastnings- och sorteringsplats. Det andra huvudsyftet är att 

skapa en viss servicenivå mot godsavsändarna och mottagarna. Man kan upprätthålla servicenivån 

genom att erbjuda företagen en lagringsplats på teminalen, men då ska inte uppoffringarna kännas 

större än nyttan. Det tredje huvudsyftet är att terminalen ska ge möjlighet till att ompacka och märka 

godset. (Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden, 1995) 

2.3.1 Terminalens funktion  
I en ideellt fungerande försörjningskedja så går godset från leverantören direkt till kunden utan några 

mellanhänder. Detta speglar däremot inte verkligheten. Normalt brukar det finnas flera 

mellanhänder innan en vara når slutkonsumenten. Det är här en terminals funktion uppfylls. Nedan 

kommer en kort beskrivning om vilka funktioner de ska uppfylla.  (Lumsden, 2006)  
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Figur 2: Principiell beskrivning av terminalens roll i ett externt materialflöde  

källa: Logistikensgrunder, Lumsden (2006) 

Samlastning 

Genom att ha en eller flera terminaler i det externa materialflödet minimerar man problemen som 

kan uppstå. En terminal arbetar med att få ihop gods från omgivningen. Därefter samlastar man och 

vid behov enhetsbereds godset. När man har gjort det skickas godset ut i en större skala.  (Lumsden, 

2006) 

Överföring  

Terminalen arbetar även med att överföra godset från ett transportmedel till ett annat.  

Överföringen från det ena transportmedlet till det andra ska inte ta lång tid då man ofta arbetar 

under tidspress.  (Lumsden, 2006) 

Samordning  

Eftersom att det ankommer olika slags transporter till terminalen behöver man samordna dessa. För 

att effektivisera terminalen behövs även planering. En del av planeringen går ut på att samordna 

transporterna på ett effektivt sätt, vilket betyder att när det ena av transportmedlen anländer bör 

det andra vara på plats och vara redo att direkt köra vidare godset. På så vis upprätthåller man 

effektivitet genom samordning. (Lumsden, 2006) 

Sortering  

När man driver en terminal ska man alltid vara beredd på eventuella problem. Terminalen kan av 

någon anledning få ett godsstopp och om eller när detta sker, måste man ha en plan. En lösning på 

problemet är att sortera godset utifrån vissa förutbestämda kriterier.  (Lumsden, 2006) 

Satsning  

Ett annat av terminalens arbete är att sortera inleveranserna. Man märker inleveranserna så att allt 

gods som ska till samma destination samlas på samma område. Detta underlättar även pålastningen 

av varorna (Lumsden, 2006). 

Sekvensering  

När man ska se över utleveransen av godset, bör man sortera det så att godset är anpassat efter 

mottagarens behov.  (Lumsden, 2006) 

Kunder  

Kunder 

Kunder Kunder 

Kunder 

Kunder 
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Lagring  

I vissa fall måste man kunna lagra godset på terminalen då transportören kan bli försenad.  Då har 

man en plats där man kan lagra godset. Genom att ha en lagringsplats på terminalen, effektiviteras 

hanteringen av godset då det inte blir förseningar i processen. Istället för att vänta, lagrar man 

godset och kan återgå till arbetet. Normalt brukar man dela in det lagrade godset i två delar: lång tid 

och kort tid.  (Lumsden, 2006) 

Terminalens interna flöde  

Terminaler brukar byggas på olika sätt beroende på vilka typer av gods som ska flöda igenom. De 

extremfall för terminaler som finns är då man har ett rakt flöde och flödena är bestämda redan innan 

godset kommit in. Det andra extremfallet som finns är att terminaler som har ett internt flöde där 

godset cirkulerar och ett fritt val av flödesvägen mellan in- och utgång. Det ideala är att ha ett 

mellanting mellan dessa. Men om man kan förutse godsflödena behöver man inte vara lika flexibel. 

Men eftersom det är svårt att förutse vilket slags gods som ska hanteras måste man vara flexibel.  

(Lumsden, 2006) 

Flödeslagring 

Eftersom att terminalens huvuduppgift är att agera som en koppling mellan två transportsätt måste 

man även möjliggöra lagring av gods. Man måste ha lagringsmöjligheter då transportören kan bli 

försenad eller inte har möjlighet att infinna sig på terminalen samma tid som godset kommer fram.  

(Lumsden, 2006)  

Ett vanligt problem som brukar finnas på terminaler är att beläggningen brukar variera kraftigt. 

Normalt så brukar terminalen ha belastningstoppar i början och slutet av en cykel vilket innebär att 

man har mycket att göra under morgonen och kvällen. Det betyder att under vissa tider av dygnet då 

det inte är mycket att göra har man överkapacitet.  Man kan jämna ut arbetet genom att låta dem 

anställda sortera godset under den ”lugna tiden”. Därmed effektiviserar man terminalen.  (Lumsden, 

2006) 

2.3.2 Nätstruktur 
Nätstruktur handlar enligt Lumsden (2006) om det fysiska flödet av gods och resurser. All transport 

av gods och resurser kan samordnas i en nätstruktur med noder och länkar. Noder innebär att flödet 

i sig stoppas eller kan stoppas (Lumsden, 2006). Exempel på detta är terminalhantering, lagring och 

bearbetning av det fysiska flödet. Länkar i det här avseendet representerar all förflyttning av gods 

och resurser; det vill säga själva transporten och typen av transport (Ibid). Länkarna, eller 

transporterna, kan i en operationalisering förbruka olika lång tid (Ibid). För att ett nätverk ska 

fungera och kunna samordnas vad beträffar utbyte av gods, krävs det att länkarna strålar samman i 

en bestämd nod vid en bestämd tid eller inom en bestämd tidsgräns (Ibid). Det innebär alltså att 

varje transport måste ges en specifik tid, även kallad cykeltid (CAB), för att ta sig från en nod till en 

annan. Cykeltiden kan enligt Lumsden (2006) delas upp i två komponenter, länktid (C1) och nodtid 

(Ibid). Länktiden avser den tid som krävs för att utföra själva transporten och den tiden varierar 

beroende på vad det är för typ av transportslag, typ av gods samt transportuppdragets art. Nodtiden 

delas upp i en aktiv och en passiv tid (Ibid). Den aktiva tiden (Cna) avser den tid som behövs för att 

internt hantera godset i noden och den passiva tiden (Cnp) avser den tid godset ligger lagrat utan att 
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det sker någon hantering (Ibid). Det viktiga är därför att hålla den passiva tiden så kort som möjligt 

för att resursflödet ska hållas konstant. Det är nämligen så att ofta får den passiva nodtiden en 

tidsmässig utsträckning på grund av att den totala cykeltiden är förutbestämd. Resultatet av detta 

blir att godset fördröjs för att den totala cykeltiden är bestämd. För att mäta den passiva tiden har 

Lumsden (2006) utvecklat en formel som lyder: 

Cnp = CAB – (C1 + Cna) 

När man sammankopplar alla länkar får man någonting som kallas transportkedja. Varje länk i 

transportkedjan kan utföras med olika tekniker. Det innebär exempelvis att en lastbilstransport till en 

nod kan följas upp av en vidare transport via järnväg. Det är däremot inte uteslutande att hela 

transportkedjan följs upp av en enda typ av transport (Lumsden, 2006). 

2.4 Effektivisering av en försörjningskedja 
Begreppet försörjningskedja kan jämföras med det engelska begreppet Supply Chain. 

Försörjningskedja kan även kallas logistiknätverk och består av leverantörer, 

produktionsanläggningar, lager, distributionscentraler och butiker, råvaror samt lager för produkter 

som används i arbete och färdiga produkter som flödar mellan anläggningar (Pettersson, 2012). För 

att företag ska bli framgångsrika i sin verksamhet behöver allt fler företag fokusera på 

försörjningskedjan eftersom syftet med en effektiv försörjningskedja är att stödja företaget att tjäna 

så mycket pengar som möjligt (Pettersson, 2012). Higgingson och Alam (2007) som Pettersson (2012) 

refererar till menar att man genom en effektiv försörjningskedja skapar konkurrensfördelar 

gentemot andra företag. Ett sätt att effektivisera försörjningskedjan är att minska kostnaderna 

(Pettersson, 2012). 

Collin (2003) menar i Pettersons (2012) artikel att man kan dra slutsatsen att framgången för en 

försörjningskedja består av tre olika dimensioner. Dessa är kundservice, sysselsatt kapital och den 

totala kostnaden (Pettersson, 2012). Kundservice och kostnad jämförs som motsatta poler som 

måste balanseras för att få det bästa resultatet för ett företag (Pettersson, 2012). Man kan minska 

kostnader i en försörjningskedja genom att bland annat minska på buffertlagret, vilket i sin tur kan 

leda till att det blir längre leveranstider för kunden. Ett sätt att förbättra leveranstiden är att etablera 

ett lager, men detta kostar både pengar och leder till en risk för föråldrade varor (Pettersson, 2012). 

Därför är det av stor vikt för ett företag att hitta en bra balans mellan den totala kostnaden i 

försörjningskedjan och servicen mot kunden. Det finns nämligen ingen allmän praxis som går att 

tillämpa på alla företag och branscher. Vissa företag har olika förutsättningar i den mening att vissa 

kunder kräver hög service och är villiga att betala för det, medan det för andra kunder är viktigare att 

hålla kostnaderna nere och som en konsekvens av detta blir det en reducerad kundservice. 

Företagen måste därför hitta sin egen balans för att på så vis maximera vinsten för företaget. 

(Pettersson, 2012) 

Om man ser kundservice ur ett försörjningskedjeperspektiv kan man säga att kundservice är alla 

aktiviteter som ger mervärde för kunden. Tre områden som är viktiga för en kund är lågt pris, korta 

leveranstider och korrekta leveransdatum. (Pettersson, 2012) 

Marginalerna för företag minskar mer och mer på grund av ökade krav från kunder på sänkta priser. 

Tummala et al. (2006) som omnämns i Petterssons (2012) artikel menar att ändringar i 
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försörjningskedjan hjälper till att sänka kostnaderna och på så vis gör det lättare för ett företag att 

konkurrera baserat på priset. Under de senaste åren har många koncept för utformning av en 

försörjningskedja presenterats. Fokus har legat på den totala försörjningskedjan för att på så vis bidra 

med en helhetsbild. Detta uppnår man då genom att inkludera alla befintliga flöden i kedjan, från 

ursprunget till den slutliga kunden. (Petterson, 2012) 

För att lyckas uppnå en låg kostnad måste företagen ha bästa möjliga interna och externa prestanda. 

En bra intern prestanda uppnår man genom att ha bra utväxling i produktionen, snabb 

genomloppstid, låg kapitalbindning i varulager och högt utnyttjande av produktionsanläggningar. Den 

externa prestandan är de aktiviter och resultat som påverkar kunderna. Exempel på faktorer att ha i 

åtanke vid extern prestanda är leveranstiden, leveransprecision, en upplevd balans mellan pris och 

prestanda, samt andra kundservice åtgärder (Pettersson, 2012). 

Det finns olika sätt att mäta den totala kostnaden på. I Petterssons (2012) artikel föreslås det att man 

delar in den totala kostnaden i försörjningskedjan i fem huvudområden. Dessa är: 

1. Tillverkningskostnad 

2. Administrationskostnad 

3. Lagerkostnad 

4. Distributionskostnad 

5. Kapitalbindningskostnad 

Anledningen till att man delar upp den totala kostnaden i försörjningskedjan på det här sättet är för 
att tydligt se var i försörjningskedjan den största kostnaden kommer ifrån. Det är väldigt svårt att få 
fram en exakt definition av vad som ingår i varje kostnad eftersom det kan skilja mellan 
försörjningskedjor och typ av verksamhet. I en del försörjningskedjor kan det vara lagerkostnaderna 
som dominerar medan det i andra verksamheter kan vara tillverkningen som tar upp den största 
delen av kostnaden (Pettersson, 2012). Enligt Fawcett et al (2008) som omnämns i Petterssons (2012) 
artikel bör kundnöjdhet och kundservice vara det ledande målet för chefer och att minska 
kostnaderna bör vara det främsta fokus. 
 
En annan viktig faktor att tänka på för att minska kostnaderna och hålla en god servicenivå är 
samspelet mellan de olika leden i kedjan. Det finns nämligen ingen gynnsam lösning när det ena 
företaget gör vinst på bekostnad av en annan del i kedjan, till exempel leverantören. Det här är enligt 
Pettersson (2012) kortsiktiga vinster vilket på lång sikt kommer att leda till en ökning av priset. Därför 
är samspelet mellan de olika leden i kedjan väldigt viktig. (Pettersson, 2012) 
 

2.4.1 Mobility management  
Mobility management har många olika definitioner då det kan tillämpas på olika sätt för olika 

intressenter. Alla har olika syften med att använda sig av mobility management. (Reinholdt Hageback 

, 2009) citerar Mattson (2006) som kännetecknar mobility management på följande sätt: 

”Kännetecknande för mobility management är ett brett samarbete med många aktörer. 

Huvudverktygen är information, kommunikation, samordning och organisation. Mycket av arbetet 

förutsätter ett lokalt arbete där de enskilda medborgarnas värderingar är den avgörande 

drivkraften”. Mobility management arbetar för att samordna och organisera. Ett exempel på hur 

mobility management fungerar är att istället för att bygga ut en väg, uppmanar man istället 

medborgarna att använda sig av kollektivtransport för att minska belastningen på vägarna.  I Sverige 



 

13 
 

definieras mobility management som hållbart resande samt hållbart transportsätt.  Det övergripande 

målet med mobility management är att påverka resan innan den börjat. Det gör man genom att 

samordna. Man ser över ett samhälles behov och ordnar en lösning som gynnar alla. Ett exempel på 

mobility management är Icas logistiksamordning där man införde omlastningscentraler. Det 

resulterade i att man ökade fyllnadsgraden med 15 %. I samband med detta införde man en ny 

tåglinje mellan Borlänge och Östersund där mellan 15-30 vagnar fraktades dagligen. På detta sätt 

lyckades man minska transportsträckan med 640 000 kilometer på ett år. (Reinholdt Hageback, 2009) 

2.5 Diskussion kring referensramen  
Den ena forskningsfrågan handlar om befintliga och potentiella kunders önskemål om 

logistiklösningar i en försörjningskedja och den andra handlar om utvecklingsmöjligheterna i en 

försörjningskedja i en kontext under stark omvandling. Den starka omvandlingen syftar till 

stadsomvandlingen i Kiruna och det är även viktigt att poängtera att några av de potentiella 

kunderna är direkt involverade i stadsomvandlingen. Därför går det inte att utesluta att 

forskningsfrågorna är kopplade till varandra. För att förtydliga det ännu mer kan det sägas att en 

potentiell kunds önskemål om logistiklösningar kan bidra till en utvecklingsmöjlighet i 

försörjningskedjan för att tillgodose den potentiella kundens behov.  

För att analysera vad som påverkar förbättringsmöjligheter i en försörjningskedja behövde vi bygga 

upp en referensram baserad på komponenter som ingår i en försörjningskedja. De komponenter vi 

anser relevanta för denna studie handlar om logistik, transporter och terminaler. En god hantering av 

dessa komponenter bidrar till effektivisering i försörjningskedjan och mobility management som vi 

även tagit upp handlar om en kombinering av dessa. Eftersom forskningsfrågorna är kopplade till 

varandra blir även teorierna kopplade till varandra. Alla dessa teorier bygger på effektivisering av 

försörjningskedjan. För att då kunna besvara forskningsproblemet som handlar om hur man påverkar 

förbättringsmöjligheter i en försörjningskedja behöver vi kombinera teorierna.   

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Visualisering av hur teorierna är kopplade till varandra 

  

Logistik Terminaler Transporter 

Mobility 

management 

Effektivisering av 

en 

försörjningskedja 



 

14 
 

3. Metod  
I denna del av studien redogörs och motiveras de metodval som använts genom studien. Metoden är 

inte anpassad efter specifika forskningsfrågor utan är kopplad till forskningsproblemet och därför har 

ett gemensamt metodsätt använts. I slutet av kapitlet finns en diskussion kopplad till metoden. 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
Författarna vill med den här studien söka tolkning och förståelse kring utvecklingsmöjligheter i en 

försörjningskedja. Därför anser vi att det hermeneutiska synsättet är bäst lämpat för den här 

uppsatsen. Hermeneutik handlar enligt Bryman & Bell (2003) om tolkning och förståelse av texter. 

Genom insamling och analys av data kommer det hermeneutiska synsättet möjligöra en utformning 

av ’’förståelse i kontext’’ (Bryman & Bell, 2003). Det här synsättet tycker vi är passande för denna 

studie eftersom vi genom vår datainsamling och analys vill få en djupare förståelse kring Kiruna 

Cargos försörjningskedja och de komponenter som påverkar utvecklingsmöjligheterna i 

försörjningskedjan.  

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Förhållandet mellan empiri och teori kan delas in i deduktiv eller induktiv metod (Bryman & Bell, 

2003). Den deduktiva metoden sägs enligt Bryman & Bell (2003) representera den vanligaste 

uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och empiri inom samhällsvetenskap ser ut. Utifrån 

teorier och det man vet inom ett visst område, härleder man hypoteser som ska underkastas en 

empirisk granskning (Bryman & Bell, 2003). Den här studien kommer skrivas enligt  deduktiv metod. 

Vi har däremot anpassat deduktionsteorin för att bättre passa studien. Enligt Holme & Solvang 

(1991/1986) härleder man nya hypoteser ur ett sammanhängande system av påståenden (teorier). 

Dessa härledda hypoteser kan man pröva med empiriska undersökningar. Ett problem som kan 

uppstå är att en teori aldrig blir fullständig, man kan alltid fråga ”varför” eller härleda nya 

följdhypoteser som sedan kan prövas (Holme & Solvang 1991/1986). Därför har vi valt att modifiera 

den deduktiva teorin en aning. Vi har inte härlett några hypoteser. I stället har vi utifrån teorierna 

skapat en problemformulering som lyder: Vad påverkar förbättringsmöjligheter i en 

försörjningskedja? Ur problemformuleringen har två forskningsfrågor utvecklats, som tillsammans 

med den empiriska undersökningen ska ge oss ett resultat som sedan kan testas mot teorierna. 

Anledningen till att vi bytte ut hypoteser mot problemformulering är att vi inte hade förutbestämda 

påståenden att testa utan vi skapade, genom våra förkunskaper, en problemformulering och 

forskningsfrågor som vi genom datainsamlingen och kopplingen till teorierna ska försöka besvara och 

leverera ett resultat. Efter att vi har fått fram ett resultat kan vi testa om det stämmer överens med 

teorierna eller inte. Denna process går att illustrera enligt figuren nedan: 
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3. Datainsamling 

4. Resultat 
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Figur 4. Den deduktiva processen 

Källa: Företagsekonomiska forskningsmetoder, Bryman & Bell (2003) (Modifierad av författarna) 

3.3 Forskningsstrategi 
Enligt Holters studie (omnämnd i Holme & Solvang, 1991/1986) är de grundläggande likheterna 

mellan kvalitativ och kvantitativ metod att de båda har ett gemensamt syfte. Båda metoderna är 

inriktade på att ge en bättre förståelse. Utöver det menar Holter att det är skillnaderna som 

framhävs tydligast. Man kan kort och enkelt säga att man med kvantitativa metoder omvandlar 

information till siffror och mängder (Holme & Solvang 1991/1986). När man använder kvalitativa 

metoder är det forskarens uppfattning och tolkning som är grunden för förståelse. Det kan 

exempelvis röra sig om tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. 

Den gemensamma nämnaren för ovan nämnda exempel är att man inte kan eller bör omvandla den 

informationen till siffror (Holme & Solvang 1991/1986). 

I den här studien har vi valt att använda oss av kvalitativ undersökning. Holme & Solvang, 1991/1986 

menar att den typen av metod primärt har till syfte att inge förståelse. Man är till skillnad från 

kvantitativ metod inte inriktad på att prova om informationen har generell giltighet. Det centrala i 

studien blir i stället att man genom att samla information dels kan få en djupare förståelse av det 

problemkomplex man studerar, samt kan beskriva helheten av sammanhanget. Kvalitativ metod 

kännetecknas av närhet till källan man hämtar information från (Holme & Solvang, 1991/1986). 

Eftersom den här studien är inriktad mot Kiruna Cargo har vi ständigt haft kontakt med VD på 

företaget. Detta har gett oss en närhet till källan och forskningsområdet på ett sätt som gett oss 

djupare förståelse kring företaget, dess kunder och samhällsomvandlingen. Sådan information är inte 

nödvändigtvis tillgänglig på andra sätt, utan det är genom samtal och dialoger kring ämnet som gett 

oss den djupa och breda förståelsen. Det går däremot inte att utesluta att kvantitativa tekniker 

används. Då vi valt att belysa de miljöpåverkande effekterna eventuella logistiklösningar kan medföra 

har vi valt att mäta koldioxidutsläppen för olika transportsätt. I detta avseende räcker det inte med 

en djupare förståelse om koldioxidutsläpp. Utan här blir det viktigt att mäta utsläppen i siffror. På så 

sätt blir det möjligt att jämföra olika transportsätt och genom det kan man avgöra vilket eller vilka 

transportsätt som är bäst lämpade med hänsyn till dess miljöpåverkande effekter.  

3.4 Undersökningsdesign  
Det finns fem typer av undersökningsdesign; experimentell design, surveystudier, longitudinella 

undersökningar, fallstudier och komparativa (jämförande) undersökningar. (Bryman & Bell, 2003) 

Den här studien kommer att använda fallstudie som undersökningsmetod. Syftet med en fallstudie är 

att helt enkelt ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva verkligheten och 

säga att fallet i fråga får representera verkligheten (Ejvegård, 2003). Svårigheten med detta, enligt 

Ejvegård (2003) är att ett ensamt fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten. Vi är däremot inte 

ute efter ett resultat som kan tillämpas på alla typer av branscher och marknader eftersom det kan 

råda helt andra förutsättningar i andra företag, utan vi vill undersöka och belysa de 

utvecklingsmöjligheter som finns eller kan uppstå hos Kiruna Cargo genom kunders önskemål om 

logistiklösningar och under en kontext under stark omvandling.  
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Vi vill genom denna studie undersöka de förbättringsmöjligheter som finns i Kiruna Cargos 

försörjningskedja. Genom att använda oss utav just en fallstudie vill vi studera hur nuvarande 

processer ser ut för terminal- och logistikhanteringen hos Kiruna Cargo.  

3.5 Datainsamling 
Datainsamlingen i den här studien kommer främst bestå av primärdata som vi på egen hand samlat 

in. Dessa kommer att samlas in genom intervjuer och deltagande observationer. Bägge dessa 

metoder är tidskrävande, men vi ser det som oundvikligt att inte använda dem. Intervjuerna kan ta 

tid både på det empiriska planet och på bearbetningsplanet, därför måste man vara noggrann med 

vilka personer man väljer att intervjua och förbereda varje intervju noggrant, så att man inte behöver 

gå tillbaka till den intervjuade (Ejvegård, 2003). I den här studien har intervjuerna utförts på olika 

sätt. Vissa av intervjuerna gjordes på plats hos respondenten medan vissa respondenter inte hade 

möjlighet att träffas och av den anledningen utfördes dessa intervjuer genom telefonsamtal. Alla 

samtal spelades in och transkriberades sedan om från ljud till text. Intervjumetoden som används 

kallas semi-strukturerade intervjuer.  Denna metod går ut på att författarna har en lista över 

specifika teman som ska beröras (även kallad intervjuguide) (Bryman & Bell, 2003). Vi skickade vid 

efterfrågan intervjuerna till respondenterna i förväg så att dessa skulle ha tid att förbereda sina svar. 

Styrkan med att skicka intervjuerna i förväg anser vi är att respondenterna hinner tänka igenom sina 

svar några dagar innan själva intervjun. På så vis kan de ge mer ingående och detaljerade svar som 

hjälper oss att få en djupare förståelse. Precis som Bryman & Bell (2003) anser vi att den intervjuade 

ska ha stor frihet att själv utforma svaren på sitt egna sätt. Det viktiga är att dem teman som ämnas 

beröras faktiskt också gör det. Det är därför vår uppgift att i den mån det går styra samtalet så att det 

leder till att intervjufrågorna berörs. Frågorna behöver därför heller inte komma i den ordning som i 

intervjuguiden (Bryman & Bell, 2003), utan ska som sagt ses som en riktlinje för de frågor och ämnen 

som är viktiga att ta upp. Intervjuguiden ska med andra ord användas som en mall för oss, som vi kan 

använda för att följa de ämnen som berörs och ställa följdfrågor om det skulle behövas. Syftet med 

intervjuerna är att de ska hjälpa oss svara på följande forskningsfrågor:   

 FF1: Hur påverkas befintliga och potentiella kunders önskemål om logistiklösningar i en 

försörjningskedja med hänsyn till miljöpåverkande effekter? 

 FF 2: Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för en försörjningskedja i en kontext under stark 

omvandling? 

Valet av respondenter gjordes med hänsyn till den koppling de har till Kiruna Cargo, vilket är 

befintliga och potentiella kunder, samt aktörer som är involverade i stadsomvandlingen i Kiruna. 

Anledningen till att just dessa personer valdes är att en del av de, genom sin fysiska närvaro i Kiruna, 

anses ha god insyn i både Kiruna Cargo samt påverkas av stadsomvandlingen, antingen av privata skäl 

eller av affärsmässiga skäl. De respondenter som inte fysiskt är i Kiruna har ändå god insyn i företaget 

då dessa är kunder hos Kiruna Cargo och håller regelbunden kontakt med varandra.  

Deltagande observationer sker genom att forskaren beskriver ett skede eller en process som han 

deltar i (Ejvegård, 2003). Den här tekniken kan vara lämplig då man vill studera beslutsprocesser och 

där forskaren då iakttar pågående händelseförlopp (Ejvegård, 2003). Vi vill genom vår deltagande 

observation se hur man hanterar av- och omlastning av containrar på godsbangården. Det här är en 

viktig del då vi kan observera om det finns förbättringsmöjligheter på terminalen och vi kan även se 

genom dess kapacitet hur pass anpassad den är mot kunders önskemål om logistiklösningar samt om 
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den har den kapacitet som behövs för att hantera logistikbehoven som uppstår i samband med 

samhällsomvandlingen. Vi vill genom vår närvaro observera händelseförloppen och den dagliga 

verksamheten. Fördelen med deltagande observationer är att man har möjligheten att gå in på 

djupet och verkligen förstå processerna. Om processerna betraktas utifrån kan de lätt misstolkas och 

studerar man en beslutsprocess enbart från protokoll så finns det en sannolikhet att man går miste 

om viktiga företeelser i processen (Ejvegård, 2003).  

På Kirunavaara godsbangård sker omlastning, lagring och transport av containrar. Denna process är 

viktig för oss eftersom vi då får observera hur man hanterar omlastning och lagring på bangården. 

Genom observationer vill vi undersöka om det finns förbättringsmöjligheter i processen samt vilka 

logistiklösningar som tillämpas.  

En nackdel med deltagande observationer är att forskarna genom sin närvaro kan påverka det 

händelseförlopp man studerar (Ejvegård, 2003). Vi förmodar att så inte är fallet då författarna ska 

observera. Anledningen till det är att de som arbetar redan på förhand vet hur processen fungerar 

och har tillämpat den ett flertal gånger. Detta gör att de anställda är medvetna om att det är ett jobb 

de utför och att vi endast är där för att observera händelseförloppet.  

3.6 Urval av respondenter 
Som tidigare nämnts har kvalitativa metoder till syfte att inge förståelse. Därför är generalisering och 

representativitet inte några centrala syften i kvalitativa metoder. Trots detta är valet av 

undersökningspersoner en avgörande del av undersökningen. Om man får fel personer i sitt urval kan 

detta leda till att hela undersökningen får fel resultat i kontrast till den utgångspunkt man hade när 

man började. Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa sig en grund 

för mer djupgående förståelse om det fenomen man studerar. (Holme & Solvang 1991/1986) 

Den här studien vill belysa befintliga och potentiella kunders önskemål om effektiva logistiklösningar 

hos Kiruna Cargo. Därför har vi valt befintliga och potentiella kunder till Kiruna Cargo som 

primärrespondenter. Dessa kunder är företag som har sin verksamhet i eller runtomkring Kiruna. 

Personerna i dessa företag som vi valt att intervjua är personer med god insyn i respektive företag. 

Några av dessa företag är LKAB, BDX, Schenker och Green Cargo.  

Förutom befintliga och potentiella kunders önskemål om logistiklösningar vill vi med den här studien 

även undersöka utvecklingsmöjligheterna i Kiruna Cargos försörjningskedja under stadsomvandlingen 

i Kiruna. En del av omvandlingen går ut på att lagra och transportera insatsvaror. Därför har vi valt de 

aktörer som är involverade i stadsomvandlingen och har ett behov av transporter och lagringsplats. 

Dessa är företag eller institut som har direkt koppling till stadsomvandlingen som Kiruna Kommun 

och Tekniska Verken i Kiruna AB. 

3.7 Reliabilitet & Validitet 
Två av de viktigaste kriterierna för bedömning av forskning är reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 

2003). Reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör mätningens och måttens pålitlighet och 

följriktighet och huruvida resultatet från en genomförd undersökning blir desamma om samma 

undersökning görs på nytt, eller om det är slumpmässiga eller tillfälliga faktorer som påverkar 

utfallet. (Bryman & Bell, 2003) Validiteten har enligt Bryman & Bell (2003) att göra med om ett mått 

för ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga. 
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På senare år har diskussioner mellan forskare uppstått som handlar om att reliabilitet och validitet 

verkar vara mer inriktade mot kvantitativa än kvalitativa studier. Som vi tidigare nämnde handlar 

båda begreppen i grunden om hur pass tillförlitliga och noggranna mätningarna är. Mätningar har 

man störst intresse av i kvantitativa studier. (Bryman & Bell, 2003) 

Några forskare, har enligt Bryman & Bell (2003) försökt tillämpa validiteten och reliabiliteten enligt 

den kvalitativa forskningsmetoden. Andra forskare hävdar däremot att dessa begrepp inom 

kvantitativ forskning, rent definitionsmässigt, är oanvändbara eller olämpliga i ett kvalitativt 

sammanhang (Bryman & Bell, 2003).  

Författarna Kirk & Miller (1986) som omnämns i Bryman & Bell (2003) har tillämpat validiteten och 

reliabiliteten i kvalitativ forskning, men använder inte termerna på samma sätt. En del kvalitativa 

forskare föreslår i stället att de kvalitativa undersökningar som görs, bör bedömas och utvärderas 

enligt andra kriterier än dem som används inom kvantitativ forskning.  

Bryman & Bell (2003) hänvisar till Lincoln & Guba (1985) som menar att det behövs alternativa 

termer och bedömningsformer. De menar att man bör specificera termer och metoder för att 

bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning samt formulera alternativ till det som reliabilitet och validitet 

står för. De föreslår två grundläggande kriterier som ska användas för bedömning av kvalitativa 

undersökningar; trovärdighet och äkthet. Det ena av kriterierna, trovärdigheten, består av fyra 

delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning: (Bryman & Bell, 2003) 

Tillförlitlighet, som är en motsvarighet till intern validitet. Här menar Bryman & Bell (2003) att om det 

finns flera studier eller beskrivningar av en social verklighet, är det trovärdigheten i beskrivningen 

som avgör hur pass acceptabel den är i andra personers ögon. Ett sätt att skapa tillförlitlighet är att 

man som forskare säkerställer att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns samt att 

man rapporterar resultatet till de personer som är involverade i studien så att dessa kan bekräfta att 

forskaren uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt (Bryman & Bell, 2003). 

Överförbarhet, som svarar mot extern validitet. Syftet med extern validitet är att se i vilken 

utsträckning resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman & Bell, 

2003). Skillnaden mellan extern validitet och överförbarhet är enligt Bryman & Bell (2003) att man 

med överförbarhet är ute efter fylliga redogörelser av de detaljer som ingår i en kultur. Genom att på 

ett tydligt sätt redogöra detaljerna kan man förse andra personer med en så kallad ”databas” som de 

kan bedöma och själva avgöra hur pass överförbar resultatet är till en annan miljö (Bryman & Bell, 

2003).  

Pålitlighet, kan jämföras med reliabilitet. Här menar forskare att pålitlighet kan mätas genom 

fullständiga redogörelser av alla faser i forskningsprocessen. Dessa innefattar problemformulering, 

val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter och beslut angående analysen av data (Bryman & 

Bell, 2003). De menar vidare att man kan använda sig av ”kollegor” som fungerar som granskare 

under forskningens gång. Ett problem med detta är att det är ett krävande arbete eftersom 

kvalitativa studier ofta genererar stora mängder data som ständigt behöver kollas (Bryman & Bell, 

2003). 

Konfirmering eller bekräftelse svarar mot objektivet, dvs. om forskaren har haft kontroll över sina 

värderingar så att de inte påverkat undersökningen på något avgörande eller skevt sätt. Det viktiga 
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med det här kriteriet är att forskarna agerar i god tro. Det innebär att utförandet av resultatet och 

slutsatsen inte ska ha påverkats av den teoretiska inriktningen och forskarnas egna värderingar 

(Bryman & Bell, 2003).  

Det andra grundläggande kriteriet, äkthet, handlar mer om att väcka generella frågor som rör 

forskningen i allmänhet (Bryman & Bell, 2003). Dessa är: 

Rättvis bild: Ger den genomförda undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och 

uppfattningar som finns i den grupp av människor som har studerats? (Bryman & Bell, 2003) 

Ontologisk autenticitet: Här ställer man sig frågan om undersökningen hjälper de medverkande 

personerna att komma fram till en bättre förståelse av den sociala situationen och miljön som de 

lever i (Bryman & Bell, 2003).  

Pedagogisk autenticitet: Med pedagogisk autenticitet frågar man sig om undersökningen bidrar till 

att deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i den beskrivna miljön upplever saker och ting 

(Bryman & Bell, 2003). 

Katalytisk autenticitet: Med det här kriteriet vill man veta hur undersökningen gjort att de som 

medverkat i studien kan förändra sin situation (Bryman & Bell, 2003). 

Taktisk autenticitet: Det sista kriteriet ställer frågan om undersökningen medverkat till att deltagarna 

fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs (Bryman & Bell, 2003). 

3.8 Diskussion 
Eftersom båda forskningsfrågorna tillsammans ska svara på frågan om vad som påverkar 

förbättringsmöjligheter i en försörjningskedja anser vi att det inte vore lämpligt att dela upp 

metoden för var och en av forskningsfrågorna. Syftet är att metodvalet ska vara tillämpbart för bägge 

frågorna. Det går exempelvis inte att utesluta att vi genom intervjuer med befintliga och potentiella 

kunder inte får någon information om samhällsomvandlingen. Mer konkret kan det sägas att en 

kunds önskemål om logistiklösningar kan innebära en utvecklingsmöjlighet för Kiruna Cargo som går 

att tillämpa under samhällsomvandlingen. 

Eftersom den här studien är inriktad mot Kiruna Cargo innebär det att utvecklings- och 

förbättringsmöjligheterna är anpassade efter de förhållanden som råder i företaget samt dem 

förhållanden som råder i Kiruna. Därför är det inte så stor sannolikhet att denna studie går att 

tillämpa i ett annat företag eller i en annan stad eftersom det kan råda helt andra förutsättningar där. 

Däremot är det inte uteslutet att använda ovan beskrivna metod för att utföra en likadan forskning 

någon annanstans.  

Med den här studien ville vi öka förståelsen och få en djupare kunskap kring vad som påverkar 

förbättringsmöjligheter i en försörjningskedja. En utmaning som kan uppstå är att säkerställa att vi 

verkligen förstått rätt saker. För att undersöka detta har vi varit i ständig kontakt med VD på Kiruna 

Cargo allt eftersom nya funderingar uppstått.   
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4. Empiri  
Empiri kapitlet innehåller den insamlade informationen från intervjuerna samt den deltagande 

observationen. Första delen av kapitlet innefattar en sammandragning av de utförda intervjuerna och 

den andra delen beskriver den deltagande observationen. 

4.1 Intervjuerna 
Den första delen av datainsamlingen utfördes genom semi-strukturerade intervjuer med befintliga 

och potentiella kunder, samt involverade aktörer i samhällsomvandlingen. De involverade aktörerna i 

samhällsomvandlingen är även dessa potentiella kunder. Vi har valt att inte använda namnen på 

respondenterna utan vi använder istället deras befattning i respektive företag. De befintliga 

kunderna till Kiruna Cargo är Schenker, CargoNet och Green Cargo. BDX, Kiruna kommun, Tekniska 

Verken och LKAB är potentiella kunder och av de potentiella kunderna är Kiruna kommun, Tekniska 

verken och LKAB involverade i stadsomvandlingen. Intervjuguiderna finns som bilaga och det är 

viktigt att poängtera att frågorna inte ställdes exakt i den ordning som de står i bilagan och inte heller 

formulerades på samma sätt. De användes mer som riktlinjer för oss författare för att ta upp teman 

och leda samtalen så att de viktiga ämnena berörs. 

Schenker  

Respondenten är anställd på Schenker i Norge och är ansvarig för de intermodala transporterna. Med 

intermodal transport avser man transporter som har en kombination mellan tåg och lastbil.  

Schenker har ansvar för NRE-tågen som går mellan Oslo och Kiruna. NRE-tågen levererar olika 

insatsvaror till Nordnorge och Sverige. Det tar cirka 14 timmar för NRE-tågen att komma fram till 

Kiruna från Oslo förutsatt att det inte sker några förseningar. NRE-tågen är några av de bästa och 

senaste tågen som finns på marknaden idag, därav sker förseningar väldigt sällan. Medelhastigheten 

på tågen ligger mellan 50-60 km/h. Tågen stannar inte någonstans längs vägen vilket leder till att 

man kan komma fram till Kiruna på 14 timmar. När godstågen anländer till Kiruna lastas godset om 

och placeras på lastbilar och därifrån transporteras godset till respektive slutdestination.  

Det alternativ som finns till NRE-tågen för sträckan Oslo-Kiruna är att ta båt från Oslo till Narvik och 

därifrån lasta om godset på järnväg och ta det till Kiruna. Detta är inte ett alternativ för Schenker då 

det tar för lång tid. Tiden för att transportera godset med järnväg är 14 timmar samtidigt som det tar 

kan ta flera dagar för båten att komma till Narvik.   

Schenker har som de flesta företagen på transportmarknaden ett miljötänkande. Schenker har en 

policy som säger att de ska så gott det går leverera gods med järnväg då det är det mest miljövänliga 

alternativet.  

CargoNet  
Respondenten är anställd hos CargoNet i Norge där han är kommersiell direktör för företeget.  

CargoNet är ett företag som främst fokuserar på järnvägstransporter. ARE-tågen som CargoNet 

ansvarar för går från Oslo till Kiruna. Samma sträcka trafikeras även av Schenker vilket gör dem till 

direkta konkurrenter.  

ARE-tågen har en transportsträcka som tar cirka 14 timmar. Tågen åker oftast klockan sex på 

morgonen från Oslo och är framme i Kiruna klockan åtta på kvällen samma dag, förutsatt att ingen 

försening har skett. Utifall en försening skulle ske så har CargoNet resurser för att hantera detta. 
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CargoNet ansvarar bara för järnvägsdelen i distributionskedjan. Därefter får kunden ordna lastbilar 

som plockar upp godset som ska köras till slutdestinationen. En möjlig slutdestination för varorna är 

Tromsö i Norge.  

Det finns två alternativ till ARE-tågen. Man kan antingen köra 20 lastbilar till Tromsö som ligger 1850 

kilometer bort från Oslo, eller så kan man lasta godset på ett fartyg som går från Oslo till Narvik och 

sedan ha lastbilar väntandes där som kör vidare godset till Tromsö. Dessa alternativ är inte relevanta 

då det skulle kosta för mycket att transportera godset med 20 lastbilar till Tromsö. Att ta båten från 

Oslo till Narvik blir heller inte aktuell då detta tar för lång tid. Godset som CargoNet levererar är 

bland annat livsmedel och mediciner, därför är det essentiellt att kunderna får dessa i tid. 

Green Cargo  

Respondenten är anställd på Green Cargo och har en matrisroll i företaget. Denne avsvarar både för 

produktionen och marknaderna i Kiruna. Green Cargo är ett logistikföretag vars huvudfokus är 

järnvägen. De senaste åren har företaget avyttrat de andra delarna av sin verksamhet och fokuserar 

enbart på järnvägen. Företaget erbjuder även transportlösningar som sträcker sig hela vägen till 

kunden. Men i sådana fall outsourcar man jobbet till andra företag som får leverera den sista biten.   

LKAB är en av Green Cargos största kunder och de har flera olika avtal hos dem.  Majoriteten av det 

gods som Green Cargo kör på LKABs räkning levereras direkt till deras terminalområde i Kiruna. 

Godset som inte leveraras in på LKABs område lastas och lossas av olika entreprenörer som 

exempelvis Kiruna Cargo. Normalt brukar ett tåg om dagen anlända med insatsvaror till LKAB. 

Green Cargo är väldigt punktliga, 95 % av tågen anländer i tid och normalt brukar konsumenterna 

inte påverkas av en försening. Man hanterar förseningar utifrån avtal och normalt brukar kunden 

meddelas om förseningen överstiger en timme.   

Enligt Green Cargo är alla substitut till järnvägen en möjlig konkurrent. Båttransport ser man snarare 

som ett komplement till järnvägen.  

Respondenten ser Kiruna Cargo som en sammarbetspartner med goda möjligheter. Kiruna Cargo har 

genom sin verksamhet gjort det möjligt att använda sig av intermodala transporter i Kiruna.    

Tekniska verken i Kiruna AB  

Tekniska verken är ett företag som ägs av Kiruna Kommun. Deras ansvararsområden ligger inom de 

kommunala uppdragen runt om i Kiruna. Företaget ansvarar bland annat för avfallshanteringen i 

norra Sverige, norra Norge och är även på väg in i norra Finland.  Man transporterar godset via lastbil 

till och från de olika orterna. Transporterna av avfallet sköts både av externa leverantörer och av 

Tekniska verken. Vem som hanterar avfallet beror på vilket avtal man har.  

Tekniska verken har även ett stort ansvar på sig när det gäller stadsomvandlingen i Kiruna. De 

ansvarar bland annat för infrastrukturen för det nya Kiruna. Det man planerar på att göra är att i det 

mån det går återanvända stolpar, ledningar och annat som är kopplat till infrastrukturen, men om 

detta inte skulle gå så kommer man att återvinna det.   

När det gäller leveranserna av det gods som kommer att leveraras till stadsomvandlingen är det 

leverantörerna som är ansvariga för denna del. Tekniska verkan kan påverka valen men i slutändan är 

det leverantören som väljer leveranssätt.  
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Kiruna kommun (Tekniska verken), Samhällsomvandling 

Respondenten jobbar på Tekniska verken i Kiruna och är avdelningschef för teknik. Denna del 

bemannas av ingenjörer och projektledare. Respondenten är även ansvarig för att bemanna de olika 

delprojekt som ska starta. Tekniska verken har ett väldigt stort engagemang i stadsomvandlingen då 

man är ansvarig för den kommunala infrastrukturen vilket innefattar ledningar, gator, parker, 

belysning etc. Man bygger dock inte detta i egen regi utan man upphandlar detta. 

När det kommer till byggandet av den nya staden kommer det mesta att byggas nytt men en del 

kulturbyggnader kommer att återanvändas. Av det som kommer att rivas kommer man försöka att 

återvinna materialet i det mån det går. Eftersom Tekniska verken har upphandlat olika kontrakt 

ansvarar de inte för hur leveranserna av varorna kommer ske utan detta faller på entreprenörens 

leverantör. Det är även upp till entreprenörerna att hitta en lagringsplats för de insatsvaror som 

kommer att beställas. För att stadsflytten ska gå smidigt är det viktigt att ha en välfungerande 

logistikkedja.   

Det finns många svårigheter med att flytta en stad men Tekniska verken väljer att se dessa som 

utmaningar. Det gäller för Kiruna att bygga en stad för framtiden eftersom att det kommer ta ett 

antal år innan man kan flytta in i den nya staden. Det finns alltid en risk att man gör ett felaktigt val 

längs processen och det kan vara en utmaning. Men man vet inte om man gjort ett felaktigt val 

förrän efteråt. Den största utmaningen som man ser är att få invånarna att trivas i det nya samhället.  

 

BDX 

Respondenten är konsult på BDX. Intervjun inleds med kort presentation av BDX verksamhet i Kiruna 

som omsätter mellan 500-700 miljoner kronor, där gruvorna är basen för denna stora omsättning. 

Det är nämligen många aktörer inom gruvindustrin som har avtal med BDX angående lastbilar och 

maskiner. 

Respondenten berättar att i grunden är BDX ett åkeriföretag och då använde man lastbilar som 

transport men pekar vidare på att järnväg är någonting man nu prioriterar eftersom det enligt 

konsulten gäller att vara med i tiden och anpassa transporten efter det behov som uppstår. Generellt 

menar den intervjuade att det vanligaste är att man väljer det billigaste och mest effektiva 

transportsättet.  

Ambitionen från BDX sida är att lägga om så mycket transport som möjligt till järnväg och enligt 

respondenten är även ambitionen från Kiruna kommuns sida att minska vägtransporten med ungefär 

50 %. Man anser att hela denna lösning ligger rätt i tiden.   

Det viktiga är att hitta någon form av samarbete med Kiruna Cargo och helt enkelt få till ett bra 

samarbete. Enligt konsulten på BDX finns det inga motsättningar för detta och man menar vidare att 

det är viktigt att få in rätt kompetens i ett eventuellt samarbete. 

Den intervjuade påpekar att Kirunas geografiska läge är väldigt bra eftersom det går järnväg hela 

vägen upp från alla delar av Sverige, samtidigt som man från Kiruna lätt kan ta sig vidare till både 

Norge och Finland. 
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Till sist säger respondenten att man från BDX sida har en positiv inställning till att använda järnvägen 

mer frekvent.  

LKAB, Samhällsomvandling 

Respondenten jobbar som stabchef på LKAB:s avdelning för samhällsomvandlingen. När vi frågar om 

LKAB:s involvering i stadsomvandlingen, menar man på LKAB, Samhällsomvandling att de enligt 

minerallagen är skyldiga att ersätta den påverkan och skadan som brytningen har på samhället. De 

behöver däremot inte själva bygga upp nya bostäder och en ny infrastruktur utan tredje part blir 

istället ekonomiskt ersatt. 

Enligt den intervjuade är en stor utmaning att det i Sverige saknas praxis för samhällsomvandlingen 

och hur många av kommunens frågor ska lösas. Det finns nämligen ingen lagstiftning skriven för att 

hantera de förhållanden som råder i Kiruna. Problematiken, menar man på LKAB, 

Samhällsomvandling, är att det är långa tidsperspektiv det här projektet rör sig om. Det är samtidigt 

många människor som berörs och kommunen har inte beredskapen och resurserna. Respondenten 

pekar på vikten av att klara av tidspressen eftersom malmbrytningen påverkar succesivt, den 

kommer djupare och djupare ner och deformationen från gruvbrytningen närmar sig den centrala 

stadskärnan. Därför menar man att det är viktigt att göra det här med kommunen så att man får med 

sig och får ett fortsatt förtrående från Kirunaborna, inklusive människorna i Kiruna kommuns ledning 

och inte minst alla aktörer som är inblandade.  

Andra problem som kan uppstå är att det finns en rad olika riksintressen att ta hänsyn till, exempelvis 

renarna och renskötseln. För Kiruna kommun som måste förvärva marken kan det uppstå problem i 

form av att Kiruna ligger ovanför någonting som heter odlingsgränsen. Enligt gammal lagstiftning sägs 

det att marken ovanför odlingsgränsen ägs av staten och är till för renskötsel. Detta är något som 

kommunen just nu förhandlar med staten om. 

Efter att ha diskuterat ett antal utmaningar som inte bara LKAB:s samhällsomvandlingsenhet står 

inför utan även kommunen och andra intressenter så gick vi vidare med samtalet för att beröra 

eventuella behov av transporter och lagringsplatser. 

Frågorna gick ut på att diskutera LKAB:s samhällsomvandlings behov av lagringsplats och transporter 

för insatsvaror. Respondenten påpekade då att LKAB inte kan stå som byggherre för alla kommunala 

fastigheter så som skolor och sjukhus. Man har istället avtalat med de berörda parterna om 

ekonomiska ersättningar för byggnationer av exempelvis nya vägar. Då är det enligt LKAB en annan 

aktör som ansvarar för bygget, i det här fallet skulle denna aktör vara Trafikverket. Man menar att 

behovet för transport och lagring absolut finns, men att det är aktörernas ansvar att själva avtala 

med sina leverantörer om transport och lagring. 

I dagsläget använder LKAB sina egna terminaler för deras systemtåg, men den intervjuade säger att 

man har tittat på möjligheterna att lossa varorna på Kiruna Cargos bangård, men då kommer det att 

krävas en förändrad logistiksamordning samt en del investeringar som ännu inte är på plats och ännu 

inte beslutade.  

Respondenten avrundar intervjun genom att återigen trycka på att planeringen för att ta in de 

nödvändiga insatsvarorna styrs och beror mycket på de olika aktörerna som är involverade i 

samhällsbygget. Det finns nämligen ingen central part som sitter på alla beslut.  
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4.2 Deltagande observation 
Den andra delen av datainsamlingen utfördes genom observationer. Författarna besökte Kiruna ett 

flertal gånger under pågående studie. Syftet med besöken var att samla intryck och att genom vår 

närvaro förstå komplexiteten i den stora stadsomvandlingen. Under vår resa från Luleå till Kiruna 

upptäckte vi deformationer och sprickningar på E10 samtidigt som renarna sprang fritt på vägarna. 

Besöken till Kiruna fokuserade däremot inte enbart på stadsomvandlingen. Det var även viktigt för 

studien att observera Kiruna Cargo på plats och den dagliga verksamheten. Syftet med det var att få 

en ökad förståelse om hur en terminal fungerar och hur man hanterar olika logistiska lösningar som 

exempelvis på- och avlastning av containrar från ett transportmedel till ett annat. Nedan följer en 

beskrivning av de observationer som gjordes på Kirunavaara godsbangård. Under observationerna 

blev vi instruerade av anställda på plats om hur saker och ting fungerar på bangården. 

Kirunavaara bangård  

Kirunavaara bangård är en järnvägsterminal. Terminalen är uppbyggd på ett sådant sätt att godset 

ska kunna hanteras effektivt (se Bilaga 1). Man har en in- och utfart där lastbilarna kan köra in och ut. 

I nära anslutning till in- och utfarten ligger företagets kontor där man arbetar med den administrativa 

delen av företaget. Strax intill kontoret ligger garaget för trucken man har. Man använder en så 

kallad ”Kalmartruck” för att lasta av och på gods. I utkanten av terminalen lagrar man och sorterar de 

olika godsen efter den destination de ska till. När det kommer till lokaliseringen av terminalen så har 

man gjort ett aktivt val. Man har insett att det borde finnas en terminal utanför staden då en 

terminal medför mycket buller, samt att man även insåg att det skulle vara bra att ha terminalen i 

anslutning till LKAB.  

Verksamheten 

Kiruna Cargo är ett terminal- och logistikföretag som operarar på Kirunavaara bangård. Företaget 

fungerar som en länk mellan tågtrafiken och lastbilstrafiken. Godstågen anländer fyra gånger i veckan 

och har olika slags gods med sig. Ett godståg tar normalt upp till 50 vagnar som sitter ihop där 

genomsnittsvikten för en container ligger på 40 ton. Men detta kan variera beroende på vilken typ av 

gods som levereras.  Det finns två typer av containrar som levereras till terminalen: 20- och 40-fots 

containrar.  Normalt lastas en 20- och en 40-fots container på en lastbil. Därför behövs det cirka 25 

lastbilar för att lasta av ett helt containertåg på 50 vagnar. Normalt brukar detta ta ungefär 30-40 

minuter per tåg. Detta är dock förutsatt att alla lastbilar är på plats.   

Däremot brukar man oftast lagra godset över natten då lastbilarna inte har möjlighet att infinna sig 

på terminalen samtidigt som tåget ska avlastas.  
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5. Dataanalys 
Det empiriska resultatet som presenterades i förra kapitlet har i det här kapitlet analyserats och 

kopplats till teorierna som presenterades tidigare.  

5.1 Logistikbegreppet 
Enligt Lumsden (2006) innebär logistik planering, organisering och styrning av aktiviteter i 

materialflödet. Det gäller allt från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av 

framställda produkter, med syfte att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 

önskemål. Det vill säga att man ger en god kundservice, håller låga kostnader och kapitalbindningar 

samt bidrar med så små negativa miljökonsekvenser som möjligt. Företaget som vi har analyserat, 

Kiruna Cargo, agerar som en del i materialflödet. Man agerar som en länk mellan avsändaren och 

mottagaren av godset. Genom sin strategisa lokalisering kan man erbjuda sina kunder att erhålla rätt 

vara eller service, i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund till rätt 

kostnad. Därav kan man definiera Kiruna Cargo som ett logistikbolag.  

5.2 En referensram för externa transporter 
Genom att få en helhetssyn på materialflödet kan man uppnå hög effektivitet för företaget. 

Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden (1995) tar upp olika faktorer som man kan kombinera för att uppnå 

hög effektivitet. Det första är att man har ett tillförlitligt informationssystem. Kiruna Cargo har 

tillgång till vissa av sina kunders logistiksystem. Därifrån kan de få fram en rad mängder med 

information. Exempelvis kan de få en lista på innehållet i containrarna, vilka containrar som ska 

transporteras vart samt när transporten är beräknad att anlända till terminalen. På så vis uppfyller de 

första kravet för hög effektivitet. Den andra faktorn som nämns av Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden 

(1995) är vikten av att ha ett välfungerande delsystem. Delsystemen innefattar 

materialförsörjningen, produktionen samt distributionen. Materialförsörjningen innebär att ett 

företag tar emot gods från en leverantör, produktionen omfattar förädlingen av en produkt och 

distributionen sker genom att förse materialflödet till kunderna. Genom att Kiruna Cargo agerar som 

en länk mellan speditören och leverantören så ingår de endast i materialförsörjnings- och 

distributionssystemet. Produktionen lämnas åt producenten. Om materialförsörjningen och 

distributionen inte fungerar riskerar man enligt Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden (1995) förseningar i 

processen, vilket leder till att delsystemet blir ineffektivt. Den tredje faktorn kan ses som en 

självklarhet då den innebär att man bör ha välfungerande transportsystem. Utan ett transportsystem 

kan man inte skicka och ta emot varor. Teorin innebär att det optimala vore att ha närbelägna 

kunder och leverantörer då långa transportsträckor bidrar till höga kapitalbindningar (Tarkovski, 

Ireståhl, & Lumsden, 1995). Kiruna Cargo har inte den geografiska närhet till sina kunder som man 

hade önskat eftersom de befintliga kunderna befinner sig i Oslo. Detta ökar kapitalbindningen för 

kunden eftersom godset har en lång transportsträcka. Det påverkar däremot inte Kiruna Cargo 

eftersom de inte äger godset som transporteras. 

5.2.1 Transporter som system 

Vertikala delsystem 

Ett vertikalt delsystem delas upp i två delar. Man har den administrativa och den produktiva 

komponenten. Den administrativa komponenten ses som det styrande delsystemet. Det styrande 

delsystemet är oftast en speditör och har som regel inga egna transportmedel. Den produktiva 

komponenten kan ses som det styrda systemet, vilket oftast är transportören. I detta fall ses Kiruna 
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Cargo som det stryda systemet då de bara lastar över gods till transportören. Det styrande systemet 

är speditören. Det är de som styr hela försörjngskedjan och ser till att godset kommer till 

konsumenten. Det styrande systemet, speditören, ger det styrda systemet, transportören, uppdraget 

att leverera själva godset. (Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden, 1995) I Kiruna Cargos fall kan man som 

exempel se kunden Schenker som speditören då de skickar varor med tåg från Oslo som sedan lastas 

om på bangården i Kiruna. På bangården väntar ett transportföretag på att ta emot godset och kör 

det sedan ut till slutkonsumenten.  

Strategisk,nivå     

När man planerar en strategi för ett transportbolag är det enligt Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden, 

(1995) vikigt att ha en väldefinerad affärsidé. Affärsidén ska uttrycka vilken relation man vill ha till 

omgivningen. Kiruna Cargo har ingen uttalad formulerad affärsidé, utan man har snarare en vision 

om att vara Nordkalottens självklara val när det kommer till val av logistikcentrum. Genom att agera 

som en länk mellan levarantörer och kunder önskar man uppfylla denna vision.  

Strategisk,transportplanering  

När man ska transportplanera är det viktigt att ha en stor tidsframförhållning. Man bör planera minst 

fem år framåt då det ger en mycker mer handlingsfrihet. Utgångspunkten för strategin bör vara 

affärsidén . (Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden, 1995) Eftersom Kiruna Cargo inte har en konkret 

formularad affärsidé utgår man ifrån sin vision när det gäller skapandet av strategierna. Företaget vill 

på långsikt bli ett logistikcentrum för hela Nordkalloten och vill vara det självklara valet när det gäller 

transport av varor. Man vill uppnå detta genom att förvärva mark i närheten av terminalen. Målet 

med att förvärva marken är att utöka sin verksamhet genom att bygga lagringsplatser för Kiruna 

Cargos kunder. På så vis har Kiruna Cargos kunder (speditören) alltid en närhet till sina egna kunder 

(transportören) runtomkring Nordkalotten.  

Terminallokalisering 

En viktig huvudfunktion för företag som bedriver tidtabellsdriven och linjebunden transport är enligt 

Terkowski, Ireståhl & Lumsden (1995) att ha en terminal. Terminalen ska agera som en knutpunkt för 

omlastning och sortering av godsflöden. En viktig del i planeringen av terminalarbetet är att hitta en 

strategiskt effektiv lokaliseringspunkt. Man kan använda sig utav en passiv lokaliseringsstrategi, vilket 

innebär att man placerar terminalen där man ur tidigare erfarenheter sett att det finns goda 

godsflöden i området. Med en aktiv lokalisering placerar man terminalen där man i framtiden tror att 

det kommer ske en marknadsutveckling. Kiruna Cargo har själva inte valt plats på terminalen, utan 

beslutet togs utav Kiruna kommun i samråd med LKAB. Innan stadsomvandlingen påbörjades, gick 

den gamla järnvägen genom Kiruna centrum. I samband med planeringen av stadsomvandlingen 

beslutades det att man skulle dra den nya järnvägen strax utanför stadskärnan, för att på så vis 

reducera buller. Det var i samband med den nya järnvägen som man beslutade om att öppna en 

godsbangård som skulle vara belägen i nära anslutning till järnvägen. Bangården ligger nu i nära 

anslutning till LKAB, där man i framtiden ser möjligheter för LKAB att använda denna bangård för 

lagring och omlastning av sina egna produkter. Det går därför att säga att man aktivt valt 

lokaliseringen av terminalen då man i framtiden ser möjligheter för inte bara LKAB, utan även andra 

intressenter, att använda godsbangården som en omlastningspunkt för vidare transporter ut i 

Nordkalotten.  
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Trafikområdesbestämning 

Med en trafikområdesbestämning innebär det att varje terminal blir tilldelad olika trafikområden 

vilket de ansvarar för (Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden, 1995). I Kiruna Cargos fall ansvarar man över 

Nordkalotten. Valet av trafikområde sker på en strategisk nivå, vilket innebär att det bör finnas 

fördelar med att ansvara över ett visst område. Eftersom många av Kiruna Cargos kunder 

transporterar varor till orter runt omkring Kiruna, blir terminalen en strategiskt viktig knutpunkt 

mellan leverantör och kund.  

Taktiska nivån  

Den taktiskta nivån handlar om att operationalisera den strategiska planeringen. Som vi tidigare 

nämnde har Kiruna Cargo en uttalad vision om att vara det självklara logistikcentrumet i 

Nordkalotten. En del av Kiruna Cargos strategiska planering går ut på att förvärva marken runt 

bangården. För att möjligöra detta krävs det att man utarbetar en detaljerad plan att följa. 

Problematiken som Kiruna Cargo däremot står inför när det kommer till förvärv av mark är att 

marken är statligt ägd. Det innebär att de kan arrendera marken, men detta ger de enligt lag inte rätt 

att bygga på arrenderad mark. Det kan även finnas malmkroppar under marken som även det 

försvårar möjligheten att förvärva marken. Planen är därför att i samråd med kommunen och LKAB 

komma fram till någon lösning som gynnar alla intressenter. Den taktiska planen bör, som (Tarkovski, 

Ireståhl, & Lumsden, 1995) nämner, inte överstiga fem år. Eftersom hela processen med 

stadsomvandlingen är i ett tidigt skede, blir det svårt att avgöra när den här frågan ska vara löst. 

Operativ nivå 

När man transportplanerar på den operativa nivån är tanken att man ska se över de lastbärarenheter 

man har samt vilka resurser terminalen har. Planeringen på den operativa nivån sker genom 

detaljerade handlingsplaner för hur specifika problem löses, med fokus på kapacitetsutnyttjande av 

transportsystem, men även på vilket sätt servicemålen ska tillgodoses kunderna. Planeringen bör 

vara kortsiktig och begränsad till timmar, dagar och veckor (Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden, 1995). 

Arbetet på den operativa nivån sker i den löpande verksamheten där det finns väldefinierade direktiv 

att utgå ifrån. Detta medför att handlingsfriheten blir relativt begränsad. Kiruna Cargo har anpassat 

sin dagliga verksamhet utifrån de resurser man har. Eftersom man i dagsläget endast besitter en 

Kalmartruck (som används för att lyfta och lossa containrar) har man anpassat sin dagliga 

verksamhet utefter kapaciteten på trucken. Den klarar av att lyfta på containrar som väger uppemot 

45 ton och ett fullastat tåg med 50 containrar tar ungefär 30-40 minuter att lasta av. Det vore därför 

inte fördelaktigt för Kiruna Cargo att ta sig an jobb som kräver högre kapaciteter än dessa. Det vore 

inte kostnadseffektivt. 

Registrering av inkommande transportbeställningar  

Som tidigare nämnt i referensramen är registreringen av inkommande transportbeställningar en av 

de viktigaste aktiviteterna inom den operativa transportplaneringen. När Kiruna Cargo tar emot 

beställningar skiljer sig proceduren beroende på vad det är för typ av gods. Om det är första gången 

en kund lägger en beställning hos Kiruna Cargo sker ofta den första kontakten via telefon. Vid 

återkommande jobb sluter man avtal med kunden. I avtalet beslutas vad för typ av gods som ska 

transporteras samt hur ofta. Kiruna Cargo kan även kvitta beställningen mot kundens logistikdatabas 

för att se att denna stämmer överens med den avtalade beställningen. Det optimala enligt Kiruna 

Cargo och andra kunder som vi varit i kontakt med, är att man bör upprätta ett gemensamt 
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logistikcentrum, vilket leder till att det blir enklare att samordna hela transport- och logistikkedjan. 

Detta medför då en effektiv hantering av gods som transporteras.  

5.2.2 Transporter 

Vägtransporter 

När man ser över de alternativ som finns till järnvägen är ett av de naturliga alternativen 

vägtransporter. Vägtransporterna har många fördelar men även detta transportsätt har sina 

nackdelar.  

Den första fördelen som transportsättet har är sin småskalighet. Man kan lätt anpassa transporten 

efter kundens behov. Man är även flexibel då fordonet kan omdirigeras utan några större problem. 

Eftersom mängden gods är reglerat i vägtransporter är det mindre mängder som transporteras. 

Samtidigt har man en chaufför som sitter tillsammans med godset vilket gör att man kan undvika 

skador och stöld av godset. Detta gör det säkert att transportera med väggående transporter. Man 

har en slags tillförlitlighet då fordonet körs av en chaufför, därav kan godset kontinuerligt följas upp. 

(Lumsden, 2006) 

Det finns även några nackdelar med vägtransporter då omgivningen försämras på grund av 

luftföroreningar, buller och trafikproblem. Lastbilarna är även en stor miljöbov då de släpper ut 

mycket koldioxid i luften. Enligt en miljökalkyl som Ecotransit gjort släpper en lastbil med 60 ton last 

ut 6,44 ton koldioxid och förbrukar 25 854 kilowattimmar på en sträcka mellan Oslo och Kiruna. 

(Ecotransit, 2014) 

Järnvägstransporter  
Spårbunden trafik har en mycket lägre friktion än vägtrafik. Jämfört med vägtrafik så har den 

spårbundna trafiken ett mycket lägre rullmotstånd. Om man jämför de båda, kräver en lastbil med 

gummidäck sju gånger så mycket kraft jämfört med en lastad järnvägsvagn.  (Lumsden, 2006) 

Det finns även här både fördelar och nackdelar med att ha spårbunden trafik. De fördelar som finns 

är att eftersom det krävs mycket mindre kraft att köra ett tåg jämfört med väggående fordon är det 

mycket miljövänligare att driva. Man orsaker inte heller några direkt störningar för allmänheten då 

järnvägsspåret ofta ligger vid sidan av staden. Ett tåg med last på 60 ton släpper ut 0,012 ton 

koldioxid och  man använder 3354 kilowattimmar på en sträcka mellan Oslo och Kiruna.  (Ecotransit, 

2014) 

Några nackdelar som finns med att ha järnvägstransporter är att man inte är lika flexibel som en 

väggående transport. Man kan inte omdirigera tåget hur som helst, utan man måste göra det på 

specifika platser. Man har heller inte samma kontroll över godset som väggående transporter. 

Chauffören sitter mycket längre ifrån godset vilket gör det svårare att agera ifall något skulle ske.   

Kombinerad,transport  
Kombinerad transport beskrivs som en fysisk förflyttning av gods där man lastar på godset på 

avsändningsorten och lastar av den på mottagarorten. Godset måste innan det anlänt till mottagaren 

ha passerat minst två transportsätt för att kunna kallas kombinerad transport. Man väljer 

transportsätt utifrån hur långt det ska transporteras samt vad som ska transporteras. (Lumsden, 

2006) 
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Eftersom järnvägstransporterna inte har möjlighet att komma fram hela vägen till slutkonsumenten 

måste man ha en kombination mellan tåg och lastbil. Den kombinationen är den mest effektiva och 

mest miljövänliga. Mellan sträckan Oslo - Kiruna släpper ett godståg med 60 ton i last bara ut 0,012 

ton kolidoxid. Motsvarande siffra för en lastbil är 6,44 (Ecotransit, 2014) vilket är en stor skillnad. 

Eftersom 60 ton inte motsvarar ett helt godstågs kapacitet ger inte denna siffra hela bilden. Ett 

godståg brukar normalt ha 50 containrar med olika slags gods. De godsen brukar delas upp i 20- och 

40-fots containrar. Containrarna väger olika beroende på vilket typ av gods som är lastat. I regel 

brukar en 40-fots container väga runt 40 ton och en 20-fots container runt 20 ton. Normalt brukar en 

40-fots och en 20-fots container fästas på en lastbil. För att beräkna hur mycket ett helt godståg 

släpper ut har vi räknat på gods som väger 1500 ton. Vi kom fram till den siffran genom att anta att 

ett godståg har lastat 25 vagnar som väger 20 ton och 25 vagnar som väger 40 ton. Ett helt godståg 

släpper då ut 0,30 ton koldioxid. Motsvarande siffra för lastbilstransporterna är 161,34 ton koldioxid. 

(Ecotransit, 2014) 

5.3 Godsterminaler  
En godsterminal räknas som en knutpunkt. Det är här olika transporter möts och man kombinerar 

dessa. Terminalens huvuduppgifter är att skapa de rätta förutsättningarna för att maximalt kunna 

utnyttja de olika transportsystemen. Man ska även upprätthålla en servicenivå mot godssändarna 

och mottagarna samt att man även ska ge företagen möjligheter till att ompacka och märka godset. 

(Tarkovski, Ireståhl, & Lumsden, 1995) 

Kiruna Cargo erbjuder idag två utav dessa huvuduppgifter. Man skapar de rätta förutsättningarna för 

att maximalt kunna utnyttja transportsystemen. Detta gör man genom att erbjuda omlastning av 

godset. Man lastar godset från tåget och över på lastbilen. Man erbjuder även en sorteringsplats för 

godset och upprätthåller även en god servicenivå gentemot kunderna. Företagets kunder vet vad för 

slags service de kan förvänta sig av dem. Kiruna Cargo erbjuder dock inte någon ompackning eller 

märkning av gods på sin terminal.  

5.3.1 Terminalens funktion  
Terminaler har många olika funktioner. Man ska först och främst agera som en knutpunkt mellan två 

transportmedel. Terminalen ska även agera som en samlastningspunkt där man arbetar med 

omgivningen för att samla ihop gods och sedan skicka iväg det. En annan funktion terminalen ska 

uppfylla är att samordna de olika transportsätten. Man bör se till att när det ena transportmedlet 

anländer ska det andra vara på plats och på så vis slippa ineffektivitet. Man ska även kunna märka 

inleveranserna så att allt gods som ska mot samma ort ställs på samma ställe. Efter att man har 

märkt inleveranserna ska man sortera det så att utleveranserna blir anpassade efter mottagerens 

behov. En terminal behöver även erbjuda lagring av gods då transportören kan bli försenad. Genom 

att erbjuda en lagringsplats effektiviseras terminalen då man kan sortera godset ut efter olika 

kriterier.  (Lumsden, 2006) 

Kiruna Cargos terminal agerar som en länk mellan två transportmedel. Man lastar av eller på gods 

från ett tåg till lastbil och vice versa. Företaget är även en samlastningspunkt då man inte bara lastar 

på en container utan man lastar på ett helt tåg. Containrarna som anländer till terminalen är märkta 

med ett speciellt nummer vid avsändningen och behöver därför inte märkas vid inleveranser. Vid 

utleveranserna av varorna är godset sedan tidigare anpassade efter mottagerens behov. Därför 

behöver man inte göra någonting mer än att lasta över det till lastbilen.  
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Terminalens interna flöde  

Terminaler byggs utifrån vilket slags godsflöde som ska gå igenom det. Terminalernas interna flöde 

fungerar på olika sätt beroende på mängder av variabler.  Terminalerna brukar ha en kombination av 

raka flöden och cirkulerande flöden. Raka flöden är då destinationerna för godset är bestämda sedan 

tidigare och cirkulerande flöden är då flödet cirkulerar runt på terminalen och har ett fritt val av 

flödesvägen mellan in- och utgång. (Lumsden, 2006) 

Kiruna Cargo har ett väldigt rakt flöde då det godset de tar emot har en färdig destination innan det 

anländer. Det enda företaget behöver göra är att antingen lasta om eller lagra godset som anländer 

till terminalen.  

Flödeslagring 

På de flesta terminalerna erbjuder man möjligheten att lagra gods. Eftersom man aldrig vet exakt hur 

vägförhållandena ser ut finns det alltid en möjlighet att transportören blir försenad.  Genom att 

erbjuda lagringsplatser på terminalen kan man göra den effektivare. Normalt brukar det vara hög 

beläggning i början och slutet av dagen. Detta bidrar till att det under vissa tider är väldigt lite 

belastningsgrad på terminalen. Genom att erbjuda lagringsplatser kan man sprida ut arbetet över 

dagen och låter de anställda sortera godset under dessa tider. Därmed effektiviserar man terminalen. 

(Lumsden, 2006)   

Kiruna Cargo erbjuder idag en begränsad lagringsplats för sina kunder. Lagringen sker då på 

terminalen, men man har idag inte möjlighet att lagra allt för mycket gods då utrymmet på 

terminalen är begränsat. Man planerar på att i framtiden bygga diverse industrifastigheter där man 

kan erbjuda lagring i mycket större kvantiteter. Eftersom det idag endast anländer fyra tåg i veckan 

arbetar man inte efter full kapacitet.  

5.3.2 Nätstruktur 
Nätstruktur som nämns i referensramen syftar till det fysiska flödet av gods och resurser i samspel 

med noder och länkar. Kiruna Cargo är i det här fallet att betrakta som en nod då det enligt definition 

innebär att flödet i sig stoppas eller kan stoppas, vilket är fallet med terminalen i Kiruna, där gods 

kommer in för att sedan omlastas för vidare transport. Länkarna består av de transporter som 

kommer in och ut ur terminalen. Länkarna, eller transporterna, kan enligt teorin, i en 

operationalisering förbruka olika lång tid. För att ett nätverk ska kunna samordnas och fungera vad 

beträffar utbyte av gods, krävs det att länkarna strålar samman i en bestämd nod vid en bestämd tid 

eller inom en bestämd tidsram. Det innebär att varje transport måste ges en specifik tid för att ta sig 

från en nod till en annan. Om vi tar ett exempel ur empirin så framkommer det att ett lastat godståg 

från Oslo tar sig fram till Kiruna på 14 timmar. Detta motsvarar länktiden (C1), det vill säga den tid det 

tar att utföra själva transportuppdraget. I vissa fall står det redan lastbilar som väntar på att bli 

lastade och fortsätta sin resa till slutdestinationen. I andra fall kan det vara så att godset behöver stå 

på terminalen, i tolv timmar, alltså till nästa dag, innan det kan lastas och köras ut. Den tiden då 

godset står på terminalen utan att hanteras kallas för passiv tid (Cnp). Ett fullastat tåg med 50 

containrar tar mellan 30-40 minuter att avlasta. Den aktiva nodtiden (Cna) är därför ungefär 0,5 

timmar. Den totala cykeltiden (CAB), som är summan av den tid det tar för transporten att anlända till 

terminalen, fram till det att godset körs iväg till nästa stopp, varierar därför beroende på hur lång tid 
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godset står på terminalen. Lumsden (2006) har utvecklat en formel för att mäta den passiva tiden, 

som lyder:  

Cnp = CAB – (C1 + Cna) 

För att hålla resursflödet konstant krävs det att man håller den passiva tiden så kort som möjligt. 

Eftersom hanteringen av godset varierar anser vi att det är lämpligt att jämföra de två olika 

scenarion, där det första går ut på att lastbilar redan är på plats vi godsankomsten och det andra 

scenariot är då godset står kvar på terminalen till nästa dag.  

Cnp = 26 – (14+0,5) = 11,5 

Här framgår det alltså att då godset står på terminalen till nästa dag är den passiva tiden 11,5 

timmar. Vid en godshantering då lastbilarna redan står och väntar på terminalen ser den passiva 

tiden ut som följande: 

Cnp= 14,5 – (14+0,5) = 0 

Här framgår det alltså att den passiva tiden skiljer sig markant då transporten redan väntar på 

terminalen jämfört med när godset transporteras vidare. Det optimala är att hålla den passiva tiden 

så låg som möjligt.  

 

5.4 Mobility management & effektivisering av en försörjningskedja 
Mobility management handlar alltså om ett brett samarbete med många aktörer där huvudverktygen 

är information, kommunikation, samordning och organisation. Efter samtal med olika aktörer har det 

framkommit att just information, kommunikation, samordning och organisation är de fundamentala 

byggstenarna mellan de involverade aktörerna i stadsomvandlingen som krävs för att på bästa sätt 

sträva mot det gemensamma målet, ett nytt Kiruna. Behoven som har uppstått i samband med 

stadsomvandling är införskaffning av insatsvaror samt en lagringsplats för dessa. Samordningen 

mellan leverantörer, produktionsanläggningar, lager, råvaror och så vidare bildar tillsammans ett 

logistiknätverk, även kallad försörjningskedja. Stadsomvandlingsfasen är fortfarande i ett ganska 

tidigt skede. Man har ännu inte lyckats samordna alla inblandade aktörer vilket har lett till att man är 

ganska försiktig i beslutsprocesserna. När det kommer till behoven av transport och lagringsplats har 

det framkommit att effektiviteten och kostnaderna är de två avgörande faktorerna. Detta är 

förståeligt då en sådan komplex omvandling kräver enorma resurser i form av både tid och pengar. 

Ett sätt för alla aktörer att hålla kostnaderna nere är därför att effektivisera försörjningskedjan. Enligt 

Pettersson (2012) är en viktig faktor för att hålla kostnaderna nere, ett gott samspel mellan de olika 

leden i kedjan. Därför finns det nämligen ingen gynnsam lösning när det ena företaget gör vinst på 

bekostnad av en annan del i kedjan.  
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6. Slutsatser  
I denna del av uppsatsen kommer vi först att besvara de två forskningsfrågorna utifrån teorierna och 

det empiriska resultatet, för att därefter koppla ihop forskningsfrågorna och besvara 

forskningsproblemet. 

Forskningsfrågor  
 Hur påverkas befintliga och potentiella kunders önskemål om logistiklösningar i en 

försörjningskedja med hänsyn till miljöpåverkande effekter? 

Efter att ha intervjuat våra respondenter kan man se ett starkt samband mellan logistiklösningar och 

de miljöbelastade effekterna. Schenker, Green Cargo samt CargoNet är alla tre kunder till Kiruna 

Cargo. Dessa tre intressenter levererar gods till terminalen. Företagen har insett att det mest 

hållbara transportsättet är tåg då det har en betydligt mindre påverkan på miljön jämfört med 

dennes substitut. Green Cargo har avyttrat sina alternativa transporter och fokuserar enbart på 

järnvägstransporter. Man har gjort det då man insett att det främst är ett lönsamt alternativ samt att 

det är ett hållbart transportmedel. Schenker har även de insett att järnvägstransporter är ett bra 

alternativ. Företaget har en klar policy när det gäller deras miljöpåverkan. Företagets policy säger att 

man ska ”erbjuda transport och logistiklösningar med ständigt minskande miljöbelastning.”  (Medin , 

Schenker logistics , 2013) Man har satt upp olika tillvägagångssätt som man arbetar med. Eftersom 

järnvägen är ett att de miljövänligaste alternativen vid transport av gods kan man anta att det utgör 

en stor del utav bolagets transporter. För att summera de befintliga kundernas logistiklösningars 

önskemål kan man se att de tar stor hänsyn till de miljöpåverkande effekterna. Men man kan även se 

att jämnvägen är det bästa alternativen just för dessa företag då det är långa transportsträckor 

godset ska åka. 

Idag kommer godset från Oslo till Kiruna vilket betyder att alternativet är att ta antingen väggående 

transporter hela sträckan eller ta båt från Oslo till Narvik och sedan ta tåget vidare till Kiruna. 

Företagen har insett att det inte är att ett alternativ att ta båt, då det skulle ta för lång tid att 

transportera varorna från Oslo till Narvik och sedan ta tåget till Kiruna. Varorna som företagen 

skickar består av dagliga varor därav kan inte beställaren vänta allt för länge då dessa riskerar att bli 

dåliga. Det andra alternativet var att ta väggående transporter hela vägen till Kiruna. Detta är inte 

heller ett alternativ då man skulle vara tvungen att skicka 25 fullastade lastbilar som ska åka hela 

vägen. Därav blir det både en kostnads- och miljöfråga. Ett fullastat tåg med 50 vagnar släpper ut ca 

0,300 ton koldioxid motsvarande siffra är 161,34 ton koldioxid för väggående fordon på sträckan 

Oslo-Kiruna.  

När det kommer till nya kunders önskemål kan man se att det även här finns en gemensam nämnare. 

När vi intervjuade Tekniska verken i Kiruna fick vi reda på att det kommer vara marknaden som styr 

vilket transportsätt som kommer användas vid stadsflytten. Eftersom kommunen inte har någon 

påverkan på hur transporten av materialet kommer ske säger de att det kommer vara upp till 

leverantören att välja transportsätt. Enligt kommunen kommer marknaden styra vilket transportsätt 

man kommer välja.  

När det kommer till BDX ser man de miljömässiga aspekterna som väldigt viktiga då järnvägen är det 

mest miljövänliga alternativet. Men i slutändan måste det vara lönsamt att använda sig av 

järnvägstransporter. Där kan man se att det i slutändan handlar om priset för de nya kunderna.  
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 Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för en försörjningskedja i en kontext under stark 

omvandling? 

 

Inom loppet av några år kommer det ske stora förändringar i Kiruna. Man ska flytta hela staden. Med 

flytten så uppstår det många utmaningar. En utmaning är att se hur man ska klara de stora logistiska 

behov som en omvandling kommer kräva. Idag ankommer en stor del av godset via vägtransporter. 

Samtidigt som E10 där godset transporteras inte lever upp till standard då det finns sprickor längs 

vägen, renar springer ut hur som helst samt att den även är ganska hårt trafikerad. Sträckan räknas 

som en av Sveriges fem farligaste vägar. Hur ska en väg som denna kunna vara den gemensamma 

nämnaren i stadsomvandlingens försörjningskedja? Efter att ha intervjuat våra respondenter som är 

involverade i stadsomvandlingen såg vi en gemensam nämnare alla tryckte på. Alla ansåg att tågen är 

det bästa alternativet sett till de miljöpåverkande effekterna. Men det är inte upp till dem vilket 

transportmedel som ska användas utan det är företagens leverantörer som bestämmer 

leveranssättet. Man ser dock en utvecklingsmöjlighet där man kan samordna leveranserna. Man vill 

alltså att alla företag som ska få en leverans ska samordna transporterna så att man på ett effektivt 

och miljövänligt sätt får fram godset. Målet är att alla intressenter tillsammans ska hitta en 

logistiklösning på problemet. Beställer man material från exempelvis Eskilstuna ska man samordna 

transporterna och se till att ett helt godståg anländer med varorna snarare än flera lastbilar. 

Utvecklingsmöjligheten av försörjningskedjan under omvandlingen är att samordna transporterna så 

att man effektiviserar transporterna samt blir miljövänligare. Den bästa utvecklingsmöjligheten 

försörjningskedjan har är att använda sig av järnvägstransporter i det mån det går eftersom det är 

det mest effektiva och mest miljövänliga.   

 

Forskningsproblemet  
Vad påverkar förbättringsmöjligheterna i en försörjningskedja? Efter att ha gjort våra analyser och 

intervjuer har vi kommit fram till att det finns ett flertal faktorer som förbättrar en försörjningskedja. 

Dagens samhälle kräver mycket mer miljötänk och man ser över hållbar utveckling av produkter och 

tjänster. Samma sak gäller en försörjningskedja; genom att ha ett miljötänk påverkar man 

förbättringsmöjligheterna i en försörjningskedja. Genom att ha ett miljötänk kommer man på nya 

och effektivare lösningar på logistikproblemet. Exempelvis kan man se att Schenker jobbar med just 

detta där man prioriterar miljötänket genom att använda transporter med så lite miljöbelastning som 

möjligt (Medin , Schenker logistics , 2013).   Mobility management är något som både effektiviserar 

en försörjningskedja och gör den miljövänligare. Genom att ha en logistisk samordning minskar man 

utsläppen markant. Idag kan man se att de flesta företagen har en logistiksamordning med en 

distributionscentral. Ett exempel där logistiksamordning gett en markant effekt är Ica. Ica införde 

omlastningscentraler där man omlastade containrarna så att det fick med sig mer gods. Det 

resulterade i att man gick från 75 % till 90 % i fyllnadsgrad. I samband med detta införde man även 

en ny tåglinje som gick mellan Borlänge och Östersund. Denna sträcka hade mellan 15-30 vagnar som 

fraktades dagligen. Genom att öka fyllnadsgraden lyckades man minska transportsträckan med 

640 000 kilometer på ett år (Reinholdt Hageback , 2009). Detta bidrar till effektivare transporter samt 

att det blir ett mycket mer miljövänligt samhälle. 

Något annat som påverkar förbättringsmöjliheterna är effektiviteten. Försörjningskedjan måste vara 

effektiv. Ett sätt att effektivisera den är genom att ha ett tillförlitligt informationssytem. Utan ett 
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tillförlitligt informationsystem kan hela försörjningkedjan kollapsa. Man måste även ha en klar bild av 

vad företaget ska arbeta med, det vill säga vilken affärsidé de har samt vilken strategi som de ska 

använda sig av.  

För att försörningskedjan ska effektivitserars är det viktig att terminalen fungerar och arbetar som 

den ska. Utan terminalerna blir försörjningskedjan väldigt monotom och man blir tvungen att 

använda sig av samma transportsätt hela vägen vilket i slutändan kan bli väldigt ineffektivt.  Den sista 

och en av de viktigaste punkterna som påverkar förbättringsmöjligheterna i försörjningskedjan är 

transporterna; man måste ha effektiva transporter som har kapacitet att transportera godset på ett 

föredömligt och miljövänligt sätt. Det bästa alternativet är att använda sig av en kombination mellan 

två transportmedel exempelvis tåg och lastbil. Genom att använda sig av kombinationen så är man 

inte beroende av just ett transportsätt. Man har alternativ samt att det i många fall är mycket 

effektivare att använda sig av kombinerade transporter.   
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7. Rekommendationer 
I denna del av studien har vi tagit fram rekommendationer för företaget. Rekommendationerna är 

grundade på de analyser och slutsatser som vi kommit fram till under studiens gång.   

Efter att ha analyserat företaget har vi kommit fram till en gemensam nämnare för både 

stadsomvandlingen och för Kiruna Cargo. Den gemensamma nämnaren är en logistiksamordning för 

de involverade parterna i stadsomvandlingen. 

 Idag arbetar företaget som ett terminalbolag där man lagrar och omlastar gods. Företaget har 

många utvecklingsmöjligheter då det ska ske stora förändringar i staden. Idag arbetar företaget mot 

att skapa ett logistikcentra för hela Nordkalotten. Detta är inte ett orealistiskt då det är ett område 

som är väldigt intressant. För att man ska uppnå detta mål måste företaget börja agera som en 

logistiksamordnare. Man bör se till att gods som lämnar och anländer till Nordkalotten hanteras på 

ett effektivt och miljövänligt sätt. 

Våra rekommendationer till företaget är att agera som en logistiksamordnare samtidigt som man 

arbetar med sin terminalverksamhet. Det kommer vara extra viktigt att agera som 

logistiksamordnare under stadsomvandlingen då det finns stora logistikbehov för företagen 

runtomkring Kiruna. Genom att agera som en logistiksamordnare kan man minska både de lokala 

företagens kostnad samtidigt som man minskar utsläppen. Idag finns det ingen som har möjlighet att 

agera som en logistiksamordnare i Kiruna. De flesta företagen där har sina egna försörjningskedjor 

och inget sammarbete. Man måste få hela omgivningen att se både de ekonomiska och de 

miljömässiga vinster som en logistiksamordning genererar.   
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8. Förslag till fortsatta studier   
Logistik är ett stort område som innefattar många olika områden. I denna studie har vi valt att 

analysera Kiruna Cargo som är ett terminal- och logistikbolag. Under resans gång har vi valt att 

avgränsa oss. De slutsatser vi har gjort är baserade på de svar vi har fått från respondenter som har 

någon koppling till Kiruna. Skulle man genomföra samma undersökning i en annan stad är det inte 

säkert att man får samma resultat. Någonting annat som kan vara värt att studera är hur 

logistiksamordning operationaliseras. Det vill säga hur olika intressenter kan påverka 

logistiksamordningen samt hur man ska samordna logistikten för att skapa en optimal 

försörjningskedja.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguider  
 

Schenker 

 Hur lång tid tar det för godset att anlända från Oslo till Kiruna?   

 Stannar tåget någonstans för att lasta på eller av gods längs vägen? 

 Vilka transportalternativ finns det till NRE tågen?  

 Hur ser alternativet båt från Oslo till Narvik och tåg från Narvik till Kiruna ut idag?  

 Om ett sådant alternativ vore aktuellt hur mycket skiljer det sig i priser till slut konsumenten?  

 Hur hanteras godset som ni transporterar?  

 Vilka transportsätt använder ni för att transportera gods till Kiruna? 

 Vilka är era direkta konkurrenter d.v.s. de som använder sträckan Oslo-Kiruna-Narvik tur och 
retur?  

 Händer det ofta att tågen blir försenade?  

 Hur löser ni övergången från ena transportmedlet till det andra?  

 Vissa förseningar är oundvikliga; Hur hanterar ni en försening? Påverkas slutkonsumenten?  

 Hur påverkas valet av transport med hänsyn till dess miljöpåverkande effekter?  

 

CargoNet 

 Hur lång tid tar det för godset att anlända från Oslo till Kiruna?   

 Stannar tåget någonstans för att lasta på eller av gods längs vägen? 

 Vilka transportalternativ finns det till ARE tågen?  

 Hur ser alternativet båt från Oslo till Narvik och tåg från Narvik till Kiruna ut idag?  

 Om ett sådant alternativ vore aktuellt hur mycket skiljer det sig i priser till slut konsumenten? 

 Hur hanteras godset som ni transporterar?  

 Vilka transportsätt använder ni för att transportera gods till Kiruna? 

 Vilka är era direkta konkurrenter d.v.s. de som använder sträckan Oslo-Kiruna-Narvik tur och 
retur?  

 Vissa förseningar är oundvikliga; Hur hanterar ni en försening? Påverkas slutkonsumenten?  

 Hur löser ni övergången från ena transportmedlet till det andra?  
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 Hur påverkas valet av transport med hänsyn till dess miljöpåverkande effekter?  

 

Green Cargo 

 Hur ser LKABs transportflöden ut? Med andra ord, hur transporteras inköpta och sålda varor 

till och från LKAB.  

 Hur hanteras LKABs inköpta gods? 

 Vilket är ditt geografiska ansvarsområde? 

 Vilka är era största samarbetspartners inom ditt geografiska område? 

 Det kan vara svårt att endast använda järnvägen för transport; hur löser ni övergången från 

ena transportmedlet till det andra inom ditt geografiska område? 

 Ser ni några specifika möjligheter för Kiruna Cargo? 

 Hur ser godsflödena ut inom ditt geografiska område?  

 Hur mycket av godsflödet som passerar ditt geografiska område, ansvarar Green Cargo för? 

 Vilka miljömässiga vinster ser du med att transportera gods via järnväg istället för via vanlig 

väg? 

 Transporterar ni hela vägen till slutkunden? 

– Om ja; det går ju inte att köra tåget hela vägen till dörren; vart sker i sådana fall 

övergången från järnväg till något annat transportmedel inom ditt geografiska 

ansvarsområde? 

– Om nej; vem/vilka är det som sköter sluttransporten till slutkunden?  

 Vilka möjligheter ser ni med att eventuellt använda (KIA) för att lasta om och lagra gods? 

 Hur påverkas valet av transport med hänsyn till dess miljöpåverkande effekter?  

 

Tekniska verken i Kiruna AB 

 Berätta kort om er verksamhet 

 Vilken roll har du hos Tekniska verken? 

 Vilket är ert geografiska ansvarsområde? 

 Hur ser processen ut för avfallshantering?  

 Hur ser processen på återvinningscentralerna ut? 

 Hur transporteras avfallet? Har ni en egen terminal för lager & godsmottagning? 

 Vart ligger Kiruna Avfallsanläggning? I nära anslutning till staden? Lite mer avlägsen plats? 

 Hur hanteras avfallet som inte kan brännas eller återvinnas? 
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 Har ni outsourcat någon del av er verksamhet eller sköts allt internt av kommunen? 

 Vilket är Tekniska verkens ansvarsområde under stadsomvandlingen? 

 Kommer ni att återanvända ledningarna för fjärrvärme, dricksvatten etc. eller har ni behov av 

nytt material? 

 Hur kommer ni att hantera transport och lagring under stadsomvandlingen? 

 Vilka miljömässiga krav har ni på valet av transport?  

 

LKAB, Samhällsomvandling 

 Berätta kort om din involvering i stadsomvandlingen? 

 Vilken del av stadsomvandlingen ansvarar LKAB för? (Bygg? Lagring? Transport?)  

 Vilka svårigheter och hinder ser ni med stadsomvandlingen? 

 Hur planerar ni på att få in de nödvändiga insatsvarorna till samhällsbygget?  

 Hur stor påverkan kommer samhällsomvandlingen att ha på den dagliga verksamheten? 

 Kommer ni att använda LKAB:s befintliga lagringsytor eller är ni i behov av ytterligare 

lagringsplatser? 

 Kommer ni att använda de befintliga spåren för att transportera varor under 

stadsomvandlingen eller ser ni behov av ytterligare spår? 

 Vilka miljömässiga krav har ni på valet av transport under samhällsomvandlingen 

 

Kiruna Kommun, Samhällsomvandling  

 Berätta kort om din involvering i stadsomvandlingen? 

 Vilken del av stadsomvandlingen ansvarar kommunen för? (Bygg? Lagring? Transport?)  

 Hur kommer stadsomvandlingen rent praktiskt att gå till? 

– Kommer ni flytta på hela byggnader? 

– Kommer ni riva ner och bygga upp? 

– Hur kommer materialhanteringen se ut? (Allt som köps in behöver lagras och om byggnader 

rivs ner behöver materialet antingen återvinnas eller så kanske det inte går att återvinna, vad 

gör man då?) 

 Vilka svårigheter och hinder ser ni med stadsomvandlingen? 

 Hur planerar ni på att få in de nödvändiga insatsvarorna till samhällsbygget?  

 Hur planerar ni på att lagra materialet till samhällsombyggnaden?  

 Vilka miljömässiga krav har ni på valet av transport under samhällsomvandlingen? 
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BDX 

 Berätta kort om er verksamhet 

 Vad är det främst för typer av företagskunder som är i behov av era logistiktjänster? 

 Vilka transportmedel använder ni vid transporter? 

 Vart ligger er närmaste terminal? 

– Hur ser er lagringshantering ut? Lagrar ni på egna terminaler eller hyr ni in er hos andra 

logistikbolag? 

 Hur ser ni på möjligheten att lägga om en del av er transport från väg till järnväg? (Om nu 

järnväg inte redan används) 

– Om järnväg används; Har ni i sådana fall spår som går direkt till er terminal eller behöver ni 

lasta om på annan plats? 

 Är ni i behov av ytterligare lagringsutrymmen? 

 

Kiruna Cargo (förstudie) 

  Vad är er affärside? 

  Vad har ni för kortsiktiga mål? 

  Vad har ni för långsiktiga mål? 

  Vad är er vision? 

  Vad är företagets strategi? 

  Hur mycket väger genomsnittscontainern? 

  Vad är det för typ av tåg som kommer in på terminalen? 

  Hur ofta kommer tågen till terminelen? 

  Hur ofta kommer lastbilarna till terminalen? 

  Har ni passivt valt platsen ni lokaliserat terminalen eller är det ett aktivt val? 

  Hur stort trafikområde kan Kiruna Cargo leverera till? 

  Vilka direkta konkurrenter har ni? 

  Hur många leverantörer respektive kunder har ni? 

  Hur många leverantörer/kunder är bangården kapabel till att hantera samtidigt? 

  Hur många egna transporter har ni? 

  Hur många avlastningsmaskiner har ni? 
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  Har ni något informationssystem; mer bestämt hur hanterar ni beställningar och 

kommunikation med leverantörer och kunder. 
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Bilaga 2 – Kartläggning av Kiruna Cargos terminal 
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