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Sammanfattning 
Balfour Beatty Rail AB har kompetens för genomförandet av uppdrag inom samtliga 
teknikområden för järnvägsinfrastruktur och är i dagsläget en av de större aktörerna på 
den svenska järnvägsentreprenadmarknaden. Rådande konkurrenssituation kräver en 
kontinuerlig utveckling av verksamhetens processer för att bibehålla dess 
konkurrenskraft. Vid genomförandet av arbeten i Trafikverkets anläggningar finns 
restriktioner som innebär att järnvägsspecifikt material skall användas. I dagsläget finns 
endast en leverantör av detta material, Trafikverket Materialservice, vilket medför i en 
konkurrenssituation att det är direkt avgörande hur effektivt ett projekt kan genomföras. 
I en kontaktledningsanläggning ingår ett hundratal olika komponenter. Ett effektivt och 
väl planerat materialflöde är i sammanhanget en viktig del i utförandet samt en 
möjlighet att kunna presentera ett konkurrenskraftigt erbjudande. 

Syftet med genomförandet av detta arbete har varit att kartlägga, beskriva och analysera 
materialförsörjningsprocess, från ett logistikperspektiv, till verksamhetens 
kontaktledningsprojekt. Avsikten har varit att visa på de brister som i dagsläget finns i 
materialförsörjningsprocessen samt att ge förslag på förbättringar som medför att ett 
effektivare mer konkurrenskraftig materialflöde kan erhållas. Informationen som ligger 
till grund för den inledande kartläggningen och den efterföljande beskrivningen av 
processen är huvudsakligen inhämtad genom observationer och genomförda intervjuer.  

Utifrån den analys som genomförts anses förutsättningarna för att skapa ett effektivt 
materialflöde som goda. Materialflödet gynnas av rådande leveransstruktur, att 
materialflödet genom verksamheten är en förhållandevis korta process, samt att 
materialkvantiteterna baseras på verklig åtgång. Förutsättningarna är goda men den 
rådande bristen på kontroll, uppföljning och kommunikation medför att ett omfattande 
arbete krävs för att nå den effektivitet som det finns potential till. 

Analysen ligger även till grund för de förbättringsförslag som arbetats fram. Förlagen 
syftar till att ge idéer på hur de strukturella problem som i dagsläget finns i 
verksamhetens kontaktledningsprojekt kan lösas samt hur arbetet bör ske för att 
förbättra materialflödet som helhet. Förslagen bygger delvis på att förändringar 
genomförs tidigt i processen för att uppnå önskat resultat i de senare delarna. Arbetet 
med materialförsörjningsprocess bör i framtiden inriktas på förebyggande åtgärder som 
hjälper till att förhindra uppkomsten av problem i processen. Att lyckas med ett 
förändringsarbete kräver stöd både från de som är direkt inblandade och från 
organisationen.  

En bra lösning finns i dagsläget redan till de strukturella problemen men anses inte 
lönsamt i samtliga projekt. För dessa projekt ges förslag på arbetsmetod för att 
förbättrande av strukturen samt förslag på hur beställningsarbetet ska utvecklas för att 
minska den fysiska hanteringen i projekten. Förslag som är relaterade till 
förbättringsarbetet av materialflödet syftar framförallt till att förbättra kontrollen av 
flödet genom ett ökat uppföljningsarbete, en förbättrad kommunikation och ett närmare 
leverantörssamarbete. Samtliga förslag är tänkta att skänka bidrag till arbetet med 
utformningen av en effektivare materialförsörjningsprocess. 
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Abstract 
Balfour Beatty Rail AB has competence for implementation of works in all areas of 
technology related to railway infrastructure. Balfour Beatty Rail AB is one of the larger 
companies active in the Swedish railway construction market. The current situation of 
competition requires continuous improvement of the business processes to maintain 
their competitiveness. There are some restrictions when performing work within the rail 
road facilities associated to Trafikverket. Trafikverket requires that railway-specific 
materials have to be used. Current situation admit that there is only one supplier of this 
kind of material, Trafikverket Materialservice. This results in a competitive situation 
that it is crucial how efficiently a project can be implemented. In an overhead-line 
facility hundreds of different components are included. An effective and well-planned 
material flow is in this context an important part of execution and an opportunity to 
present a competitive offer. 

The purpose of the conducted study has been to identify, describe and analyze the 
process associated with the supply of materials to the company’s overhead-line projects, 
from a logistics point of view. The intentions is to show the weaknesses in the current 
situation within the process associated with the supply of materials, and provide 
suggestions for improvement, which will result in that a more efficiently, more 
competitive material flow can be obtained. The information which forms the basis for 
the initial identification and subsequent description of the process is mainly collected 
through observations and conducted interviews. 

Based on the performed analysis it is considered that the condition to maintain an 
efficient material flow is good. The flow of material benefit from the current supply 
structure, the material flow through the business is a relatively short process, and 
material quantities are based on actual consumption. The prospects are good, but the 
current lack of control, monitoring and communication leads to, that an extensive work 
is required to achieve the efficiency that there are potential for. 

The performed analysis also provides the basis for the development of the proposed 
improvements. The author aim is to provide ideas on how the structural problems with 
in the overhead-line projects of the company can be solved, and how the work should be 
done to improve the flow of material as a whole. The suggestions are partially based on 
the idea that an improvement implemented earlier in the process, will provide the 
desired result one of the later stages of the process. Additional work related to the 
processes associated with supply of materials should in the future focus on preventive 
measures, measures that will prevent the occurrence of the problems in the process. 
Implementing change in business requires support both from those who are directly 
involved and from the organization to achieve the goals.  

In the current situation there is already a good solution for the structural problems, but it 
is not considered as profitable in all projects. For these project a method, which suggest 
how work should be done to improve the structure is presented. Furthermore a 
suggestion has been presented to develop the procedures when ordering materials that 
will reduce the physical handling of the materials within the projects. Proposals that are 
related to the improvement of the material flow, particularly aims to improve the control 
of flow by increasing the follow-up work, improve the communications and develop 
closer supplier collaboration. All proposals are intended to add a contribution to the 
work of designing a more efficient process associated with the supply of materials. 
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Förord 
Detta examensarbete utgör det avslutande momentet i min civilingenjörsutbildning 
inom Innovation, Produktion och Logistik på Mälardalens högskola. Detta 
examensarbete, inom ämnesområdet logistik, är genomfört på Balfour Beatty Rail AB 
under hösten 2010. Jag vill härmed passa på att tacka alla de som har gjort 
genomförandet av detta arbete möjligt. 

Först vill jag tacka alla den personal på Balfour Beatty Rail som på ett eller annat sätt 
varit inblandade och som ställt upp och svarat på mina frågor och funderingar. Tack för 
att Ni har tagit Er tid och för det vänliga bemötandet jag fått. 

Jag vill även tacka Kristian Johansson på Trafikverket Materialservice för ett mycket 
uppskattat och givande studiebesök. 

Ett speciellt tack riktas även till mina handledare Mattias Lundmark på Balfour Beatty 
Rail AB, samt professor Mats Jackson på Mälardalens högskola, för de stöd och den 
hjälp som Ni bidragit med under arbetes gång. 

 

Eskilstuna 21 januari 2011 

 

 ___________________________  

 Magnus Andersson 
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1 Inledning 
I  detta  avsnitt  presenteras  bakgrunden  till  det  genomförda  examensarbetet. 
Uppgiften  specificeras  och  syftet  tillsammans med  de  förväntade målen  beskrivs. 
Avsnittet  innehåller även de avgränsningar  som gjorts  för att begränsa uppgiftens 
omfattning. 

1.1 Bakgrund 
Den globalt växande marknaden har medfört stora förändringar med avseende på det 
ramverk som formas av de rådande villkor och förutsättningar inom vilket en 
verksamhet bedrivs. Ett företags konkurrenter utgörs i dag inte enbart av lokalt eller 
nationellt verksamma aktörer utan inkluderar även aktörer som är representerade och 
bedriver sin verksamhet på den internationella marknaden. Rådande konkurrenssituation 
kräver ett kontinuerligt arbete med att effektivisera verksamheten för att bibehålla dess 
konkurrenskraft och för att inte förlora viktiga marknadsandelar. 

Sedan avregleringen av den svenska järnvägsentreprenadmarknaden som ägde rum i 
början av 2000-talet har ett antal nya aktörer etablerat sig. Balfour Beatty Rail AB är en 
av dem och är i dagsläget en av de större aktörerna på marknaden. Företaget har 
kompetens för genomförandet av uppdrag inom samtliga teknikområden för 
järnvägsinfrastruktur. 

Den i särklass största kunden till de järnvägsentreprenörer som verkar på den svenska 
marknaden är Trafikverket. Trafikverket har som uppgift från den svenska staten att 
förvalta det svenska järnvägsnätet. Som en del i denna uppgift ingår det att 
tillhandahålla och förse järnvägsentreprenörerna med järnvägsspecifikt material som 
erfordras för genomförandet av arbeten i Trafikverkets anläggningar. Eftersom 
Trafikverket har som krav i sina upphandlingar att järnvägsspecifikt material skall 
levereras av Trafikverket har de i detta sammanhang dubbla roller, dels som beställare 
och kund och dels som enda leverantör av järnvägsspecifikt material. 

I och med att det råder likvärdiga förutsättningar för samtliga aktörer vid uppförandet av 
de delar av järnvägsanläggningen där krav finns att järnvägsspecifikt material ska 
användas, resulterar det i att konkurrenskraften ligger helt inom den egna verksamheten 
och i förlängningen hur åtagandet genomförs. Som en viktig del i genomförande 
återfinns hur materialet hanteras för att uppnå största kostnadseffektivitet samtidigt som 
materialet ska finnas tillgängligt vid behovstillfället. 

1.2 Problemformulering 
En kontaktledningsanläggning är uppbyggd av ett hundratal olika komponenter där 
nästintill samtliga komponenter måste uppfylla kraven för järnvägsspecifikt material. 
Detta tillsammans med att det ingående materialet till ett kontaktledningsprojekt utgör 
en stor del av anbudssumman, vanligtvis strax över 60 procent, gör att det är av vikt att 
minska eventuell ineffektivitet och slöseri i de interna processerna för att uppnå eller 
överträffa det förväntade resultatet. Ett effektivare och bättre planerat materialflöde kan 
sannolikt ge bidrag och vara en viktig del i detta, vilket skulle kunna resultera i att 
fördelar utvinns som senare kan användas i en konkurrenssituation. 

Produktionen i samband med byggnation av kontaktledningsanläggningar sker 
huvudsakligen i projektmiljö, vilket i sammanhanget innebär speciella förutsättningar 
med avseende på plats och ett genomförande som har begränsad varaktighet. I denna 
miljö finns inga lager där en kontinuerlig påfyllnad sker, utan lagret utgörs ofta av en 
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upplagringsplats där materialet tillfälligt förvaras i väntan på att det ska monteras in i 
den projekterade anläggningen. Förutsättningarna för hur materialet lagras och hanteras 
varierar och är beroende av de förhållanden som råder på den plats där det beställda 
åtagandet ska genomföras. 

Uppgiften innebär att, med utgångspunkt ifrån de förutsättningar som i dagsläget råder, 
granska och analysera materialförsörjningsprocessen i samband med företagets 
kontaktledningsprojekt, ur ett logistikperspektiv. 

Genomförandet av detta arbete har därmed för avsikt att besvara följande frågor: 

 Vilka brister finns idag i verksamhetens materialförsörjningsprocess? 

 Vad bör förbättras för att uppnå ett effektivare och mer konkurrenskraftigt 
materialflöde? 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att efter genomförd kartläggning och analys, arbeta 
fram förbättringsförslag som vid implementering bidrar till en effektivare 
materialförsörjningsprocess. Ett för arbetet mer övergripande syfte är att bidrag med 
åtgärdsförslag på hur materialhanteringen kan effektiviseras i samband med produktion 
som sker i en projektmiljö. 

Målet med examensarbetet är att ge Balfour Beatty Rail AB en tydlig bild av vilka 
brister som i dagsläget finns i deras materialförsörjningsprocess, både på det 
administrativa planet och på den gällande fysiska hanteringen i projekten. Målet 
innefattar även att med utgångspunkt från de eventuella brister som framkommit, 
presentera rekommendationer och förbättringsförslag, förslag som presenteras med 
konkreta exempel, anses som lönsamma samt är möjliga att genomföra. 

Produkten av examensarbete tillhandahålls genom denna projektrapport där det 
genomförda arbetet presenteras tillsammans med den analys samt de förbättringsförslag, 
slutsatser och rekommendationer som författaren anser ligger till grund för en 
effektivare och mer kontrollerad materialförsörjningsprocess i samband med 
genomförandet av kontaktledningsprojekt hos Balfour Beatty Rail AB. 

1.4 Projektdirektiv och avgränsningar 
För att begränsa uppgiftens omfattning har uppdragsgivaren, företaget där uppgiften har 
genomförts, initialt gett direktiv som definierar och avgränsar uppgiften till en nivå som 
är möjlig att genomföra. Utöver uppdragsgivarens avgränsningar har även 
examensarbetets tidsram satt vissa begränsningar. 

Verksamheten bedriver projekt inom samtliga teknikgrenar kring ny  och ombyggnation 
samt drift och underhåll av infrastruktur för järnväg. Detta examensarbete kommer 
endast att beakta och behandla logistiken kring verksamhetens ny- och 
ombyggnationsprojekt inom området för kontaktledningsarbeten. Att inte samtliga 
kontaktledningsprojekt inkluderas i uppgiften beror dels på att drift och underhåll är ett 
separat affärsområde samt att det råder stora strukturella skillnader mellan hur 
materialet hanteras i samband med ny- och ombyggnationsprojekt i jämförelse med hur 
materialförsörjningen sker till drift och underhållsåtaganden. 

Uppgiften har koncentrerats till att endast beröra materialförsörjningsprocessen, vilken i 
detta fall preciseras som den process som härrör till de operativa inköp som görs av 
material med direkt anknytning till den kontaktledningsanläggning som ska produceras. 
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I denna begreppsbenämning inkluderas inte den del av logistiksystemet som avser 
produktion och leverans till kund samt den upphandling av kringliggande tjänster och 
resurser som erfordras för projektets genomförande. 

Tidsramens begränsning har medfört att det varit svårt att studera de praktiska problem 
som beskrivits i intervjusammanhang mer utförligt. För detta anser författaren att det 
behövs en längre vistelse i något av de berörda projekten för att få en bredare mer 
heltäckande bild av problemen. 
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2 Metod 
I  kommande  avsnitt  ges  en  beskrivning  av  angreppssättet  som  använts  vid 
genomförandet  av  detta  examensarbete.  En  presentation  av metodik  ges,  valet  av 
metod  kritiseras  samt  en  genomgång  av  arbetets  validitet,  reliabilitet  och 
objektivitet belyses. 

Segerstedt1 beskriver och delar in ett utvecklingsarbete av en organisations 
logistiksystem i fyra olika steg; förstudie, åtgärdsprogram, implementering och 
uppföljning vilket illustreras i Figur 2.1. Ett liknande tillvägagångssätt beskrivs även av 
Storhagen2. 

 
Figur 2.1 – Angreppssätt i ett förändringsprojekt

3
 

 Förstudien innebär inledningsvis att organisationen granskas ur ett 
historiskt perspektiv för att söka svar på och klargöra varför arbetet 
genomförs på det sättet det görs. Vidare utförs en nulägesanalys som 
beskriver situationen i organisationen vid den tidpunkt då undersökningen 
genomförs. Datainsamlingen som sker vid genomförandet av 
nulägesanalysen kan inkludera både hård och mjuk data. Mjuka data fås 
genom att inhämta de inblandades uppfattning av den granskade 
processen medan hårda data erhålls från exempelvis företagets affärs- 
eller planeringssystem. Utifrån det material som insamlats sker sedan en 
problematisering där de problem som kartlagts lyfts fram. 

 Åtgärdsprogrammet inkluderar förslag på åtgärder och förbättringar som 
minimerar eller eliminerar de belysta problemen. Hänsyn måste tas till 
vilka konsekvenser som de olika förslagen kan ge uppkomst till, för att 
undvika risken för suboptimering i organisationen sett från ett 
helhetsperspektiv. Åtgärder och förbättringar bör prioriteras där de förslag 
som kräver små insatser men tros generera stor utdelning ska rangordnas 
högst. 

 Vid implementering av framtagna förbättringar krävs en handlings- och 
tidsplan för att klargöra vad som ska ske, när det ska ske och vem eller 
vilka som ska utföra det. Vid genomförandet av ett förändringsarbete bör 
samtliga nivåer i företaget engageras. Det är viktigt att de personer som 
förändringen berör är delaktiga redan i ett tidigt stadium och sedan får 
den utbildning som krävs för att förstå det nya systemet och följa de 
eventuellt nya riktlinjerna. 

 Uppföljning bör ske för att kontrollera och utvärdera de åtgärder som 
genomförts. Det kan medföra att vissa korrigeringar i tidigare arbete 

                                                           
1 Segerstedt (2008). 
2 Storhagen (2003). 
3 Segerstedt (2008) s. 175, Egen bearbetning. 
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behöver göras men kan också innebära att nya förbättringsarbeten bör 
initieras då de förutsättningarna som ligger som grund har förändrats. 

Detta examensarbete kommer innefatta de två första stegen av det beskrivna 
angreppssättet, vilket lämnar implementeringen och uppföljningen av de förslag som 
ges till det studerade företaget. 

2.1 Metodik 
Valet av metodik styrs av arbetets mål och karaktär. Höst et al.1 nämner fyra 
övergripande målsättningar vid genomförandet av ett examensarbete; beskrivande, 
utforskande, förklarande och problemlösande. 

Ur ett akademiskt perspektiv härleds ovan beskrivna angreppssätt till ett arbete som 
inledningsvis syftar till att ha en utforskande målsättning, där det handlar om att samla 
in relevant information för att ge en detaljerad bild av den studerade processen. Detta 
överförs sedan i en del där problemlösandet står i fokus. Resultatet från utforskningen 
ligger då som grund för analysen av processen där eventuella problem blottas och ges 
möjlighet att identifieras. Med relevant teori som grund behandlas därefter de 
identifierade problemen och olika lösningsförslag kan formas och arbetas fram. 

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Tillvägagångssättet vid insamling av data styr karaktären på det insamlade materialet. 
Vid tillämpandet av en kvalitativ metod genomförs ofta kvalitativa intervjuer, 
observationer samt bild- och textanalyser. Detta resulterar i ett material som kan vara 
svårt att kvantifiera, då det insamlade materialet består av mjuka data, så som ord och 
beskrivelser av skeenden. I fallet då en kvantitativ metod tillämpas utgörs det insamlade 
materialet av hård data, till exempel antal, andelar, vikt et cetera, vilket leder till ett 
material som kan bearbetas och analyseras statistiskt2. 

Valet av metod styrs av det problem som ska undersökas. Avser problemet att tolka och 
förstå, till exempel hur saker upplevs och hur människor agerar, resulterar detta ofta i att 
en metod som genererar kvalitativ information används3. Avsikten vid tillämpandet av 
denna typ av metod är att insamla detaljrik information som ger en fyllig beskrivning av 
det fenomen som undersöks4. 

Innebär problemställningen istället att svar på frågor som Var? och Hur? eftersöks, eller 
att det är av relevans att undersöka relationen mellan olika fenomen eller företeelser, är 
en metod som resulterar i ett kvantifierbart material att föredra.5 För komplexa problem 
är ofta en kombination av kvalitativ och kvantitativ data aktuell6. 

Detta arbete är till största del baserat på kvalitativt material som insamlats genom 
intervjuer, arkivanalys och observationer. Förhoppningar fanns vid inledandet av detta 
arbete att viss kvantitativ information skulle finnas tillgänglig men så har inte varit 
fallet. Att inte sedan kvantitativ information har insamlats beror huvudsakligen på brist 
på tid då detta inte ingick i den tidsplanering som inledningsvis upprättades, samt 
avsaknad av objekt att studera då den tidsperiod som inkluderar mest aktivitet i de 
studerade projekten är förlagd till sommaren. Till följd av brist på kvantifierbar data har 
                                                           
1 Höst et al. (2006). 
2 Ibid. 
3 Patel och Davidson (2003). 
4 Johannessen och Tufte (2003). 
5 Patel och Davidson (2003). 
6 Höst et al. (2006). 
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ett ansats gjorts att kompensera detta genom ett flertal intervjuer med personer som är 
direkt inblandade i den studerade processen. Detta för att få en bild av var eventuella 
problem och brister kan återfinnas samt en beskrivning av dess omfattning. 

2.2 Fallstudie 
För genomförandet av den inledande utforskande delen, förstudien, och med hänsyn 
till  problemställningens  natur  ansågs  en  fallstudie  var  det  mest  lämpliga 
tillvägagångssättet. 

Genomförandet av en fallstudie sker med utgång från ett helhetsperspektiv och 
insamlingen av information syftar till att ge material som bidrar till en heltäckande bild 
av det studerade fallet. Fallstudier används flitigt i samband med studier av processer 
och förändringar1, till exempel i en organisation för att öka förståelsen för hur arbetet 
utförs, och grundas ofta på information som är insamlad genom intervjuer, 
observationer och arkivanalys2. Variation i metoden för datainsamling ger information 
av olika karaktär vilket medverkar till en detaljrikare beskrivning av det aktuella fallet3. 

2.2.1 Intervju 
Intervju är ett av tillvägagångssätten att ta redan på en populations åsikter, tyckande, 
uppfattningar och kunskaper, vilken genomförs muntligen mellan intervjuare och 
respondent. Intervjun har som fördel att den kan användas inom de flesta 
ämnesområdena och ge svar på frågor som inte går att finna med hjälp av något annat 
tillvägagångssätt, frågor vars svar till exempel syftar till att beskriva en unik situation 
eller händelse4. 

Kvalitativa intervjuer används för att samla information som syftar till att upptäcka och 
identifiera egenskaper och beskaffenhet. För att få en heltäckande bild av det område 
som behandlas bör därför frågorna formuleras på ett sätt att respondenten uppmanas till 
att ge beskrivande svar, svar som sedan kan användas som grund för ett eventuellt 
ställande av följdfrågor. Angreppssättet medför en låg grad av standardisering och 
strukturering5. 

För att få en bild ur olika perspektiv av det som ligger inom ramen för detta 
examensarbete användes öppna frågor och teman för att få en täckande beskrivning av 
området. Ett intervjuunderlag utformades, mestadels bestående av olika 
diskussionsområden men även med konkreta frågor, med anknytning till de processer 
och de olika arbetsmoment som har koppling till verksamhetens materialförsörjning. 
Innan genomförandet av samtalen skickades utvalda delar av intervjuunderlaget ut via 
e-post för att förbereda respondenten på vad som skulle diskuteras under kommande 
samtal. Syftet med detta utskick var att respondenten skulle ges mer tid att fundera över 
de områden som skulle diskuteras och därmed kunna lämna utförligare och mer 
överlagda svar. Personer till intervjuerna valdes i samråd med företagets handledare. 

Vid intervjutillfällena eftersträvades en kontinuerlig dialog, där respondenten berättade 
fritt om deras syn på respektive ämnesområde och intervjuaren ställde följdfrågor till 
det som beskrevs. Det kompletta intervjuunderlaget användes som mall för att täcka in 
de givna områdena och få svar på de frågor som ställts upp. Efter avslutat samtal 
                                                           
1 Patel och Davidson (2003). 
2 Höst et al. (2006). 
3 Patel och Davidson (2003). 
4 Ejvegård (2003). 
5 Patel och Davidson (2003). 
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lämnades e-postadress samt telefonnummer om ytterligare information av relevans 
önskades lämnas vid senare tillfälle. 

2.2.2 Observation 
Olika observationer görs dagligen i vardagslivet för att skaffa information om 
omvärlden utifrån varje individs preferensramar. Inom forskning måste dessa dock 
planeras och genomföras systematiskt1. 

Vid insamling av kvantitativ data finns en tydlig separation mellan insamlandet och 
analyserandet av informationen. Vid genomförandet av observationer finns inte denna 
åtskillnad då analysen sker kontinuerligt i samband med datainhämtningen. Detta gör att 
tidigare upptäckter och teoretiska referenser kan styra i vilken riktning observatören 
väljer att fortsätta2. 

En skillnad görs mellan strukturerade och ostrukturerade observationer. Strukturerade 
observationer kräver ett väl beskrivet problem som inbegriper nästintill samtliga 
situationer och beteenden som ska ingå i observationen. Utifrån detta kan ett 
observationsschema utformas med kategorier som ger information kring det som avses 
att undersökas3. Detta bidrar då med data som är möjlig att kvantifiera. 

Ostrukturerade observationer görs i sammanhang där så mycket information som 
möjligt önskas inhämtas kring ett specifikt problemområde. Tillvägagångssättet används 
i ett mer utforskande syfte, här används inte något utprovat observationsschema, utan 
målet är att registrera och observera allting4.  

Genomförda observationer har i detta fall haft ett utforskande syfte med avsikt att samla 
information för att få en verklig bild av de problem som tidigare beskrivits under 
intervjutillfällena. Observationerna medförde att författaren fick en möjlighet att skapa 
sig en egen uppfattning samt verifiera det som tidigare diskuterats. Dock kunde inte 
några observationer göras över en längre tidsperiod utan medgav endast att 
ögonblicksbilder kunde fås. 

2.2.3 Arkivanalys 
Arkivanalys innebär att tidigare dokumentation granskas för att erhålla information med 
relevans till den aktuella undersökningen. Det är i dessa fall viktigt att komma ihåg och 
ta hänsyn till att den information som granskats eventuellt ursprungligen har tagits fram 
för ett annat syfte5. 

Information har inhämtats från verksamhetens dokumenthanteringssystem Balisen. 
Framförallt har dokument med anknytning till genomförandet av projekten granskats, 
där beskrivning ges av de rutiner som ska följas samt de interna processer som företaget 
arbetar utifrån. 

   

                                                           
1 Patel och Davidson (2003). 
2 Ruane (2006) 
3 Patel och Davidson (2003). 
4 Ibid. 
5 Höst et al. (2006). 
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2.3 Arbetsgång 
Nedanstående arbetsgång, illustrerad i Figur 2.2, har använts vid genomförandet av 
detta examensarbete. Arbetsgången har baserats på tidigare beskrivet angreppsätt till 
vilken lämplig forskningsmetodik har applicerats. 

 
Figur 2.2 – Arbetsgång under genomförandet av examensarbetet 

 Inledning – definiera uppgiften, klargöra dess syfte och mål samt 
tydliggöra lämpliga avgränsningar. Planering av det fortsatta arbetet. 

 Nulägesbeskrivning – insamling av data genom intervjuer, observationer 
och dokumentstudier. Besök i verksamhetens projekt samt studiebesök 
hos den huvudsakliga leverantören. 

 Teoretisk referensram – genom en litteraturstudie insamla relevant 
information inom det berörda området. 

 Analys – med återkoppling till den teoretiska referensramen belys de 
problem som identifierats i samband med upprättandet av 
nulägesbeskrivningen. 

 Förbättringsförslag – utifrån de kartlagda problemen utforma konkreta, 
för företaget implementerbara, förbättringsförlag 

 Rekommendationer – föreslå lämpliga åtgärder samt hur arbetet med de 
utformade förbättringsförslagen bör fortlöpa. 

Dokumentation sker kontinuerligt under arbetes gång, vilket slutligen resulterar i en 
projektrapport. 

2.4 Diskussion kring metodavsnittet 
Vid genomförandet av en studie måste ett antal val kontinuerligt göras, val som sedan 
påverkar resultatet av det utförda arbetet. Den information som använts som underlag 
till förbättringsförslag, slutsatser och rekommendationer är resultatet av ett kvalitativt 
insamlande. Författaren har varit en del i insamlandet och har fortlöpande gjort 
bedömningar samt utvärderat den införskaffade informationen med avseende på dess 
relevans i sammanhanget. Det finns därmed en risk att viktig information har förbisetts 
eller inte kommit till författarens kännedom på grund av brister i genomförandet. 

Författaren anser sig trots stor inblandning i införskaffandet av data haft ett objektivt 
förhållningssätt till uppgiften, då objektivitet enligt Johannessen och Tufte1 avser 
huruvida författaren anses vara saklig, fördomsfri samt opartisk, samtidigt som denna 
kan hantera arbetet utan att egna uppfattningar och känslor får dominera. Författaren har 
utfört uppgiften som utomstående person och påverkas inte personligen av de 
företagsrelaterade resultaten som framkommit. Objektiviteten kan med avseende på 

                                                           
1 Johannessen och Tufte (2003). 
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detta bibehålls då det inte finns någon personlig vinning i att förvränga eller vinkla ett 
eventuellt ”felaktigt” resultat. 

2.4.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet innebär i vilken utsträckning en genomförd studie verkligen mäter det som den 
har för avsikt att mäta, hur bra insamlade data verkligen beskriver och representerar den 
företeelse som vill undersökas1. 

Med reliabilitet avses tillförlitligheten i det data som insamlats, det vill säga huruvida 
använt tillvägagångssätt skulle medföra att samma resultat skulle uppnås om studien 
genomfördes under samma förutsättningar vid en annan tidpunkt2. 

Vid insamlandet data söktes framförallt information av beskrivande karaktär. Den 
information som huvudsakligen har nyttjats till arbetet härstammar från intervjuer som 
genomförts som en del i fallstudien. Det finns inget mått som mäter kvaliteten och 
riktigheten i den information som insamlats och vid genomförandet av intervjuer avgörs 
resultatet till stor del av intervjuarens bakgrundskunskaper inom området som intervjun 
berör samt hur frågor formuleras och intervjuarens möjligheter och förmåga att ställa 
relevanta följdfrågor. Vid intervjuerna kan författaren påverkat resultatet beroende av 
vilken typ av frågor som har ställts utan att för den delen göra medveten ansats att styra 
opponenten. 

Sett ur ett företagsperspektiv anser författaren att studiens reliabilitet är hög. Detta då 
den information som insamlats och samtidigt ligger till grund för studiens reslutat har 
verifierats av ett flertal olika källor. Validiteten i den utförda studien anses fullt 
tillräcklig för att framtida arbeten inom verksamheten ska kunna baseras på den 
information som framkommit. 

Ett resultat kan anses generaliserbart om det är giltigt även i sammanhang som sträcker 
sig utanför ramarna för den genomförda studien. Möjligheten att generalisera detta 
arbete ges av den övergripande syfteformuleringen, det huvudsakliga målet med arbetet 
har dock i först hand varit att lösa den företagsspecifika uppgiften. 

   

                                                           
1 Johannessen och Tufte (2003). 
2 Ibid. 
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3 Företagspresentation 
Kommande  avsnitt  ger  en  presentation  av  det  företag  där  detta  examensarbete 
genomfördes. Verksamhetens affärsidé samt vision presenteras tillsammans med de 
affärsområden inom vilket företaget agerar. 

3.1 Balfour Beatty Rail AB 
Balfour Beatty Rail AB arbetar utifrån en affärsidé vilken innebär att bidra till en 
lönsam hållbar utveckling genom att med kompetens och kapacitet erbjuda den nordiska 
marknaden kompletta, högkvalitativa, säkra järnvägsinfrastrukturlösningar, där 
företagets vision är att vara kundernas förstahandsval för järnvägsinfrastrukturlösningar. 

Den internationella bygg- och anläggningskoncernen Balfour Beatty grundades 1909 av 
George Balfour och Andrew Beatty. Koncernen har idag ungefär 53000 anställda 
lokaliserade världen över. Koncernen är uppdelad i fyra verksamhetsområden: 

 Byggnation, som omfattar projektering, byggnation och underhåll av stora 
byggnader och byggnadskomplex. 

 Anläggning, som omfattar projektering och byggnation av komplexa 
anläggningar såsom broar, motorvägar, hamnar 

 Järnvägsinfrastruktur, som omfattar projektering, byggande och 
underhåll av järnvägsanläggningar 

 Investering, som omfattar finansiering av stora infrastrukturprojekt (PPP-
projekt som i Sverige benämns OPS-projekt) 

Balfour Beatty Rail är ett ledande internationellt verksamt företag inom området för 
järnvägsinfrastruktur. Bolaget, med ledning i England, är ett järnvägsföretag med 
aktiviteter i framförallt Europa, USA och Asien och sysselsätter ungefär 6100 anställda. 

Den nordiska delen av Balfour Beatty Rail har sitt huvudsäte i Västerås och etablerades 
i Sverige år 2000 då Balfour Beatty Rail AB förvärvade Adtranz bandivision. Adtranz 
har sina svenska rötter i ABB, tidigare ASEA, vilka var delaktiga i det första större 
projektet med att elektrifiera järnvägen. Detta ägde rum redan i början av 1900-talet då 
delar av Malmbanan, sträckan mellan Kiruna och Riksgränsen elektrifierades. I 
dagsläget har den nordiska delen av Balfour Beatty Rail ungefär 400 medarbetare och 
omsätter 1,2 miljarder kronor per år, vilket gör företaget till den största privatägda 
järnvägsentreprenören i Norden och har för avsikt att expandera ytterligare inom 
kommande framtid. Förutom huvudkontoret i Västerås, finns företaget även 
representerat genom ett antal lokala mindre kontor i Sverige samt i Norge med kontor i 
Sandvika och Danmark med kontor i Köpenhamn. 

3.1.1 Organisation och affärsområden 
Balfour Beatty Rail AB tillhandahåller allt från enskilda komponenter till kompletta 
anläggningar inom samtliga teknikområden för järnvägsinfrastruktur. Organisationen, se 
Figur 3.1, är uppbyggd och har formats för att uppnå största möjliga kundfokus, 
effektivitet, samarbete och säkerhet i alla led och bygger på verksamhet inom fyra olika 
affärsområden; järnvägsentreprenader, kraftförsörjning, drift och underhåll samt signal 
och tele. 
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Figur 3.1 – Organisationsschema Balfour Beatty Rail AB 

Järnvägsentreprenader  I affärsområdet för järnvägsentreprenader ingår de funktioner 
som krävs för genomförandet av BEST-projekt1 samt 
kompetens och resurser för utförande av arbeten inom 
teknikområdena ban och elektrifiering. Inom teknikgrenen 
ban erbjuds projektering, leverans och byggnation av 
spåranläggningar till alla typer av spårbunden trafik. 
Internationellt sker även konstruktion och tillverkning av 
växlar och korsningar samt tillbehör och speciella 
spårprodukter. Området för elektrifiering delas in i två grenar 
med avseende på kategori av arbete, lågspännings- och 
kontaktledningsarbeten, vilka utför både ny- och 
ombyggnationsentreprenader. För kontaktledningsarbeten 
finns en egen produktportfölj med en mängd produkter och 
lösningar. 

Kraftförsörjning  Detta affärsområde har av tradition varit Balfour Beatty Rail 
ABs huvudinriktning. I dag erbjuds totalentreprenader för 
alla typer av banmatningsanläggningar, både för växelström 
och likström 

Drift och underhåll Inom affärsområdet för drift och underhåll arbetas det aktivt 
med att förbättra underhållsinsatserna för att leverera en 
kostnadseffektiv och långsiktig produkt som en del i ett 
komplett serviceåtagande som sträcker sig över hela 
järnvägsanläggningens livslängd. Det görs genom att erbjuda 
ett långsiktigt partnerskap som stödjer ägarna av 
järnvägsinfrastruktur att upprätthålla anläggningarnas 
prestanda. 

  

                                                           
1 Projekt där samtliga teknikgrenar är involverade benämns BEST‐projekt, där BEST står för; 
   Ban, Elektrifiering, Signal och Tele 
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Signal och tele  Verksamheten som bedrivs inom affärsområdet för signal och 
tele inkluderar ledning och deltagande i 
järnvägsentreprenader där projektledning, projektering, 
säkerhetsgranskning, inköp, installation, driftsättning samt 
service och supporttjänster ingår. Projekten kan vara 
inkluderade i BEST-åtaganden alternativt bedrivas som 
enskilda projekt på egen hand. Produktion sker av 
teknikbyggnader som leveras färdiga för installation till 
projekten. 

3.1.2 Marknad och kunder 
Den nordiska verksamhetens kunder finns främst bland de nordiska och baltiska 
järnväginfrastrukturägarna men åtagande finns även internationellt med kunder i bland 
annat Malaysia, Korea, Turkiet och Frankrike. På den svenska marknaden återfinns 
Trafikverket (tidigare Banverket), Storstockholms lokaltrafik (SL), Göteborgsspårvägar 
samt svenska industrikunder, det vill säga industrier med egen järnvägsanläggning. 
Trafikverket är den i särklass största kunden då de har huvudansvaret och förvaltar det 
nästan 12000 kilometer långa svenska järnvägsnätet och även utreder och planerar 
utbyggnad av det befintliga nätet. 

3.1.3 Konkurrenssituation 
De senare årens avregleringar, från början av 2000-talet, har möjliggjort utrymme för 
flera aktiva aktörer på den svenska järnvägsmarknaden, både inom området för ny- och 
ombyggnadsverksamhet samt inom området för drift och underhåll. Infranord som är ett 
resultat av bolagiseringen av Banverket Produktion som skedde vid årsskiftet 2010, är i 
dagsläget den största enskilda aktören på marknaden, följt av Balfour Beatty Rail AB 
och Strukton Rail. Utöver dessa tre aktörer finns ett antal mindre aktörer med 
specialiserad kompetens inom respektive teknikområde. 
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4 Teoretisk referensram 
I  detta  avsnitt  ges  en  teoretisk  referensram  inom  det  område  som  detta 
examensarbete  behandlar.  Detta  för  att  ge  läsaren  en  teoretisk  förståelse  för 
kommande delar där detta teoretiska avsnitt ligger som grund och som stöd till det 
analytiska arbetet samt som underlag till framtagna lösningsförslag. 

4.1 Logistik 
Betydelsen av ordet logistik varierar mellan olika personer, från transport och 
distribution för vissa, till att innefatta hela materialflödet för andra. Logistik benämndes 
oftast tidigare som materialadministration1.  

Logistik behandlar samordningen av aktiviteter som är förknippade med material- och 
produktflöde på strategisk, taktisk och operativ nivå i organisationen. Väl fungerande 
logistik ska fungera som hjälpmedel och bidra till skapandet av flexibilitet samt att 
sänka de totala kostnaderna, öka intäkterna och frigöra kapital2. 

Logistik bygger på att ett helhetsperspektiv beaktas. För kontroll krävs en översikt och 
möjligheten att påverka i hela flödet. De positiva effekter som genereras med avseende 
på företagets effektivitet, skapas ofta i gränssnittet mellan olika avdelningar och 
deltagare i flödet3. Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) 
definierar logistik som4: 

”Logistics is that part of Supply Chain Management that plans, 
implements, and control the efficient, effective forward and reverse flow 
and storage of goods, services, and related information between the 
point of origin and the point of consumption in order to meet customers´ 
requirements.” 

Supply chain management (SCM) ger enligt Christopher ett bredare utökat perspektiv 
på logistik, då det inkluderar verksamhetens omgivande nätverk av leverantörer och 
kunder. Tankesättet föreskriver även integration och samarbete inom försörjningskedjan 

och definieras av Christopher som5: 

“The management of upstream and downstream relationships with 
suppliers and customers to deliver superior customer value at less cost 
to the supply chain as whole.” 

Det övergripande syftet med att använda det senare begreppet är att klargöra och 
understryka betydelsen av att integrera den egna verksamhetens flöden med övriga 
aktörer i försörjningskedjan6. 

   

                                                           
1 Bjønland et al. (2003). 
2 Segerstedt (2008). 
3 Lumsden (2006). 
4 Council of Supply Chain Management Professionals (2010). 
5 Christopher (2005) s. 5. 
6 Jonsson och Mattsson (2005). 
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4.2 Logistiksystemets flöden 
För att skapa ett effektivt logistiksystem är det nödvändigt att arbeta med att förbättra 
effektiviteten både i de interna såväl som de externa flödena1. Logistikarbetet bidrar då 
till att skapa flödeseffektivitet inom och mellan organisationer, där logistikens uppgift 
är att samordna mänskliga, administrativa och fysiska resurser2. 

 

 
Figur 4.1 – Logistiksystemets flöden inom och mellan företag

3
 

4.2.1 Informationsflödet 
Ett väl fungerande informationsflöde är i ett logistiksystem en grundförutsättning för ett 
effektivt materialflöde4. Ur leverantörssynpunkt är det viktigt att tidigt få information 
om efterfrågan för att kunna planera verksamheten med bättre framförhållning och 
balansera resursutnyttjande på ett effektivt sätt. Samtidigt är informationsflödet av 
betydelse även för kunden då informationen kan användas för att säkerställa vilken 
leveransservice som en leverantör kan erbjuda5. 

För att uppnå ett informationsflöde som skapar nytta både internt inom företaget och 
externt mot verksamhetens leverantörer och kunder fordras fungerande 
informationskanaler. Detta kan uppnås genom att ett centralt informationssystem finns 
tillgängligt som sammanlänkar de olika aktörerna i försörjningskedjan. Detta resulterar i 
att de olika logistiska aktiviteter i försörjningskedjan kan effektiviseras, framför allt 
aktiviteter som förknippas med lagerhantering och materialplanering6. 

För att främja informationsflödet i logistiksystemet används olika informationssystem. 
Informationssystemet byggs upp av tre underliggande system vars syfte skiljer sig. Dels 
ett planerings- och exekveringssystem som ger stöd åt de löpande affärsprocesserna i 
verksamheten, dels ett kommunikationssystem som avser en samling delkomponenter 
vars avsikt är att förmedla information inom och mellan företag, samt ett 
identifieringssystem för att identifiera det material som återfinns i materialflödet7. 

Planerings- och exekveringssystemet förses med data från kommunikations- och 
identifieringssystemen. Oftast används ett flertal olika principer parallellt vid 
kommunicerandet av information i ett företag. Det är typen av information och med 
vilken frekvens som den utbyts som avgör vilket tillvägagångssätt som är lämpligast. 
Kommunikationssystemet innefattar dels telefon och e-mail men även mer utvecklade 

                                                           
1 Jonsson och Mattsson (2005). 
2 Storhagen (2003). 
3 Jonsson och Mattsson (2005) s. 51, Egen bearbetning. 
4 Jonsson och Mattsson (2005). 
5 Oskarsson et al. (2004). 
6 Jonsson och Mattsson (2005). 
7 Ibid. 
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systemlösningar som tillåter ett direkt utbyte av information mellan olika verksamheters 
affärssystem. Identifieringssystemet avser den teknik samt tillhörande datorsystem som 
tillhandahålls för automatisk alternativt manuell datafångst för identifierandet av objekt 
i materialflödet. Detta kan innefatta system för streckkodsavläsning samt identifiering 
med hjälp av RFID-teknik1. 

4.2.2 Materialflödet 
Det materiella flödet har traditionellt setts som det primära flödet inom logistiken då det 
representerar ett stort värde, har direkt miljöpåverkan och i vissa sammanhang kräver 
stora resurser för att kunna genomföras. Det fysiska materialflödet kan kopplas till fyra 
olika delkomponenter; transport, materialhantering, lagring samt förpackning. 
Transport avser de transporter som sker mellan en verksamhets anläggningar, medan de 
transporter som sker inom anläggningen härleds till materialhanteringen där även 
godsmottagning, hantering i samband med in- och uttag ur lagret samt lastning för 
extern transport är inkluderat. Hur materialet är förpackat och hur förpackning är 
utformad har en direkt påverkan på de övriga tre komponenterna2. 

Ett idealiskt materialflöde i försörjningskedjan, från leverantör till kund, utgörs av en 
kontinuerlig materialförflyttning. Denna kontinuitet är dock i praktiken omöjligt att 
uppnå, då hastigheten i de olika delarna av flödet är olika hög. Försörjningstakten är 
inte alltid den samma som förbrukningstakten vilket medför att försörjningskedjan 
måste delas upp i olika delflöden då avbrott förekommer mellan de successiva 
förflyttningarna3. 

Den svenska Logistikföreningen PLAN definierar lager som 4: 

”Med lager avses ett upplag av varor avsedda för framtida försäljning, 
distribution eller förbrukning i tillverkningen.” 

Denna definition inkluderar samtliga artiklar som befinner sig i materialflödet. I vissa 
sammanhang skiljs det på förråd och lager. Förråd omfattar då upplag av detaljer och 
material som används i tillverkningen medan lager avser upplag med färdiga produkter 
som är avsedda för distribution och försäljning5. När lager används i detta arbete åsyftas 
given definition. 

Att materialflödet stoppas och skapar ansamlingar med artiklar bör dock inte ske utan 
att ändamålsenliga skäl föreligger6. Lager är ofta nödvändiga och kan ses som lösningen 
på ett problem. Ibland glöms det dock bort vilket problem det skapade lagret löste och 
det undersöks då sällan om en annan lösning till problemet finns som kan medföra att 
lagret undviks7. Alla former av lager bör därför någon gång ifrågasättas, det finns ingen 
anledning till att skapa eller förfoga över ett lager om situationen inte kräver det8.  

   

                                                           
1Jonsson och Mattsson (2005). 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Logistikföreningen PLAN (2010). 
5 Lumsden (2006). 
6 Ibid. 
7 Segerstedt (2008). 
8 Lumsden (2006) 
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Ur ett logistik perspektiv finns flera viktiga skäl till att lagerhållning sker. Krajewski et 
al.1 och Storhagen2 ger fördelaktiga skäl till att lager bör hållas. Lager ger bland annat 
möjlighet till minskad produktions- och transportkostnader, då det tillåter att 
stordriftsfördelar utnyttjas samt att det ger en lägre transportkostnad per enhet genom att 
transporterna kan ske mer effektivt, samtidigt som det finns marknadsmässiga fördelar 
som möjliggör en ökad leveransservice. Genom att tillåta att en större mängd lagras 
minskas även den orderkostnad som uppstår vid beställning av material, eftersom ett 
mindre antal beställningar fordras för att anskaffa samma mängd material.  

Lagerhållning av material kommer även med ett antal mindre fördelaktiga egenskaper. 
Den främsta anledningen till att lager bör undvikas är på grund av de kostnader som 
uppkommer vid lagerhållning3. Förutom kostnadsaspekten finns även andra nackdelar 
med lager. En nackdel är att lager kan dölja de egentliga orsakerna till de problem som 
orsakar störningarna i flödet. Dessa problem skulle tvingas fram och kunna identifieras 
vid en sänkning av de aktuella lagernivåerna4. Detta tankesätt har sitt ursprung i den 
japanska tillverkningsfilosofin lean och illustreras ofta med en sjö, den Japanska sjön, 
där vattennivån motsvarar och symboliserar lagernivån, se Figur 4.2. När vattennivån 
successivt sänks blottas och synliggörs de ojämnheter som finns på botten. 
Ojämnheterna illustrerar de problem som finns men som tidigare på grund av den högre 
lagernivån varit dolda5. 

 

 

Figur 4.2 – Den japanska sjön
6 

En skillnad mellan tillverkande industri och byggindustrin är på vilket sätt lager 
används och hur osäkerheten kring efterfrågan hanteras. I ett byggnationsprojekt 
används lager för att tillgodose variationer i produktion medan lager i den tillverkande 
industrin används för att kompensera för den delvis okända efterfrågan. Vid 
byggprojekt är efterfrågan på material i jämförelse med den tillverkande industrin 
förhållandevis känd och beror till stor del på noggrannheten i ingående kalkyler7. 

För att åstadkomma ett effektivt materialflöde krävs någon form av materialstyrning. 
Materialstyrning innefattar den operativt inriktade administration som erfordras för att 

                                                           
1 Krajewski et al. (2007). 
2 Storhagen (2003). 
3 Krajewski et al. (2007). 
4 Lumsden (2006). 
5 Storhagen (2003). 
6 Lumsden (2006) s. 301, Egen bearbetning. 
7 Norberg et al. (2007). 
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styra materialflödet inom given produktions- och distributionsstruktur, och innefattar 
både planering och kontroll av de aktiviteter som är har påverkan på materialflödet1. 

De främsta uppgifterna vid materialstyrning är enligt Segerstedt2 att: 

 Tillgodose det behov av material som erfordras för genomförandet av 
aktuellt produktion och aktuella tillverkningsorder. 

 Tillse att materialmängden och antalet materialslag är väl avpassat med 
avseende på den kostnad som uppkommer vid lagring av material. 

En principiell lösning till dessa uppgifter finns att finna i besvarandet av fyra generella 
grundfrågor som har direkt koppling till verksamhetens materialstyrning3: 

 Artikelfrågan – Vilka artiklar ska beställas för att tillgodose kommande 
behov? 

 Kvantitetsfrågan – I hur stora kvantiteter ska dessa artiklar beställas? 

 Leveranstidsfrågan – När ska orderna för de olika artiklarna levereras? 

 Starttidsfrågan – När skall ordern för respektive artikel läggas samt när 
ska den egna produktionen starta? 

Materialflödet från leverantör till kund kan se ut på ett flertal olika sätt. Detta som är en 
del i försörjningsstrukturen och materialförsörjningsstrategin, kan beskrivas med ett 
antal alternativa leveransmönster. De olika leveransmönstren avgör dels i vilken 
utsträckning som leverantören eller en tredje part ansvarar för de aktiviteter som krävs 
för att åstadkomma materialflödena, samt i vilken utsträckning som levererat material 
motsvarar kundföretagets direkta behov4. 

 

 
Figur 4.3 – Olika leveransmönster

5
 

1. Traditionell leverans till lager. En förutbestämd kvantitet levereras till 
kundens lager för senare urplock och användning. 

2. Direktleverans till produktion. Leverantören levererar endast den 
kvantitet som behövs hos kunden, vilket ger ett mer integrerat 
tillvägagångssätt. 

                                                           
1 Jonsson och Mattsson (2005). 
2 Segerstedt (2008). 
3 Jonsson och Mattsson (2005). 
4 Ibid. 
5 Jonsson och Mattsson (2005) s. 217, Egen bearbetning. 
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3. Leverans via logistikcenter. Detta möjliggör att kompletta satser av 
insatsmaterial kan sammanställas hos tredje part innan dessa levereras 
direkt in i produktion. Logistikcentret fyller här funktionen att lagerhålla, 
plocka samman samt leverera materialet till kunden. 

4. Leverantörsstyrt lager. I detta fall övertar leverantören de 
lagerstyrningsaktiviteter som finns för kundens lager. Leverantören svarar 
i detta fall för storleken på lagret. 

5. Leverantörsadministrerat lager. Lagret administreras helt av 
leverantören. Denne svarar för all lagerstyrning, materialhantering och 
administration av lagret. 

6. Direktleverans till kund. Artiklarna går här direkt från kundföretagets 
leverantör till kundföretagets kunder. 

4.2.3 Monetära flödet 
Materialflödet från leverantör till kund resulterar i och följs av ett betalningsflöde i 
motsatt riktning. Betalningsflödet initieras vanligtvis av en faktura eller annan 
betalningsmekanism. Skeenden i det monetära flödet ligger huvudsakligen på en 
operativ nivå men strategiska åtgärder kan också förekomma då det till exempel handlar 
om att ge finansieringsstöd till någon av leverantörerna1. 

4.3 Logistisk effektivitet 
Den logistiska effektiviteten kan beskrivas som en avvägning mellan tre olika 
komponenter; leveransservice, logistikkostnader och kapitalbindning, vilka samtliga har 
olika påverkan på verksamhetens resultat2, se Figur 4.4. 

 

 
Figur 4.4 – Koppling mellan logistisk effektivitet och räntabilitet

3
 

Mellan de enskilda effektivitetsvariablerna råder det dock ett visst motsatsförhållande 
som gör att prioriteringar måste göras för att nå maximal effektivitet. Ett bra resultat nås 
sällan av att endast en av variabel optimeras. Det är inte bara mellan 
effektivitetskomponenterna som det råder konflikter, motsatsförhållanden finns även 
mellan de olika avdelningarna i organisationen. De olika variablerna tillskrivs 
varierande nivå av betydelse för olika personer i verksamheten. Suboptimering uppstår 
när de olika avdelningarna endast granskar processen från eget perspektiv, utan att se 
helheten och den totala effektiviteten4. 

                                                           
1 Jonsson och Mattsson (2005). 
2 Lumsden (2006). 
3 Lumsden (2006) s. 250, Egen bearbetning. 
4 Jonsson och Mattsson (2005). 
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4.3.1 Leveransservice 
Inom marknadsföring används och diskuteras ofta begreppet kundservice. Med 
leveransservice avses de delarna av kundservicen som har relation till det fysiska flödet 
och är den del av målmixen som har möjlighet att påverka intäkterna1. Begreppet 
leveransservice kan brytas ned i ett antal leveransserviceelement2, 3, 4, 5: 

 Lagerservicenivå, servicegrad – avser förmågan att kunna leverera 
lagerförda artiklar direkt från lager till kund vid order.  

 Leveransprecision, leveranspålitlighet – anger i vilken utsträckning 
leveransen sker vid den tidpunkt som parterna har kommit överrens om.  

 Leveranssäkerhet – åsyftar förmågan att leverera rätt produkt i rätt 
kvantitet. 

 Leveranstid, ledtid – är den tid som förbrukas från det att kundordern 
erhålls till dess att leveransen sker. 

 Flexibilitet, kundanpassning – avser förmågan att anpassa sig till 
förändringar initierade av kunden i en redan överenskommen och 
pågående order. 

 Information – ett dubbelriktat utbyte av information mellan leverantör och 
kund. Att effektivt tillhandahålla information om leveranstider, 
leveranskvantiteter och lagersaldon. 

Förhållandet som finns mellan leverantören och kunden påverkas av tre faktorer; 
lagertillgänglighet, leveranspålitlighet och leveranssäkerhet, illustreras i Figur 4.5. Det 
är leverantörens prestanda med avseende på dessa faktorer som avgör förhållandets 
stabilitet. Leverantören avgör lagertillgängligheten medan leveranspålitlighet och 
leveranssäkerhet är faktorer som grundar sig på kundens upplevelser6. 

 

 
Figur 4.5 – Förhållandet mellan leverantören och kunden7 

Leveranspålitlighet och leveranssäkerhet syftar här på förmågan att leverera korrekta 
order i rätt tid med avseende på totala antalet order.8  

Lagertillgänglighet avser det antal order som har skickats och expedierats i förhållande 
till antalet beställda order. Detta ger ett mått på hur många order som kan skickas med 
 

                                                           
1 Lumsden (2006). 
2 Jonsson och Mattsson (2005). 
3 Lumsden (2006). 
4 Segerstedt (2008). 
5 Oskarsson et al. (2004). 
6 Lumsden (2006). 
7 Lumsden (2006) s. 264, Egen bearbetning. 
8 Lumsden (2006). 
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en gång och samtidigt ett mått på om rätt artiklar finns i lager1. 

Norberg et al.2 föreslår några relevanta mått för bedömning, ur olika perspektiv, av 
leveransservicen hos verksamhetens leverantörer. Underlag till en bedömning kan fås 
genom att mäta3; 

 Felfritt levererade orderrader 

 Felfria leveranser 

 Felfria leveranser i förhållande till ledtid 

 Felfria leveranser i förhållande till önskade leveranser 
(leveranstid < normal ledtid, ”akutleveranser”) 

 Leveranser med kvalitetsavvikelser 

Mätningarna kan göras i procent eller antal beroende av vad som passar i den givna 
situationen. De givna måtten möjliggör att uppföljningar kan genomföras och att ett 
underlag fås med faktiska mätdata som kan användas vid kontakt med leverantören om 
den upplevda servicen. Det finns generella skillnader mellan hur traditionella 
tillverkande företag och företag vars verksamhet är inriktad på byggproduktion hanterar 
och bokför data med anknytning till prestationerna i materialflödet. Genom att hålla en 
kontinuerlig dialog med leverantören och presentera bokförda händelser kan 
förbättringar i samarbete göras, vilket leder till att servicen kan förbättras och en högre 
precision kan uppnås4. 

Huruvida materialet levereras vid rätt tidpunkt eller ej påverkar projektets möjlighet att 
genomföra planerade aktiviteter enligt tidplanen. Det är därför viktigt att mäta, för att 
därefter utvärdera, en leverantörs eller transportörs påverkan på flödet. Detta kan göras 
genom registrering av leveransprecisionen samt kontrollera mängder och kvalitet på det 
som levereras. Det krävs dock att en tillräckligt stor mängd information finns tillgänglig 
för att dragna slutsatser statistiskt ska kunna säkerställas. I samband med detta kan även 
materialutvärderingar genomföras. Om problemen är av återkommande karaktär för 
vissa materialslag, kan detta vara en indikation på att problemen återfinns längre bort i 
försörjningskedjan. Detta kan medföra att den rådande inköpsstrategin för dessa 
materialslag måste utvärderas och förändras för att minska riskerna och säkerställa 
materialförsörjningen5. 

En verksamhet bör sträva efter en låg total logistikkostnad samtidigt som en hög 
leveransservicenivå tillåts. Generellt fastställer organisationen vilken 
leveransservicenivå som vill uppnås och utifrån den tas sedan beslut för att minska de 
logistiska kostnaderna utan att den beslutade servicenivån underskrids6. 

4.3.2 Logistikkostnader 
Vid förändringar i logistiksystemet påverkas och förändras de kostnader som är 
relaterade till företagets logistikaktiviteter. En minskad kostnad hos en logistikaktivitet 
kan samtidigt öka kostnaden hos en eller flera andra aktiviteter, vilket då kan resultera i 
att en högre totalkostnad än tidigare fås. Helhetsperspektivet ger här uppmärksamhet åt 

                                                           
1 Lumsden (2006). 
2 Norberg et al. (2007). 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Wallström (2010). 
6 Oskarsson et al. (2004). 



Teoretisk referensram 

 

|sida 21 av 63| 

samtliga aktiviteter som påverkas vid verkställandet av en förändring i logistiksystemet. 
Vid genomförandet av en totalkostnadsanalys jämförs de olika alternativen med hänsyn 
till alternativens totala kostnad, för att utifrån den avgöra vilken förändring eller 
utformning av logistiksystemet som anses mest lönsam1. 

 

 
Figur 4.6 – Logistiksystemets kostnader samt dess relationer 

och samband med kundservice och miljöpåverkan2 

Jonsson och Mattsson har delat in logistikkostnaderna i åtta olika kostnadstyper. Det 
kan dock förekomma att en delkostnad kan härledas till fler än en av dessa 
kostnadstyper. Vid beräknandet av den totala logistikkostnaden är det därför av vikt att 
säkerställa antalet förekomster av varje delkostnad för att undvika att någon inkluderas 
flera gånger3. Det finns även andra förslag på hur kostnadsindelningen bör ske utifrån 
ett totalkostnadsperspektiv men dessa behandlas inte i detta arbete. 

 Transport- och hanteringskostnader – avser de kostnader som kan 
härledas till de interna och externa förflyttningarna som sker samt de 
kostnader som uppstår vid hantering av godset. De transporter och den 
hantering som sker internt inkluderas ibland i lagerhållningskostnaden. I 
transportkostnaden ska även kostnaden för den kapitalbindning som sker i 
samband med transporten inkluderas. 

 Emballeringskostnader – behandlar de kostnader som förknippas med 
förpackningsmaterial, emballering och godsmärkning. Här förekommer 
även kostnader för administration och återtransport om ett retur- och 
återvinningssystem används. 

 Lagerhållningskostnader – utgörs av en finansiell del som framkallas av 
den kostnad för kapitalbindning som uppstår, en fysik del som härleds till 
driftkostnaderna för det fysiska lagret samt en osäkerhetsdel som 
förknippas med de risker det innebär och de kostnader som uppstår i och 
med att material lagerhålls. De kostnader som är förknippade med 
lagerhållning är i många företag den största enskilda logistikrelaterade 
kostnadsposten. 

                                                           
1 Jonsson och Mattsson (2005). 
2 Jonsson och Mattsson (2005) s. 142, Egen bearbetning. 
3 Jonsson och Mattsson (2005). 
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 Administrativa kostnader – innebär de kostnader som förknippas med 
långsiktig planering och operativ styrning av materialflödet. Bland dessa 
återfinns kostnader för den administrativa personalen samt de dator- och 
kommunikationssystem som används. 

 Orderkostnader – är de kostnader som förknippas med hantering av 
inköps- och tillverkningsorder. I ett inköpssammanhang uppstår 
kostnaderna i samband med den hantering som ordern måste genomgå, 
från planering till ekonomi- och inköpsavdelningen. I en 
tillverkningssituation behandlas de kostnader som är förknippade med 
planering, orderutsläpp samt den återrapportering som sker. 

 Kapacitetsrelaterade kostnader – består huvudsakligen av de fasta 
kostnader som är förknippade med tillgängligheten av verksamhetens 
anläggningar, fordon, maskiner och personal och påverkas i vilken 
utsträckning dessa nyttjas.  

 Brist- och förseningskostnader – uppstår när en leverans inte kan 
genomföras i enlighet med de önskemål som kunden angett. Kostnaderna 
som uppstår vid brist eller försening är ofta svåra att uppskatta eftersom 
de aktiviteter som tillkommer pågrund av dessa omständigheter varierar 
från fall till fall. 

 Miljökostnader – är ofta svåra att uppskatta då effekterna är av långsiktig 
natur. Utvärderingar som sker i samband med val av transport och 
emballering måste ta hänsyn både till den direkta påverkan som uppstår 
men även försöka kalkylera med den indirekt påverkan valet ger upphov 
till. 

Materialanskaffningen påverkar ett flertal av logistiksystemets kostnader. Fokus har 
tidigare varit riktat mot att minska inköpspriset i största möjliga mån utan att någon 
större hänsyn har tagits till den totala kostnaden för anskaffningen av materialet. Inköpt 
material står ofta för en stor del av den tillverkade produktens slutgiltiga kostnad, vilket 
gör det viktigt att försöka minska den totala kostnaden som kan härledas till materialet1.  

   

                                                           
1 Jonsson (2008). 
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Inköpskostnaderna har en direkt koppling och påtaglig påverkan på företagets vinst. En 
förhållandevis marginell förändring av kostnaderna i samband med anskaffandet av 
material medför en stor förändring av företagets vinst1. Det är vanligt att kostnaderna i 
samband med anskaffning av material illustreras som ett isberg, Figur 4.7, där endast 
inköpspriset är synligt vid första anblicken och resterande kostnader ligger dolt under 
vattenytan2. 

 

 
Figur 4.7 – Totala kostnaden för materialanskaffning3 

4.3.3 Kapitalbindning 
Vid investering i tillgångar binds verksamhetens kapital i dessa objekt, vilket har en 
negativ påverkan på företagets kassaflöde och betalningsförmåga. Tillgångarna delas 
brukligt in i anläggnings- och omsättningstillgångar. Det material som flödar i 
logistiksystemet utgör delar av omsättningstillgångarna och har således direkt påverkan 
på företagets totala kapitalbindning4. Kapitalkostnaden ses som bortfallet av möjliga 
intäkter på grunda av att kapitalet är låst i tillgångar. Kapitalkostnaden uttrycks vanligen 
som en kalkylränta som motsvarar företagets bästa förräntningsalternativ eller det 
förräntningskrav som ställs på övriga investeringar5. Att binda kapital i 
omsättningstillgångar har både direkt och indirekt inverkan på en verksamhets 
lönsamhet. En direkt koppling uppstår i samband med de kostnader som genereras 
medan en indirekt anknytning fås då kapitalbindning även har påverkan på företagets 
leveransservice6.  

Ett tillverkande företag har i olika delar av verksamheten artiklar och produkter som är 
uppbundna av olika aktiviteter. Värdet av dessa artiklar ökar i och med att de passerar 
genom tillverkningsprocessen7, Figur 4.8. En ökning av värdet sker även vid varje 
hanteringsmoment av den färdiga produkten vilket ger en ökad kapitalbindning som 
följd8. 

                                                           
1 Storhagen (2003). 
2 Jonsson (2008). 
3 Jonsson (2008) s. 357, Egen bearbetning. 
4 Jonsson och Mattsson (2005). 
5 Oskarsson et al. (2004). 
6 Jonsson och Mattsson (2005). 
7 Lumsden (2006). 
8 Storhagen (2003). 
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Figur 4.8 – Principiellt utseende av ett finansiellt lager1 

Det finns ett antal olika angreppspunkter för att reducera det finansiella lagret och 
därmed även kapitalbindningen. Lumsden2 föreslår att; 

 förskjuta inleveransen framåt i tiden – vilket medför att tiden som 
materialet lagerhålls förkortas samt att behovet av lagerytor minskas. Det 
krävs dock en pålitlig leverantör som levererar utifrån de krav som ställs 
på punktlighet.  

 reducera inköpspriser – vilket minskar inleveransvärdet och därmed 
värdet på de material som hålls i lager. 

 senarelägga produktionsstarten – vilket fördröjer värdeökningen av det 
material som hålls i lager och i förlängningen även möjliggöra en 
förskjutning av inleveransen. 

 förkorta tillverkningstiden – vilket är ett effektivt sätt att minska 
kapitalbindningen. Detta kan göras genom att minimera icke 
värdeskapande tid i processen alternativt förändra hur arbetsmomenten 
utförs rent produktionstekniskt. 

 sänka förädlingsgraden – vilket innebär att företaget minskar sin egen 
förädling av produkten innan den säljs vidare, för att sänka den egna 
kapitalbindningen. 

 senareläggning av dyr värdeaddering – detta kräver att produkten är 
konstruerad för denna typ av förfarande, en metod som möjliggör 
montering i ett sent skede av artiklar med högt värde. 

 tillverka mot order – kapitalbindningen minskas genom att produktionen 
sker mot faktiskt behov, vilket eliminerar de produkter som hålls i lager 
och som inte har någon kund.  

 minska värdet av färdigvarulagret – detta kan genomföras genom att inte 
överföra de omkostnader som förekommer i verksamheten på den 
enskilda produkten alternativt reducera kostnaden för lagerhållningen. 

 korta tiden i lager för produkterna – vilket kan göras genom att använda 
system som förkortar genomloppstiden i färdigvarulagret. 

Oftast används en kombination av ovanstående. Störst enskild effekt fås dock om en 
minskning görs av de antal artiklar som förvaras i färdigvarulagret samtidigt som tiden 

                                                           
1 Lumsden (2006) s. 186, Egen bearbetning. 
2 Lumsden (2006). 
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dessa artiklar tillbringar i färdigvarulagret reduceras. Detta då det är vid detta tillfälle 
som produkten har det största värdet1. 

Materialkostnaden ur ett projektperspektiv består i huvudsak av transportkostnaden i 
samband med transporten av materialet till projekten, inköpspriset för det anskaffade 
materialet samt kostanden för den lagring av material som sker på projektplatsen2. I den 
totala lagringskostnaden ingår kapitalkostnaden för det lagerförda materialet, 
servicekostnader, administrativa kostnader, platskostnader och riskkostnader, se Figur 
4.9. 

 

 

Figur 4.9 – Totala kostnader för lagring3 

I samband med anläggningsprojekt är det oftast troligt att projektlagerkostnaderna 
domineras av kapitalkostnader samt riskkostnader då konventionella och permanenta 
lager saknas4. Till riskkostnader räknas kostnader som uppstår i samband med skador, 
stöld och svinn, dessa benämns ofta som s-kostnader, samt kostnader som uppkommer 
vid en eventuell omlokalisering av materialet5. 

4.4 Mäta lager 
Lagrets funktion finns för att tillgodose den övertiden fördelade efterfrågan av detaljer. 
Antalet detaljer i lager minskar i den takt som de efterfrågas vilket innebär att lagret 
måste fyllas på med nya artiklar för att tillgodose framtida behov. Ett lager delas 
principiellt upp i ett omsättningslager samt ett säkerhetslager. Lagernivån i den del av 
lagret som utgör omsättningslagret, varierar hela tiden inom de ramar som ges av de 
inleveranser och lageruttag som sker medan säkerhetslagret hålls på en konstant nivå för 
att täcka eventuella avvikelser i planerade in- respektive utleveranser6. 

Den genomsnittliga lagernivån, om ett antagande görs att förbrukningstakten är jämnt 
fördelad över tiden, kan beskrivas som medelvärdet av maximilagret och minimilagret 

                                                           
1 Lumsden (2006). 
2 Wallström (2010). 
3 Storhagen (2008) s.130, Egen bearbetning. 
4 Wallström (2010). 
5 Norberg et al. (2007). 
6 Lumsden (2006). 
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där maximilagret är summan av minimilagret plus orderkvantiteten, Formel 1. Om inget 
säkerhetslager hålls är minimilagret noll, vilket medför att genomsnittslagret då är halva 
inköpskvantiteten1, 2. 

 

Formel 1 – Genomsnittslager | Alternativ 1 

Där maxlagret beskrivs som: 

Formel 2 – Maxlager 

Det genomsnittliga lagret kan även beskrivas som3: 

Formel 3 – Genomsnittslager | Alternativ 2 

 

För att jämföra kapitalbindningen mellan olika lager samt uppbundet kapital över tid 
lämpar det sig bättre att använda lagrets omsättningshastighet (LOH) än kapitalbindning 
i absoluta tal. Lagrets omsättningshastighet ger en beskrivning av hur många gånger per 
år den genomsnittliga lagerkvantiteten omsätts4. Måttet beskriver sambandet mellan 
ledtiden och kapitalbindningen i ett tillverkande företag. För positiv påverkan på lagrets 
omsättningshastighet, då ett högt värde på lageromsättningshastigheten eftersträvas, bör 
ledtiden hållas så kort som möjlig. Detta då den har en direkt påverkan på 
omsättningshastigheten. Eventuella lager påverkar även dem omsättningshastigheten 
och bör därför placeras tidigt i förädlingskedjan för att hålla ned kapitalbindningen5. 

Beräkningarna kan genomföras för varje enskild artikel men oftast är det intressantare 
att beräkningarna görs för en grupp av artiklar alternativt för samtliga lagerförda 
artiklar, Formel 4. I detta fall används värdet av genomförda utleveranser under en 
tidsperiod uttryckt som kostnad sålda varor och den genomsnittliga kapitalbindningen, 
Formel 5. För att ett korrekt resultat ska erhållas är det viktigt att samma 
värderingsprincip tillämpas för såväl värdet av de utlevererade produkterna som de i 
lager bundna artiklarna. Skulle utlevererat värde beskrivas av försäljningspriset skulle 
en prishöjning innebära en ökad omsättningshastighet utan att det genomsnittliga lagret 
förändras vilket är felaktigt6. 

 

Formel 4 – Lagrets omsättningshastighet 

                                                           
1 Segerstedt (2008). 
2 Storhagen (2003). 
3 Lumsden (2006). 
4 Jonsson och Mattsson (2005). 
5 Lumsden (2006). 
6 Jonsson och Mattsson (2005). 
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Formel 5 – Genomsnittlig kapitalbindning 

 

Den genomsnittliga liggtiden är det inverterade värdet av lagrets omsättningshastighet, 
Formel 6, och ger ett resultat som beskriver antalet år som materialet i genomsnitt 
lagras. Ett mer användbart mått fås om resultatet multipliceras med 52 alternativt 365 
vilket ger den genomsnittliga liggtiden i veckor respektive dagar istället. En annan 
möjlighet är att multiplicera resultatet med antalet tillgängliga produktionsdagar som 
finns under ett år1. Vid en ökning av lageromsättningshastigheten minskar den 
genomsnittliga liggtiden och vice versa2. 

 

Formel 6 – Lagrets genomsnittliga liggtid 

 

4.4.1 Mäta lager i projekt 
Att fastställa antalet lagerperioder eller Periods In Stock (PIS) är ett sätt att mäta 
materialflödet i ett projekt. Lagerperioder anger hur många tidsperioder som ett visst 
material lagras och är tänkt att användas för utvärdering av lager, leverantörer och 
projekt. Måttet är huvudsakligen till för att identifiera eventuella flaskhalsar som 
förhindrar ett effektivt materialflöde och ger inget operativt stöd då det fastställs efter 
det att materialförbrukningen har skett. Lagerperioder för ett angivet material beräknas 
enligt följande3: 

 

 

Formel 7 –    för första perioden,   

 

Formel 8 –    för efterföljande perioder,    

 = Tidsperiod 
= Leveransnummer  period  
= Antal leveranser tidsperiod  
= Antal levererat material av leverans  period  

 
 

 

                                                           
1 Segerstedt (2008). 
2 Jonsson och Mattsson (2005). 
3 Norberg et al. (2007). 
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Medellagret beräknas enligt följande vid användandet av lagerperioder. 

 

Formel 9 – Medellager under tidsperioden 

 = Medellager under tidsperioden för aktuellt material 
 = Totalt antal perioder, summan av antalet ligg- och inbyggnadsperioder 

 

För att beräkna antalet lagerperioder krävs information om; materialets leveransdatum, 
inbyggnadsstart och slut datum. För att även möjliggöra beräkningar gällande 
lagerkostnader samt insamla underlag till leverantörsuppföljning erfordras även 
information om; orderdatum, önskat leveransdatum, material, mängd, kostnad för 
material, kostnad för transport och order som faktureras och betalningsvillkor1. 

För att beräkna projektlagrets kostnad fastställs antalet lagerperioder och en 
projektlagerränta samt materialpris appliceras i enlighet med Formel 10. Beräknandet av 
denna kostnad är tänkt att fungera som ett beslutsunderlag för att minska den totala 
kostnaden i materialflödet. 

 

 

Formel 10 – Projektlagerkostnad 

 = Projektlagerränta 
 = Materialpris 

Medellager från första leverans till avslutad inbyggnad
Medelrestlager, återstående antal
Tidsperiod när sista inbyggnad sker
Tidsperiod när första leverans sker
Tidsperiod när projektet avslutas eller när resterande material 
transporteras från projektet

 

Här används en projektlagerränta som där hänsyn tas till projektens begränsade 
varaktighet vilket även begränsar lagringen av material. Lagerhållningsräntan eller i det 
här fallet projektlagerräntan är tänkt att som ett procentuellt påslag ge täckning för den 
totala kostnaden för lagringen av materialet. Vid fastställandet av projektlagerräntan är 
det önskvärt att materialhistorik från ett flertal projekt finns tillgängligt, för att främst 
kunna bedöma riskkostnaderna. Den lagerhållningsränta som används traditionellt inom 
industrin bygger på lager som har upprättats för att bestå över en längre tidsperiod och 
med avsikt att en planerad återfyllnad av lagret sker. Detta medför att beräkningarna av 

                                                           
1 Norberg et al. (2007). 
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lagerhållningsräntan kan ske på årsbasis, vilket inte är fullt användbart i sammanhanget 
med tidsbegränsade projekt1. 

Inom den traditionella industrin är lageromsättningshastighet ett frekvent använt mått 
som ger en bild av hastigheten på materialflödet. Att översätta mått från verksamheter 
med permanenta lager och applicera dessa på en projektbaserad verksamhet resulterar 
inte alltid i ett mått som kan anses relevant. Skulle lageromsättningshastigheten 
beräknas för ett projektlager där utleverans per år skulle motsvaras av 
projektförbrukningen och den genomsnittliga kapitalbindningen motsvaras av 
medellagret under tidsperioden, skulle detta få som följd att det genomsnittliga lagret 
skulle påverka omsättningshastigheten på ett icke önskvärt sätt. Detta fås om 
produktiviteten i projektet sjunker och medför att genomsnittslagret minskar som i sin 
tur resulterar i att omsättningshastigheten ökar. Genomsnittslagret kommer att gå mot 
det genomsnittliga lagret för inbyggnaden vid stora värden på inbyggnadsperioden2. 

 

Formel 11 – Omsättningshastigheten i projekt 

 

4.5 Leverantörsrelationer 
Materialförsörjningen har en avgörande betydelse för en verksamhets 
konkurrensförmåga. Leverantörerna till en verksamhet har en direkt inverkan på 
kvaliteten på de produkter som produceras samt stor inverkan på företagets förmåga att 
upprätthålla en hög leveransservice. Att vissa variationer med avseende på levererad 
kvalitet, kvantiteter, leveranstider och leveransprecision är i regel oundvikligt. Ett sätt 
att reducera inslaget av variation kan vara att öka samarbetet och förbättra 
informationsutbytet. Betydelsen av ett mer integrerat förhållningssätt med 
partnerskapsliknande relationer har under senare år uppmärksammats som ett sätt att 
öka effektiviteten i försörjningskedjan. Denna utveckling har medfört att 
leverantörsbasen hos företagen har reducerats för att uppnå ett bättre samarbete med de 
kvarvarande leverantörerna3.  

Ett traditionellt förhållningssätt mellan kund och leverantör utgöras ofta av ett 
partsförhållande. I detta fall konkurrerar de olika parterna, kund och leverantör, om den 
vinstmarginal som finns i försörjningskedjan. Det den ena parten får betala mer gynnar 
den andra parten i form av ökad vinst. Detta är ett kortsiktigt förhållningssätt och avser 
oftast endast en affär i taget. Kommunikationen mellan leverantören och kunden sker 
oftast begränsad till verksamheternas säljare och inköpare. Denna typ av relation 
kännetecknas av4: 

 Det råder ett konkurrensförhållande mellan kund och leverantör. 

 Det handlar om att vinna eller förlora för båda parter. 

 Motpartens styrkeposition försöker i stor utsträckning reduceras. 

                                                           
1 Wallström (2010). 
2 Norberg et al. (2007). 
3 Jonsson och Mattsson (2005). 
4 Ibid. 
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Denna typ av förhållningssätt skapar inte några bra förutsättningar för att uppnå en 
effektivare försörjningskedja som bygger på förekomsten av samverkan mellan de olika 
parterna. Till skillnad från det traditionella partsförhållandet syftar skapandet av 
partnerskapsrelationer till att utveckla förhållandet mellan leverantör och kund. Detta är 
influerat av den japanska produktionsfilosofin och är en förutsättning för ett fungerande 
Just-in-time system. En frekvent kontakt hålls mellan kund och leverantör, och omfattar 
även andra berörda personer utöver de inblandade företagens försäljare och inköpare. 
Förhållningssättet präglas av försök att skapa en intim samverkan och karaktäriseras 
av1: 

 Ett partnerskapförhållande är grundlagt mellan kund och leverantör. 

 Det finns ett utvecklat vinna – vinna synsätt från båda parter. 

 Samarbetet syftar till att öka försörjningskedjans samlade konkurrenskraft 
och den totala effektiviteten. 

Framgångsrika partnerskapsrelationer bygger på långsiktighet och att ett beroende 
förhållande skapas mellan de inblandade parterna. Detta ger stöd åt att se 
försörjningskedjan ur ett helhetsperspektiv samtidigt som den flödesorientering som 
karakteriserar ett effektivt logistiksystem gynnas2. 

4.6 Lean 
Lean production är en japansk produktionsfilosofi med mål att producera produkter med 
högsta kvalitet till lägsta kostnad och med kortast ledtid. För att uppnå detta försöker 
allt elimineras i verksamhetens processer som inte tillför den slutgiltiga produkten något 
värde. Det handlar om att skapa lösningar som fokuserar på kundens behov och utifrån 
detta utnyttja befintliga resurser optimalt3. 

4.6.1 Slöseri 
Förekomsten av dessa icke värdeskapande aktiviteter går att härleda till samtliga 
processer i en verksamhet, oberoende av om det handlar om en produktionsprocess, 
planering och verkställandet av en service eller någon av de övriga huvud- och 
stödprocesserna som är förekommande i en verksamhet4. 

Författaren har utifrån Liker5, Segerstedt6 och Lumsden7 sammanfattat åtta olika 
kategorier av slöseri som vanligen återfinns i en verksamhets affärs- eller 
tillverkningsprocess. 

 Överproduktion – produktionen av artiklar sker utan att efterfrågan från 
kunden finns, en order på de producerade artiklarna saknas. Denna typ av 
slöseri fås även då produktionen sker tidigare än vad som krävs. 
Överproduktion genererar onödiga kostnader för personal, lagring och 
transporter och ses som en primär källa även till andra former av slöseri. 

 Väntan – denna typ av slöseri inkluderar den tid som produkten väntar på 
nästa steg i processen, den tid som en maskin av någon anledning står 

                                                           
1 Jonsson och Mattsson (2005). 
2 Ibid. 
3 Segerstedt (2008). 
4 Liker (2004). 
5 Ibid. 
6 Segerstedt (2008). 
7 Lumsden (2006). 
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stilla samt den tid som personalen väntar för att kunna genomföra deras 
arbete. Detta uppkommer ofta som ett resultat av driftstörningar, dåligt 
balanserad produktion eller materialbrist någonstans i produktionsflödet. 

 Onödiga transporter – varor och material transporteras långt och 
ineffektiv både externt och internt i företaget, exempelvis förflyttning till 
och från lager mellan processerna, utan att det tillförs något direkt värde 
till produkten. 

 Överarbete, onödiga arbetsmoment – en högre kvalitet produceras utan 
att det efterfrågas och finns någon som är villig att betala för det. Onödiga 
arbetsmoment föranleder ineffektiv produktion vilket från början orsakats 
av dålig produktdesign. Överarbete kan dock motiveras om det även 
medför en standardisering och förenkling av produktionen. 

 Onödiga lager och buffertar – dessa döljer de problem som finns i 
verksamheten och skapar en falsk trygghet. Att hålla lager är även 
förknippat med en rad kostnader vilket tidigare beskrivits. 

 Rörelse – alla typer av onödiga rörelser den anställda måste genomföra 
för att kunna fullfölja sitt arbete. Det kan handla om rörelse och 
förflyttning i samband med hantering av produkter och letande efter rätt 
verktyg likväl som en onödig rörelse vid montering. 

 Fel, omarbete och kassationer – om defekta artiklar byggs in i den 
slutgiltiga produkten är det en mycket kostsam process att åtgärda 
problemet. Det bör därför undvikas att felaktiga produkter produceras och 
skickas vidare då det skapar kostnader i samband med omarbetning, 
reparationer, förseningar, kassation och kapacitetsbortfall. 

 Outnyttjande av medarbetarnas kreativitet – kunskaper och erfarenheter 
från de anställda tas inte tillvara. Risk finns att bra idéer, möjliga 
förbättringar och utvecklingsmöjligheter går förlorade i och med att 
personalen inte engageras. 

4.6.2 Just‐in‐time 
Med Just-in-time (JIT) avses ett antal verktyg, tekniker och principer som tillsammans 
ses som en av hörnstenarna vid praktiserandet av lean. JIT syftar till att i största möjlig 
utsträckning eliminera de lager som verksamheten förfogar över samt att genom 
ständiga förbättringar förkorta processtiden som krävs för färdigställandet av företagets 
produkter. En sänkning av lagernivåerna tillsammans med en sänkning av 
genomloppstiden skapar ekonomiska fördelar som bidrar till en ökning av 
verksamhetens kapitalomsättningshastighet1. Viss lagerhållning av artiklar förekommer 
dock för att säkerställa förmågan att leverera i tid samt att få systemet att fungera utan 
ständiga störningar2. För att undvika överproduktion härleds produktionen till den 
faktiska efterfrågan, vilket innebär att påfyllnadshastigheten av material initieras av den 
verkliga konsumtionen, inte av prognoser över den förväntade förbrukningen3. 
Materialet ska levereras direkt, vid exakt tidpunkt för att omedelbart förbrukas4. 
Samtidigt som överflödiga lager minimeras strävas det också efter att hålla en effektiv 

                                                           
1 Liker (2004). 
2 Womack et al. (1990). 
3 Liker (2004). 
4 Lumsden (2006). 
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nyttjandegrad av verksamhetens personal och utrustning. Praktiserandet av JIT ska 
tillhandahålla ett effektivt system som möjliggör att rätt produkt, i rätt antal, vid rätt 
tidpunkt levereras till systemets kunder1. 

Utgångspunkten inom traditionell logistik är att optimera mängden material som 
återfinns i materialflödet, Detta sker med avseende på orderkvantiteter, säkerhetslager 
samt leveransservicenivåer2, vilket ofta innebär större och färre leveranser vilket 
motsäger principen med JIT3. I ett JIT-system fokuseras arbetet mot de kärnproblem 
som ligger till grund för att material ansamlas i flödet. Utifrån detta minimeras 
orderkvantiteter och säkerhetslagernivåerna elimineras samtidigt som systemet 
tillgodoser den faktiska efterfrågan4. 

4.6.3 5 S 
Inom lean används 5 S som återkommande metod för att organisera, städa och utveckla 
en produktiv arbetsmiljö. Mycket i metoden handlar om sunt förnuft5, vilken beskrivs 
enligt följande6: 

 Sortera – vilket innebär att det material och de verktyg som används 
sällan eller inte alls sorteras bort från det som används ofta.  

 Systematisera – arrangera det material och verktyg som används ofta på 
ett sätt som gör det lätta att hitta och att de finns lättillgängliga. 

 Städa – för att uppnå och bibehålla god ordning krävs regelbuden 
städning, vilket även ger en generell överblick över rådande situation.  

 Standardisera – skapa rutiner för genomförandet av de första tre S:en. 

 Se till/Skapa vana – upprätthåll rutinerna, säkerställ att de inblandade 
förstår och följer de rutiner som är fastställda. 

 

   

                                                           
1 Liker (2004). 
2 Storhagen (2003). 
3 Krajewski et al. (2007). 
4 Storhagen (2003). 
5 Segerstedt (2008). 
6 Liker (2004). 
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5 Nulägesbeskrivning 
Nedan  följer  en  beskrivning,  utifrån  den  fallstudie  som  har  genomförts,  av  den 
situation som i dagsläget råder på det studerade företaget. Avsnittet syftar till att ge 
en detaljerad och gilltig bild av den granskade processen  från vilken det är möjligt 
att göra generaliseringar och utveckla processen vidare. 

5.1 Huvudprocessen 
Nulägesbeskrivningen tar sin utgång i företagets huvudprocess. Huvudprocessen 
granskas ur ett materialförsörjningsperspektiv för att utifrån den undersöka var i 
processen det förekommer aktiviteter som har direkt påverkan på 
materialförsörjningsprocessen till kontaktledningsprojekten. 

Företagets huvudprocess delas in i två olika delprocesser, anbudsprocessen som 
sträcker sig från marknadsföring till kontraktsskrivning, de fyra övre aktiviteterna i 
Figur 5.1, samt leveransorderprocessen, de nedre sex aktiviteterna i Figur 5.1, som 
innefattar och behandlar själva genomförandet av det från kunden beställda åtagandet.  

 

 

Figur 5.1 – Verksamhetens huvudprocessen 

5.1.1 Anbudsprocessen 
I inledningsskedet av anbudsprocessen avgörs det om en inkommande förfrågan anses 
som intressant att arbeta vidare med eller inte. En utredning görs även om det finns 
resurser tillgängligt, i första hand internt men även externt, till att genomföra arbetet 
under den tidsperiod som anges i förfrågningsunderlaget. Ses förfrågan som intressant 
och möjlig att genomföra inleds ett arbete som senare resulterar i att ett anbud lämnas 
in. Som en del i skapandet av anbudet kalkyleras kostnaden för de material och resurser 
som krävs inom respektive teknikslag för att genomföra det tänkta projektet i enlighet 
med beställningsunderlaget. 

Till kalkyleringsarbetet används MAP Kalkyl, ett kalkylprogram som utformats för 
projektorienterade verksamheter. I kalkylprogrammet har så kallade receptposter 
skapats i enlighet med Trafikverkets standardtypritningar, ritningar som används vid 
projektering och byggnation av de olika kontaktledningssystemen. Varje receptpost är 
uppbyggd av materialdetaljer från en materialdatabas som är en del i programmet. 
Materialdatabasen uppdateras kontinuerligt med aktuella priser och artikelförändringar 
från bland annat Trafikverket Materialservice. Detta medför att ett utförligt underlag 
skapas redan i anbudsskedet över det material som kommer att erfordras vid 
genomförandet av ett arbete. Det krävs dock att den som kalkylerar lägger ned den extra 
tid som erfordras för att skapa en komplett kalkyl innehållande allt material, samt att 
programmets funktioner används korrekt, för att resultatet ska kunna användas effektivt 
i ett senare skede i processen. 
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Möjligheten att använda anbudskalkylen även i senare skeden är förhållandevis ny 
företeelse som ännu inte implementerats till fullo. MAP Kalkyl har används tidigare 
men då som lokala installationer knuten till respektive kalkylator. Numera är 
applikationen installerad som en del i företagets nätverk där samtliga användare av 
programmet har tillgång de gemensamma databaserna som utgör grundstommen i 
programmet. De tidigare lokala installationerna medförde att de som kalkylerade hade 
sina egna tillvägagångssätt och metoder hur materialet presenterades i kalkylen. 
Material infogades ofta manuellt utan koppling till någon databas, då de databaser som 
fanns att tillgå ofta var inaktuella eftersom även dessa var en del av den lokala 
installationen. Material klumpades även samman och gavs beteckningen Diverse 
material tillsammans med ett pris utan vetskap för övriga inblandade vad denna post 
kunde tänkas innehålla. De varierande tillvägagångssätten resulterade i att den 
materialsammanställning som i programmet är möjlig att generera var oanvändbar. Det 
fanns heller inget gemensamt receptregister att tillgå, utan ofta användes egengjorda 
recept alternativt tidigare gjorda kalkyler som underlag vid räknandet av nya anbud. 

5.1.2 Leveransorderprocessen 
Leveransorderprocessen behandlar det olika genomförandestegen vid verkställandet av 
ett åtagande. Det vill säga från det att ett projekt inleds tills det att den färdiga 
produkten, resultatet av projektet, överlämnas till kunden. Ur ett 
materialförsörjningsperspektiv sker den största delen av de aktiviteter som är 
förknippade med materialanskaffningen i det steg som benämns Inköp och 
Materialförsörjning. Inköp och Materialförsörjningssteget i leveransorderprocess bryts 
ned och beskrivs mer utförligt nedan under rubrik 5.4 – Materialförsörjningsprocessen. 
Vissa undantag finns dock då det handlar om material där vetskap finns att det råder 
extremt långa leveranstider. Detta material, som ofta också är detaljer av stor vikt för 
det färdiga systemet, planeras och beställs om möjligt redan i Projektuppstartsskedet för 
att det ska finnas tillgängligt inom de tidsramar som projektet förutsätter. Det 
förekommer att Trafikverket i detta skede kallar till ett uppstartsmöte för att informera 
och diskutera kring förutsättningarna för genomförandet av projektet, där 
materialförsörjningen är en diskussionspunkt. Materialservice är vanligtvis en av de 
parter som är kallat till detta möte. Det inledande uppstartsskedet uppfattas ibland som 
otillräckligt då liten tid finns till förfogande från det att klartecken för genomförande 
ges till dess att byggnationen av anläggningen ska starta. Detta medför att projekten får 
en oönskat kort startsträcka. Trafikverket, vilken oftast är beställaren, är de som 
bestämmer när ett arbete kan genomföras i deras anläggningar. Under projektuppstarten 
sker även planering för den etablering som krävs i samband med genomförandet av 
projektet. 

I leveransorderprocessen finns även utrymme för Konstruktion och Utveckling vilket i 
kontaktledningssammanhang är förhållandevis ovanligt. Detta steg inkluderas när ett 
projekt omfattar en totalentreprenad, det vill säga ett projekt där även projektering och 
planering av hur den givna sträckan ska uppföras för att nå de krav som ställs från 
beställaren är en del i projektet. Nio av tio kontaktledningsprojekt är 
utförandeentreprenader där ingen projektering krävs av utföraren. Ansvaret för att 
projekteringen genomförs och kontrolleras hamnar då hos beställaren. 

5.2 Projekten 
Projekten som behandlas i detta arbete är kontaktledningsprojekt som befinner sig inom 
affärsområdet för Järnvägsentreprenader hos Balfour Beatty Rail AB. 
Kontaktledningsprojekten bedrivas antingen som enskilda projekt alternativt som en del 
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i en större helhet där flera teknikslag är inblandade. Inom affärsområdet för 
Järnvägsentreprenader återfinns kompetens för att utföra arbeten inom teknikområdena 
ban och elektrifiering samt resurser med kunskap för de huvud- och stödfunktioner som 
krävs för att driva projekten. 

För genomförande av projekten bemannas dessa med resurser från en linjeorganisation, 
Figur 5.2. Bemanningen sker med hänsyn till projektets storlek samt vilken eller vilka 
kompetenser som krävs för att genomföra det planerade åtagandet. Avses ett BEST-
projekt inkluderas även resurser från affärsområdet Signal och tele. 

 

 

Figur 5.2 – Organisationsschema för affärsområdet järnvägsentreprenader 

Kontaktledningsprojekten, fristående eller som del i ett större projekt, kan delas in i 
olika kategorier med avseende på om det handlar om nybyggnations- eller 
ombyggnationsprojekt alternativt projekt för genomförandet av standardförbättrande 
åtgärder. Vilken typ av projekt det rör sig om påverkar hur projektet genomförs vilket i 
sin tur avspeglas i förutsättningarna och kraven som ställs på materialförsörjningen. 
Även varaktigheten på projekten påverkar materialförsörjningsprocessen. Varaktigheten 
kan variera från några månader till flera år. Att materialförsörjning och produktion sker 
på ett effektivt sätt är av stor vikt ur konkurrenssynpunkt då materialkostnaden i ett 
kontaktledningsprojekt utgör cirka 60 procent av ordersumman. Denna höga andel 
medför att det ges mindre utrymme för misstag som är relaterade till själva utförandet 
av projektet, däribland låg produktivitet vid produktion samt kostnader knutna till dålig 
planering och hantering av materialet. 

Vid nybyggnationsprojekt kan produktionen ske efter ett förutbestämt mönster. Olika 
moment genomförs strategiskt för att arbetet ska verkställas så effektivt och resurssnålt 
som möjligt. Det är även i dessa projekt viktigt att rätt material finns tillgängligt på de i 
produktionen ingående arbetsfordon för att produktionen ska fortlöpa utan avbrott. 
Avsaknad av material ett stopp i produktionen tills det saknade materialet har inhämtas 
från upplagringsplatsen. Eftersom produktionen består av ett antal arbetsfordon som 
bildar en produktionskedja så drabbar avbrottet inte bara det arbetsfordon där 
materialbrist råder utan även de andra fordon som tillhör produktionskedjan och som 
befinner sig på spåret vid tillfället. Övriga fordon kan dels vara beroende av det arbete 
som ska utföras av det fordon som orsakat avbrottet alternativt att de måste avbryta sitt 
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pågående arbete för att möjliggöra framkomlighet för det fordon som ska tillbaka till 
upplagringsplatsen. Ibland finns dock alternativet att senarelägga arbetet då 
nybyggnationsprojekten ofta sträcker sig över en längre tidsperiod och ger en större 
tillgång till anläggningsplatsen där arbetet utförs än vid ombyggnations- och 
standardförbättringsprojekt . Detta gör att en möjlighet finns att vid ett senare tillfälle gå 
tillbaka för att färdigställa ett tidigare påbörjat arbete som inte avslutats för att rätt 
material inte funnits disponibelt vid första tillfället. Att åka tillbaka för att färdigställa 
vid ett senare tillfälle är dock kostsamt och bör i största möjliga mån undvikas då det 
resulterar i en lägre produktivitet än vad som egentligen är nödvändigt. 

Storleken på ett nybyggnationsprojekt och mängden material som hanteras varierar över 
tid. Vid slutfasen av en nybyggnation når projektet en mer arbetsintensiv period som 
ställer högre krav på materialförsörjningen. Detta sker i samband med att den nya 
bandelen ska kopplas samman med det befintliga järnvägsnätet. Under denna period ska 
alla inblandade teknikslag genomföra de arbeten som krävs för att koppla samman den 
nya bandelen med det befintliga järnvägsnätet. Beroende på åtagandets utformning kan 
det vara ett flertal konkurerande aktörer inblandande, detta sker om de arbeten som ska 
utföras inom respektive teknikområde har upphandlats individuellt. 
Inkopplingsperioden är vanligtvis förlagd till sommaren då andelen godstrafik är mindre 
i järnvägsnätet. Sträckan där arbetet ska utföras är då totalavstängd, det vill säga att 
ingen tågtrafik framförs på bandelen under den givna tidsperioden. Det krävs i detta 
skede att tidplanen följs då det är trångt på spåret och effekten av förseningar får 
konsekvenser för samtliga inblandade teknikslag.  

Ombyggnations- och standardförbättringsprojekt innebär näst intill en fördubbling av 
den fysiska materialhanteringen, då det i anläggningen befintliga materialet ska 
demonteras och skrotas samtidigt som nytt material ska monteras och ersätta det gamla. 
Arbetet i spår är vid ombyggnations- och standardförbättringsarbeten förlagt till så 
kallade disptider, tider när spåret disponeras och som är avsatta för arbete då trafiken på 
spåret är avstängd. Genomförandet vid denna typ av arbeten innebär att materialet 
metodiskt byts ut och anläggningen därefter återställs inom den givna tidsramen. Detta 
för att anläggningen åter ska vara brukbar och spåret trafikeras när den begränsade 
disptiden är slut. Skulle den givna tiden överträdas föreligger dryga böter. Detta innebär 
att vid utförandet av dessa projekt är det av ännu större vikt att rätt material i rätt 
kvantiteter finns tillgängligt på arbetsfordonet för att produktionen ska fortlöpa utan 
avbrott, då möjligheten att färdigställa ett påbörjat arbete vid ett senare tillfälle inte 
finns. 

5.3 Leverantör 
Järnvägsspecifikt material tillhandahålls idag endast av Trafikverket Materialservice. 
Detta medför att de järnvägsentreprenörer som vill verka på den svenska marknaden är 
bundna att anskaffa det järnvägsspecifika materialet, som är ett krav för viss typ av 
byggnation i Trafikverkets järnvägsnät, från denna leverantör. 

”Med järnvägsspecifikt material avses system och komponenter som den 
teknikansvarige bedömer erfordrar prövning och godkännande för 
användning i det järnvägsnät som förvaltas av Banverket 
[Trafikverket].”1 

                                                           
1 Trafikverket1 (2010). 
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När det handlar om kontaktledningsprojekt utgör järnvägsspecifikt material huvuddelen 
av det material som används. Det enda som i dagsläget tillåts att upphandlas för 
installation i samband med kontaktledningsprojekt från annan leverantör än 
Trafikverket Materialservice är viss typ av kablage. 

5.3.1 Trafikverket Materialservice 
Följande  stycke  är  en  sammanfattning  av  den  information  som  finns  att  tillgå  på 
Trafikverket  Materialservice  hemsida1  tillsammans  med  information  som  har 
förvärvats  i  samband med  det  studiebesök  som  genomförts.  Sammanfattningen  är 
tänkt att ge en bild av Trafikverket Materialservice uppdrag samt de förhållningssätt 
de arbetar utifrån. 

Trafikverket Materialservice har som vision att vara det bästa alternativet när det gäller 
försörjning av järnvägsspecifikt material på den nordiska marknaden. Detta innebär en 
utmaning att med god framförhållning förstå och kunna tillgodose kundens behov i alla 
moment som rör materialförsörjning till järnvägsanläggning. Trafikverket 
Materialservice har ett uppdrag från den svenska staten som innebär att de ansvarar för 
försörjningen till den svenska järnvägsmarknaden med järnvägsspecifikt material 
oberoende av entreprenör. Det ingår i deras åtaganden att i första hand säkerställa 
materialförsörjningen till Trafikverkets samtliga anläggningar till lägsta möjliga 
kostnad, samt i andra hand även förse externa spårägares behov av järnvägsmaterial. 

Trafikverket Materialservice verkar konkurrensneutralt, vilket ska ge samtliga 
entreprenörer lika förutsättningar, och ansvarar samt samordnar flödet i hela 
logistikkedjan från tillverkare, leverantör och speditör till entreprenör. Detta gäller både 
till planerade behov i entreprenader såsom nyinvesteringar, anläggningsförbättrande 
åtgärder och drift och underhåll, likväl som till oplanerade behov i samband med 
felavhjälpande insatser. För att detta ska vara möjlig krävs en kontinuerlig dialog mellan 
Materialservice och dess kunder. Vid behov av att säkra materialförsörjningen till ett 
specifikt arbete bör prognoser lämnas från kunden till Materialservice i god tid med 
hänsyn till redovisade ledtider. Materialservice tillhandahåller och uppdaterar 
kontinuerligt aktuella ledtider på material som inte lagerförs, för vissa typer av material 
krävs kontakt med Materialservice då leveranstider endast lämnas på förfrågan. Vid 
beställning av större volymer av artiklar som normalt inte lagerförs kan de bli aktuellt 
att en leveransplan upprättas.  

Materialservice har som mål att upprätthålla en leveransprecision på 95 procent. 
Leveransprecisionen beskriver förmågan att leverera på avtalad tidpunkt och beräknas 
hos Materialservice på antalet komplett levererade orderrader. Den avtalade tidpunkten 
är det datum som fastställts i samband med ordererkännandet som fås från 
Materialservice, alternativt det första datum som lämnats om den beräknade 
leveranstiden varit okänd vid tidpunkten för ordererkännandet. Det finns även mål för 
vilken servicegrad som bör upprätthållas. Målet är i dagsläget att 85 procent av de 
material som beställs av Materialservice kunder ska finnas tillgängligt i lager. Tyvärr är 
det inte alltid dessa mål uppnås, vilket i stor utsträckning sker när belastningen på 
Materialservice är som högst. Detta är en kritisk period även för Materialservice kunder, 
vilket göra att förseningarna medför stora problem. Statistik över hur Materialservice 
uppnår de mål som är fastställada redovisas i Bilaga 1 och 2.  

                                                           
1Trafikverket2 (2010). 
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I Materialservice tjänster ingår det även att på ett kostnadseffektivt sätt upphandla för 
det beställda materialet till önskad leveransadress i enlighet med de leveransklausuler 
som tillämpas. Materialservice erbjuder även akuta leveranser till samtliga arbeten som 
utförs på Trafikverkets uppdrag, dygnet runt, alla årets dagar med förutsättning att det 
aktuella materialet finns tillgängligt. I tjänsteutbudet erbjuds även statistik och viss 
uppföljning på det material som levereras till respektive projekt. Ett krav för att detta 
ska fungera är att det avtalsnummer som tilldelas respektive projekt anges vid 
beställning. 

Det finns faktorer hos Materialservice som har påverkan på materialförsörjningen till 
deras kunder, där Balfour Beatty Rail AB är en av dem. Som så många andra företag 
har Materialservice svårt att prognostisera kommande behov, det är ett antal faktorer 
som spelar in och försvåras av att den interna kommunikationen mellan de olika 
enheterna inom Trafikverket inte alltid är den bästa. Prognoserna avser cirka 400 olika 
artiklar som anses vara strategiskt viktiga, ofta har dessa artiklar långa ledtider eller 
komplicerade tillverkningsprocesser. Bland prognosartiklarna återfinns bland annat 
kontaktledningsstolpar, kontaktledningsbryggor, sugtransformatorer, aluminium lina, 
kontakttråd, kopparlina och vissa kraftkablar. 

5.4 Materialförsörjningsprocessen 
Det material som används i kontaktledningsprojekten beställs till respektive projekt 
direkt från leverantören. Inget material till projekten återfinns i dagsläget i något lager 
som administreras av Balfour Beatty Rail AB. Det inträffar dock att material kvarstår då 
projekten avslutas, överblivet material packas och transporteras då till nästa projekt i de 
fall det anses vara ekonomiskt fördelaktigt. 

Inköpsavdelningens roll i samband med materialförsörjningen till verksamhetens 
kontaktledningsarbeten är i dagsläget förhållandevis liten. De operativa inköpen som 
görs av material sköts normalt av arbetsledare i respektive projekt utan någon större 
inblandning av inköpsavdelningen. Inköpsavdelningens roll i kontaktledningsprojekt 
handlar mer om att förhandla fram avtal för lokaler, upplagringsplatser, hyra av 
maskiner och arbetsbodar i samband med etableringen av projektet. 

Materialförsörjningsprocessen, visualiseras i Figur 5.3, är en av författaren konstruerad 
skapelse som syftar till att beskriva och ge en tydligare bild av vad som sker i projekten 
med avseende på inköp och de olika aktiviteter som är förknippade med 
materialförsörjningen till kontaktledningsanläggningen. Processen bryts ned och 
beskrivs i ett antal underliggande aktiviteter som förklaras nedan under respektive 
rubrik. 

 

 
Figur 5.3 – Materialförsörjningsprocessen 
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5.4.1 Beställningsunderlag 
Arbetsledaren, som är den person som i ett kontaktledningsprojekt ansvarar för att rätt 
material finns tillgängligt, utgår i dagsläget från typritningar och de bygghandlingar 
som tillhandahålls av beställaren eller från projektören för att kunna specificera vilket 
material som ska beställas. Detta innebär ett omfattande och tidskrävande arbete då det 
är många dokument och ritningar som ska gås igenom. Detta förfarande är delvis en 
upprepning av det arbete som görs i anbudsprocessen då materialet detaljredovisas för 
att frambringa den kostnad som en eventuell materialanskaffning till det tänkta projektet 
skulle ge upphov till. 

Arbete har påbörjats att försöka ta tillvara bättre på det arbete som är nedlagt i 
anbudsskedet. Metoder har skapats för att utifrån de kalkyler som görs i MAP skapa 
listor med olika struktur som ska förenkla arbetet vid framtagandet av 
beställningsunderlaget. Materiallistorna som fås fram med denna metod kan dock endast 
ses som ett underlag som måste kompletteras och uppdateras med de förändringar som 
har skett från det förfrågningsunderlag som används i anbudsskedet till de 
bygghandlingar som beskriver hur det verkliga systemet ska uppföras. De måste även 
kompletteras med det material som används vid byggnation som sedan plockas bort och 
som inte är en del i det färdiga kontaktledningssystemet.  

5.4.2 Beställning 
Från det framtagna beställningsunderlaget formar arbetsledare en eller flera 
beställningar, beställningarna kan därefter läggas löpandet alternativt som en beställning 
med förbestämda leveransdatum. Läggs beställningarna löpande anses det finnas bättre 
möjligheter att få dessa att stämma överrens med rådande produktionstakt. Både arbetet 
med att ta fram ett korrekt beställningsunderlag samt arbetet med själva beställningarna 
försöker att förläggas och koncentreras till en period innan den fysiska produktionen av 
åtagandet inleds. För att materialet ska finnas tillgängligt när det krävs i produktion görs 
avstämningar mot de ledtider som Materialservice publicerar. I nuläget saknas 
gemensamma rutiner för hur materialet hanteras i detta skede, vilket kan medföra 
svårigheter vid övertagandet av någon annans arbete. 

I samband med beställningen anges, förutom vilken typ av material och vilka kvantiteter 
som önskas, även önskat leveransdatum samt information för avisering i samband med 
leverans av det beställda materialet. Förbrukningsmaterial som normalt finns lagerfört 
hos Materialservice beställs ofta med kort framförhållning, det vill säga att materialet 
beställs nära önskat leveransdatum. Framförhållningen beskrivs statistiskt i Bilaga 3. 

5.4.3 Handläggning 
Rutiner för hanteringen och genomförande av själva beställningen, det vill säga hur 
kommunikationen mellan beställaren och Materialservice sker, samt hur beställningen 
hanteras administrativt skiljer sig något mellan de olika projekten beroende av vilken 
arbetsledare det är som bär ansvaret. Det finns i dagsläget inga direktiv från företag som 
föreskriver hur arbetsledaren ska gå tillväga, vilket medför att de väljer det alternativ 
och tillvägagångssätt som de känner mest tillit till. 

Ett tillvägagångssätt är att handläggningen sker med hjälp av den stödfunktion som 
återfinns i linjeorganisationen inom affärsområdet för Järnvägsentreprenader. Denna 
funktion innebär att en inköpshandläggare sköter hanteringen och registreringen av 
beställningarna till projekten. Inköpshandläggaren får den kompletta beställningen från 
respektive arbetsledare och registrerar denna i företagets affärssystem Agresso. När 
beställningen är registrerad i affärssystemet vidarebefordras den till Materialservice. 
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Det händer att inköpshandläggaren kontaktas av Materialservice gällande tekniska 
frågor kring beställningen vilka kan vara svåra att besvara då denna person saknar den 
tekniska kunskap som ofta krävs. Frågorna kring beställningen måste då delegeras 
vidare för att kunna besvaras korrekt. 

Den handläggning som sköts av den centrala handläggaren genomförs i vissa projekt av 
projektets controller som då kommunicerar med projektets arbetsledare samt sköter 
registreringen av det önskade materialet i affärssystemet. 

Det förekommer också att arbetsledaren beställer material direkt från Trafikverket 
Materialservice. Detta förekommer bland annat vid akutbeställningar då materialet 
måste fås så snart som möjligt men även som huvudsaklig metod för beställning av 
järnvägsspecifikt material till vissa projekt. I dessa fall sker kommunikationen direkt 
med någon av Materialservice säljare som får beställningen från arbetsledaren. Detta 
medför att ingen registrering sker i affärssystemet vid anskaffningstillfället, dock finns 
möjligheten att efterregistrera denna typ av inköp. 

I samtliga fallen fås en bekräftelse på den givna beställningen genom att ett 
ordererkännande returneras från Materialservice vilket ger vetskap till beställaren att 
beställningen mottagits och behandlats. I vissa fall, ofta när det handlar om material och 
kvantiteter som inte finns tillgängliga via något av Materialservice lager, ges inga 
prisuppgifter och leveranstider direkt vid ordererkännandet utan lämnas först senare när 
informationen är inhämtad och bekräftad från berörda tillverkare. Vid förändringar av 
leveranstiden lämnas alltid ett nytt leveransbesked, det är dock det pris och det 
leveransdatum som först lämnats som gäller som avtal mellan Materialservice och 
beställaren. 

När registreringen i affärssystemet uteblir, vilket är fallet när materialet beställs direkt 
och ingen efterregistrering sker, försvinner även vissa möjligheter att på ett systematiskt 
sätt leveransbevaka och kontrollera att det material som senare levereras är det korrekta. 
Arbetet med registrering av beställningar i affärssystemet inkluderar mycket arbete då 
varje artikel måste matas in manuellt i systemet med artikelnummer och önskat 
leveransdatum. Det finns möjlighet att beställa utveckling av en tilläggsmodul från 
programleverantören av affärssystemet som skulle innebära att listor av ett visst 
utseende skulle kunna registreras, vilket skulle förenkla inmatningen av beställningarna 
avsevärt men detta är inte inkluderat i någon planering i dagsläget. 

5.4.4 Leverans till projekt 
För leverans av material från Trafikverket Materialservice till projekten ansvarar 
leverantören för distributionen i enlighet med befintliga leveransklausuler. 
Leveransklausulerna som används är avpassade för byggbranschen, i detta fall avsedda 
för upphandling på ABM 07, och beskriver ansvarsfördelningen vid leverans av gods 
från säljaren till köparen. Leveransklausulen som används mest frekvent vid beställning 
av material från Trafikverkets Materialservice betecknas LOK, Levereras Olossat 
Köparen. LOK innebär att vid leverans av gods ansvarar säljaren, i detta fall 
Trafikverkets Materialservice, för att varan finns tillgänglig för köparen på rätt plats och 
vid rätt tidpunkt, eller inom angivet tidsintervall. Säljaren svarar för lastning och 
transport av varan och köparen ansvarar för att varan tas emot och lossas så snart som 
möjligt när den ställts till förfogande1. Det är Trafikverket Materialservice som ansvarar 
för upphandlingen och kontrollen av distributionstjänsten vilken oftast, då det handlar 
om transport med lastbil, genomförs av speditionsföretaget Schenker.  
                                                           
1 Sveriges Byggindustrier (2010). 
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Vid leverans av material är det av stor vikt att den person som angivits som 
kontaktperson, oftast arbetsledaren, finns tillgänglig på det telefonnummer som har 
uppgivits i samband med beställningen. Om förändringar har skett vilket medfört att 
denna person inte är anträffbar vid det önskade leveranstillfället måste detta meddelas 
tillsammans med ett nytt aviseringsnummer till Materialservice som i sin tur kan 
meddela detta till den aktuella speditören. Brist i kommunikationen med 
speditionsföretaget har vid tidigare tillfällen medfört att godset har lämnats på 
terminalen och inte levererats det datum som angivit. Det har även förekommit att 
leveranser skett på dagar då projektet ej varit bemannat samt att materialet har levererats 
utan att någon avisering har ägt rum. Att aviseringen fungerar tillförlitligt är viktigt då 
det ofta krävs att det finns både personal och rätt typ av arbetsfordon på plats för 
lossning av godset. 

Det råder dock meningsskiljaktigheter internt i organisationen beträffande 
leveranspålitligheten på de externa leveranser som sker till verksamhetens projekt, det 
vill säga huruvida en leverans är försenad eller ej. Som nämndes tidigare ingår det i 
Materialservice tjänsteutbud att tillhandahålla kostnadseffektiva transportlösningar. I 
det avtal som finns med den speditör som huvudsakligen anlitas finns gällande 
tidsramar. Beroende av avståndet till leveransadressen kan materialet uppfattas som upp 
till två dagar ”försenat” men ändå vara i tid enligt rådande leveransavtal. Önskas 
leverans ett specifikt datum är det möjligt att genomföra men då mot en tilläggskostnad. 

När materialet mottages ska en mottagningskontroll genomföras för att säkerställa att 
materialet som levererats överensstämmer med det material som beställts samt det som 
är angivet på den följesedel som medföljer vid leverans. Rutiner och blanketter för hur 
leveranskontrollen skall genomföras finns angivet i företagets 
dokumenthanteringssystem. Materialet ska även uppges som mottaget i företagets 
affärssystem om den ursprungliga beställningen finns registrerad. Registrering i 
affärssystemet möjliggör att data lagras som sedan kan bearbetas statistiskt, vilket 
medför att intern uppföljning av bland annat leveranssäkerheten och 
leveransprecisionen hos leverantörerna kan göras. Det är dock inte alltid som 
mottagningskontrollen blir genomförd och registrerad vilket gör att underlag för 
uppföljning och kontroll ofta saknas.  

Även jobbet med att minska det manuella arbetet i samband med betalandet av ingående 
fakturor är beroende av att en korrekt registrering görs i affärssystemet. Fakturan 
godkännes genom att registrering av leveranskontrollen görs, om summan för det 
mottagna materialet överensstämmer med summan på fakturan skickas den vidare för 
betalning. 

Materialservice anses generellt vara bra på att förse projekten med rätt material och i 
rätt kvantiteter, framförallt om det handlar om material som finns lagerfört. Antalet 
plockfel som inträffat på Materialservice lager i Nässjö under perioden januari 2010 till 
och med november 2010 är begränsade till 32 stycken, detta på 110000 plockade 
orderrader. Förekomsten av plockfel är därmed 0,29 promille vilket stärker den 
generella uppfattningen om att rätt kvantiteter levereras. 

Det har dock förekommit störningar hos Materialservice leverantörer vilket har 
resulterat i att med mycket kort varsel har det beräknade leveransdatumet förändrats för 
vissa produkter, ibland med upp till flera veckor vilket när det inträffar ställer till 
problem. Materialservice är medvetna om problemet och jobbar kontinuerligt med 
berörda leverantörer för att förbättra situationen. Problemet uppstår främst bland de 
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leverantörer som levererar direkt till projekten, Materialservice har i dessa fall mindre 
kontroll på materialet då det ej fysiskt hanteras i deras materialflöde. 

5.4.5 Hantering 
Materialet som anländer till projekten mottages och hanteras huvudsakligen av 
arbetsledaren tillsammans med kontaktledningsmontörerna, det finns sällan någon som 
utsetts som ansvarig för hantering och lagring av materialet. Det är svårt att planera 
hanteringen och mottagandet då få uppgifter ges om vid vilken tidpunkt speditören har 
för avsikt att anlända. Det kan då inträffa, om samtliga resurser befinner sig på spåret, 
att arbetet måste avbrytas tillfälligt för transport till leveransplatsen för mottagande och 
hantering av det ankommande materialet. Vid dessa tillfällen, om möjlighet finns, kan 
mottagandet eventuellt ske av annan personal som har anknytning till projektet men 
som till exempel tillhör ett annat teknikslag. Detta för att slippa det onödiga stoppet i 
produktion. Avbrottet leder annars till att tid går till spillo då det framförallt vid 
nybyggnationsprojekt är viktigt att kontaktledningsmontörerna i största möjliga 
utsträckning vistas på spåret för utförandet av de aktiviteter som gör att projektet 
fortlöper framåt. Den tid som läggs på arbeten som inte tillför något direkt för 
färdigställandet av det beställda systemet ses som spilltid och bör i största möjliga mån 
minimeras.  

Ett annat förhållningssätt och en annan möjlighet finns vid projekt där spåret endast 
disponeras under begränsade tider, då arbetstiden som förläggs på spåret endast utgör en 
del av den totala arbetstiden. Detta gör att det finns tid på ett annat sätt för 
materialhanteringen. Materialet kanske inte alltid i dessa fall tas omhand direkt vid 
ankomst, när det lastas av, men möjlighet finns i dessa fall att göra detta vid ett senare 
tillfälle utan att produktiviteten i projektet försämras. 

5.4.6 Lagring 
Den största delen av materialet till ett kontaktledningsprojekt lagras idag på en 
upplagringsplats som antingen är lokaliserad i anknytning till det temporärt upprättade 
projektkontoret alternativt på en strategisk plats med närhet till den sträcka där arbetet 
ska utföras. Upplagringsplatsen kan beskrivas som en yta, som med fördel är inhägnad, 
där de pallar med material som tillhör projektet kan förvaras. Det är i vissa fall inte 
tillräckligt att materialet står inom ett låst inhägnat område. Det material som anses som 
stöldbegärligt ska om möjligt förvaras inlåst, antingen i någon lokal som står till 
projektets förfogande alternativt en låsbar container om ingen lokal finns tillgänglig. 
Material som levererats i kartonger och där kartongen även ska används som förvaring 
vid produktion, försöker förvaras på en plats där de ej utsätts för väta vilket förstör 
kartongen. Beroende av i vilken fas projektet befinner sig lagras olika volymer av 
material, idag sker dock ingen uppföljning i projekten som talar om eller ger en bild av 
hur mycket material som finns i lager vid en angiven tidpunkt. Inventering sker vid 
avslutandet av ett projekt alternativt i samband med att etableringsplatsen och därmed 
även upplagringsplatsen omlokaliseras i ett projekt. 

Ordningen på upplagringsplatsen, speciellt vid nybyggnationsprojekt, blir ofta lidande 
då tiden oftast prioriteras för produktion vilket gör att struktur saknas för hur materialet 
ska lagras och resulterar i att det kan vara svårt att hitta det material som eftersöks.  

5.4.7 Hantering 
Hanteringen innefattar det sammanställande av material som görs för att täcka 
materialbehovet för arbetsdagens produktion. I detta skede sker även en viss 
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materialberedning, det kan handla om förmontering där det är möjligt samt 
smörjningsarbeten av exempelvis linhjul. Skillnader finns hur hanteringen sker mellan 
nybyggnations- och standardförbättringsprojekt vilket hör samman med hur 
produktionen bedrivs. Inledningsvis vid nybyggnation monteras ungefär samma typ av 
material på ett flertal kontaktledningsstolpar utefter en viss sträcka under ett arbetspass, 
arbetet sker efter ett förutbestämt mönster. Vid denna typ av produktion krävs ingen 
ytterligare hantering av materialet utan det lastas för produktion i det emballage som det 
levereras i. I senare skeden vid nybyggnationsprojekt samt vid ombyggnations- och 
standardförbättringsprojekt sker produktionen mer stolpvis. När produktionen sker på 
detta sätt måste rätt material till respektive stolpe räknas av vilket är betydligt mer 
tidskrävande än när en färdigpackad pall kan användas. Mindre materialartiklar samlas 
ihop och förvaras sedan i hinkar på arbetsfordonet under produktion. Tidsåtgången för 
hanteringen av materialet varierar beroende av vad som ska monteras. I vissa skeden 
handlar det om många förhållandevis små artiklar som skall plockas samman. Vilket 
innebär och leder till att arbetet med materialhanteringen tar en stor del av 
kontaktledningsmontörens tid, speciellt om det råder en dålig struktur på 
upplagringsplatsen. Detta kan ibland även försvåras av väderleken då mycket av 
materialet förvaras oskyddat från regn och snö. Materialet förväntas ha en livslängd på 
cirka 60 år, samma krav finns dock inte på de kartonger som visst material levereras och 
förvaras i. 

När det material som eftersöks inte återfinns görs en akutbeställning från 
Materialservice, vilket medför en ökad hanterings- och leveranskostnad. Det kan också 
medföra att produktionen tillfälligt måste planeras om i väntan på det beställda 
materialet. Det kan sedan inträffa att det material som akutbeställts återfinns, antingen 
på upplagringsplatsen alternativt i någon av de hinkar med mindre material som blivit 
över från tidigare produktionstillfällen. 

5.4.8 Lastning för produktion 
Det finns en begränsning i hur mycket material som kan lastas på de arbetsfordon som 
används, inkluderat den tillhörande vagnen. Vid montering av materialtunga moment 
finns inte möjligheten att lasta fordonet med material som täcker hela arbetsdagens 
behov, vilket framförallt är gällande vid nybyggnationsprojekt. Ett av alternativen har 
då varit att återgå till upplagringsplatsen för omlastning. Detta är mycket tidskrävande 
när produktionen sker på sträckor med långa avstånd till upplagringsplatsen samt skapar 
dessutom oönskade avbrott i produktionen. Ett annat alternativ har då varit att lasta 
fordonen i början av arbetspasset som vanligt men därefter har material även packats på 
pallar och distribuerats ut till lämpliga återfyllnadspunkter längs sträckan. Detta kräver 
dock att det finns resurser tillgängliga för utförandet av detta arbete. Arbetsfordonen har 
vid dessa punkter lastat av det material som inte längre behövs tillsammans med 
överblivet emballage för att därefter lasta nytt material.  

Vid större nybyggnationsprojekt har en resurs tilldelats ansvaret för förvaltningen av 
materialet. Det har handlat om en person som ansvarat för mottagning, lagring och 
hantering av materialet till samtliga teknikslag som varit inblandade i projekten. Detta 
har medfört att förberedande arbeten, så som viss förmontering och 
materialkoordinering för kommande produktion, har genomförts av denna resurs. 
Material har även vid behov kunnat transporteras och placeras utmed den sträcka där 
produktionen ägt rum. Detta har resulterat i en ökad produktivitet då mängden spilltid 
bland den producerade personal har kunnat minskas.  
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6 Analys och resultat 
I  kommande  avsnitt  analyseras  de  problem  och  svagheter  som  identifierats  av 
författaren  ur  det  material  som  samlats  in  i  samband  med  genomförandet  av 
nulägesbeskrivningen. Detta kopplas samman med den teoretiska referensramen och 
ger resultatet av analysen. 

Utifrån genomförd nulägesbeskrivning har verksamhetens arbetssätt med avseende på 
materialförsörjningen till företagets kontaktledningsprojekt granskats och analyserats ur 
ett logistik perspektiv. Det som anses som det huvudsakliga och mest påtaglig 
problemet har inledningsvis lyfts fram, för att därefter analysera eventuella 
bakomliggande orsaker. I samband med detta har även andra logistikrelaterade problem 
kunnat identifieras. 

6.1 Arbetsplatslogistik 
Med hänsyn till resultatet av genomförda intervjuer och observationer anses de största 
och mest påtagliga problemen återfinnas i samband med den lagring och hantering av 
materialet som sker i anknytning med genomförandet av projekten. Det råder i många 
fall brister i rådande struktur på upplagringsplatsen, som resulterar i att onödig tid 
förbrukas i samband med sökandet efter det material som krävs för genomförandet av 
planerad produktionen. Det är viktigt att hålla ordning och reda samt ha fri tillgång till 
materialet, det vill säga att materialet går att komma åt utan att andra saker måste flyttas 
för att arbetet ska kunna genomföras effektivt. 

Som tidigare beskrivits, 5.4 Materialförsörjningsprocessen, levereras allt material direkt 
till projekten från leverantörerna. De planerade leveranserna innebär periodvis att stora 
mängder material levereras till projekten vid ett och samma tillfälle. Detta för med sig 
att det är ett stort arbete att lasta av och hantera det ankommande materialet och 
försvårar möjligheterna att skapa en bra övergripande struktur på upplagringsplatsen om 
detta inte aktivt prioriteras. Vid hantering av stora materialmängder finns det risk att 
material som har levererats i ett mindre antal ”försvinner”, vilket får konsekvenser när 
dessa ska användas i produktion. 

Den totala tidsåtgången för transporter till och från upplagringsplatsen samt för arbete 
relaterat till hantering och lastning av material har av inblandade parter uppskattats, där 
dessa moment beräknas uppgå till 20 procent av den totala arbetstiden. Av dessa 20 
procent kan uppskattningsvis 10 procent direkt härledas till tidsåtgången för sökandet av 
material, tid som till största del skulle kunna minimeras om den befintliga strukturen på 
upplagringsplatsen var bättre. Detta inkluderar att bättre särskilja och ordna de 
produkter som levererats i ett mindre antal och som vanligtvis lätt läggs bort. Sökandet 
efter material ger produktionsbortfall samt ett sämre resursutnyttjade vilket i slutändan 
påverkar den totala genomförandetiden av projekten. 

Problemen med den interna logistiken på arbetsplatsen har i vissa tidigare fall åtgärdats 
med att en resurs tilldelats ansvaret för mottagning, lagring och hantering av materialet, 
vilket då har varit denne persons huvudsakliga arbetsuppgift. Detta har skett i de projekt 
där det har ansetts lönsamt. En uppskattning har i dessa projekt gjorts utifrån de 
förlustkostnader som förväntas uppstå i och med att produktionen står stilla. Dessa 
kostnader har därefter jämförts med arbetskostnaden för materialresursen. Då det ofta i 
sammanhanget handlar om ett flertal kontaktledningsmontörer och arbetsfordon som 
samtidigt drabbas, och att det ofta finns ett beroendeförhållande mellan de olika 
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produktionsenheterna, krävs det endast ett fåtal timmars irrationellt arbete för att 
tillsättandet av en materialresurs ska anses som lönsam. 

I de projekt där en materialresurs har funnits tillgänglig har en klar förbättring upplevts 
av inblandade parter, med avseende på logistiken på arbetsplatsen och strukturen på 
upplagringsplatsen. Tillgången till en materialresurs har även främjat produktiviteten i 
projekten, då utnyttjandegraden av arbetsfordonen ökat samt att 
kontaktledningsmontörerna har kunnat använda mer tid till den faktiska produktionen. 
Utifrån detta anses det klart fördelaktigt att även fortsättningsvis använda detta 
tillvägagångssätt när det är möjligt och anses lönsamt. Storleken på de projekt som 
omfattas varierar med tiden, vilket gör att det inte alltid ses som lönsamt eller finns 
möjlighet att en materialresurs finns på plats. 

Problemen kvarstår därmed i de projekt eller under de perioder då det inte finns en 
materialresurs som står för hanteringen av materialet. I dessa fall anser författaren att 
någon måste, som del i deras ordinarie arbetsuppgift, tilldelas uppgiften att bära 
ansvaret för materialet. I dessa fall handlar det främst om att finnas tillgänglig vid 
avlastning och hantering i samband med ankommande materialtransporter samt tillse att 
genomförandet av mottagningskontroll sker. Arbetsplatslogistiken blir här ett 
gemensamt arbete där ansvaret för sammanställandet av material och strukturen på 
upplagringsplatsen ges till kontaktledningsmontörerna, vilken även överensstämmer 
med situationen som råder i dagsläget. Här behöver dock åtgärder vidtas för att ordning 
på upplagringsplatsen hålls rutinmässigt för att medvetet kunna minska den tid som 
förbrukas i samband med sökandet av material. Det skulle vara fördelaktigt om den tid 
som idag används till sökande efter material kunde omdisponeras och istället innefatta 
förebyggande åtgärder som bidrog till att en bättre struktur på upplagringsplatsen 
uppmättes. Att tiden användes strukturerat vid ett färre antal tillfällen istället för att 
tiden kontinuerligt förbrukas utan att någon förbättring sker. 

6.2 Materialflödet 
Produktionen vid järnvägsbyggnation bedrivs under speciella former vilket påverkar 
materialflödet som helhet. Upprättandet av anläggningen sker utmed en förutbestämd 
sträcka dit produktionsresurserna flyttas, vilket ur ett flödesperspektiv ses som relativt 
ineffektivt då många interna förflyttningar måste göras. 

En viktig del för en effektiv materialförsörjning och samtidigt en avgörande faktor för 
den totala kostnaden är valet av leveransmönster. Valet avgörs av hur en verksamhet 
bedrivs och vilka förutsättningar som råder. Balfour Beatty Rail AB bedriver största 
delen av sin produktion i anknytning till pågående projekt som är lokaliserad på olika 
platser i landet. För att slippa kostnader som uppstår vid intern mellanlagring och internt 
bekostade transporter av material, levereras materialet direkt till respektive projekt från 
leverantörerna i de kvantiteter som förväntas förbrukas. En förutsättning för att detta ska 
fungera pålitligt och effektivt är ett etablerat väl utvecklat samarbete med leverantören 
samt en tillförlitlig planering. Det material som återstår vid avslutandet av ett projekt 
kan delvis härledas till eventuella akutbeställningar som gjorts under projektets gång. 

Tillvägagångssättet att använda direktleveranser samt den förutsägbarhet av 
materialåtgången som finns i ett entreprenadprojekt skapar förutsättningar och gynnar 
utvecklingen av materialflödet. Dessa faktorer bidrar till att en snabbare 
lageromsättningshastighet kan uppnås samt att behovet av utrymme för tillfällig lagring 
kan minskas. Författaren ser därför ingen anledning att förändra tillvägagångssättet som 
projekten förses med material utan det som bör förbättras i sammanhanget är den tid 
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som materialet ligger på upplagringsplatsen innan det monteras in i anläggningen samt 
den leveransprecision som materialet anländer med till projekten. 

Materialstyrning syftar till att planera och kontrollera materialflödet, vilket påverkas av 
ingående leveransservicenivåer och leverantörers förmåga att prestera i enlighet med 
överenskomna avtal. Den situation som idag råder med endast en tillgänglig leverantör 
av järnvägsspecifikt material har direkt påverkan på verksamhetens materialflöde. 

I verksamheten kan en koppling göras mellan tiden som materialet lagras och den 
leveransprecision som presteras av anlitad speditör och framförallt av aktuella 
leverantörer. En anledning till att materialet önskas i god tid innan planerad förbrukning 
är den upplevda osäkerhet som arbetsledarna känner mot Materialservice förmåga att 
leverera. En förbättrad precision ger utrymme att minska den säkerhetsmarginal som 
idag finns när arbetsledarna beställer material. Säkerhetsmarginalen består av den tid 
som löper mellan det att materialet önskas levereras tills dess att det är planerat att 
förbrukas, vilket emellanåt leder till oönskat långa liggtider för levererat material samt 
att onödigt stora lager i projekten. Detta bidrar till en ökad kapitalbindning som för med 
sig ökade logistikkostnader för framförallt hantering och styrning av ett växande lager. 
Kostnader vilka härleds till logistikens effektivitetsvariabler och kan direkt påverkas av 
hur materialet hanteras i projekten. Ytterligare en anledning till att materialet oftast 
önskas i god tid innan förbrukning är den möjlighet detta ger för en snabb omställning 
av produktionen då något oförutsätt inträffar. Lagret används vid dessa tillfällen för att 
täcka upp för andra brister i verksamheten. 

Lagring av material i projekten bör undvikas, främst av ekonomiska anledningar då det 
för med sig en rad kostnader. De kostnader som främst kan härledas till verksamhetens 
kontaktledningsprojekt är de som uppstår i samband med den kapitalbindning som sker, 
de kostnader som hanteringen av materialet för med sig, den hyra som betalas för 
upplagringsplatsen, samt de riskkostnader som uppstår vid lagring av stöldbegärligt 
material. Sämsta platsen för lagring i verksamhetens materialflöde är i projekten. 
Lageraktiviteter bör därför, om möjligt flyttas bakåt i försörjningskedjan. 

Det är även viktigt att ha i åtanke att kapitalbindningen även fortsätter efter det att 
materialet har monteras in i anläggningen. Materialets värde har under produktionsfasen 
stigit i värde eftersom de arbetskostnader som uppkommit vid byggnationen måste 
adderas. Det är här viktigt att hitta en balans mellan lagringen av material och 
materialanvändningen i produktion samt att färdigställa och leverera anläggningen 
snarast när produktionen väl startat för att minska den totala kapitalbindningen. 

Det finns i dagsläget inga direktiv eller upplysningar från organisationen som beskriver 
hur arbetet med materialet ska ske på ett för verksamheten fördelaktigt sätt, mer än den 
riktlinje som säger att lagren ska försökas hållas låga. Arbetsledaren som är den som 
ansvarar för materialanskaffningen till projekten, har bra erfarenheter inom det området 
som rör materialet men har ingen utbildning hur materialet, från ett logistikperspektiv, 
ska hanteras på ett effektivt sätt. Materialet har redan idag en förhållandevis kort 
process genom verksamheten men den går ändå att förbättra genom en ökad förståelse 
för logistikens betydelse, en vilja att utvecklas och ett vidare perspektiv att se på 
verksamheten. 

Framtagning av underlag för materialbeställningar sker nära de som använder och har 
kunskap om materialet och kan i framtiden användas som ett konkurrensmedel om detta 
utvecklas och görs effektivare. I dagsläget förekommer dock dubbelarbete i olika delar 
av materialförsörjningsprocessen som kan härledas till materialbeställningarna. Dels det 
arbete som beskrivs i samband med framtagning av beställningsunderlaget, 5.4.1 
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Beställningsunderlag, och dels det arbetet som görs vid registrering av 
materialbeställningarna, 5.4.3 Handläggning. 

Arbetet med utformning och upphandling av ett nytt projektstyrningssystem pågår och 
ska fungera som ett komplement till dagens affärssystem. Systemet är tänkt att vara mer 
projektinriktat till skillnad mot dagens affärssystem som varit svårt att anpassa till en 
projektverksamhet. Systemet ska även ge verktyg till den verksamhet som bedrivs i 
projekten som går att använda via portabla handenheter. Hur användandet av detta 
system påverkar och anknyts till materialhanteringen och därmed även materialflödet är 
i dagsläget oklart men förhoppning finns om att även kunna inkludera detta i framtiden. 

6.3 Informationsflödet 
Verksamhetens informationsflöde måste fungera för att ett effektivt materialflöde ska 
kunna uppnås och har stor påverkan på försörjningskedjan. För att uppnå en bättre 
effektivitet i försörjningskedjan krävs det att information erhålls och ges i rätt tid om 
den befintliga och framtida efterfrågan. Som ett led i att uppnå en effektivare 
materialförsörjningsprocess krävs en ökad kontroll. 

Erhållandet av information ger även en bättre översikt och kontroll över vad som sker i 
de olika aktiviteterna i flödet. Detta bidrar till ett mer förutsägbart system där större 
möjligheter finns att vetskap fås om eventuella kommande avvikelser. 

Av denna anledning bör den kontinuerliga kontakten med Materialservice utökas. Det 
bör ske en kontinuerlig dialog mellan Materialservice och Balfour Beatty Rail AB som 
framförallt kontrollerar och säkerställer leveranserna av de strategiskt viktiga 
produkterna. Produkter som ofta har långa leveranstider och är direkt avgörande för 
färdigställandet av anläggningen. 

De finns exempel som indikerar på att den interna kommunikationen inom 
verksamheten bör förbättras. Brist i informationsflödet har i detta fall orsakat irritation 
bland de som arbetar i projekten då innebörden av rådande avtal ej har nått fram till 
berörda parter. Det avtal som avses är det som är tecknat mellan Materialservice och 
anlitad speditör och som påverkar när materialleveranserna till projekten sker. 
Informationskedjan från inköpsavdelningen, som har vetskap om gällande avtal, till 
arbetsledaren, som är den som slutligen drabbas, har i detta fall någonstans fallerat. 

Finns vetskap om innebörden av rådande avtal finns möjligheten att göra ett val. 
Antingen accepteras det faktum att materialet inte alltid levereras på den dag som har 
specificerats och tar med det i planeringen eller också anges vid beställandet av 
materialet att en annan leveransform önskas. Materialet ska då kunna fås på specificerad 
dag inom ett leveransfönster på två timmar, men mot ett kostnadstillägg. En avvägning 
får här göras mellan betydelsen av planeringens noggrannhet och den ökade 
transportkostnaden. 

Ovetskapen om när materialleveranserna anländer försvåras även av att den 
kommunikation som bör ske mellan arbetsledaren och chauffören av det fordon i vilket 
materialet transporteras uteblir. Detta drabbar framförallt de projekt där det inte finns 
någon materialresurs tillgänglig. Problemet har vid ett flertal tillfällen påpekats för 
Materialservice, då de ansvarar för transporterna, utan något nämnvärt resultat. Ett för 
speditören lättavhjälpt problem som får stora konsekvenser för projekten och påverkar 
försörjningskedjans helhet negativt.  
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6.4 Uppföljning 
Att uppföljningar av leverantörernas prestationer genomförs är en viktig del i arbetet att 
förbättra och ta kontroll över materialflödet. En kontinuerlig dialog med leverantörerna 
kan i slutändan leda till att servicen förbättras och att en högre precision i flödet kan 
uppnås. 

Uppföljningar och utvärderingar bör göras kontinuerligt för att uppmärksamma och 
identifiera eventuella brister bland de i materialflödet förkommande aktiviteterna. Detta 
gäller både för externa likväl som interna aktiviteter som kan associeras med 
materialflödet och bör vara en naturlig del i verksamhetens arbete med ständiga 
förbättringar. 

I dagsläget saknas underlag för att kunna genomföra leveransuppföljningar och 
leverantörsutvärderingar i samband med verksamhetens kontaktledningsprojekt. Att 
underlag saknas kan dels härledas till vilket tillvägagångssätt som har valts vid 
beställning av materialet samt till de rutiner eller avsaknad av rutiner som finns i 
samband med mottagandet och registreringen av ankommande material. Orsaken till att 
underlag saknas kan härstamma från olika delar i materialförsörjningsprocessen. 
Vanligtvis är det något av följande alternativ som kan anges som den direkta orsaken:  

 Materialet har inte registrerats i affärssystemet vid beställning. 

 Materialet har registrerats i affärssystemet men 
mottagningskontroll har ej utförts. 

 Materialet har registrerats, mottagningskontroll har genomförts 
men resultatet av mottagningskontrollen har inte registrerats i 
affärssystemet. 

Att materialbeställningar görs utan att det registreras i företagets affärssystem innebär 
inte bara att underlag för uppföljning omintetgörs, utan det för också med sig att 
leveransbevakande funktioner försvinner, likväl som den förenklade fakturahanteringen 
förhindras om mottagningskontroll och registreringen av mottagningskontrollen uteblir. 

I och med att uppföljningar av levererat material inte finns tillgängligt förloras 
möjligheter att skapa ett underlag som kan visas för den aktuella leverantören och som 
statistiskt påvisar de eventuella brister som råder i materialflödet. Detta är en möjlighet 
för Balfour Beatty Rail att påverka, i detta fall, Materialservice för att uppnå ett 
förbättrat samarbete, vilket förhoppningsvis leder till en bättre framtida relation med 
leverantören som leder till en bättre prestationer i materialflödet. 

Inom affärsområdet Signal och Tele har uppföljnings- och utvärderingsarbetet fungerat 
bättre och kommit lite längre vilket har möjliggjort att rapporter med 
leveransförseningar har kunnat genereras, så kallade OTD-rapporter1. Rapporterna har 
visat förseningsfrekvensen samt hur långa förseningarna har varit. Detta har resulterat i 
ett underlag som använts vid kommunikationen med Materialservice vilket i sin tur har 
lett till att uttag av förseningsviten har varit möjligt samt att den upplevda 
leveransprecisionen har ökat. 

För att detta ska fungera i framtiden även inom verksamhetens kontaktledningsprojekt 
behövs det att rutiner skapas för hur beställningsarbetet ska genomföras, vem som ska 
göra mottagningskontrollen samt vem som ska bokföra den inhämtade informationen i 
affärssystemet. 

                                                           
1 OTD står för On‐Time‐Delivery 
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6.5 Leverantörssamarbete 
Det finns potentiella fördelar för Balfour Beatty Rail AB att utveckla samarbetet med 
Materialservice. Det som inledningsvis behövs är en ökad förståelse från Balfour Beatty 
Rail AB för vad som sker hos Materialservice i samband med genomförandet av 
projekten. Materialservice måste även öka sin förståelse för vilka konsekvenser brister i 
försörjningskedjan får för projekten. Utifrån detta kan en situation skapas där ett ökad 
tillmötesgående från båda parter slutligen resulterar i ett samarbete som båda parter har 
vinning av. Det krävs dock att båda parter är öppna för ett utökat samarbete för att det 
över huvudtaget ska vara möjligt. 

I en fungerande försörjningskedja bör det finnas en integration mellan de olika parterna 
för att de fördelar som kan genereras i logistiksystemets förekommande flöden ska 
kunna tillvaratas fullt ut. Ett steg till ett tätare samarbete är att förbättra och utveckla 
informationsutbytet genom användning av ett centralt sammanlänkande 
informationssystem. Den korrespondens, vilken utgörs av beställningar, 
orderbekräftelser, leveransbesked och så vidare, som idag äger rum mellan 
Materialservice och Balfour Beatty Rail AB sker uteslutande manuellt. Information 
skickas via e-post och registreras därefter manuellt i respektive affärssystem eftersom 
ingen elektronisk koppling finns. En sammanlänkning skulle spara administrativt arbete 
för båda parter och därmed även minska risken för uppkomst av misstag. 

Ett utökat informationsutbyte och leverantörssamarbete skulle även på sikt kunna hjälpa 
Materialservice med de interna problem som i nuläget påverkar materialflödet. Detta 
genom att Materialservice förses med mer information om pågående och kommande 
händelser, vilket skulle tillföra konkret underlag till deras prognosarbete. 
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7 Förbättringsförslag 
I detta avsnitt presenteras konkreta förslag på förbättringar vars syfte är att ge idéer 
kring  hur  arbetet  ska  gå  vidare  för  att  förbättra  materialflödet  och  därmed 
erhålla  en  effektivare  materialförsörjningsprocess  till  verksamhetens 
kontaktledningsprojekt. 

Syftet med detta examensarbete har varit att från genomförd fallstudie och analys arbeta 
fram förbättringsförslag som bidrar till ett effektivare materialflöde. Delar av det som 
föreslås är stora omfattande arbeten som kommer att ta tid att genomföra samt att se 
resultaten av. Att genomföra ett förändringsarbete kräver engagemang från inblandade 
parter för att det ska lyckas. En plan bör därför upprättas där det klargörs vad Balfour 
Beatty Rail AB vill uppnå och vilka mål som finns, både på kort och på lång sikt, i 
samband med en effektivisering av materialflödet. 

7.1 Arbetsplatslogistik 
Brister  i den  interna  logistiken  i projekten har varit det mest påtagliga problemet 
som har identifierats. 

För att skapa bättre förutsättningar för att lyckas med förändrings- och 
förbättringsarbetet, däribland en förbättrad arbetsplatslogistik, är det viktigt att den finns 
en grundläggande logistisk förståelse bland inblandade parter. Det är här viktigt att 
förklara innebörden av de effektivitetsvariabler som finns att tillgå i 
logistiksammanhang samt beskriva dess kopplingar till det arbete som sker i projekten 
vid hantering och lagring av material. Detta bör resultera i att ett mer utvecklat 
logistiktänkande fås in i projekten, där arbetet utgår från en helhet och med mål att öka 
den totala effektiviteten. 

7.1.1 Materialresurs 
Detta är redan en befintlig  lösning som vill  lyftas fram ytterligare för att betona de 
fördelar som användandet  för med sig och  framför allt beskriva materialresursen  i 
samband med övriga förslag. 

Stora delar av de praktiska problem som uppkommer med anknytning till materialflödet 
finner lösning i att en materialresurs finns tillgänglig. De fördelar som fås med en 
materialresurs i projekten är svåra att uppnå på annat sätt. Därför anses det vikigt att 
detta arbete fortsätter och vidareutvecklas även i framtiden för att uppnå om möjligt 
ännu fler fördelar. 

De fördelar som tidigare beskrivits har framförallt syftat på de strukturella 
förbättringarna som användandet av en materialresurs har medfört. Det finns även en 
rad andra faktorer som påverkas och har positiva effekter för projekten som helhet. 

 Någon finns tillgänglig utan att produktionen måste avbrytas vid 
ankommande materialleveranser. Detta möjliggör även att rutinmässig 
mottagningskontroll genomförs för samtliga inblandade teknikslag. 

 Arbetsledarna har möjlighet att ägna mer tid åt att leda arbetet istället för 
aktiviteter som har anknytning till den fysiska hanteringen av materialet. 
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 En bättre kontroll över vilket material som hålls på upplagringsplatsen 
resulterar i ett minskat antal akutleveranser, vilket ger en minskning av de 
kostnader som är förknippade med detta. 

 Utgör en servicefunktion till de producerade enheterna. Det finns 
möjlighet att kontinuerligt förse enheterna med nytt material vilket 
minskar de ibland tidskrävande transporterna till och från 
upplagringsplatsen. 

Detta är några av de huvudsakliga fördelarna vilka är skäl nog att fortsätta och utöka 
användandet av en materialresurs i projekten. 

7.1.2 Arbetsplatsstruktur 
Förslaget  innebär  att  en  rutinmässig  systematisk  metod  bör  användas  för  att 
säkerställa ordningen på upplagringsplatsen. 

Att använda en systematisk metod för att skapa ordning innebär i detta fall att en 
omdisponering av den tid som tillbringas på upplagringsplatsen görs. Den tid som i 
dagläget förbrukas på sökande efter material bör kunna användas mer effektivt och 
samtidigt minskas om ett förbyggande arbete istället skulle ske. Behovet av detta arbete 
gäller främst för de projekt där en materialresurs inte finns tillgänglig men bör även 
implementeras i de projekt där en sådan finns. Detta för att skapa en rutinmässig 
enhetlig hantering för samtliga projekt. 

En metod som lämpar sig för denna typ av arbeten benämns 5 S. Mycket i metoden 
bygger på att sunt förnuft används och syftar till att ordning och reda hålls på ett 
systematiskt kontrollerat sätt.  

 Sortera – vilket innebär att det material och de verktyg som används 
sällan eller inte alls sorteras bort från det som används ofta.  

 Systematisera – arrangera det material och verktyg som används ofta på 
ett sätt som gör det lätta att hitta och att de finns lättillgängliga. 

 Städa – för att uppnå och bibehålla god ordning krävs regelbuden 
städning, vilket även ger en generell överblick över rådande situation.  

 Standardisera – skapa rutiner för genomförandet av de första tre S:en. 

 Se till/Skapa vana – upprätthåll rutinerna, säkerställ att de inblandade 
förstår och följer de rutiner som är fastställda. 

Vid implementerandet och användandet av rutiner krävs disciplin från de inblandade för 
att maximalt resultat ska uppnås, så även i detta fall. Viktigt är även att rätt 
förutsättningar ges i form av materiella resurser. Ansvaret hamnar i detta fall på 
arbetsledaren vars uppgift blir att inspirera och visa fördelarna med att rutinen efterföljs. 

En naturlig del i detta arbete bör även vara att ta tillvara på: 
 – Kan man inte göra så här? 

I samband med detta bör de anställdas kreativitet uppmuntra och värdesättas. Skapa en 
miljö och en mentalitet som gagnar ett kontinuerligt arbete med logistiken på 
arbetsplatsen genom att ta tillvara idéer och förslag på förbättringar, att tänka i termer 
Lagring – Hantering – Produktion för ökad effektivitet. Detta kan innebära att det inom 
rimliga gränser och på ett kontrollerat sätt tillåts att arbetsledarna och 
kontaktledningsmontörerna tar fram och provar egna lösningar på upplevda problem. 
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Lösningar som förenklar och förbättrar deras rådande arbetssituation samtidigt som de 
ligger till nytta för verksamheten. Avses ett större arbete bör en 
genomförandebeskrivning upprättas där möjliga effekter, planerat genomförande, 
eventuella nackdelar samt en kostnads- eller lönsamhetsbedömning dokumenteras.  

Det krävs ett kontinuerligt disciplinerat arbete för att uppnå och underhålla en bra 
struktur på upplagringsplatsen. Det krävs ett aktivt engagemang från arbetsledaren för 
att få detta att fungera vilket kan vara svårt att prioritera. Risken är då stor att när en sak 
väl hamnar fel, faller även resten samman. Prioriteras ordning och reda ger det även 
fördelar senare i materialflödet. 

7.1.3 Utveckling av beställningsarbetet 
Strukturen  på  upplagringsplatsen  kan  angripas  på  ett  flertal  sätt.  Detta  förslag 
syftar  till  att  skapa  ordning  bland  materialet  redan  innan  det  anländer  till 
upplagringsplatsen, vilket även bidrar till en effektivare materialförsörjningsprocess. 

Som ett steg i att skapa en bättre struktur på upplagringsplatsen förespråkas att 
beställningsarbetet utvecklas vidare. Tankegångarna kring detta syftar till att 
beställningarna ska utformas på ett sätt att de direkt överensstämmer med vilket 
material som förbrukas i produktion vid ett visst skede. 

Detta innebär att arbetsledaren ska vid beställandet av material tänka sig in i vilket 
material som krävs för genomförande av ett planerat moment och tankemässigt samla 
detta material i en och samma lastbärare, EUR-pall med en pallkrage. Beroende av vad 
som ska monteras varierar materialmängden som krävs. Det är här upp till arbetsledaren 
att avgöra om det anses möjligt att mer material ryms i samma lastbärare. Finns 
utrymme kan även materialet till nästa planerade moment adderas. Om arbetsmomenten 
är materialtunga kan en uppdelning av materialet i flera olika lastbärare vara nödvändig. 

Detta skulle innebära en enklare hantering på upplagringsplatsen i samband med 
hantering och lastning av materialet, och minska den tid som i dagsläget går åt till att 
söka efter rätt artiklar. Detta skulle framförallt vara gynnsamt i de projekt där en 
materialresurs inte finns tillgänglig då delar av materialhantering flyttas bakåt i 
försörjningskedjan.  

Detta tillvägagångssätt är inte aktuellt vid all typ av produktion, utan anses användbart 
vid senare skeden i ett nybyggnationsprojekt alternativt vid standarförbättringsprojekt, 
då produktionen är inriktad på att utföra de moment som krävs för att färdigställa 
respektive kontaktledningsstolpe. 

Kommunikation har förts med Materialservice under genomförandet av detta arbete 
gällande sammanplockning av material enligt beskrivet tillvägagångssätt. Det som 
behöver göras i sammanhanget är att komma överrens om hur beställningen ska 
utformas för att rätt material ska levereras i rätt lastbärare med rätt märkning. Det 
återstår även ett arbete för arbetsledarna att lösa hur materialsatserna ska utformas för 
att det ska vara användbart i produktionen. 

Det finns dock några nackdelar med beskrivet tillvägagångssätt. En nackdel är det 
ökade arbetet som uppstår dels för arbetslederna vid framtagandet av 
beställningsunderlaget men även för inköpshandläggaren då det blir mer information 
som ska registreras i affärssystemet vid varje beställning. Problem kan även uppstå om 
någon eller några av de artiklar som har beställts av någon anledning levereras vid ett 
senare tillfälle. Detta kan bli ett stort problem och kan medföra en försämrad struktur 
om det är frekvent förekommande. 



Förbättringsförslag 

 

|sida 53 av 63| 

Metoden att utforma beställningarna utifrån vad som önskas i de levererade lastbärarna 
kan även användas för att särskilja det material som levereras i ett mindre antal från 
mängd materialet för att på detta sätt få en bättre kontroll över dessa artiklar. 
Strukturella fördelar kan även uppnås om olika artikelslag med samma förbrukningstakt 
sorteras samman i beställningsskedet. Materialkvantiteten skulle vara den samma men 
istället för att hela kvantiteten av ett enskilt artikelslag levereras i en enskild lastbärare 
skulle denna delas upp och levereras i ett flertal lastbärare tillsammans med ytterligare 
en eller flera artiklar. Ett antal identiska pallar med ett flertal artiklar skulle skapas, 
vilket skulle leda till att ett mindre antal pallplatser skulle tas i anspråk då lastbärarna 
därmed skulle kunna staplas. 

Som hjälpmedel vid framtagning av framtida beställningsunderlag föreslås att MAP-
kalkyl används. Detta arbete kan då enkelt samordnas med det arbetet som redan utförts 
i anbudsprocessen samt att material finns färdigspecificerat för ett stort antal 
typritningar. I sammanhanget är det även av vikt att pointera att ett tidigareläggande av 
materialbeställningarna skulle kunna leda till en förbättrad leveransprecision till 
projekten. Detta är önskvärt speciellt i samband med de perioder då Materialservice 
visar brister i sin förmåga att kunna leverera i tid, samtidigt som projekten befinner sig i 
ett kritiskt skede. 

7.2 Uppföljning 
Detta  förslag  behandlar  det  arbete  som  bör  genomföras  för  att  kunna  påverka 
aktuell  leverantör  samt  bidra  med  underlag  till  utveckling  av  det  egna 
beställningsarbetet. 

För att uppföljningar ska vara möjliga att genomföra krävs ett underlag att utgå ifrån. 
Det är därför viktigt att mottagningskontrollen sker och den registreras i affärssystemet. 
Författaren anser att det är angeläget att införa rutiner snarast för insamlandet av den 
information som erfordras för att materialuppföljning och leverantörsutvärderingar ska 
kunna genomföras. Det föreslås att den insamlade information därefter vidarebefordras 
till inköpshandläggaren som får en viktig roll i att registrera, sammanställa och 
utvärdera informationen. Att materialuppföljningar genomförs kontinuerligt är 
grundläggande för att materialförsörjningen ska kunna utvärderas och 
leverantörsförbättringar ska kunna uppnås. I samband med mottagningskontrollen bör 
det även dokumenteras hur kommunikationen med speditören varit innan materialets 
ankomst. 

Utifrån det insamlade materialet kan dels OTD-rapporter skapas men det ger även 
möjlighet till en statistisk analys av leveransprecisionen, vilket är användbart vid 
vidareutvecklandet av beställningsarbetet.  

7.3 Information och kommunikation 
Om  leverantörsutvärderingar  ger  statistiskt  underlag  för  förbättringar  och 
utveckling  av  materialflödet,  fordras  god  kommunikation  i  logistiksystems 
informationsflöde för genomförandet av förändringarna och förbättringarna. 

Den interna kommunikationen behöver i vissa fall ses över för att undvika att tidigare 
beskrivna händelser sker även i framtiden. Arbetsledarna behöver bli mer insatta i hur 
inköpsavdelningen arbetar och hur det påverkar deras eget arbete, likväl som 
inköpsavdelningen måste få ökad förståelse för den situation som råder i projekten.  
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Föreslagen informationsstruktur, se Figur 7.1, bygger mycket på redan befintliga 
informationskanaler. Det som tillkommit är kalkylatorns roll, som är ett resultat av den 
ökade informationsdelningen med Materialservice som beskrivs nedan. Det som 
föreslås är att inköpshandläggaren här har en aktiv roll i förmedlandet av relevant 
information till berörda parter. Att som en del i de dagliga arbetsuppgifterna 
kontinuerligt söka efter ny information, som kan relateras till materialflödet, om 
förändringar som direkt eller indirekt kan kopplas till och anses påverka rådande 
situation. 

 

 
Figur 7.1 – Informationsstruktur 

I detta rekommenderas att inköpshandläggaren vid Balfour Beatty Rail AB har en 
dialog med Materialservice för att framförallt säkerställa leveranserna av strategiskt 
viktiga produkter, produkter som ofta har långa leveranstider och är direkt avgörande 
för färdigställandet av anläggningen. Resultatet av detta bör ge ökad information som 
bidrar till en bättre kontroll över materielflödet och därmed en minskad risk för 
ovälkomna överraskningar. 

7.3.1 Leverantörssamarbete 
Ett  förslag  som  leder  till  ett  kontinuerligt  arbete  tillsammans  med  rådande 
leverantör  för  att  på  sikt  förbättra  materialflödet  och  där  med  även  öka 
effektiviteten i materialförsörjningsprocessen.  

Det kan krävas ett förändrat synsätt på Materialservice som leverantör. Istället för att se 
Materialservice som en del i Trafikverket och därmed förutsätta att det som händer 
inom deras organisation förmedlas till samtliga berörda delar, ska Materialservice 
betraktas som en fristående enhet utan koppling till de övriga delarna av Trafikverket. 

Kontinuerliga möten bör hållas mellan representanter från Materialservice och Balfour 
Beatty Rail AB, där resultatet av genomförda uppföljningar presenteras och diskuteras. 
Här finns möjlighet att utreda vad som har hänt vid olika tillfällen och vilka åtgärder 
som har vidtagits med OTD-rapporten som underlag. Det finns även möjlighet att 
diskutera eventuell ersättning för de tillfällen då materialet har varit försenat samt 
diskutera hur kommunikationen mellan speditören och projekten i samband med 
materialleveranserna sköts. En stor förbättring skulle vara om Materialservice kunde få 
speditörerna att förbättra kommunikationen till projekten inför planerade 
materialleveranser. Som en del i dessa kontinuerliga möten bör även ett inledande möte 
med Materialservice hållas inför varje projekt. Normalt kallar Trafikverket till ett sådant 
möte i uppstartsskedet men det är inte alltid detta sker. Det föreslås därför att Balfour 
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Beatty AB tar initiativet till att mötet genomförs oavsett om Trafikverket i roll som 
beställare förväntas delta eller ej.  

Ett steg i att förbättra kommunikationen och därmed även möjligheten att uppnå ett 
bättre samarbete är att tillåta att en EDI-koppling1 finns mellan respektive verksamhets 
affärssystem. Detta skulle underlätta och effektivisera arbetet för båda parter då 
avsaknaden av sammankopplingen genererar manuellt arbete. 

En eventuell möjlighet till ett bättre mer utvecklat samarbete finns i att skicka den 
materialsammanställning som genereras i samband med anbudsarbetet. Detta skulle ge 
Materialservice en preliminär indikation över vilket material som är planerat att 
användas i samband med genomförandet samt i vilka mängder. Viktigt i sammanhanget 
är även att informera om när projektet är tänkt att genomföras. Förslaget innebär att 
informationen förmedlas till Materialservice av inköpshandläggaren som får underlag 
från inblandad kalkylator i enlighet med ovan beskriven informationsstruktur. Vid 
kontakten med Materialservice anses det viktigt att en utsedd kontaktperson finns 
tillgänglig och som är inblandad i detta samarbete för att underlätta dialogen 
verksamheterna emellan. 

Förhoppningen är att detta ska ge bättre förutsättningar för Materialservice i deras 
prognosarbete, vilket är tänkt att gynna Balfour Beatty Rail AB i form av en ökad 
servicenivå, bättre leveransprecision och framförallt ge en bättre framförhållning på de 
artiklar som idag besväras med långa leveranstider. 

Det medför dock vissa nackdelar, från ett strategiskt perspektiv, som bör övervägas. Att 
information ges till Materialservice om kommande händelser ger fördelar till den 
entreprenör som tilldelas åtagandet, oavsett om det är Balfour Beatty Rail AB eller 
någon av de andra aktörerna på marknaden. En strategisk prioritering måste därmed 
göras. 

Att en preliminär materiallista lämnas i samband med anbudsarbetet betyder dock inte 
att något material förbokas till detta och att materialet finns tillgängligt för leverans om 
det inlämnade anbudet skulle resultera i ett kontrakt. Det är ett sätt att hjälpa 
Materialservice i deras prognosarbete, som ger underlag för beställningar till deras 
leverantörer. Ett alternativ i detta kan vara att vänta tills det att är avgjort vilken aktör 
som tilldelas det aktuella åtagandet innan någon information vidarebefordras. 

7.4 Förbättringsförslagen och materialförsörjningsprocessen 
Här beskrivs och visualiseras, se Figur 7.2, sambandet mellan föreslagna förbättringar, 
inbördes påverkan och hur de är relaterade till och påverkar 
materialförsörjningsprocessen. 

   

                                                           
1 EDI står för Electronic Data Interchange 
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Figur 7.2 – Sambandet mellan förbättringsförslagen och materialförsörjningsprocessen 

 Förbättrad kommunikation – internt och som en del i ett utökat 
leverantörssamarbete krävs för att möjliggöra en ökad effektivitet i 
materialförsörjningsprocessen. 

 Utveckling av beställningsarbetet – skapa en bättre struktur genom att 
beställa materialet på rätt sätt. Detta kan även leda till en minskad 
kapitalbindning om en bättre kontroll över materialförsörjningsprocessen 
erhållas. 

 Uppföljning – ger möjlighet att ta fram ett statistiskt underlag som kan 
användas vid utvecklingen av beställningsarbetet samt ger förutsättningar 
för skapandet av OTD-rapporter som är en del av 
leverantörsförbättringsarbetet som på sikt ska leda till en förbättrad 
leveransprecision. 

 Materialresurs – har direkt påverkan på den fysiska hanteringen av 
materialet i materialflödet och bidrar till ett bättre resursutnyttjande och 
en högre produktivitet i projekten. 

Leveransuppföljningen tillsammans med ett integrerat leverantörssamarbetet är 
framöver tänkt att bidra till en förbättrad leveransprecision. En bättre leveransprecision 
och en utökad materialplanering ger möjlighet att minska mängden material genom att 
senarelägga önskat leverans datum. Detta tillsammans med ett välutvecklat 
beställningsarbete skulle i förlängningen bidra till en minskad kapitalbindning samt 
minskade lagrings- och hanteringskostnader, dock ökar eventuellt kostnaderna för 
transporter då leveransfrekvensen antas öka. En avvägning måste därmed göras mellan 
kostnaderna för lagring och hantering och leveransfrekvensen. I beslutet bör även värdet 
av en förbättrad struktur inkluderas, vilken riskerar att förloras om för stora 
materialmängder levereras och lagras. 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
I  detta  avsnitt  redovisas  de  viktigaste  slutsatserna  som  detta  arbete  lett  fram  till 
tillsammans med de rekommendationer som författaren ger för fortsatt arbete inom 
det behandlade området. 

Då verksamheten avser att expandera även i framtiden anser författaren att ett grundligt 
arbete med mer djupgående förändringar och förbättringar måste genomföras för att 
uppnå ett konkurrenskraftigt effektivare materialflöde. Arbetet med verksamhetens 
materialförsörjningsprocess bör därför i framtiden inriktas på att förebygga uppkomsten 
av rådande problem, istället för att fokus riktas mot det som är det synliga resultatet av 
problemen. Grunden för att ett förbättringsarbete ska lyckas är att samtliga strävar mot 
samma mål och att de finns stöd både från de som är direkt inblandade samt från 
organisationen.  

Utifrån den analys som genomförts anses förutsättningarna för att skapa ett effektivt 
materialflöde som goda. Materialflödet gynnas av rådande leveransstruktur, den 
förhållandevis korta process som materialet har för att flöda igenom verksamheten samt 
att de beställda materialkvantiteterna baseras på verklig åtgång. Förutsättningarna är 
goda men den rådande bristen på kontroll, uppföljning och kommunikation medför att 
ett omfattande arbete krävs för att nå den effektivitet som potentiellt finns. 
Verksamhetens rådande problem i sammanhanget kan i dag dels härledas till brister i 
arbetsplatslogistiken och dels till det i projekten inkommande materialflödet. 

Inledningsvis bör arbetet vara inriktat på att få kontroll över flödet. Veta vad som 
händer i materialflödet och utreda varför. Det finns sedan ett val, antingen accepteras de 
förutsättningar som råder och detta blir en del i planeringsarbete eller också görs försök 
att förändra situationen och uppnå förbättringar. 

I dagsläget besväras projekten med strukturella problem som i många fall medför en 
sänkt produktivitet. Det är ofta den fysiska hanteringen av materialet i samband med 
ankommande leveranser och det efterföljande arbete som krävs för att hålla en god 
ordning som är grunden till detta problem. Till detta finns redan en bra lösning i 
organisationen i tillsättandet av en materialresurs som bland annat just sköter den 
fysiska hanteringen av materialet i projekten. 

Problemet kvarstår dock i de projekt där en materialresurs lösning ej är tillgänglig. För 
att hålla en god struktur på upplagringsplatsen krävs dels någon som genomför arbetet 
samt tid till utförandet. Ett sätt i detta fall att spara tid kan vara att låta någon annan 
sköta delar av den materialhantering som krävs vid sammanställandet av materialet 
inför produktion. Materialservice ger här en möjlighet som anses vara av intresse att 
utveckla. Det finns här en möjlighet att få materialet levererat i olika lastbärare utifrån 
angivet önskemål, vilket skulle medföra att tid kan sparas i projekten. 

8.1 Rekommendationer 
Att genomföra förändringar för att uppnå ett effektivare materialflöde är en kontinuerlig 
process som fortlöpande måste kontrolleras och utvärderas för att bästa resultat ur ett 
helhetsperspektiv ska uppnås. Nedan ges förslag på inledande förbättringar som bör 
genomföras och som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet. Det kommer att 
finnas behov framöver att genomföra en ny nulägesanalys för att fastställa den rådande 
situationen och utifrån den utvärdera vilka framtida åtgärder som behöver vidtas. 
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 Ge en grundläggande logistisk förståelse till inblandade parter. Vilka 
effektivitetsvariabler som finns att arbeta med och vilken betydelse dessa 
har för organisationen och arbetet som helhet samt hur det påverkar de 
dagliga aktiviteterna i projekten. 

 Skapa rutiner i samband med genomförandet av mottagningskontrollen 
som gör att underlag fås till uppföljningsarbetet. Viktig och nyttig 
information kan fås från den statistik som underlaget ligger till grund för. 
Det bidrar även till ett bättre utvecklat arbete tillsammans med 
Materialservice och förhoppningsvis en möjlighet att utveckla speditörens 
förmåga att kommunicera med projekten i samband med 
materialleveranserna. 

 Fortsätt och vidareutveckla arbetet med materialresurs. Mycket arbete kan 
förbättras och underlättas genom bättre planering, medan andra uppgifter 
kräver någon som genomför dem. Med anledning av den situation som 
idag råder ute i projekten finns lösningen ofta i att en materialresurs finns 
tillgänglig och kan genomföra dessa uppgifter. 

 Utse materialansvarig då materialresurs inte finns tillgänglig. I de fall där 
en materialresurs inte finns tillgänglig måste framförallt ansvaret för 
lagring och hantering vid ankomst av materialleveranser samt att 
mottagningskontrollen genomförs delegeras till någon i projektet. 

 Utveckla rutiner för bättre struktur på upplagringsplatsen. Detta kan göras 
enligt föreslagen metod eller på annat lämpligt sätt. Det är viktigt i 
sammanhanget att de inblandade förstår fördelarna och inser varför detta 
måste genomföras. 

 Förbättrad kommunikation internt och externt är ett krav för en mer 
kontrollerad process. Med utgång från inköpshandläggaren, som har fått 
en betydande central roll i sammanhanget, bör det skapas en 
kommunikationsstruktur där lämpliga kontaktpersoner finns tillgängliga 
inom respektive verksamhet. 

 Utvecklat leverantörssamarbete med kontinuerliga möten och en öppen 
diskussion som ska syfta till att ett bättre samarbete uppnås och att en 
ökad förståelse fås för de förutsättningar respektive verksamhet arbetar 
utifrån. 

 Inköpshandläggaren får en utökad betydelse i verksamheten då denne får 
bära ansvaret för sammanställandet av det underlag som inkommer från 
projekten. Inköpshandläggaren blir även en viktig länk i samband med 
utvecklingen av beställningsarbetet samt i kommunikationen med 
Materialservice. 

 En successiv utveckling av beställningsarbetet bör ske. Materialservice 
erbjuder en möjlighet att flytta över delar av materialsamordningen till 
deras verksamhet. Detta är en möjlighet som bör tas tillvara. I ett 
inledande skede bör detta provas på försök med ett fåtal beställningar, för 
att därefter utvidgas över tid om resultaten anses goda. Det bör ske en 
kontinuerlig utvärdering av arbetet mellan arbetsledaren, 
inköpshandläggaren och Materialservice för att uppnå bästa resultat. 



Diskussion 

 

|sida 59 av 63| 

9 Diskussion 
I detta avsnitt ges författarens reflektioner till genomförandet av detta arbete samt 
förslag till fortsatt arbete. 

9.1 Arbetets utförande 
Detta arbete har medfört att författaren har fått en ökad förståelse för den komplexitet 
som återfinns i en verksamhet, då det är många variabler som har direkt eller indirekt 
påverkan, och ofta en avgörande betydelse för hur verksamheten bedrivs. Den process 
som har studerats kan i sammanhanget ändå anses vara förhållandevis isolerad. Det 
största arbetet sker i projekten men påverkas av de förutsättningar som ges av 
organisationen och aktuell leverantör. 

Att genomföra ett effektiviseringsarbete kan innebära en rad olika saker. I föreskrivet 
fall avsågs att förslag skulle tas fram som beskrev möjliga effektiviseringar i 
verksamhetens materialförsörjningsprocess. Arbetet kan då antingen inriktas mot att 
effektivisera varje enskilt delmoment alternativ försöka se processen som en helhet. Då 
det ofta finns en inbördes påverkan mellan de olika delaktiviteterna har processen i detta 
fall försökts behandlats som en helhet. Förhoppningsvis finns det ett tankesätt i detta 
arbete som kan tillföra nytta och gynna även andra delar av organisationen. 

Vid genomförandet har det framförallt saknats underlag till att göra en statistisk analys 
av Materialservice prestationer samt en närmare studie av det levererade materialet till 
kontaktledningsprojekten. Detta ligger nu som en del i förbättringsförslaget. Vidare 
anser författaren att resultatet av arbetet hade gynnats av en ökad och en längre 
sammanhängande närvaro i projekten, förslagsvis sommartid då aktiviteten är som 
störst. Detta framförallt för att få en möjlighet att se resultatet av den bristande 
strukturen och hur konsekvenserna av detta hanteras.  

Under den senare delen av arbetet har en dialog hållits med Materialservice. Dialogen 
har syftat till att få en bättre inblick i deras verksamhet samt att undersöka 
möjligheterna som finns i samband med det packningsarbete som utförs av 
Materialservice. Här anses att en möjlighet finns som ska tas tillvara även då det 
inledningsvis kan medföra ett omfattande arbete. 

Det förslag som har beskrivits i arbetet innebär inga tunga investeringar, utan grundas 
helt på förändringar i hur materialet hanteras i de olika delarna av materialflödet. I 
samband med genomförandet har därför inga ekonomiska beräkningar genomförts. 
Författaren anser att det till största del handlat om strukturella förändringar som endast 
har en mindre påverkan på verksamhetens kostnader. De eventuella ekonomiska 
konsekvenserna som förändringarna medför anses vägas upp av den ökande kontrollen 
och den förbättrade strukturen som förväntas uppnås. 

Som en del i de förbättringsförslag som lagts fram föreslås ett utökat 
leverantörssamarbete. Materialservice är en del av ett statligt verk och ska bedriva sin 
verksamhet konkurrensneutralt för att inte gynna någon enskild aktör på marknaden. En 
konflikt kan härmed uppstå om någon av de andra aktörerna upplever att Balfour Beatty 
Rail AB prioriteras och vinner konkurrensfördelar i samband med ett utökat samarbete. 
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9.2 Fortsatt arbete 
Vid de inledande samtal som föregick detta examensarbete diskuterades arbetets 
omfattning och önskemål fanns då på lösningsförslag till ett antal operativa problem 
som ansågs vara en del i materialförsörjningsprocessen. Vissa av dessa problem har 
beskrivits i samband med genomförandet av intervjuerna men förekomsten och dess 
natur har inte observerats och studerats av författaren i någon större utsträckning. Detta 
gör att förslag till dessa problem inte har behandlats och medför att dessa kvarstår att 
studera grundligare och hitta förslag på lösningar till. Vidare anses att lösningarna till 
problem av denna karaktär hittas lämpligast bland de som dagligen kommer i kontakt 
med problemen. 

Det återstår också ett arbete att ta fram lämplig mätmetod för att bättre kunna mäta 
prestationer och effektiviteten i materialflödet. Befintliga mått som finns att tillgå är 
framförallt framtagna för den traditionella tillverkningsindustrin. Dessa upplevs som 
svåra att applicera på lagring och materialförbrukning som sker i projektmiljö, vilket 
gör det svårt att fastställa de faktiska kostnaderna för lagerhållning och kapitalbindning 
i projekten. Förslag ges på hur projektlagerkostnaden kan beräknas i arbetets teoretiska 
avsnitt, information har dock saknats för att kunna fastställa kostnaderna i de granskade 
fallen. Att relevanta mått finns tillgängligt underlättar arbetet att utvärdera processen i 
samband med genomförande av förbättringsarbeten. 

 



Referenser 

 

|sida 61 av 63| 

10 Referenser 
I  detta  avsnitt  listas  de  källor,  muntliga  samt  skriftliga,  som  använts  vid 
genomförandet av detta examensarbete. 

10.1 Litteratur 
Bjørnland, Dag, Persson, Göran och Virum, Helge. 2003. Logistik för 

konkurrenskraft - ett ledaransvar. Malmö : Liber, 2003. 

Ejvegård, Rolf. 2003. Vetenskaplig metod. Lund : Studentlitteratur, 2003. 

Höst, Martin, Regnell, Björn och Runeson, Per. 2006. Att genomföra examensarbete. 
Lund : Studentlitteratur, 2006. 

Johannessen, Asbjørn och Tufte, Per Arne. 2003. Introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod. Malmö : Liber, 2003. 

Jonsson, Patrik. 2008. Logistics and supply chain management. Berkshire : McGraw-
Hill Education, 2008. 

Jonsson, Patrik och Mattsson, Stig-Arne. 2005. Logistik - Läran om effektiva 
materialflöden. Lund : Studentlitteratur AB, 2005. 

Krajewski, Lee, Ritzman, Larry and Malhotra, Manoj. 2007. Operations 
Management: Processes and Value Chains. 8:e. New Jersey : Pearson Prentice Hall, 
2007. 

Liker, Jeffery K. 2004. The Toyota Way. New York : The McGraw-Hill Companies, 
Inc., 2004. 

Lumsden, Kenth. 2006. Logistikens grunder. Lund : Studentlitteratur, 2006. 

Norberg, Håkan, et al. 2009. Byggsynkronisering. Luleå : Forskningsrapport - Luleå 
tekniska universitet, 2009. 

Oskarsson, Björn, Aronsson, Håkan och Ekdahl, Bengt. 2004. Modern logistik - för 
ökad lönsamhet. Malmö : Liber, 2004. 

Patel, Runa och Davidson, Bo. 2003. Forskningsmetodikens grunder. Lund : 
Studentlitteratur, 2003. 

Ruane, Janet M. 2006. A och O i samhällsvetenskaplig forskning. Lund : 
Studentlitteratur, 2006. 

Segerstedt, Anders. 2008. Logistik med fokus på material- och produktionsstyrning. 
Malmö : Liber, 2008. 

Storhagen, Nils G. 2003. Logistik - grunder och möjligheter. Malmö : Liber, 2003. 

Wallström, Peter. 2010. Mätning och uppföljning inom byggindustrin från projekt till 
process. Luleå : Teknisk rapport - Luleå tekniska universitet, 2010. 

Womack, James P, Jones, Daniel T och Roos, Daniel. 1990. The Machine That 
Changed the World. New York : Free Press, 1990. 

 



Referenser 

 

|sida 62 av 63| 

10.2 Muntliga källor 
Bengtsson, Simon. Inköpshandläggare 

Balfour Beatty Rail AB, 2010-11-02 

Boman, Per. Gruppchef Projekt (linjeorganisationen) 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-11-02 

Carlsson, Anneli. Inköp – Leverantörsansvarig för Trafikverket Materialservice 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-11-23 

Enander, Svante. Projektingenjör/Controller 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-10-14 

Hallgren, Bengt-Göran. Arbetsledare Kontaktledning 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-10-13 

Jackson, Mats. Professor Innovativ produktion 
Mälardalens högskola, kontinuerligt 

Johansson, Jesper. Kontaktledningsmontör 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-10-13 

Johansson, Kristian. Kundansvarig 
Trafikverket Materialservice, 2010-12-14 

Jones, Mark. Gruppchef Elektrifiering (linjeorganisationen) 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-10-29 

Jönsson, Ronnie. Platschef 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-10-14 

Larsson, Ingbert. Projektchef 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-09-30 

Lindgren, Christer. Kontaktledningsmontör 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-10-28 

Lundberg, Mats. Stf Inköpschef 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-10-29 

Lundgren, Peter. Arbetsledare Kontaktledning 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-10-04 

Lundmark, Mattias. Entreprenadchef Kontaktledning 
Balfour Beatty Rail AB, kontinuerligt 

Strand, Carl. Controller 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-11-01 

Svensson, Stefan. Platschef 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-09-30 

Tiger, Pauline. Logistiker Signal och Tele 
Balfour Beatty Rail AB, 2010-11-23 

   



Referenser 

 

|sida 63 av 63| 

10.3 Internetkällor 
Balisen, Balfour Beatty Rail ABs intranät, citerat 2010-09-10, 

<http://bbrail.addstart.com/Skins/Add/Common/Authenticate/loginCS.asp> 

Council of Supply Chain Management Professionals, 
Supply Chain Management Definitions, citerat 2010-12-28, 
<http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp> 

Logistikföreningen PLAN, Ordlista, citerat 2010-10-26, 
<http://www.plan.se/content/lager> 

Sveriges Byggindustrier, Leveransklausuler för byggbranschen, citerat 2010-11-17 
<http://www.bygg.org/files/pdf/Leveransklausuler_for_byggbranschen.pdf> 

Trafikverket1, Järnvägsspecifikt material, citerat 2010-11-11, 
<http://www.banverket.se/sv/Banverket-Materialservice/Amnen/Tjanster-och-
Produkter/Jarnvagsspecifikt-Material.aspx> 

Trafikverket2, Banverket Materialservice, citerat 2010-11-11, 
<http://www.banverket.se/sv/Banverket-Materialservice.aspx> 

 



  Bilaga 1 

 

Bilaga 1 |sida 1 av 1| 

Bilaga 1 – Leveransprecision Trafikverket Materialservice 
 

 

 

 

Leveransprecisionen beskriver i detta fall antalet orderrader som har levererats i 
enlighet med det första utlovade leveransdatumet från Materialservice till Balfour 
Beatty Rail ABs kontakledningsprojekt. 
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Bilaga 2 – Servicegrad Trafikverket Materialservice 
 

 

 

 

Servicegraden beskriver Materialservice förmåga att kunna leverera material utifrån det 
leveransdatum som önskas av kunden. 
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Bilaga 3 – Framförhållning vid beställning av material 
 

 

 

 

Diagrammet ovan visar med vilken framförhållning som materialet till Balfour Beatty 
Rail ABs kontaktledningsprojekt beställs, dels med avseende på antalet orderrader som 
registreras och dels med avseende på materialets värde. 
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