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Förord 
Detta examensarbete avslutar våra civilingenjörsutbildningar Ergonomisk design och 
produktion respektive Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. 
Arbetet motsvarar 20 högskolepoäng och har utförts tillsammans med Banverket Produktion 
Mitt under september 2006 till februari 2007.  
 
Vi vill speciellt tacka handledarna Samad Farahani, Banverket Produktion, och Anders 
Sörqvist, Luleå tekniska universitet, för allt stöd och all hjälp under arbetets gång. Ett tack 
riktas även till arbetsledare, logistiker, inköpare och övrig personal i Gävle samt Tomas Bladh, 
Banverket Materialservice, som bistått med viktig information under arbetet. 
 
 
Gävle den 8 februari 2007 
 
 
 
 
________________   ________________ 
Samir Balić    Emma Persson 
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Sammanfattning 
Banverket Produktion är en producerande resultatenhet inom myndigheten Banverket. 
Banverket Produktions huvudaffärer är att bygga, driva och underhålla järnvägens infrastruktur 
och detta sker genom dess fyra affärsområden; entreprenad, service, tele och maskin. 
Affärsområdet Entreprenad utför större och mindre järnvägsentreprenader på en marknad som 
sedan 2001 är helt konkurrensutsatt. Konkurrensutsättningen bidrog till att Banverket 
genomförde en översyn av materialförsörjningen med syfte att reducera sina kostnader. 
Resultatet blev att ledningen nu planerar att genomföra en successiv överföring av allt material 
som används för felavhjälpning till Banverket Materialservice. Det finns dock inget beslut om 
hur övrigt material, exempelvis till projekt, ska hanteras.  
 
Syftet med arbetet är att analysera hur materialförsörjningen till projekt går att effektivisera hos 
Banverket Produktion Mitt (PDM) efter det att Banverket Materialservice övertagit allt 
material för felavhjälpning. För Banverket Produktion är en analys om detta viktigt eftersom 
förhoppningen enheten har är att dra ner på de lagerutrymmen som de hyr idag och därmed 
komma närmre dess framtagna vision på noll lager. 
 
För att utreda arbetets syfte gjordes en fallstudie. Fallstudien som metodik ansågs passa bra 
eftersom utredarna skulle studera en verksamhet under verkliga förhållanden under en 
begränsad tid. För att identifiera eventuella förbättringsfaktorer gjordes en kartläggning av 
nuläget. Till kartläggningen av nuläget och teorikapitlet har främst kvalitativa metoder såsom 
intervjuer, observationer, litteraturstudier och dokumentstudier använts för att samla in 
information.  
 
När nuläget var kartlagt analyserades det och om PDM vill effektivisera sin materialförsörjning 
och arbeta mot sin vision måste ett antal identifierade faktorer i enhetens 
materialförsörjningsprocess förbättras. Med hjälp av ett relationsdiagram kunde tre av dessa 
faktorer urskiljas som grundläggande, pådrivande problem. Det första pådrivande problemet är 
informationsflödet, detta måste förbättras så att rätt information kan nå ut i rätt tid till alla 
involverade parter i försörjningskedjan. Det andra pådrivande problemet är dagens planering och 
styrning av materialflödesaktiviteterna, enheten måste se till att skapa en mer tillförlitlig 
planering så att rätt material ankommer i rätt tid till rätt plats och i rätt kvantitet. Det tredje 
pådrivande problemet är lagringsalternativ, enheten måste utvärdera lagringsalternativ till det 
material som ej kan levereras direkt ut på fält.  
 
Utifrån analysen konstaterade författarna att JIT-leveranser är den strategi som bäst motsvarar 
PDMs vision och krav för en effektiv materialförsörjning. För att kunna uppnå JIT-leveranser i 
så stor utsträckning som möjligt måste dock de pådrivande problemen i dagens verksamhet 
förbättras. För att lösa dessa problem har författarna gett förslag på hur vissa arbetsrutiner och 
moment i materialförsörjningsprocessen kan förändras. Bland annat har förslag på vem som ska 
ansvara, när och hur rätt information om kommande projekt ska skickas till berörda parter. En 
logistiker och en inköpare måste få ta del av projektinformationen i ett tidigare skede så att 
deras arbetsuppgifter underlättas. Till hjälp inför planering av nya projekt har två checklistor 
arbetats fram, en till logistikerna och en till inköparna. Med utgångspunkt från checklistorna 
föreslås även att enheten börjar med uppföljning för att se om det verkliga utfallet stämde 
överens med planeringen. Till det material som inte kan levereras direkt ut på fält finns förslag 
på två alternativa lagringsalternativ, vilka går i linje med dess vision. Materialet kan antingen 
lagras en kort tid i Banverket Materialservice entreprenadlager eller hos en tredje part, 
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förslagsvis Schenker. För att underlätta införandet av framtagna lösningsförslag rekommenderar 
författarna att enheten arbetar enligt framtagen handlingsplan.
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Abstract 
Banverket Production is one of a number of units that belongs to the government authority 
Banverket. Banverket Production build, operate and maintain the railways infrastructure 
through its four business areas; contract, service, tele and machine. Contract performs bigger 
and smaller railway contracts on a market that is competitive exposed since year 2001. Because 
of the competitive situation Banverket was forced to carry out a review of its material supply 
in order to reduce costs. As a result of the review the management now plans to gradually 
transfer all material used for immediate needs to Banverket Materialservice. There is however 
no decision how remaining material, for example material to project, shall be managed. 
 
The purpose of this thesis is to analyse how the material supply to projects can be more 
efficient planed after Banverket Materialservice has taken over the responsibility for material 
used for immediate needs on the railway. For Banverket Production an analyse about that is 
important since the expectation is to reduce warehouses and approach the vision of zero 
warehouses. 
 
The method used to investigate the purpose was a casestudy. The method chosen was 
considered to fit since the investigators should study a workplace during real circumstances and 
during a settled time. To identify possible improvement factors a survey of the situation today 
was made. To the survey and to the theoretical chapter has qualitative methods as interviews, 
observations, literature studies and document studies been used. 
 
When the today situation was set the analyse work started. If PDM wants to create a more 
efficient material supply and approach the vision a number of identified factors must be 
improved in the units’ material supply process. With help of a relationship diagram could three 
of those factors discern as fundamental problems. The information flow is the first fundamental 
problem that must be improved, right information must arrive to involved personnel in the 
supply chain at the right time. The second fundamental problem is planning and steering, the 
unit must create a more reliable planning so right material arrives in right time to right place in 
right quantity. The third fundamental problem is warehouse alternatives, the unit must evaluate 
warehouse alternatives for material that can’t be delivered direct to field. 
 
From the analyse the investigators could establish the fact that JIT-deliveries is the strategy that 
correspond best to the units vision and requirement for an efficient material supply. To be able 
to achieve JIT-deliveries the fundamental problems in the daily activities must be improved. 
To solve these problems, proposal on new work routines and elements in the material supply 
process are presented. The proposals describe who’s responsible, when and how correct 
information about planned project shall be sent to concerned personnel. One logistical planner 
and one purchaser must be aware of the project information earlier so their work tasks become 
easier. To help planning new projects suggestion of two checklists have been hammered out, 
one for the logistical planner and one for the purchaser. Taking the checklists as a starting 
point the unit must also start with following up work to see if reality agrees with the plan. For 
the material that can’t be delivered directly to field two warehouse alternatives have been 
suggested, both in line with the units’ vision. Material can either be stored in Banverket 
Materialservice entreprenad warehouse or by a third part, for example Schenker. To help 
establish the proposal an action plan have been worked out, the recommendation the authors 
wants to give to the unit is to work according that.      
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en introduktion till myndigheten Banverket samt en bakgrundsbeskrivning till varför 
arbetet uppkommit. Vidare presenteras arbetets syfte, mål och gjorda avgränsningar. 
 

1.1 Villkor och förutsättningar  
Villkor och förutsättningar för att bedriva en verksamhet förändras ständigt. Den globalt 
växande marknaden har gjort konkurrensen allt hårdare och företagen ställs nu inför högre krav 
på att kunna leverera kundanpassade varor och tjänster med korta leveranstider och hög 
leveransprecision. Företagen måste dessutom vara konkurrenskraftiga och kunna hantera snabba 
förändringar på marknaden på ett resurssnålt sätt. Även kraven på att kunna arbeta med allt 
mindre kapitalbindning inom sina materialflöden och anläggningar har ökat. (Mattsson, 2002)  
 
Dessa förutsättningar gäller för såväl privata som statliga företag. De framgångsrika privata 
företagen har förstått vikten av att kontinuerligt arbeta med effektivisering av sin verksamhet, 
något som nu även de statliga företagen måste ta del av i allt högre grad. Tidigare har statliga 
företag blivit tilldelade uppdrag men som ett resultat av ineffektivt arbete har allt fler statliga 
företag fått konkurrera om dessa med andra aktörer. Ett statligt företag som blivit 
konkurrensutsatt i allt större omfattning från andra aktörer, främst privata, är Banverket.  
 
Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägstransportsystemet i Sverige. Banverkets 
organisation är uppdelad mellan förvaltare och producenter, se Figur 1. De förvaltande delarna 
är Banverket Trafik, de fem Banregionerna samt huvudkontoret. Dessa ansvarar för banorna, 
trafikledning och sektorsuppgifter, att utvecklingen inom järnvägssektorn ligger i linje med de 
transportpolitiska målen. De producerande enheterna är Banverket Produktion, Banverket 
Projektering, Banverket Industridivisionen, Banverket Telenät, Banverket IT, Banverket 
Banskolan och Banverket Materialservice. Producenternas verksamhet omfattar utredningar, 
projektering, projekt- och byggledning, järnvägsentreprenader samt bygg-, drift- och 
underhållsproduktion inom järnvägsspecifika områden. Andra tjänster som erbjuds är 
materialförsörjning, nätkapacitet för IT, telefoni, utbildning och data. (Årsrapport Banverket 
2005) 
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Figur 1. Illustration av Banverkets organisation med förvaltande och producerande enheter. (Banverkets årsrapport 2005) 

 
Producenterna finansierar sin verksamhet genom intäkter från uppdrag som i första hand 
beställs av de förvaltande enheterna i Banverket, men flera av resultatenheterna bedriver också 
en extern uppdragsverksamhet. Banverket upphandlar all ny- och ombyggnadsverksamhet samt 
projektering i konkurrens enligt bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. Detta 
innebär att all verksamheten som bedrivs inom Banverket Industridivision och Banverket 
Projektering är fullt konkurrensutsatt. Även Banverket Produktion är delvis konkurrensutsatt. 
(ibid.)  
 

1.2 Problembakgrund 
Det är sedan 2001 som Banverket Produktion är utsatta för konkurrens inom ny- och 
ombyggnadsverksamheten. Detta innebär att de flesta upphandlingar som görs av 
Banregionerna sker i konkurrens mellan Banverket Produktion och andra aktörer. Från år 2002 
är även drift- och underhållsverksamheten delvis konkurrensutsatt.  
 
Till följd av konkurrensutsättningen genomförde Banverket en översyn av 
materialförsörjningen med syfte att reducera sina kostnader. Denna översyn resulterade i att 
ledningen nu planerar att genomföra en successiv överföring av allt material som används för 
felavhjälpning till Banverket Materialservice. Detta innebär att de lager som har direkt 
påverkan på järnvägens funktion, de felavhjälpande lagren, överförs från Banverket Produktion 
till Banverket Materialservice ägo. Det finns dock inget beslut om hur övrigt material, 
exempelvis till projekt, ska hanteras.  
 
För Banverket Produktion är en analys om hur materialförsörjningen till projekt kan 
effektiviseras viktig eftersom förhoppningen enheten har är att dra ner på de lagerutrymmen 
som de hyr idag och därmed komma närmre dess vision på noll lager. 
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I arbetet som följer görs en studie om hur Banverket produktion tillhörande mellersta 
Banregionen kan effektivisera sin materialförsörjning till projekt. Arbetet har sin utgångspunkt 
från distriktskontoret och lokalkontoret i Gävle vilket gör att verksamhetsbeskrivningen bygger 
på fakta framkommit därifrån.  
 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att, ur ett logistiskt perspektiv, analysera hur materialförsörjningen till 
projekt kan effektiviseras hos Banverket Produktion Mitt efter det att Banverket 
Materialservice övertagit allt material för felavhjälpning.  
 
Målet med detta examensarbete är att kunna tillgodose Banverket Produktion Mitt med en 
eller flera rekommendationer på förändrade arbetssätt vilka ska effektivisera 
materialförsörjningen till projekt. 
 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som har gjorts i arbetet beror på tidsramen som för projektet endast är 20 
veckor med start den 11 september 2006. 
 
Verksamheten beskrivs utifrån distriktskontoret och lokalkontoret i Gävle, men ska enligt 
personal bedrivas likvärdigt på övriga orter i distriktet. 
 
Ingen hänsyn tas till de maskiner, förnödenheter och förbrukningsmaterial som lagras på 
anläggningarna.
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2 Företagspresentation 
I detta kapitel presenteras Banverket Produktion och Banverket Materialservice, de resultatenheter inom 
Banverket som anses relevanta för att kunna utreda arbetets syfte. Informationen om Banverket 
Produktion är hämtad från Banverkets Produktions årsrapport 2005 medan informationen om Banverket 
Materialservice är hämtad från företagets intranät Knuten.  
 

2.1 Banverket Produktion 
Den producerande resultatenheten Banverket Produktion är Sveriges ledande 
järnvägsentreprenör med avseende på underhåll. I och med den utveckling som genomförts 
sedan Banverket Produktion bildades 1998 är enheten nu kompetent att klara av de stora 
utmaningarna och påfrestningar som finns på marknaden. Under 2005 var nettoomsättningen 
2.7 miljarder kronor och vid årsskiftet 05/06 uppskattades antalet anställda till 2 890 personer. 
 
Banverket Produktion har som affärsidé att leverera kompletta järnvägstekniska tjänster och 
entreprenader med huvudinriktning mot underhåll. Banverket Produktions huvudaffärer är 
således att bygga, driva och underhålla järnvägens infrastruktur. Detta sker genom dess fyra 
affärsområden vilka är entreprenad, service, tele och maskin. Affärsområdet Service är det 
största affärsområdet och ansvarar för drift och underhåll av järnvägsanläggningar. Drift och 
underhållsverksamheten är som tidigare nämnt delvis konkurrensutsatt. Affärsområdet 
Entreprenad utför större och mindre järnvägsentreprenader på en marknad som är helt 
konkurrensutsatt. Affärsområdena Maskin och Tele bildades under 2005 och skapades för att 
utnyttja Banverket Produktions tekniska och affärsmässiga styrka inom respektive område.  
 
Banverket Produktions största kund är 
Banregionerna men enheten utför också uppdrag åt 
externa kunder som kommuner, hamnar och 
entreprenörer. Den interna kunden, Banregionerna, 
upphandlar drift och underhåll samt om- och 
tillbyggnad av järnvägarna. Banregionerna har som 
mål att järnvägstrafiken ska kunna framföras säkert, 
enligt tidtabell och med det antal tåg som 
operatörerna önskar. 
 
För att kunna underhålla och serva järnvägen på 
bästa möjliga sätt är Banverket Produktion indelad i 
fem regioner, enligt Figur 2. Inom varje region 
finns ett distriktskontor, dessa är belägna i Luleå, 
Gävle, Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Maskinenheten har sitt huvudsäte i Norrköping.  
 
Banverket Produktion Mitt (PDM), som detta 
arbete kommer att behandla, sträcker sig från Storlien i 
norr till Frövi i söder. Enheten har idag cirka 500 
anställda fördelade i regionen. Ett utdrag ur PDMs 
organisation visas i Figur 3 nedan. Detta arbete har utförts i samarbete med avdelningen för 
inköp och logistik. Avdelningen inköp och logistik ansvarar för materialförsörjning, 

Figur 2. De fem regionerna.  

(Banverkets Produktions årsrapport 2005) 
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lokalförsörjning, inköp, upphandling, förvaltning, uthyrning av maskiner fordon och övriga 
produktionshjälpmedel. 
 

 
Figur 3. Utdrag ur organisationsschemat hos Banverket Produktion Mitt. 

 

2.1.1 Regionens baser 
Inom region Mitt liksom i övriga regioner finns strategisk viktiga sträckor, så kallade baser. 
Baserna har en betydande roll för regionerna då servicen och underhållet av dem utgör en stor 
del av den dagliga verksamheten. Inom Region Mitt finns tre baser vilka PDM idag utför 
underhållet längs. Dessa baser är Ostkustbanan, Norra stambanan samt Bergslagsbanan, se Figur 
4. Innan kontrakten går ut ska nya upphandlingar genomföras eftersom underhållsverksamheten 
idag är konkurrensutsatt. För att PDM ska erhålla nya kontrakt krävs väl genomarbetade och 

Kompetensorganisation 
Håkan Hansson 

Strategisk Inköp
Stig Pettersson 
Jan-Olof Styf 

Lager
Bollnäs 
Borlänge 
Gävle 
Sollefteå 
Sundsvall 
Ånge 
Östersund 

Distriktschef
Niclas Reinikainen 

Tele
Anders Sandin 

STAB 
Information 

Inger Backlund 
PA 

Ann-Christin Hedkvist 

Affärsstöd 
Kerstin Nyström-

Hedvall 

Inköp/Logistik
Ulf Henriksson 

Fastigheter 
Kenneth Lind 

Fordon/produktions 
hjälpmedel 

Jan-Olof Edström 
C Iremo 

Strategisk Logistik
Samhad Farahani 

Affärsorganisation 
 

Affärsutveckling 
Johan Andersson 

Arbetschef 
Per-Erik Bodin 

Logistik Centralt Inköp



 
                           - FÖRETAGSPRESENTATION - 

 
 
 

 
 

6 

konkurrenskraftiga anbud. Om PDM förlorar underhållsverksamheten på någon av baserna 
kommer endast erhållna projektarbeten att utföras i det aktuella området. 
 

 

Figur 4. Karta över regionens baser. (Banverkets Produktions årsrapport 2005) 

 
Idag är kontraktet om Ostkustbanans underhåll under upphandling. PDM konkurrerar med 
andra aktörer, främst utländska, om fortsatt kontrakt. Det kontrakt som PDM har med 
mellersta Banregionen gällande service och underhåll av Ostkustbanan upphör den 30 
september 2007.  
 

2.2 Banverket Materialservice 
Banverket Materialservice är den enhet inom Banverket som ansvarar för försörjning av 
järnvägsspecifikt material till Banverkets alla anläggningar. Banverket Materialservice ansvarar 
därmed för logistikflödet från tillverkare till förvaltning under anläggningens hela livslängd. 
Enheten är idag beläget i Nässjö och omsätter cirka en miljard kronor.  
 
Banverket Materialservice har som uppdrag av staten att försörja järnvägen med 
järnvägsspecifikt material oavsett entreprenör. Banverket Materialservice är således 
konkurrensneutral vilket ger svenska järnvägens entreprenörer lika förutsättningar. Detta 
innebär att enheten också har externa kunder vilka omfattas av entreprenörer samt huvudmän 
för andra järnvägsanläggningar såsom Botniabanan och SL. Alla kunder behandlas alltså lika hos 
Banverket Materialservice, ingen särbehandling ges till Banverket Produktion trots att de tillhör 
samma myndighet.  
 
Banverket Materialservice har som vision att kunna försörja alla sina kunder kontinuerligt utan 
störningar. Detta innebär att de med god framförhållning och förståelse ska kunna tillgodose 
kundens behov i alla moment som rör materialförsörjning till en järnvägsanläggning. För att 
lyckas med detta upprätthåller de en kontinuerlig dialog med kunden så att bästa möjliga 
lösningar kan utvecklas och kraven på en kostnadseffektiv försörjning tillgodoses. 
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Banverket Materialservice anskaffar material från 600 leverantörer och distribuerar till 300 
leveransadresser varje månad. Varje banförvaltare har möjlighet att teckna leveransavtal för sin 
drift och underhållsentreprenad. Materialförsörjningen är säkrad genom att material och 
komponenter finns tillgängliga på centrallager, försörjningspunkter, entreprenadlager och hos 
leverantören. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras de vetenskapliga metoder, tekniker och verktyg som använts under projektets 
gång. Under varje kapitel redogörs också författarnas genomförande. 
 

3.1 Arbetsgång 
Författarnas arbetsgång under detta examensarbete visas genom en illustration, se Figur 5. 
Examensarbetet inleddes med att en problemformulering skapades i vilken arbetets första syfte 
och mål presenterades. Med detta som grund utfördes sedan intervjuer, observationer och 
dokumentstudier för att få en klar bild av PDMs nuvarande verksamhet. När detta var utfört 
kunde nulägesbeskrivningen fastställas och syftet preciseras ytterligare. Parallellt med 
nulägesbeskrivningen utfördes även teoristudier vilka bidrog till den teoretiska referensramen 
som presenteras i arbetet. Den teoretiska referensramen användes som stöd i analysen av 
nuläget. Från analysen kunde sedan lösningsförslag arbetas fram. 
  
 

 
Figur 5. Beskrivning av författarnas arbetsgång under arbetets utförande. 

 

3.2 Undersökningsansats - Fallstudie 
Fallstudier är särskilt lämpliga att tillämpa då forskare arbetar på egen hand genom att studera 
en avgränsad aspekt på ett problemområde under en begränsad tid. (Bell, 2000) Fallstudien som 
metodik innebär att forskaren studerar ett konkret fall. Forskaren studerar alltså en verksamhet 
under verkliga förhållanden och detta bidrar till att en mycket ingående kunskap om själva 
förloppet erhålls. Forskningen bör leda till ett förändringsarbete, dock behöver forskaren själv 
inte medverka i förändringen. (Wallén, 1996) 
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Syftet med en fallstudie är att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva 
verkligheten och säga att fallet i fråga får representera verkligheten. Fördelen med att använda 
fallstudien som metodik är att forskaren själv inte behöver ge sig in på omfattande 
beskrivningar, därmed studera många fall, utan kan på ett begränsat utrymme ge läsaren en god 
uppfattning av situationen. En annan fördel är att forskaren genom sitt avgränsande till 
problemet kan koncentrera sig på en viss händelse och därmed få fram de faktorer som 
verkligen inverkar på händelsen. Även den som har svårt med att definiera 
problemformuleringen kan använda fallstudien som metodik eftersom det går att skjuta upp 
momentet till ett senare stadium i sitt arbete. Nackdelen är att det kan vara svårt med ett 
ensamt fall beskriva hur verksamheten i helhet fungerar vilket leder till att forskaren måste vara 
försiktig i de slutsatser som tas. (Ejvegård, 2003)  
 
Sammanfattningsvis kännetecknas en fallstudie av två krav, nämligen att den för det första bör 
bestå av en konsistent och väl bearbetad beskrivning vilken inte är alltför omfattande. Det 
andra kravet är att denna beskrivning ska vara så relevant att allt data som analyser och 
tolkningar baseras på måste redovisas. Att fallstudien valdes som undersökningsansats beror på 
att kriterierna för denna överensstämde med examensarbetets utformning och fortskridande. 
Exempel på detta är när författarna väljer att beskriva verksamheten som bedrivs vid ett 
lokalkontor och låta resultatet av detta representera verksamheten för övriga lokalkontor i 
regionen. Ett annat exempel till varför fallstudien valdes som undersökningsansats är att 
författarna skulle studera en verksamhet under verkliga förhållanden under en begränsad tid. 
Författarna hoppas även att framtagna lösningsförslag bidrar till ett förändringsarbete.  
 

3.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Det finns olika metoder för att samla in information. Med utgångspunkt från den information 
som samlas in kan dessa indelas i kvantitativa och kvalitativa metoder. Vilken som är lämpligast 
att använda bedöms med utgångspunkt i den frågeställning som forskaren vill undersöka. 
Metodvalet behöver självfallet inte baseras på endast den ena eller den andra utan kan vara en 
blandning av båda två. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Kvantitativa metoder har som utgångspunkt att det som studeras ska kunna göras mätbart och 
presenteras numeriskt. Utifrån detta kan sedan statistiska analyser skapas. Kvalitativa metoder 
däremot bygger på att varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter och 
egenskaper och går därför inte att mäta. Det är forskarens uppfattning eller tolkning som står i 
förgrunden. Problem med denna metod är att forskaren kan ha svårt att se verkligheten utifrån 
hur andra människor uppfattar situationen. (Andersen, 1994) 
 
I detta examensarbete har främst kvalitativa metoder använts. Kvalitativa metoder grundas på 
intervjuer, observationer och dokumentstudier.  
 

3.4 Primär- och sekundärdata 
Datakällor kan delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata består av material som forskaren 
själv samlat in via exempelvis intervjuer och observationer. Med sekundärdata avses däremot 
data och information som finns dokumenterat om ett visst fall men som inte är insamlat primärt 
för den egna studien. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
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I detta examensarbete har författarna använt sig av både primär- och sekundärdata. Primärdata 
erhölls via de intervjuer som genomfördes med personal på företaget samt genom den 
observation som utfördes. De sekundärdata som författarna använt sig av är hämtat från böcker, 
företagets informationsblad och skrivna dokument. Tyngdpunkten för insamlingen av 
sekundärdata har gjorts från erkänt kunniga författare och vars böcker och artiklar är relativt 
aktuella. Primärdata tillsammans med sekundärdata hämtat från informationsblad, strategier och 
rutiner har främst använts för att beskriva nuläget. Sekundärdata hämtat från böcker har använts 
till metod- och teorikapitlet vilket i sin tur har använts som underlag i analyskapitlet. 
 

3.5 Tekniker för datainsamling 
Tekniker för datainsamling bestäms av syftet med undersökningen, problemformuleringen, den 
empiriska grunden samt den tid och de resurser som finns att tillgå. Tekniker för datainsamling 
kan grovt delas in i tre huvudtyper och dessa är: (Andersen, 1994) 
 

• Dokumentstudier 
• Observationer 
• Intervjuer 

 

3.5.1 Dokumentstudier 
Till denna metod räknas alla indirekta observationer av en händelse. Detta betyder att forskaren 
själv inte observerar det sociala agerande som är av intresse utan gör det genom att studera 
muntliga, handskrivna eller tryckta redogörelser. Dokumentstudier kan vara det enda 
alternativet vid studier av det förflutna. En fördel med dokumentstudier är att de oftast finns 
lättillgängliga och är billiga. Ett kännetecken för dokumentstudier, men även dess svaghet är att 
materialet är väldigt styrt. (ibid.) 
 
Det dokumenterade material som kan komma i fråga vid vetenskapliga undersökningar 
förekommer i väldigt många olika typer och några av dessa är: (ibid.) 
 

• Litteratur bestående av t ex böcker, tidsskrifter och tidningar. 
• Årsredovisningar, informationsblad, strategier och rutiner. 
• Statistik från den privata och offentliga verksamheten. 
• Släktträd 
• Audiovideo visuellt material t ex band och film. 

 
De dokumentstudier som utförts under arbetets gång har bestått av tryckt litteratur i form av 
böcker, årsredovisningar, informationsblad samt av företaget skrivna strategier och rutiner. För 
att lära känna verksamheten och dess aktiviteter studerades i ett tidigt skede tillgängliga 
årsredovisningar och informationsblad. Så småningom när en bättre inblick i verksamheten 
erhållits studerades för projektet aktuella strategier och rutiner. Litteratur till metodavsnittet 
och den teoretiska referensramen har i första hand inhämtats ur böcker från Gävle 
stadsbibliotek samt biblioteket på högskolan i Gävle. Även Internet har använts som källa för 
dokumentstudier, den sökmotor som använts är Emerald och nyckelorden som använts är 
inventory management, distribution och suppl. chain management. Inspiration på 
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rapportupplägg och layout har hämtats från gamla examensarbeten inom aktuellt ämnesområde 
och dessa har inhämtats från Luleå tekniska universitetets databas Lucia.  
 

3.5.2 Observationer 
Genom att se, höra och fråga kan forskaren bilda sig en uppfattning om hur verksamheten är 
uppbyggd. Observationer kan leda till att forskaren får ett nätverk av handlingar och reaktioner 
från de inblandade. Tekniken bygger på att forskaren tillbringar en viss tid med den gruppen 
som ska studeras. Metoden är mest fördelaktig att använda för att studera mindre grupper. 
(Holme & Solvang, 1997) 
 
Rollen som observatör utformas olika beroende på om det är en öppen eller en dold 
observation. I en öppen observation är de studerade medvetna om att de är studerade och de 
har accepterat att forskaren finns där som observatör. De studerade är därmed införstådda om 
att forskaren gör en kartläggning av processen som rör deras sätt att arbeta. Den dolda typen av 
observation är motsatsen till en öppen observation och innebär att forskaren inte direkt har 
någon kontakt med de studerade eller att de studerade inte är medvetna om att forskaren är där 
för att observera dem. (ibid.) 
 
Under arbetets gång har en öppen observation genomförts. Denna utfördes i samband med att 
författarna önskade kartlägga logistikernas arbetsrutiner och dennes roll i 
materialförsörjningsprocessen. Författarna följde en logistiker under en dag för att observera 
dennes dagliga arbetsuppgifter både ute i lagret och inne på kontoret.  
 

3.5.3 Intervjuer 
När forskaren är ute efter att bilda sig en uppfattning om åsikter och kunskaper hos en 
population används i forskningssammanhang intervjuer. En intervju är en muntlig konversation 
mellan forskaren, som frågar, och respondenten som svarar. Anledningen till att intervjuer är 
flitigt använda är att forskaren kan tillämpa tekniken i vilket ämne och situation som helst. 
(Ejvegård, 2003) 
 
Intervjuer kan delas in i två typer, strukturerade och ostrukturerade. De strukturerade 
intervjuerna kännetecknas av att frågorna i intervjuerna är förutbestämda och att alla 
respondenter får samma frågor. I de strukturerade intervjuerna ges alltså inget utrymme till 
improvisering. Under de ostrukturerade intervjuerna ges däremot möjligheten för intervjuaren 
att fråga om allt möjligt som denna kan komma att tänka på under utfrågandet. Det går också 
att blanda dessa två tekniker för att få en mix av strukturerade och ostrukturerade frågor. (ibid.) 
 
I arbetets startskede utfördes ostrukturerade intervjuer med syftet att förstå verksamhetens olika 
processer och arbetsrutiner. De ostrukturerade intervjuerna utfördes med handledaren, en 
logistiker, entreprenadingenjören samt kompetenschefen. Med examensarbetets fortskridande 
var det dock nödvändigt att utföra strukturerade intervjuer, se bilaga 1, för att få svar på 
specifika frågeställningar. Dessa utfördes med arbetsledarna och platschefen stationerade på 
lokalkontoret i Gävle. Även en strukturerad telefonintervju utfördes med en representant för 
Banverket Materialservice. Denna gjordes för att reda ut oklarheter angående 
entreprenadlagren. En faktor till varför strukturerade intervjuer genomfördes var för att 
författarna hade en ganska begränsad tid med respondenterna. En mix av strukturerade och 
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ostrukturerade intervjufrågor användes under intervjuerna med inköparna samt administratören 
på distriktskontoret. Detta för att ha möjlighet att ställa följdfrågor om funderingar uppkom 
under intervjun eftersom författarna ej hade tillräcklig kunskap inom området när frågorna 
skrevs. 
 

3.6 Verktyg 
För att kunna utföra ett förbättringsarbete finns det möjlighet att använda olika verktyg till analysen av 
verbal och numerisk information. Nedan presenteras det verktyg som nyttjats i detta arbete. 

3.6.1 Relationsdiagram 
Relationsdiagrammet är ett av sju ledningsverktyg som kan användas för att studera och 
samordna verbal information. Relationsdiagram kan användas fördelaktigt i situationer där det 
finns komplexa relationer mellan olika delar av ett problem, en idé eller en annan fråga och 
som inte kan struktureras på ett hierarkiskt sätt. Relationsdiagrammet löser sådana situationer 
genom att kartlägga de logiska eller sekventiella sambanden mellan de olika delarna. Situationer 
där relationsdiagrammet är ett användbart verktyg är: (Klefsjö et al, 1999) 
 

• När det är mer logiska än subjektiva relationer man är ute efter. 
• När nuvarande problem misstänks vara ett symptom på ett annat underliggande 

problem. 
• När man vill skapa konsensus inom gruppen. 

 
Arbetet med ett relationsdiagram startas genom att finna tänkbara orsaker till ett problem, idé 
eller fråga. Varje problem studeras och man försöker besvara frågan: (ibid.) 
 

• Vilket annat underliggande problem orsakar eller är orsakad av detta? 
 
För att illustrera en orsaksrelation ritas en pil. Pilspetsen är orsaksriktningen och dubbelriktade 
pilar bör undvikas. När alla underliggande problem har undersökts är relationsdiagrammet 
färdigställt för analys. (ibid.) 
 

• Det underliggande problemet med flest utgående pilar kallas för en pådrivare. Oftast 
bör förbättringsarbetet starta från denna eftersom denna tros lösa relaterade problem. 
Pådrivaren kan illustreras med en rödmarkerad ram. 

• Det underliggande problemet med flest inkommande pilar kallas för kritisk utfall. 
 
I detta arbete användes relationsdiagrammet för att se hur de i nulägesbeskrivningen 
identifierade problemfaktorerna hängde samman. Från relationsdiagrammet kunde tre faktorer 
utmärkas som pådrivare. Arbetet med lösningsförslagen baserades främst på att eliminera dessa 
pådrivare. 
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4 Teoretisk referensram 
Till den teoretiska referensramen har litteratur valts med hänsyn till arbetets syfte. Teorin kommer att 
användas som stöd i analysen samt som underlag till de framtagna lösningsförslagen. 
  

4.1 Logistikbegreppet 
För att kunna leverera produkter och tjänster i rätt tid och till rätt pris krävs att företagen kan 
styra sina materialflöden effektivt. Logistik handlar om materialflödet och de aktiviteter och 
system som är förknippade med detta. (Lumsden, 2006) Det finns många olika definitioner av 
begreppet logistik men alla syftar till att göra saker rätt i alla avseenden. Exempel på hur olika 
författare och organisationer valt att definiera området logistik är: 
 
”Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt 
kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad”. (Shapiro & 
Heskett, 1985) 
 
”Logistik definieras som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och retur flöden av framställd produkt, med syftet att 
tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga 
kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser”. (Jonsson & Mattsson, 2005) 
 
“Logistics is that part of Supply Chain Management that plans, implements, and controls 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”. (Council of Supply 
Chain Management Professionals, 2006) 
 

4.2 Den logistiska målmixen 
Syftet med ett väl fungerande logistiksystem är alltså att det ska vara så bra som möjligt med 
avseende på företagets mål och de logistiska effektivitetsvariablerna. (Jonsson & Mattsson, 2005) 
De logistiska effektivitetsvariablerna kan beskrivas i termer av leveransservice, logistikkostnader 
och kapitalbindning. (Lumsden, 2006) Jonsson & Mattsson (2005) påpekar dock att det råder 
stora motsatsförhållanden mellan de enskilda effektivitetsvariablerna och de tillskrivs olika stor 
betydelse av olika personer i företaget. Problem uppstår då olika åtgärder åtas i syfte att 
förbättra vissa delar av verksamheten. Flera av effektivitetsvariablerna är motstridiga och på 
grund av dessa motsatsförhållanden måste vissa prioriteringar mellan variablerna normalt 
behöva göras. För företaget gäller det därför att inte optimera en enskild effektivitetsvariabel 
utan istället leta efter den totalt sett bästa effektiviteten. Enligt Lumsden (2006) brukar detta 
dilemma kallas för den logistiska målmixen och den åskådliggörs nedan i Figur 6. Trots att det 
kan uppstå vissa negativa effekter är det dock viktigt att genomföra förändringar för att förbättra 
helheten.  
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Figur 6. Den logistiska målmixen. (Lumsden, 2006) 

 
Det råder inte bara målkonflikter mellan effektivitetsvariablerna utan konflikter förekommer 
även mellan olika avdelningar i ett företag. Anledningen till detta är att många företag fungerar 
som funktionella organisationer, det vill säga de olika avdelningarna fokuserar på sina egna 
arbetsuppgifter och strävar efter att minimera sina egna kostnader utan att ta hänsyn till hela 
materialflödet och agera efter helhetens bästa. (Jonsson & Mattsson, 2005) 
 
Den logistiska effektiviteten inom ett företag kan ökas genom att en förändring sker antigen i 
organisationsstrukturen, i planerings- och styrsystemen eller i verksamhetens fysiska 
materialflöde, se Figur 7. (Lumsden, 2006) 

 
Figur 7. Faktorer som påverkar den logistiska effektiviteten. (Lumsden, 2006) 

 
Ett företags organisationsstruktur har alltså en stor betydelse för ett effektivt logistiksystem. Det 
finns generellt tre utmaningar som ledningen av en logistikprocess måste kunna hantera. Den 
första är att allt arbete måste fokuseras på de aktiviteter som är värdeskapande för kunden. En 
aktivitet som bidrar till ökat värde för kunden bör och ska därför vidareutvecklas av företaget 
eftersom de är av strategisk vikt. Den andra utmaningen är att hitta rätt kompetens och se till 
att denna finns tillgänglig för att kunna utföra det värdehöjande arbetet. Den tredje och sista 
utmaningen är att arbetet ska bilda synergieffekter. Organisationen och arbetssätten ska vara 
strukturerad så att maximal output erhålls från ett minimalt input av investeringar. (Bowersox 
et al, 2002)       
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4.3 Försörjningskedjan 
För att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftig på den rådande marknaden så räcker det 
inte enbart med internt effektiva logistikprocesser utan det krävs att hela försörjningskedjan 
(eng. supply chain) integreras, se Figur 8. Detta uppnås genom närmre samarbete både upp- och 
nedströms i försörjningskedjan. I den traditionella försörjningskedjan omfattas hela 
materialflödet från den första leverantören till slutanvändaren. (Lumsden, 2006) I grund och 
botten startar alltså försörjningskedjan med anskaffning av råmaterial och fortsätter sedan med 
förädling av råmaterialet genom ett antal processer tills slutprodukten är framtagen och 
levererad till slutanvändaren. (Quayle, 2006) 
  
I en integrerad försörjningskedja är förbindelsen mellan de olika företagen viktig. Genom en 
insyn i varandras verksamheter kan försörjningskedjan optimeras och var och en av de ingående 
företagen kan skapa lägre totalkostnad och ökad konkurrenskraft. Bowersox et al (2002) har 
valt att dela upp integrationen som förekommer i en försörjningskedja i kundintegration, 
internintegration, material- och leverantörsintegration, teknologisk- och planeringsintegration 
samt relationsintegration. Relationer och styrning bestäms utifrån företagens kapacitet, 
informationsutbyte, kärnkompetens, kapital och mänskliga resurser. Värdehöjande resultat som 
uppnås genom en integrerad försörjningskedja är bättre informationsflöden, bättre 
materialflöden, bättre monetära flöden samt bättre service och ökat kunskapsflöde. (Bowersox 
et al, 2002)  
 

 

Figur 8. Generaliserad bild av en integrerad försörjningskedja fritt tolkad från Bowersox et al, 2002. 

 
Även Storhagen (2003) beskriver att logistikens primära målsättning är att bidra till systematik 
och flödeseffektivitet i försörjningskedjan. För att uppnå högre effektivitet är det viktigt att tre 
flöden, informationsflödet, materialflödet och det monetära flödet, studeras och utvecklas 
frekvent, se Figur 9. Dessa tre flöden kommer därför att beskrivas mer ingående nedan. Trots 
att materialflödet är det största flödet är informationsflödena och betalningsflödena viktiga att 
beakta.  
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Figur 9. Viktiga flöden i försörjningskedjan. (Storhagen, 2003) 

 

4.3.1 Materialflödet 
Det gemensamma målet för alla typer av företag är att uppnå så god lönsamhet som möjligt. 
Materialflödet är av stor betydelse för ett företags lönsamhet. De effektivitetsvariabler som 
definierar ett företags materialflödeseffektivitet och som påverkar ett företags lönsamhet kan 
uttryckas i termer av service och kostnader. (Mattsson, 2002) Materialflödet har traditionellt 
setts som logistikens primära flöde då det representerar stora värden, har direkt miljöpåverkan 
och kräver i många fall stora resurser för att genomföras. Materialflödet startar från en källa, 
leverantör, till en slutlig förbrukare, kund. Det som följer flödet in i ett företag är oftast 
material och komponenter medan förädlade produkter flödar ut från företaget till kund. Det 
flöde som går bakåt i försörjningskedjan, kund till företag utgörs av returer i samband med 
reklamationer och återvinning. Det fysiska materialflödet kan oftast kopplas till olika 
systemkomponenter beroende på vilket flöde som avses. Dessa systemkomponenter är 
transporter, materialhantering, lagring och förpackning. Transporter avser förflyttning av 
material antingen inom eller mellan två anläggningar. Materialhantering uppstår i samband med 
godsmottagning, in- och uttag i lager samt lastning på externa transportmedel. Att 
förpackningen är en viktig materialflödesrelaterad komponent beror på att utformningen av 
den har direkt påverkan på transporterna, materialhanteringen och lagringen. (Jonsson & 
Mattsson, 2005) 
 
För att ett materialflöde i en försörjningskedja ska vara effektivt behövs någon form av 
materialstyrning. En effektiv materialstyrning innebär en positiv påverkan på kapitalbindning 
och leveransförmåga vilket stärker företagets konkurrenskraft. Materialstyrning kan definieras 
som den operativt inriktade administration som krävs för att styra materialflödet inom given 
produktions- och distributionsstruktur. Definitionen ovan innebär att materialstyrning omfattar 
både planering och kontroll av de aktiviteter som genererar materialflöden. Materialstyrning 
omfattas därmed av följande delfunktioner: (Mattsson, 2002) 
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• Planering - omfattar beslutsfattning och styrning av materialflödesaktiviteter avseende 
kvantiteter, tider och platser för överföring av material från leverantör till kund. 

• Omplanering - avser beslutsfattning om förändringar i tidigare planerade 
materialflödesaktiviteter. 

• Exekvering - verkställning av planerade materialflödesaktiviteter. 
• Bevakning - övervakning av materialflödesaktiviteter så att genomförande sker enligt 

plan. 
• Rapportering - insamlig och redovisning av information rörande 

materialflödesaktiviteter. 
• Uppföljning - bearbetning, sammanställning och analys av utförda och uteblivna 

materialflödesaktiviteter. 
 
Att leverera material i rätt tidpunkt, i rätt kvantitet på ett så effektivt sätt som möjligt utgör 
materialstyrnings grundproblem. Styrning av materialflöden har därför sin viktigaste funktion 
att ge svar på följande frågeställningar: (Mattsson, 2002) 
 

• Kvantitetsfrågan - hur mycket ska beställas från leverantör på en order? 
• Leveranstidsfrågan - när ska inleverans på inköpsorder ske till lager/arbetsplats? 
• Beordringsfrågan - när ska utläggning av inköpsorder ske till leverantör och när ska 

tillverkningsprocessen startas? 
 

4.3.2 Informationsflödet 
Bristande informationsflöden är vanligt förekommande hos företag och leder ofta till negativa 
resultat för materialflödet. (Aronsson et al, 2003) Även Storhagen (2003) betonar att brister i 
informationsflödet är vanligt förekommande och ofta en onödig osäkerhetsfaktor. Bristande 
informationsflöden kan leda till ett flertal negativa effekter såsom dåliga beslutsunderlag, onödig 
lageruppbyggnad samt brister i flexibilitet och leveransservice. Förutom informationsutbytet 
inom den logistiska funktionen måste ett informationsutbyte ske mellan andra organisatoriska 
funktioner som inte har någon huvudsaklig logistisk anknytning.  
 
Mattsson (2002) framhäver att kvaliteten på informationsflödet har kommit att spela en 
betydelsefull roll på den allt mer hårdnande marknaden. En stor fokusering på 
informationsflödet beaktas som en tillgång eftersom det är svårt att uppnå effektiva 
materialflöden om inte effektiva, konsistenta och tillförlitliga informationsflöden först 
säkerställs. Inte heller kan resursutnyttjandet för produktion och transporter bli tillräckligt 
effektivt utan fungerande informationsflöden. Informationstillgången och 
informationskvaliteten är också förenat till lagrens storlek. Ett bra informationssystem kan göra 
att lagrets storlek kan minskas. 
 
Även Jonsson & Mattsson (2005) och Jespersen & SkjØtt-Larsen (2005) påpekar att ett 
fungerande informationsflöde är avgörande för ett effektivt materialflöde. Jonsson & Mattsson 
menar att korrekt information krävs för att ett företag ska kunna planera och balansera de 
resurser som erfordras för att tillfredställa kundens behov. 
  
Jespersen & SkjØtt-Larsen (2005) anser också att hela försörjningskedjan kan uppnå högre 
effektivitet med fungerande informationsflöden. För att uppnå detta krävs fungerade 



 
                             - TEORETISK REFERENSRAM - 

 
 
 

 
 

18 

informationskanaler inom och utanför det egna företaget till leverantör och kund. Detta 
eftersom informationsutbytet mellan företag och dess avdelningar är avgörande för hur arbetet 
mot företagens gemensamma mål kommer att utföras. Det är därför viktigt att utreda:  
 

• Vilken typ av information som finns tillgänglig för personal och andra aktörer i 
försörjningskedjan? 

• Hur ofta och hur detaljerad den information som når personal och samarbetsparter är? 
• Vilka hjälpmedel som finns tillgängliga för att framföra informationen? 

 
Man pratar ofta om att ett integrerat informationsflöde gör det möjligt för ledningen att se sitt 
eget företag som en del i försörjningskedjan. Det är viktigt att aktörerna i försörjningskedjan 
kan länkas samman genom ett centralt informationssystem så att logistiska aktiviteter som 
lagerhantering och materialplanering kan effektiviseras. I en effektiv försörjningskedja överförs 
informationen mellan företagen via olika affärssystem. Ett integrerat informationsflöde gör att 
företag kan föra över behovs- och planeringsinformation till avdelningarna i det egna företaget 
men även till andra företag inom försörjningskedjan. Det gör det även möjligt att utväxla 
erfarenheter, information och kunskap. (Jespersen & SkjØtt- Larsen, 2005) 
 

4.3.3 Monetära flödet   
Som ett resultat av ett materialflöde från leverantör till kund följer ett betalningsflöde i motsatt 
riktning och startas genom en faktura. Ett betalningsflöde kan även uppstå från leverantör till 
kund i och med en reklamation. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

      

4.4 Leveransmönster 
Viktigt för en effektiv materialförsörjning och för en låg totalkostnad är företagets val av 
leveransmönster. Materialflödet som startar från en leverantör och sedan går nedströms i kedjan 
till en kund kan se olika ut. Olikheter avses dels i vilken omfattning leverantören ansvarar för 
de aktiviteter som krävs för att åstadkomma materialflöden, dels hierarkin av lager från 
leverantör till kund och dels i vilken omfattning materialflöden uppfyller kundens behov. I 
dessa avseenden uppkommer det olika typer av leveransmönster. Dessa är en del av 
försörjningsstrukturen och valet av lämpligt leveransmönster ingår i företagets 
försörjningsstrategi. De mest förekommande leveransmönstren finns nedan i Figur 10. (ibid.) 
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Figur 10. Leveransmönster. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

 

4.4.1 Traditionell leverans till kund 
De mest traditionella leveranserna kännetecknas av att en leverantör, på kundens begäran, 
levererar en orderkvantitet till kunden för att denne ska kunna tillgodose sina framtida behov. 
Materialet/produkterna levereras till kundens lager för att senare plockas ut och användas. 
(ibid.) 
 

4.4.2 Direktleverans till kund 
Direktleverans till kund är ett mer pullbaserat leveransmönster och innebär att leverantören 
endast levererar den mängd som kunden efterfrågar. Det finns två varianter inom ramen för 
detta alternativ. Det ena innebär att leveransen skickas till en godsmottagning som sedan utför 
kvantitets- och kvalitetskontroll. Den andra varianten innebär att leverantören levererar direkt 
till produktion där materialet ska användas. I dessa fall har leverantören ansvar över materialet 
ända till kundens förbrukningsställe. (ibid.) Just-In-Time (JIT) leveranser är en utvecklad form 
av direktleveranser till kund och innebär en ökad precision för alla former av inleveranser. 
Detta innebär att alla inleveranserna ska komma vid en förutbestämd tid och då ofta i ett 
tidsfönster. Principen kan tillämpas oavsett om transporterna är korta eller långa så länge 
planeringen är tillförlitlig. (Lumsden, 2006) 
 
JIT-principen är inte framtagen till att vara en strikt metod som är teoretisk och praktiskt 
tillämpad utan liknar mera en filosofi som leder till väsentliga och kontinuerliga förbättringar. 
Filosofin kan beskrivas genom fyra principer: (ibid.) 
 

• Angrip grundläggande problem - Det är meningslöst att ignorera dåliga leverantörer, det är 
mycket bättre att lösa de grundläggande problemen och undvika att företagsledningen 
blir en ”brandkår”.  

 
• Undanröj slöseri - Till slöseri räknas allt arbete som inte höjer produkternas och 

tjänsternas värde, exempelvis transport, översyn och lagring. JIT principen betonar att 
sådant arbete måste undvikas för att förbättra verksamhetens totala effektivitet. 
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• Sträva efter enkelhet - Alla metoder som tas i bruk ska vara enkla för att de ska fungera. 
JIT-systemet vill förenkla materialförsörjningen så att verksamheten kan införa enkla 
styrsystem. 

 
• Utforma system som upptäcker problem - Grundläggande problem måste upptäckas för att 

kunna lösas. Ett JIT-system skall vara designad med sådana funktioner som avslöjar 
problemen. Ett exempel är olika typer av processövervakning.  

 
Om de fyra principerna genomförs skiljer sig JIT-leveranserna från de traditionella leveranserna 
på bland annat följande punkter, se Tabell 1: (ibid.) 
 

Tabell 1. Jämförelse mellan traditionella och JIT-leveranser. (Lumsden, 2006) 

 
Faktorer 

 
JIT-leverans 

 
Traditionell leverans

 
Beställningskvantiteter 

 
Små 

 
Stora 

 
Beställningsfrekvens 

 
Hög 

 
Låg 

 
Leveranstid 

 
Kort 

 
Lång 

 
Beställningsrutiner 

 
Enkla 

 
Komplicerade 

 
Emballage 

 
Anpassat 

 
Standard 

 
 
Kontroll 

 
Leverans direkt till produktion 

utan mottagningskontroll 

 
Mottagnings- & 
kvalitetskontroll 

 
Samarbete 

 
Mycket 

 
Lite 

 
Kvalitet 

 
Mycket hög 

 
Hög 

 
 
För att skapa bättre förutsättningar för JIT-leveranser strävar många företag efter att integrera 
leverantören i sin produktionsplanering. I och med detta kan lagren skjutas upp längre bak i 
försörjningskedjan. Detta ger fördelar i kapital, hantering och lager för företaget men även för 
försörjningskedjan som helhet. Ett ökat samarbete med leverantörerna innebär ofta att företaget 
får bättre kvalitet på produkterna eftersom leverantören gör sig ansvarig för kvalitetskontrollen. 
Genom att beställningar görs endast utifrån det material som företaget med säkerhet kommer 
att förbruka erhålls en ökad flexibilitet. Det gör det lättare att anpassa sig för eventuella 
förändringar i efterfrågan på marknaden. Risken att beställa något som blir inaktuellt minskar 
genom ett frekventare inköpsförfarande. Med ökad leveransfrekvens blir partierna mindre 
vilket resulterar i flera positiva effekter. (ibid.) 
 

• Snabb omsättning av lagren 
• Eventuella produktförändringar kan snabbt upptäckas  
• Minskat behov av utrymme 
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4.4.3 Leverans till logistikcenter 
För att säkerställa att kompletta satser kan levereras direkt in i produktion kan materialflödet gå 
genom ett logistikföretag innan det levereras till kunden. Ett logistikföretag kan vara allt från 
ett litet åkeri som endast levererar varor mellan två punkter till ett stort transportföretag som 
erbjuder en mängd olika tjänster. Att anlita ett logistikföretag som sköter distributionen och 
dess kringaktiviteter mellan tillverkaren, alternativt grossisten, och kunden brukar kallas för 
tredjepartslogistik. Ett logistikföretag har en meny av tjänster som kunden kan välja ifrån, några 
av dess är kontroller av inkommande gods, lagring, distribution, samlastning och förpackning. 
För att samarbetet med en tredje part skall fungera effektivt är det viktigt med främst två 
faktorer. (Fredholm,2006) 
 

1. Att ha tydliga affärsavtal mellan parterna – När flera parter samarbetar i strävan mot att 
servicen mot marknaden ska öka är det viktigt att definiera parternas relationer i 
juridiska avtal. 

2. Att ha väl fungerande IT-lösningar – det är viktigt att IT-systemet stödjer de aktuella 
processerna. Att informationen är korrekt är viktigt för att uppnå effektivitet. Ett 
logistikföretag ställer därför ofta krav på att kunna integrera kundens system, ofta 
genom att använda Electronic Data Interchange, EDI. 

 
Till logistikföretaget kommer inleveranser från tillverkaren eller grossisten. Dessa parter kan i 
förväg meddela logistikföretaget om vilka varor som kommer att anlända och all övrig 
artikelinformation via EDI. Det inkommande flödet kan antingen lagras i någon terminal för 
senare leverans eller levereras direkt till kunden, logistikföretaget fungerar då som en ren 
transportör. När en kund har lagt en order till ett tillverkande företag eller grossist kan denna 
omdirigeras till logistikföretaget som då sätter ihop order och gör den klar för leverans. (ibid.)  
 
Vanligt är att lägga ut en cross-docking funktion, lagerlösa flöden, på logistikföretagen. Detta 
bygger på att delleveranser från olika underleverantörer samordnas till att ankomma ungefär 
samma tidpunkt för att sedan packas till en ny gemensam kundorder. (ibid.)  
 

4.4.4 Leverantörsstyrt lager 
Ett ytterligare alternativ av leveransmönster innebär att leverantören förutom att leverera 
material till kunden också styr och ansvarar för dess lager. Dessa lager brukar kallas för 
leverantörsstyrda lager. Det finns olika alternativa tillämpningar av leverantörsstyrda lager. En 
av de största skillnaderna mellan dessa olika alternativ är vem som äger det lager som 
leverantören styr. Alternativen skiljer sig även åt i avseende på hur stort ansvar leverantören har 
samt graden av integration mellan kund och leverantör. För alla alternativ får leverantören 
tillgång till den information som kunden själv skulle vara i behov av för att på ett effektivt sätt 
styra lagret. (Mattsson, 2002) 
 

• Co-Managed Inventory - Samarbetsstyrda lager innebär att leverantören utifrån erhållna 
saldon och efterfrågeinformation styr kundens lager och själv planerar inköpsorder i 
systemet. Innan en leverans får ske måste denna godkännas av kunden. Leverantören 
utför alltså det operativa lagerstyrningsarbetet medan kund och leverantör har ett 
gemensamt ansvar för lagrets storlek. Vid samarbetsstyrda lager är det kunden som äger 
lagret och får därför också svara för inventering samt kostnader för 
inventeringsdifferenser och svinn.  
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• Vendor Managed Replenishment – Leverantörsstyrd lagerpåfyllning fungerar på samma viss 
som samarbetsstyrda lager men kräver inte ett godkännande av kunden vid 
lagerpåfyllnad. Istället regleras leverantörens leveranser av en min och max gräns inom 
vilka kundens lager måste befinna sig inom. Inom ramen för min och max gränserna 
har leverantören full frihet att sköta det operativa arbetet i lagret. Även i detta fall är det 
kunden som äger lagret och i det avtal som tecknas mellan kund och leverantör måste 
därför villkor tecknas för hur inkuranta artiklar ska behandlas. 

 
• Vendor Managed Inventory – Leverantörsstyrda lager innebär att leverantören äger det 

fysiska lagret som finns hos kunden. Leverantören har således det fulla ansvaret för 
lagerstyrningen. Det avtal som ligger till grund för leverantörsstyrda lager måste 
innefatta villkor med avseende på vilka lagerservicenivåer som leverantören förpliktigar 
sig i att uppfylla mot sin kund. Eftersom leverantören äger lagret måste även avtalet 
inkludera regler för vem som ska inventera samt vem som ska bekosta 
inventeringsdifferenser, svinn och kassationer. 

 

4.5 Totalkostnadsmodell 
Val av leveransmönster har en direkt påverkan på ett företags totala distributionskostnader. 
Kostnaderna för den fysiska distributionen beskrivs generellt sett som en funktion av antalet 
lagerpunkter. Vid en totalkostnadsanalys vägs transportkostnaderna mot kostnader för 
lagerhållning och kapitalbindningen för produkter i lager. Avsikten med detta är att optimera 
antalet lagerpunkter så att totalkostnaden för den fysiska distributionen minimeras. (Lumsden, 
2006)  
 
Att minimera totalkostnaden är det varje företag strävar efter. Det gäller att se hela 
logistiksystemets kostnad istället för att fokusera på att minska kostnaderna för enskilda 
avdelningar. (Lambert & Stock, 1992)   
 
Lambert & Stock (1992) illustrerar den totala logistikkostnaden genom att i en figur, se nedan, 
visa att de individuella kostnadselementen påverkar varandra på ett komplext sätt. 
Lokaliseringen och antalet lagerpunkter beror på den servicegrad som företaget ska uppfylla. 
Detta element kommer från marknadsmixens 4P:n och är det sammanlänkade elementet 
mellan logistik och marknadsföring.  
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Figur 11. Totalkostnadsmodellen. (Lambert & Stock, 1992) 

 

4.5.1 Leveransservice 
Kostnaden som associeras med olika grad av leveransservice är kostnaden av förlorad 
försäljning. Det är mycket svårt, om inte omöjligt, att mäta denna kostnad och fokus bör därför 
läggas på att minimera de övriga fem kostnadselementen för en given leveransservicegrad. 
(ibid.) 
 

4.5.2 Transportkostnader  
Kostnaden som förknippas med transportfunktionen kan ses som en totalkostnad men 
härstammar från olika segment. Transportkostnader uppstår både internt och externt från 
leverantören, till kunden, för transportören och beror på produkten, förpackningen och vilket 
fraktsätt som väljs. (ibid.)  
 

4.5.3 Hanteringskostnader 
Hanteringskostnader är de utgifter som ökar eller elimineras beroende på antalet lagerpunkter 
som finns. Kostnaderna ska ej förväxlas med lagerhållningskostnaderna utan här avses endast de 
fasta kostnaderna som kommer med ökat antal lagerpunkter. Storleken och mängden på lagren 
spelar alltså ingen roll i detta avseende. Kostnader för personal består av både en fast och en 
rörlig del. Den rörliga delen beror på produktflödet som genomströmmar fabriken, om 
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storleken på detta överstiger en viss gräns måste övertid beordras eller extern personal hyras in. 
(ibid.)     
 

4.5.4 Orderbehandlings- och informationskostnader 
Orderbehandlings- och informationskostnaderna inkluderar de kostnader som uppkommer 
med en order och dess behandlingsprocess. Hit räknas också de kostnader som uppstår för 
information- och kommunikationskanalerna. (ibid.) 
 

4.5.5 Orderkvantitetskostnader  
Till orderkvantitetskostnaderna räknas generellt sett följande kostnader: (ibid.) 

• Produktionsförberedande kostnader (exempelvis ställtid, inspektion och oeffektivitet i 
början av en operation)  

• Kapacitetsförlust på grund av förändringar 
• Materialhanteringskostnader, schemaläggning och expedition 

 

4.5.6 Lagerhållningskostnader 
Lagerhållningskostnaderna är de kostnader som förknippas med antalet lagerförda artiklar och 
kan kategoriseras enligt följande: (ibid.) 

• Kapitalkostnad 
• Servicekostnader (försäkringar) 
• Lageryta 
• Riskkostnader för inkurans, svinn och lagerförändringar 

 
Kapitalkostnad uppstår genom att företaget inte får avkastning på investerat kapital och innebär 
därmed bortfall av möjliga intäkter. Riskkostnader är direkt beroende av lagrets storlek och 
stiger vid större lager. (ibid.) 
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5 Nulägesbeskrivning  
I detta kapitel redogörs de aktiviteter hos PDM som anses väsentliga för att utreda syftet med detta arbete. 
Kapitlet inleds med en redogörelse av det arbete som utförs av PDM. Fortsättningsvis kommer en skildring 
av hur materialförsörjningen till projekten ser ut idag samt en beskrivning av de lager som finns tillhands. 
Beskrivningen bygger på det fakta som framkommit under intervjuer med berörd personal, fakta från 
skrivna rutiner och strategier samt egna iakttagelser under arbetets gång. Nulägesbeskrivningen avser hösten 
2006. 
 

5.1 Förändrade förutsättningar 
I och med det beslut som innebar att Banverket Materialservice ska ta över ansvaret för de 
felavhjälpande lagren tog PDM fram en vision på noll lager. För att uppnå visionen är enheten 
införstådd att en effektivare materialförsörjning till projekt måste uppnås. PDM ville därför ha 
hjälp att identifiera vilka brister som finns i verksamhetens processer och rutiner gällande detta. 
Entreprenadarbetena är som tidigare nämnt helt konkurrensutsatt och PDM strävar därför efter 
effektiva och väl planerade materialflöden till dessa. Detta för att de vill utnyttja sina resurser på 
bästa sätt och på så vis höja sin konkurrensförmåga.  
 
Under de senaste tre åren har stora förändringar genomförts gällande materialförsörjningen men 
då logistik än idag är ett relativt nytt begrepp inom PDM finns mycket kvar att göra. Inköp- 
och logistikavdelningen har dock arbetat fram nya arbetsrutiner vilka syftar till att utveckla en 
närmre relation till leverantörerna och framförallt kunden. I samband med införandet av de nya 
rutinerna genomfördes även en stor lagerreducering vid regionens samtliga lager. 
Lagerrensningen gjorde att enheten kunde reducera kapitalbindningen och få bättre översikt på 
lagren. Trots den stora lagerreduceringen som genomfördes finns idag fortfarande en mycket 
stor mängd material liggandes orörligt i lagren, PDM är medvetna om att även en utredning av 
detta måste göras för att enheten ska ha chans att närma sig sin vision. 
 
Införandet och de förändringar som kom med de nya arbetsrutinerna gjordes dock många 
gånger utan inblandning och information till alla berörda parter. Att delar av personalen 
saknade förståelse till varför förändringarna gjordes ledde till onödig frustration och missnöje. 
Än idag saknas förståelse för förändringarna och många arbetar därför enligt gamla direktiv.  
 

5.2 Arbetsuppdelning  
För att utföra arbetet längs järnvägen finns fyra teknikgrenar; tele, ban, signal och el. 
Teknikgrenen ban ansvarar för järnvägsspåren, signal för signalsystemen och signalställverken 
längs järnvägen, el för kraftförsörjningen och kontaktledningarna längs spåren samt tele för 
kommunikation, kabel och radiosignaler längs järnvägen. Arbetsledarna för var och en av dessa 
grenar träffas och informerar varandra om kommande arbeten varje vecka under så kallade 
planeringsmöten. Varje gren presenterar då även vilka resurser som krävs.  
 
Det arbete som utförs av PDM kan grovt indelas i två huvudgrupper; planerade och oplanerade 
arbeten. Till de planerade arbetena hör det förebyggande underhållet, som enheten har 
kontrakt på att utföra, samt projektarbetena. Det som kännetecknar planerat arbete är att 
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arbetsledaren kan schemalägga när arbetet ska utföras och i förväg planerar vilka resurser som 
behövs.  
 
Det förebyggande underhållet är det arbete som ingår i de kontrakt enheten skrivit med 
Banregionen gällande underhåll av järnvägen. Underhållsarbetet innefattar besiktningar och 
efterbesiktningar, felavhjälpande förutbestämt underhåll samt planerade åtgärder till akuta fel. 
Det felavhjälpande förutbestämda underhållet är åtgärder som måste vidtas för att hålla spår och 
anläggningar i fungerade skick i ett framtida perspektiv. När större fel upptäcks på järnvägen är 
det i samråd med Banregionen som PDM avgör om felet ska åtgärdas. Arbetet bedrivs då 
liknande projekten men inga anbudsberäkningar behöver genomföras eftersom dessa projekt 
ingår i redan skrivna avtal. 
 
Till det oplanerade arbetet, felavhjälpningen, hör de akuta uppdrag som uppkommer då fel 
måste åtgärdas direkt för att trafiken ska kunna flyta. Lagningarna kan ofta bli provisoriska som 
endast håller för stunden eftersom rätt material saknas. Vid sådana tillfällen måste ett mer 
utförligt arbete ske då materialet ankommit och arbetet övergår då till förebyggande underhåll, 
se Figur 12 nedan. 
 
 

 

Figur 12. Arbetsuppdelning vid PDM. 

 

5.3 Projekt 
Projektarbetena utgör en viktig del av PDMs verksamhet, inte minst sedan den nya 
konkurrenssituationen. Till projekt räknas alltså allt planerat arbete som inte ingår i de tidigare 
beskrivna underhållsavtalen. Projekten erhålls genom vinst i anbudsförfrågningen och består av 
antingen ny- eller ombyggnationer.    
 
Projekten kan vara av olika omfattande grad, ibland handlar det om arbete under några 
månader medan det ibland handlar om arbete under flera år. Exempel på projektarbeten är 
kabelutsättning längs spåret samt arbete med nybyggnad av järnvägsspår. Projektarbeten utförs 
åt både externa och interna kunder, den största delen utförs dock åt den interna kunden 
mellersta Banregionen.  
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5.3.1 Anbudsprocessen 
En viktig del inför önskvärda projekt är anbudsprocessen, se Figur 13. Under anbudsprocessen 
ska enheten arbeta fram konkurrenskraftiga anbud på inkommande förfrågningar. 
Anbudsprocessen startas genom att en förfrågan inkommer till PDM. Omkring 35 % av alla 
förfrågningar kommer till distriktskontoret i Gävle medan resterande, cirka 65 %, går direkt till 
berörd platschef.  
 
De förfrågningar som hamnar direkt hos platscheferna är ofta mindre projekt, upphandlingar 
vars värde uppgår mot en miljon kronor, och kommer oftast från kunder på samma ort. I dessa 
fall är det platschefen som tar beslut om projekten är genomförbara och utreder vilka resurser 
som krävs. Platschefen skickar därefter information om kommande projekt till berörda 
arbetsledare som schemalägger arbetet och gör en materialrekvisition. När materialrekvisitionen 
är lagd får inköparna ta del av projektet. Ofta antas förfrågningar med kort varsel vilket leder 
till att material måste anskaffas hastigt. Även då förfrågningarna kommer in lång tid innan 
önskat startdatum händer det att arbetsledarna lämnar in materialrekvisitionen kort tid innan 
projektets start. Detta försvårar inköparnas arbete eftersom material med långa ledtider måste 
skaffas fram akut från andra leverantörer med sämre leveransvillkor. Det händer även att 
projekt måste skjutas fram i tiden till materialet tillverkats.  
 
De förfrågningar som går till distriktskontoret är alla större projekt och kräver därför en mer 
omfattande utredning. När en förfrågan inkommer till distriktskontoret tilldelas den ett 
affärsnummer vilket gör det möjligt för alla intressenter att ta del av affären. Det är dock 
affärsutvecklingschefen som gör ett första beslut om förfrågan är värd att satsa på. Om förfrågan 
godkänns av affärsutvecklingschefen skickas den till berörd platschef för att denne ska ta ett 
beslut om resurser finns för att utföra arbetet. Det är sällan en platschef tackar nej till en 
förfrågan, om resurser saknas till önskat startdatum ges istället ett förslag på när arbetet kan 
utföras. Efter att affärsutvecklingschefen och platschefen godkänt förfrågan kallas alla berörda 
parter till ett anbudsstartmöte. Under anbudsstartmötet diskuteras kostnader, genomförbarhet 
och en preliminär planering av material och personalbehov utförs. Det är viktigt att alla 
parametrar tas i beaktning så att en korrekt kalkyl kan tas fram. Vid strategiskt viktiga projekt 
kallas berörda parter även till ett slutmöte för att gå igenom anbudet innan den skickas till 
beställaren. När tilldelningsbeslutet kommer får enheten veta om projektet kommer att 
genomföras eller ej. Vid ett positivt besked görs en materialbeställning och arbetet bokas in 
enligt överenskommet datum.  
 
Enligt PDM blir materialförsörjningen bättre planerat för de förfrågningar som går genom 
distriktskontoret i Gävle. Detta anses bero på att inköp- och logistikavdelningen involveras i 
planeringen redan vid förfrågningens ankomst. Deras medverkan bidrar till att materialbehovet 
kan planeras i ett tidigare skede samt att olika logistiklösningar beaktas. Enligt 
inköpsavdelningen är det speciellt viktigt att vara med från start eftersom de då har möjlighet 
att utvärdera alternativa leverantörer och göra förfrågningar till leverantören om nya avtal 
krävs.  
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Figur 13. Flödesschema över anbudsprocessen. 

 

5.3.2 Inköpsprocessen 
Om PDM erhåller ett positivt tilldelningsbeslut kan inköp börja genereras. Det finns totalt fyra 
operativa inköpare till detta inom PDM, tre i Gävle och en i Borlänge. Det händer dock att 
arbetsledarna genererar inköp själva trots att de ska gå igenom inköpsavdelningen. Enligt 
arbetsledarna beror detta på det hastiga behovet, på grund av de sena förfrågningarna, och 
inköparna ses då som en onödig mellanhand. En annan orsak är att de upplever att inköparna 
saknar tillräcklig materialkompetens. 
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Då Banverket är ett statligt företag styrs inköpen av lagen om offentlig upphandlig, LOU. 
Denna lag kräver bland annat att ett avtal finns med kunden innan ett köp får genereras. Idag 
finns det avtal med Banverket Materialservice om att allt järnvägsspecifikt material ska köpas 
från dem. Anledningen till detta är att kunden, Banregionen, vill säkerställa att rätt standard 
och kvalitet erhålls på materialet. En del av det material som anskaffas från Banverket 
Materialservice går dock att köpa från lokala grossister som Ahlsell och Elektroskandia, 
exempelvis kablar. Avtalet med Banregionen säger att PDM endast får köpa material från dessa 
om Banverket Materialservice inte kan leverera inom rimlig tidsram. Avtalet förbises många 
gånger idag eftersom de lokala grossisterna kan erbjuda snabbare leveranstid och högre 
leveransprecision. I många fall har de även ett lägre pris. Att få snabb leverans, god 
leveransprecision och lågt pris på anskaffat material anser PDM viktigt sedan det nya 
konkurrensläget. Att personalen själva kan åka och hämta materialet hos grossisterna bidrar 
också till att avtalet frångås. För inköp som görs direkt från grossist behöver personalen endast 
ange ett affärsnummer som PDM faktureras på samtidigt som materialet erhålls direkt.  
 
Ur ett historiskt perspektiv har många inköp som genererats från Banverket Materialservice 
inte varit lyckade och lett till leveransförseningar. En bidragande del till problemet är 
Banverket Materialservice transportombud, Schenker. Schenker har inte levererat på utsatt tid 
trots att materialet funnits till förfogande för dem. Att detta kan ske anser PDM bero på dålig 
leveransuppföljning av Banverket Materialservice. Leveransförseningarna har även berott på att 
Banverket Materialservice haft svårt att få fram materialet i tid på grund av att PDMs inköpare 
har varit sent ute med beställningarna. 
  
Innan en beställning skickas till Banverket Materialservice ska inköparen göra en tillsyn i 
affärslagret, som finns beskrivet mer ingående nedan i kapitel 5.4.2. Vid beställning från 
affärslagret får kunden betala cirka 70 % av marknadspriset, detta är något som gynnar båda 
parterna eftersom kunden får ett lägre pris och PDM får lägre kapitalbildning. Om inte 
materialet finns i affärslagret görs en beställning från Banverket Materialservice. När 
beställningen är lagd ska ett ordererkännande skickas för att säkra att leverantören har 
accepterat beställningen utan förbehåll. Det är viktigt att innehållet i ordererkännandet 
överensstämmer med innehållet i beställningen. Till varje beställning skickas även ett 
leveransbesked till beställaren med ett preliminärt leveransdatum.  
 
För att säkra att leverans sker enligt överenskomna avtal och villkor görs leveransbevakning i 
EMMA, Banverkets gemensamma affärsdatasystem, på alla beställningar. För att säkerställa 
leverans av strategiskt viktigt material skickas även en leveranspåminnelse till leverantören. 
Eventuella avvikelser registreras i systemet och hanteras enligt förutbestämda rutiner. Vid 
ändringar i beställningen ska även ett nytt leveransbesked skickas till beställaren. 
 
Om materialet som levererats inte överensstämmer mot specificerade krav ska en reklamation 
göras. Denna uppgift sköter PDM inte till 100 % idag trots att föreskrifter om hur materialet 
ska hanteras finns. Detta har lett till att nytt material beställts hem istället för att reklamera det 
felaktiga.  
 
Inköparna utför även leverantörsuppföljning för att se avvikelser och förbättringspotential hos 
anlitade leverantörer. Möten hålls med leverantörer ett flertal gånger per år och då presenteras 
bland annat nyckeltal som leveransprecision. För illustration av hur inköpsprocessen ska 
fungera se Figur 14. 
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Figur 14. Inköpsprocessen 

 

5.3.3 Leveransmönster 
För det material som inte hämtas direkt hos grossist finns det två leveransalternativ. De 
leveransmönster som PDM använder idag innebär att material till projekt kan antingen 
levereras direkt till arbetsplats utan mellanlagring eller mellanlagras i befintliga lager. Idag 
skickas material ut till arbetsområdet endast vid stora projekt vilket innebär att den övervägande 
delen av materialet lagras i lagren för planerat arbete. Visst material måste dock mellanlagras 
beroende på stöldrisken, väderkänsligheten och andra logistiska aspekter. Ett alternativ för 
mellanlagring av material är så kallade transitlager. Transitlager är mellanlager som inte finns 
registrerade i EMMA, exempel på sådana lagringsplatser är enhetens fordon.  
 
Det är arbetsledarna som bestämmer vart, när och i vilken kvantitet, om inte angivet av 
kunden, materialet ska levereras. Det material som ska mellanlagras i PDMs lager levereras ofta 
långt innan det ska användas för att säkerställa att materialet finns till förfogande vid behov. 
Ofta görs även för stora beställningskvantiteter för att säkerställa att brist inte ska uppstå under 
pågående arbete. Uppskattad förbrukning görs individuellt av arbetsledarna och leder ofta till 
att volymer av material blir över då det inte kan returneras till leverantören.  
 
Vid leverans direkt ut till arbetsplats utan mellanlagring ska utsedd godsmottagare, logistiker, ha 
kontakt med leverantören och transportören i god tid före ankomst. Detta för att lossning ska 
kunna ske korrekt och för att materialet ska kunna placeras på rätt anvisad plats. Det har dock 
hänt att information om kommande leveranser inte nått fram till logistikern vilket har resulterat 
i att varken han eller rätt maskiner funnits tillgängliga vid godsets ankomst. Logistikern kan 
leveransbevaka alla inköp gjorda av inköpsavdelningen via EMMA. Att denne ändå har missat 
leveranser beror på att alla inköp gjorda av arbetsledarna inte registreras i EMMA. Även 
material som kommer till lagret kan vara svårt att relatera till någon beställare om inte inköpet 
finns registrerat i EMMA.  
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5.3.4  Rutiner för materialhanteringen 
Logistiker och materialstyrare var två nya arbetsbefattningar som formades i samband med de 
nya rutinerna som togs fram för tre år sedan av inköp- och logistikavdelningen. Idag arbetar det 
åtta logistiker och två materialstyrare inom PDM. Materialstyrarna är placerade i Sundsvall 
respektive Ånge och deras uppgift är se till att inga brister uppstår i regionens felavhjälpande 
lager, se Figur 15. 
 
 

 
Figur 15. Materialstyrarnas arbetsuppgifter i PDM. 

 
 
Logistikerna däremot är fördelade i de bemannade lagren och har till uppgift, se Figur 16, att ta 
emot och hantera inkommande gods, registrera lageruttag, göra beställningar av maskiner för 
lossning och lastning och att vara med på möten inför de nya projekten som kommer direkt till 
platschefen. Att delta i dessa möten är något som inte fungerar idag vilket gör att logistikerna 
mister möjligheten att påverka materialförsörjningen. Informationen om när och var 
startmötena är skickas inte till logistikerna, de går heller inte dit självmant. Logistikerna ska 
delta i mötena för att kunna ge förslag på anpassade logistiklösningar. 
 
Precis som ovan nämnt är det logistikerna som ska ta emot godset och se till att det blir 
inregistrerat i systemet. De ska även informera beställaren om att leveransen har kommit och på 
vilken plats godset befinner sig på. För den leverantörsuppföljning som görs, den enda typ av 
uppföljning som finns hos PDM, är det vikigt att eventuella avvikelser registreras i EMMA.  
  
 

 
Figur 16. Logistikernas arbetsuppgifter i PDM gällande projekt. 
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5.4 Lager  
Här presenteras de olika lager som PDM har till förfogande för att lagerhålla material. Även en 
presentation görs av Banverket Materialservice entreprenadlager. 
 

5.4.1 Bemannade och obemannade lager  
PDM har ett flertal materiallager till förfogande för att lagerhålla material till sina arbeten. Fem 
av dessa lager är bemannade och återfinns på orterna Gävle, Bollnäs, Borlänge, Ånge och 
Sundsvall. Övriga lager i regionen kallas obemannade, i Östersund och Sollefteå finns dock 
personal som är stationerade för att arbeta med materialhanteringen, se Figur 17.  
 
 

 

Figur 17. Region Mitt och dess lagerorter. 

 
På de bemannade lagren i regionen finns olika typer av lager tillgängliga för att kunna 
tillgodose det efterfrågade behovet. Varje lager försörjer olika geografiska områden men har ett 
nära samarbete så vid brist kan material även köpas lagren emellan. På var och en av dessa orter 
är lagren bestående av förnödenheter samt material till felavhjälpning och planerat arbete. 
Material som används till felavhjälpning är material som måste finnas till förfogande för att 
enheten snabbt ska kunna hantera akuta fel på järnvägen. Material till planerat arbete är sådant 
som i förväg är beställt till arbete med projekt och förebyggande underhåll.  
 

– Bemannade lager  – Obemannade lager 
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De obemannade lagren som finns på sex orter i regionen består av material till felavhjälpning 
men där finns även plats för att lagra och samla upp material för projekt.  
 
Även en fjärde typ av lager förekommer på vissa orter och dessa är de otillåtna lager som vissa 
arbetsledare själv bygger upp av övertaligt material. Istället för att skicka materialet till 
affärslagret, som beskrivs nedan, eller returnera till leverantör undangöms material. Detta 
eftersom arbetsledarna tycker att de redan betalt för materialet en gång och upplever att 
materialet skänks bort då det skickas till affärslagret. Enligt personalen fokuserar varje 
teknikgren på sin egen budget istället för att se PDM som en helhet och vill därför inte 
överlämna material.  
 
I regionens lager är det stor variation på omsättningen av artiklar. Vissa artiklar har inte haft 
någon rörelse på många år vilket gör att de kan klassificeras som skrot, andra måste behållas då 
de fortfarande har ett strategiskt ekonomsikt värde, det vill säga artiklarna kan används på vissa 
banområden i regionen. Uppskattningsvis är idag lagervärdet cirka 19,6 miljoner SEK för 
regionens samtliga lager. Lagervärdet beräknas dock minska och ett delmål som PDM har är att 
minska lagervärdet till 15 miljoner SEK till 1 januari, 2007. När Banverket Materialservice 
övertar de felavhjälpande lagren kommer dock lagervärdet minskas ännu mer. 
 

5.4.2 Affärslager 
Gemensamt för hela regionen är det affärslager som finns beläget i Bollnäs. Affärslagret bildades 
för några år sedan då PDM insåg att det finns värde i det övertaliga materialet från tidigare 
planerade arbeten. Tidigare returnerades sällan övertaligt material till leverantören utan lagrades 
på anläggningarna och enheten köpte nytt material till varje uppgift. Detta bidrog till att lagren 
växte och ingen hade kontroll på vad som verkligen fanns. Med konkurrensutsättningen insåg 
dock PDM vikten av att reducera kapitalbindningen vilket bidrog till att de började 
rationalisera sina lager. Förfrågningar skickades till Banverket Materialservice om de ville köpa 
tillbaka järnvägsspecifikt material, mycket material kunde skickas tillbaka men det material som 
ej godtogs samlades i affärslagret. Även nu då enheten jobbar mer aktivt med returer händer 
det att material inte skickas tillbaka eftersom Banverket Materialservice inte vill ta emot 
material med liten volym. Idag arbetas det dock aktivt med att reducera affärslagret. Då ett 
behov uppstår ska material i första hand köpas därifrån enligt överenskommelse med kund. 
Förhoppningen enheten har är att affärslagret ska försvinna men antalet artiklar liggande i lagret 
är än idag väldigt stor och fylls hela tiden på. Idag finns inte affärslagret inlagt i EMMA men 
enheten planerar att integrera denna information i affärssystemet inom en snar framtid. När 
detta görs blir det möjligt för andra regioner att köpa material från affärslagret i Bollnäs.  
 

5.4.3 Entreprenadlager 
Banverket Materialservice har helt oberoende av PDM tagit fram en plan för det successiva 
övertagandet av de felavhjälpande lagren, det vill säga öppnande av entreprenadlager. Från 
entreprenadlagren får det företag som Banregionen skrivit avtal med gällande felavhjälpning 
hämta material. Entreprenadlagren kommer att lokaliseras på de orter som Banverket 
Materialservice anser järnvägens infrastruktur som störst, alltså på orter med tät trafik och med 
många spår och växlar. Tanken med entreprenadlager är att Banverket Materialservice blir 
ansvarig för lagerhållningen för allt material som används till felavhjälpning. För PDM innebär 
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detta en överlämning av de felavhjälpande lagren. De lager som PDM väljer att behålla 
kommer därför bara att behöva användas för att lagerhålla material till planerat arbete. 
 
Banverket Materialservice har hittills, enligt sin plan, öppnat ett entreprenadlager i Borlänge. 
Övergången till entreprenadlager inträffade nyligen och gjordes hastigt vilket ledde till att 
många brister uppstod i lagret. I Borlänge finns därför det felavhjälpande lagret fortfarande kvar 
då Banverket Materialservice inte kunnat tillgodose hela materialbehovet. Det felavhjälpande 
lagret kommer dock att stängas inom en snar framtid.  
 
För att underlätta kommande öppnanden av entreprenadlager har Banverket Materialservice 
tillsammans med kunden, Banregionen, arbetat fram en materiallista på de artiklar som de anser 
måste finnas i lagret. Materiallistan ska vara baserad på statistik från tidigare 
materialförbrukning, något som i dagsläget är svårt för Banregionen att ta fram på grund av att 
de har dålig insyn av vad som förbrukas i de felavhjälpande lagren. Ett förslag på vilka artiklar 
som måste finnas i entreprenadlagren motsvarar cirka en tredjedel av alla artiklar som tidigare 
ingått i det felavhjälpande lagret. Att Banverket Materialservice endast tänkt ta över en 
tredjedel av alla artiklar som finns i det felavhjälpande lagret bidrar till att PDM kommer få en 
stor mängd artiklar över. Hur det övertaliga materialet ska hanteras finns framarbetade förslag 
om. Dessa förslag innebär en klassificering av strategiskt ekonomiskt viktigt material, skrot samt 
annat övertaligt material som kan säljas vidare antingen inom regionen eller till andra regioner. 
PDM kommer att tillämpa dessa förslag för att på ett effektivt sätt ta reda på det övertaliga 
materialet. 
 
Inom en snar framtid ska Banverket Materialservice även öppna ett entreprenadlager i Fagersta. 
Detta för att kunna försörja den sydvästra delen av regionen effektivare. Närmast i tiden efter 
detta är sedan etablering av entreprenadlager i Gävle och Sundsvall.  
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5.5 Sammanfattning av nuläget 
I samband med det beslut som innebär att Banverket Materialservice ska ansvara för regionens 
felavhjälpande lager tog PDM fram en vision på noll lager, se Figur 18.  
 
 

 
Figur 18. Koppling mellan nuläget och vision för PDM. 

 
PDM vet dock att det är en bit kvar innan visionen kan uppnås, dels eftersom dagens 
arbetsrutiner inte följs och dels för att de innehar en stor mängd material i regionens lager som 
inte bara kan skrotas. Att de rutiner som framtagits inte följs anser PDM bero på att personalen 
saknar förståelse för dessa. De har svårt att lämna över arbetsuppgifter som de själva önskar 
utföra. Exempel på detta är att arbetsledarna har svårt att låta logistikerna och inköparna vara 
med och planera materialförsörjningen för de projekt som kommer direkt till platschefen. 
Detta gör att material som kan levereras direkt till aktuellt arbetsområde ofta mellanlagras på 
regionens lager istället. Arbetsledarna gör även inköp många gånger själva, anledningen till 
detta är den sena ankomsten av många förfrågningar och de ser då inköparna som en onödig 
mellanhand. Även då förfrågningar ankommer i tid händer det att inköp måste göras akut. 
Detta beror på att arbetsledarna lämnar över materialrekvisitionen sent till inköparna vilka då 
anser sig få otillräckligt med tid att arbeta med anskaffningen och resultatet blir onödiga 
kostnader. Material anskaffas också många gånger i för stora kvantiteter eftersom behovet 
uppskattas godtyckligt och individuellt. Banverket Produktion har avtal med Banverket 
Materialservice om att allt järnvägsspecifikt material ska köpas från dem. Avtalet förbises dock 
allt för många gånger idag eftersom visst material kan anskaffas från lokala grossister men med 
bättre leveransvillkor.  
 
Den stora mängden material som finns i regionens lager beror dels på att returer av övertaligt 
material inte fungerat tidigare och dels på att leverantören idag inte vill ta emot returer med 
liten volym. För att hantera övertaligt material finns affärslagret i Bollnäs. Från detta lager ska 
material köpas i första hand om överenskommet med kund. Förhoppningen som enheten har 
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är att även affärslagret ska försvinna med förbättrade arbetsrutiner. För att uppnå visionen vet 
enheten att även den mängd material som Banverket Materialservice inte vill köpa måste 
hanteras på ett effektivt sätt. Detta är en stor volym då Banverket Materialservice endast 
planerar att köpa en tredjedel av material från nuvarande felavhjälpande lagren. 
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6 Analys  
I detta kapitel sammanställs och analyseras de viktigaste problemen som framkommit i 
nulägesbeskrivningen.  
 

6.1 Identifierade problemområden 
Projekten är alltså en allt viktigare del i PDMs verksamhet sedan drift- och 
underhållsverksamheten blivit konkurrensutsatt. Om underhållsavtal förloras kan erhållna 
projekt komma att bli den enda inkomstkällan. För att kunna erhålla önskade projekt krävs att 
konkurrenskraftiga anbud tas fram och enheten vill därför eliminera onödiga kostnader.    
PDM har vid Banverket Materialservice öppnande av entreprenadlager en stor chans att 
reducera och på sikt även att eliminera lager, närma sig visionen, om materialförsörjningen kan 
planeras mer effektivt. Shapiro & Heskett menar att logistik handlar om att erhålla rätt saker i 
rätt tid till rätt kostnad och plats. För att PDM ska kunna uppfylla dessa kriterier måste 
enheten, precis som Mattsson och Jonsson påpekar att logistik handlar om, skapa bättre 
planering, styrning och organisering av materialflödet.  
 
Utifrån kartläggningen av nuläget har sammanfattningsvis nedanstående faktorer, se Figur 19, 
identifierats bristande i PDMs arbete och måste successivt förbättras om enheten ska kunna 
uppnå en effektivare materialförsörjning. PDM behöver förbättra sina nuvarande arbetsrutiner 
samt vissa moment i sin materialflödesprocess för att få en högre flödeseffektivitet genom hela 
försörjningskedjan.  
 
 

 

Figur 19. Identifierade förbättringsfaktorer. 

 

6.2 Förbättringspotential 
För att skapa en fungerande försörjningskedja krävs dock först och främst att den interna 
verksamheten fungerar. Enligt Lumsden kännetecknas en internt fungerande 
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logistikverksamhet av balans i den logistiska målmixen, det vill säga en bra koppling mellan de 
tre begreppen leveransservice, logistikkostnader och kapitalbindning. Som ovan beskrivits har 
PDM onödigt stor kapitalbindning då de har mycket material liggandes orörligt i lagren, det 
finns även mycket kapital bundet i de otillåtna lagren som finns på anläggningarna. När 
kapitalbindningen är onödigt stor blir även logistikkostnaderna onödigt stora eftersom 
kostnader för framförallt hantering och styrning ökar med ökad storlek på lager. Dessa två 
effektivitetsvariabler bör därför minskas och hos PDM finns möjlighet till detta utan att 
leveransservicen försämras, det gäller bara att materialflödet planeras och styrs bättre.  
 
Lambert & Stock påpekar att alla företag strävar efter att minimera sin totalkostnad och detta 
gäller självklart även för PDM. Om det inte vore för den kostnadsfokusering som finns idag 
skulle enheten kunna fortsätta bedriva sin verksamhet som nu med många lagerpunkter, hög 
kapitalbindning och onödiga hanteringskostnader.  
 
Om enheten samlar användbart övertaligt material till affärslagret och planerar 
materialförsörjningen bättre bör antalet lagerpunkter kunna minskas rejält. För att åstadkomma 
detta och närma sig visionen måste dock enheten utvärdera alternativa leveransmönster. 
Lumsden menar att ett företags val av leveransmönster påverkar dess totalkostnad eftersom man 
vid en totalkostnadsanalys väger transportkostnaderna mot kostnader för lagerhållning och 
kapitalbindningen för produkter i lager. Antalet lagerpunkter har alltså direkt påverkan på ett 
företags totalkostnad.  
 
Av de kostnadselement som Lambert & Stock beskriver i sin totalkostnadsmodell är det främst 
transportkostnader, lagerhållningskostnader och hanteringskostnader som PDM kan 
effektivisera i sin försörjningskedja utan att försämra sin leveransservice. Med en bättre och mer 
tillförlitlig planering kan en större mängd material skickas direkt ut till arbetsplatsen. Detta ger 
att färre antal artiklar måste lagerhållas vilket i sin tur minskar kostnaderna för lagerytor, 
kapitalbindning, servicekostnader och riskkostnader. Även behovet av interna transporter bör 
minskas om behovet av lager dras ned.  
 
Med minskat antal lagerpunkter blir automatiskt hanteringskostnaderna lägre eftersom fler 
lagerpunkter kräver större resurser i form av personal och utrustning för att hållas i drift. 
 

6.3 Förståelsen för förändringar 
För att PDM ska lyckas planera och styra sina materialflöden bättre än idag krävs att all personal 
är insatt och förstående till varför alla uppsatta arbetsrutiner måste följas. Precis som Jonsson & 
Mattsson betonar går det inte att endast fokusera på ens eget arbete eller ens egen avdelning 
utan all personal måste ta hänsyn till hela materialflödet och agera efter helhetens bästa. Idag 
fokuserar några av personalen inom PDM gärna på sina egna uppgifter och budgetar istället för 
att se till enhetens bästa. På den strategiska nivån arbetas det dock aktivt med att anpassa och 
förbättra enhetens rutiner så att de kan följa den kostnadsfokuserade utvecklingen som pågår. 
De beslut som tas om förändringar görs emellertid utan operativ inblandning vilket gör att 
personalen på den operativa nivån saknar förståelse för genomförda förändringar och de som 
komma skall. Exempel på detta var vid de stora lagerreduceringarna som genomfördes av 
inköp- och logistikavdelningen. Personalen var inte involverad i förändringen och upplevde att 
allt för många artiklar rensades bort ur lagret. De saknade förståelse till varför utrensningen 
genomfördes och upplevde därför förändringen som något negativt. Vid ett närmre samarbete 
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mellan beslutsfattarna och operativ personal hade detta kunnat genomföras smidigare och 
misstroendet parterna emellan hade kunnat undvikas. En annan förklaring till varför de inte 
förstår förändringarna kan vara att många inom enheten saknar insyn i det logistiska synsättet. 
Personalen arbetar därför hellre efter sina gamla arbetsrutiner eftersom de är fast i det tänk som 
Banverket hade för många år sedan då enheten inte var konkurrensutsatt. 
 

6.4 Informationsflödet 
Ett av PDMs största problem är således bristande informationsflöden. Enligt Jonsson & 
Mattsson samt Jespersen & SkjØtt-Larsen kan inte ett effektivt materialflöde erhållas om 
företagets informationsflöden inte är fungerande. Jespersen & SkjØtt-Larsen poängterar vidare 
att informationsflödena har en mycket stor påverkan på försörjningskedjans effektivitet. Detta 
eftersom informationsutbytet mellan företag och dess avdelningar är avgörande för hur arbetet 
mot företagens gemensamma mål kommer att utföras. Hos PDM identifierades bristande 
information både mellan distrikts- och lokalkontoret men även internt på de olika kontoren. 
Detta visar sig främst genom den bristande förståelsen för förändringar men även genom att 
framtagna arbetsrutiner inte följs till fullo. 
 
Bristande informationsflöde identifierades även mellan arbetsledare, platschef och logistikern. 
Genom att logistikern inte får information om kommande möten inför projekt mister denne 
även chansen till att vara med och påverka och planera materialflödet till dessa. Vid logistikerns 
frånvaro ägnas mindre tid åt planerandet av materialbehovet och hur tillförseln ska ske. Att 
materialbehovet tas fram i ett tidigt skede är viktigt eftersom många av de järnvägsspecifika 
komponenterna har långa ledtider. Brister i tillförseln som uppkommer när logistikern inte är 
med på mötena är att denne mister information om vilket material som beställs hem och vad 
det ska användas till. När en inleverans kommer till lagret vet han inte vem den tillhör och kan 
inte informera beställaren om att materialet blivit levererat. I och med den bristande 
informationen kan det även uppstå missförstånd om vem som ska ta emot materialet om det 
skickas direkt till arbetsplatsen, vilket har hänt. I de fall där en logistiker är med på möten har 
det visat sig att en effektivare materialförsörjning till projekt kunnat uppnås och problemen 
ovan minskas. Problemet till varför de ändå inte får delta är att arbetsledarna har svårt att låta 
någon annan ta över arbetsuppgifter som de tidigare själv ansvarat för. De upplever även att de 
logistiker som finns på lokalkontoren inte har tillräcklig logistikkompetens för att kunna 
komma med förbättringsförslag. 
 
När ett materialbehov är fastställt så är det de operativa inköparna som ska genera inköpen. 
Enheten måste därför vara hårdare på att alla inköp ska gå genom inköpsavdelningen. 
Inköpsavdelningen och arbetsledarna måste skapa en närmre relation och våga lita på varandra. 
Arbetsledarna måste se till att materialrekvisitionerna lämnas i tid eftersom det annars är svårt 
för de operativa inköparna att få fram materialet i tid och till bästa pris. Om informationen når 
inköparna i ett tidigt skede har de mer tid att lägga på leverantörsgranskningar och offertarbete 
så att materialet kan beställas direkt vid behov. Jonsson betonar att det är viktigt att i god tid 
erhålla och ge rätt information om den befintliga och framtida efterfrågan för att en effektiv 
försörjningskedja ska kunna uppnås. Enheten har då chans att planera och styra materialbehovet 
bättre vilket gör att de kan undvika de akuta materialbeställningarna som uppkommer när 
förfrågningarna är sena och kort behandlingstid finns. Om inköpsavdelningen får information 
om materialbehovet i tid kan de i sin tur se till att efterfrågebehovet kommer till leverantören i 
tid.  
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6.5 Planering och styrning 
Enligt Mattsson uppnås inte effektiva materialflöden om verksamheten inte innehar någon 
form av materialstyrning. En effektiv materialstyrning kännetecknas av en hög grad av 
planering och kontroll av de aktiviteter som genererar materialflödet. Den planering och 
omplanering som förekommer hos PDM idag är bristfällig eftersom problem uppstår då fel 
beslut tas rörande framförallt kvantiteter, tidpunkter och leveransplatser. Planeringen sker ofta 
individuellt och resultatet blir ofta att materialet antingen måste anskaffas i sista minut eller så 
levereras det från leverantören långt innan förbrukningsdatum. Idag finns onödiga 
lagerhållningskostnader för det material som levereras för tidigt, kostnaderna kan dock 
elimineras med bättre planering och aktiv omplanering.  
 
För att försörja sina projekt använder sig PDM av två olika leveransmönster. Det ena innebär 
att materialet skickas direkt ut till arbetsplatsen medan det andra och mest förekommande 
innebär att materialet mellanlagras på regionens lokallager. Dessa två förfaranden kan härledas 
till Jonsson & Mattssons beskrivningar av leveransmönster två och ett i kapitel 4.4, där 
Banverket Materialservice är leverantören och PDM kunden. Leveransmönster ett måste dock 
successivt elimineras om enheten ska kunna uppnå sin vision. Men att helt övergå till 
leveransmönster två är dock svårt eftersom visst material inte kan lagras utomhus på grund av 
väderkänslighet och stöldrisken. Det går inte heller att skicka ut material i för små kvantiteter. 
Detta gör att leveransmönster två måste kompletteras med ett lagringsalternativ.  
 
Att skicka största delen av materialet direkt ut till arbetsplatsen torde dock vara möjligt 
eftersom enheten har möjlighet att planera sitt materialbehov och styra när inleveranser ska ske. 
Materialbehovet måste fastställas i ett tidigt skede efter förfrågningens ankomst och beslut måste 
tas så att Mattssons beskrivning av kvantitetsfrågan, leveranstidsfrågan och beordringsfrågan 
besvaras. 
  
Med en tillförlitlig planering bör alltså materialet ankomma i rätt tid till rätt plats. Enligt 
Lumsden är en tillförlitlig planering och ett nära samarbete med leverantören de viktigaste 
grundstenarna för direktleveranser till kund, JIT-leveranser. Han menar att det inte spelar 
någon roll hur lång transporten är så länge planeringen är tillförlitlig. Övriga förutsättningar 
såsom enkla beställningsrutiner, hög beställningsfrekvens och relativt små beställningskvantiteter 
finns redan.   
 
Vad gäller uppföljning, som Mattsson påpekar bör innefatta bearbetning, sammanställning och 
analys av tidigare materialflödesaktiviteter, bör PDM utveckla sina rutiner. Idag mäter PDM 
leverantörens leveransprecision men ingen intern uppföljning finns. Att göra interna 
uppföljningar av levererat material och utfört arbete kan vara bra för att identifiera brister och 
därmed lära sig av sina misstag. För att kunna göra mätningar måste PDM utvärdera för 
enheten viktiga nyckeltal så att resultatet av utfört arbete kan analyseras och sammanställas. 
 

6.6 Lagringsalternativ 
För att ha chansen att uppnå visionen måste PDM utvärdera andra lagringsalternativ till det 
material som inte kan levereras direkt ut till arbetsplatsen. De lagringsalternativ som finns 
aktuella för PDM kan härledas från Fredholm och Mattsson beskrivningar av leveransmönster 
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tre och fyra. De alternativ i leveransmönster fyra som innebär att kunden själv äger lager är 
dock inte aktuella eftersom PDM inte vill äga några lager. Kvarvarande alternativ innebär att 
material till projekt antingen kan lagras hos en tredje part eller i Banverket Materialservice 
entreprenadlager. Lagringsalternativen innebär att enheten inte kommer att äga några lager för 
att försörja projekt och går i linje med dess vision. Det lagringsalternativ som PDM väljer bör 
dock endast fungera som terminaler dit materialet till projekt anländer kort innan förbrukning. 
Idag kan material som ska användas till projekt ligga i lagret för planerade arbeten allt i från 
några dagar och upp till flera månader.  
 

6.7 Beställningskvantiteter 
För att inte få en stor mängd övertaligt material måste, precis som Lumsden påpekar, 
beställningskvantiteterna vara precisa. Hos PDM utförs motsatsen många gånger idag. Enheten 
beställer ofta för stora kvantiteter eftersom bristfällig materialberäkning har genomförts och för 
att arbetsledarna är rädda för att brist ska uppstå när arbetet väl genomförs. Resultatet av de 
stora beställningskvantiteterna är affärslagret i Bollnäs och de otillåtna lagren. Oavsett vilket 
leveransmönster PDM väljer att använda sig av är det viktigt att inte beställa för stora 
kvantiteter. För stora kvantiteter innebär onödiga lagerhållningskostnader och det finns även 
risk för att materialet blir inaktuellt om det inte kan returneras.  
 

6.8 Leverantörssamverkan 
Leverantörsintegration är en typ av integration som Bowersox och Closs menar ska finnas i en 
fungerande försörjningskedja. Även Lumsden påpekar att det är bra om leverantören integreras 
i försörjningskedjan eftersom detta kan ge fördelar i kapital, hantering och lager. Den eller de 
leverantörer som företaget väljer att samarbeta med måste vara pålitliga och kunna leverera 
önskad kvantitet i rätt tid. Vidare måste PDM kunna ställa leverantören ansvariga för kvaliteten 
på det material som levereras. 
 
Idag upplever PDM att relationen med Banverket Materialservice måste förbättras så att beställt 
material ankommer på utlovad tid. Relationen har dock blivit något bättre i och med den 
leverantörsuppföljning som PDM började med för några år sedan. Eftersom det 
järnvägsspecifika materialet har mycket långa ledtider ställs höga krav på ett nära samarbete så 
att leveranserna kommer i önskad tid. PDM måste vara ute i god tid med beställningarna 
samtidigt som Banverket Materialservice måste se till att uppfylla sitt ansvar.  
 

6.9 Relationen mellan identifierade faktorer 
Att ett relationsdiagram skapades var för att hitta sambandet mellan de identifierade faktorerna 
så att de grundläggande problemen kunde angripas. Syftet med ett relationsdiagram är alltså att 
identifiera de pådrivande faktorerna till problemet. Det är utifrån de pådrivande faktorerna 
förbättringsarbetet bör starta. Resultatet av relationsdiagrammet kan ses i Figur 20.  
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Figur 20. Skapat relationsdiagram. 

 
De pådrivande faktorerna identifierades i detta fall till de tre faktorerna; planering och styrning, 
informationsflödet samt lagringsalternativ. Dessa problem antas alltså vara symptom till andra 
problem och vid förbättring hos dessa bör förbättrade resultat även visas på de övriga kritiska 
utfallen. Som figuren ovan visar kunde lagringsalternativ inte relateras till några underliggande 
problem men anses trots detta som en viktig faktor att studera för att uppnå en effektivare 
materialförsörjning. 
 
Informationsflödet är ett av PDMs tre grundläggande problem. Att informationsflödet är 
bristande internt bland personalen leder till att kommande förändringar inte förmedlas så att alla 
förstår och kan tillämpa dessa. Personalen jobbar istället enligt sina gamla rutiner och förstår 
inte grunden till varför de bör arbeta annorlunda. Informationsflödet är även bristande externt, 
om materialförsörjningen ska kunna bli effektivare måste samarbetet och informationsutbytet 
med leverantör och transportör förbättras. Rätt material måste levereras på utsatt tid och utsedd 
godsmottagare måste ha rätt information om när och hur materialet ska lossas.  
 
Hos PDM ger det bristande informationsflödet upphov till bristande planering och styrning 
vilket är ett annat av dess grundläggande problem. Att informationen inte når ut till alla parter 
gör att material inte alltid beställs i rätt tid, i rätt kvantitet till rätt plats och till bästa pris. Med 
brisfällig planering och styrning blir även leverantörssamverkan lidande. På grund av sena 
materialrekvisitioner får leverantören svårt att ta fram rätt material i rätt tid.  
 
Det finns även en direkt koppling mellan problemen planering och styrning och förståelsen för 
förändringar. Bristande förståelse för förändringar tillsammans med saknanden av ett logistiskt 
tankesätt gör att personal inte vill ändra sina arbetsrutiner. Planeringen och styrningens 
grundläggande problem kvarstår således. 
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7 Lösningsförslag 
I detta kapitel presenteras lösningsförslag till de i analysen identifierade pådrivande faktorerna. Syftet med 
framtagna lösningsförslag är att förbättra nuvarande arbetssätt så att en effektivare materialförsörjning kan 
uppnås 
 

7.1 Föreslagen strategi 
Utifrån analysen kunde författarna konstatera att den strategi som bäst motsvarar PDMs vision 
och krav för en effektiv materialförsörjning är JIT-filosofin med JIT-leveranser. Om enheten 
strävar efter att arbeta enligt JIT-filosofin bör en snabbare omsättning av lagren uppnås och 
behovet av lager minskas. De lagerutrymmen som enheten har idag bör därför reduceras, 
bortsett från affärslagret, i samband med Banverket Materialservice övertagande av lagret för 
felavhjälpningen. När Banverket Materialservice skapat entreprenadlager har PDM ingen 
skyldighet mot kunden att behålla sina felavhjälpande lager. Både de bemannade och 
obemannade lagren bör alltså stängas successivt efter att kategorisering av övertaligt material 
gjorts. Om PDM väljer att stänga igen alla regionens felavhjälpande lager kan den kategori med 
material som PDM anser sig kunna använda i kommande arbeten lagerföras i affärslagret. Att 
behålla och öka affärslagret kommer att strida mot PDMs vision men krävs initialt för att 
hantera övertaligt material. Arbetet med att reducera affärslagret kommer därför att pågå under 
en lång tidsperiod men när dess lagersaldo synkroniserats med EMMA tros lagret kunna 
reduceras snabbare.  
 
För att kunna uppnå JIT-leveranser i så stor utsträckning som möjligt måste dock de 
pådrivande faktorerna i dagens verksamhet förbättras och nedan har lösningsförslag till dessa 
arbetats fram.  
 

7.2 Informationsflödet 
För att framtagna arbetsrutiner ska kunna följas och för att skapa bättre relationer mellan alla 
parter är det viktigt att information om förändringar når ut till alla. PDM måste därför se över 
vilka resurser som finns för att kommunicera och hur dessa kan utnyttjas på bästa sätt. 
 
För att skapa bättre förståelse för varje förändring som tänkt genomföras bör beslutsfattaren 
hålla möte med all berörd personal och redogöra kommande förutsättningar och villkor. 
Personalen har då chans att få framföra sina åsikter och reda ut eventuella oklarheter. Detta gör 
att båda parter känner sig delaktiga i beslutet och har tillit till varandra vilket gör det lättare att 
arbeta enligt de riktlinjer som tagits fram. Under varje möte bör följande punkter tas upp:  
 

• Mål - Vad förändringen ska bidra till, vad enheten önskar uppnå.  
• Implementeringsplan - Hur förändringarna ska implementeras i verksamheten, detaljerad 

tidsplan för införandet. 
• Kort och långsiktig påverkan - Hur förändringarna kommer att påverka och förändra 

nuvarande situation. Vinsten för företaget och försörjningskedjan i stort. 
• Åsiktsutbyte - Alla får göra sin röst hörd och eventuella oklarheter redas ut. Framkomna 

åsikter ska tas i beaktning av beslutstagande personal. 
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PDM bör även hålla utbildningar i logistik för att tankesättet ska förankras bland personalen. 
Utbildningarna bör ske etappvis så att alla, speciellt arbetsledare och logistiker, får tid att ta in 
det nya tankesättet. Utbildningar behövs för att det effektivitetsarbete som utförs av 
distriktskontoret ska kunna nyttjas på lokalkontoren. Framgångsfaktorn är att arbetsledarna 
förstår och tror på effektivitetsarbetet eftersom det är deras uppgift att förmedla kunskapen och 
påverka övrig personal.  
 
För att uppnå ett bättre informationsflöde mellan logistiker, platschef och arbetsledare måste 
parterna sätta sig ner och tillsammans diskutera vilken typ av information som ska var tillgänglig 
och hur denna ska förmedlas till varandra, vilka informationskanaler som ska användas. Parterna 
måste utväxla information om kommande projekt och dess utförande i större omfattning än 
idag. Det är viktigt att logistikern informeras om kommande möten inför projektstart så att 
denne kan sköta sina arbetsuppgifter och vara delaktig i planeringen av materialflödet. Ett 
förslag är att platschefen ansvarar för att ett e-mail skickas till arbetsledare och logistiker med 
detaljerad projektinformation. Ett alternativ till e-mail är att all projektinformation läggs upp på 
intranätet Knuten. Informationen måste där stå på ett enkelt språk så att alla förstår innebörden 
av den. Logistikern måste även självmant delta på de planeringsmöten som hålls varje vecka, 
där får denne reda på eventuella förändringar i planerade leveranser. Efter utförda möten bör 
resultaten från dessa presenteras så att alla som är intresserade men ej kunnat deltaga få ta del av 
detta. Ett förslag hur detta skulle kunna visualiseras är att även protokoll läggs upp på Knuten. 
   
För att JIT-leveranser ska fungera är det viktigt att materialspecifikationer når inköparna i ett 
tidigt skede så att rätt material kan anskaffas i rätt tid till bästa villkor. Förslagsvis bör därför 
även de operativa inköparna få ta del av projektinformationen så snabbt som möjligt efter 
förfrågan blivit godkänd, antingen via e-mail eller Knuten. Om projektinformationen läggs ut 
på Knuten kan inköparna själva bevaka kommande projekt och i god tid skicka förfrågningar 
till leverantörer. Inköparna får därmed god tid på sig att analysera anskaffningsmöjligheter och 
kan lämna väsentlig information gällande detta till aktuell logistiker. Det är viktigt att 
inköparna får översiktlig bild om materialet så att de väsentliga delarna som ledtider och villkor 
tas upp på mötena. Logistikern ska förmedla inköparnas information under 
planering/startmöten eftersom viktiga aspekter från dem bidrar till en mer tillförlitlig planering. 
Informationsflödet bör alltså förslagsvis gå enligt Figur 21 nedan.  
 



 
- LÖSNINGSFÖRSLAG - 

 
 
 

 
 

45 

 
Figur 21. Informationsflödets väg vid inplanering av nya projekt. 

 

7.3 Planering och styrning 
Då information om förändringar i verksamheten nått ut måste enheten se till att dessa uppfylls. 
Det ska till exempel inte vara tillåtet att bygga upp egna lager och det ska inte gå att hämta 
material från grossister om inte behovet är absolut akut. Om detta ändå förbises måste högre 
uppsatta chefer direkt ställa arbetsledarna till svars och ge dem tydliga anvisningar om vad som 
gäller. 
 
För att skapa bättre förutsättningar för planeringen måste PDM ha kontinuerlig kontakt med 
kunden, främst Banregionen, och kräva prognoser och efterfrågeinformation för kommande 
projekt. Om både kort- och långsiktiga prognoser kan erhållas får enheten tid att förbereda sig 
inför kommande förfrågningar. En hjälp vid planering av nya projekt är framtagna checklistor, 
se bilaga 2 och 3. Checklistorna tar upp de ur materialstyrningssynpunkt viktigaste faktorerna. 
De svarar bland annat på frågorna När? Var? Hur? och bör fyllas i av logistikern respektive 
inköparen så att de har full kontroll över kommande aktiviteter i materialflödet. Den inköpare 
som fyller i checklistan bör då automatiskt bli den som ansvarar för alla inköp i ett och samma 
projekt.  
 
Med utgångspunkt från checklistan bör PDM även börja med kontinuerlig uppföljning och 
återrapportering. Efter projektet är avslutat bör en ansvarig sammanställa resultat för att se att 
allt har skett enligt plan. Har projektet startat och slutat i tid? Har materialet levererats enligt 
plan? Varför finns övertaligt material och hur har det hanterats? är några exempel på frågor som 
bör beaktas. Eventuella avvikelser måste anmärkas och utredas så att orsakerna inte upprepas i 
nya projekt. Resultaten bör också redovisas för all involverad personal och berörda chefer. Om 
bristerna kommer till deras kännedom finns möjlighet till förklaringar och eventuella åtgärder 
kan vidtas. 
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Genom ett närmre samarbete mellan arbetsledare, inköpare och logistiker kan materialtillförseln 
bli mer tillförlitlig och många av dagens problem minskas. Främst kan materialet levereras i rätt 
tid och till rätt plats och materialet kan anskaffas av inköpsavdelningen. Banverket 
Materialservice bör dock ställa högre krav på sin transportör och se till att utlovade leveranser 
sker på rätt tidpunkt. 
 

7.4 Lagringsalternativ 
De lagringsalternativ som presenterades i analysen förklaras här närmre. De två alternativen, se 
Figur 22, innebär att PDM själv inte behöver äga några lager och går i linje med dess vision.  
 

 
Figur 22. Lagringsalternativ för PDM. 

 

7.4.1 Leverantörsstyrda lager 
Alternativet innebär att Banverket Materialservice levererar materialet till något av sina egna 
entreprenadlager. Från entreprenadlagret kan sedan PDM kvittera ut materialet på det datum 
behovet finns. Om PDM väljer att använda sig av entreprenadlagren finns även en möjlighet 
till att skriva avtal med Banverket Materialservice så att vanligt förekommande artiklar, såsom 
till exempel räls och relän, kan plockas direkt från hyllorna i entreprenadlagren. Då PDM 
förbrukar en detalj på hyllan ska Banverket Materialservice stå för påfyllningen och samtidigt 
debitera PDM. Om detta ska fungera måste enheterna gemensamt arbeta fram vilka artiklar och 
lagernivåer som ska finnas tillgängliga för just projektarbeten. Det gäller dock för PDM att 
tydligt visa vilka artiklar som får användas till projekt, risken finns annars att personalen även 
hämtar annat användbart material på hyllorna. Enheten måste därför ha höga krav på 
personalen gällande in- och utregistrering av sådant material som enheten väljer att samlagra 
med Banverkets Materialservice. Det är också viktigt att parterna kommer överens om vem 
som får bekosta inventeringsdifferenser, svinn och kassationer. 
 
Det finns självklart både för- och nackdelar med detta förslag. Fördelen är att material som 
används till projekt och felavhjälpning är samlat på ett och samma ställe. Detta ger att 
verksamheten kommer att fortskrida likt den som finns idag. Dock kräver förslaget att PDM 
erhåller underhållsavtalet på baserna, Banverket Materialservice kommer annars förmodligen 
inte vara intresserad av något samarbete vad gäller denna fråga. En nackdel som bör beaktas 
med detta lösningsförslag är att resorna kan bli långa om fler artiklar behövs under arbetets 
gång. Detta eftersom entreprenadlagren endast kommer att finnas tillgängliga på av Banverket 
Materialservice strategiskt valda platser.  
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7.4.2 Leverans till logistikcenter 
Det andra alternativet innebär att Banverket Materialservice levererar materialet till ett 
logistikföretag. Där kan det lagras en kortare tid för att sedan levereras direkt ut till 
arbetsområdet eller för att bli upphämtat av PDM. Ett logistikföretag som PDM lämpningen 
skulle kunna använda är Schenker eftersom de idag sköter transporterna mellan PDM och 
Banverket Materialservice. Schenker kan erbjuda de logistiklösningar som PDM behöver, 
lagring, hantering och distribution, samtidigt som enheten har fullt kontroll över 
materialflödet. Då Schenker är ett väletablerat logistikföretag kan de erbjuda 
försörjningspunkter på flertalet orter vilka täcker det geografiska området som PDM arbetar 
inom.  
 
För att detta alternativ ska kunna fungera är det viktigt att företagen har tydliga affärsavtal och 
att de har väl fungerande IT-lösningar så informationen kan överföras effektivt. Detta är just de 
punkter som Fredholm belyser viktiga för ett bra trepartssamarbete. Ett tydligt och 
välformulerat affärsavtal kan leda till att PDM överlåter hela ansvaret för materialhanteringen 
till en tredjepart och enheten kan fokusera på annat värdehöjande arbete. 
 

7.4.3 Lager ute på fält 
Containrar kan vara ett alternativ att förvara det material som levereras direkt ut till 
arbetsområde. Då containrar finns i olika storlekar bör enheten beräkna och uppskatta hur 
många som behövs för respektive projekt för att skydda artiklarna mot stöld och svåra 
väderförhållanden. Att planera behovet av containrar bör förslagsvis ingå i logistikerns 
arbetsuppgifter och bör göras i samband med uppskattningen av materialbehovet. Det bör även 
vara logistikerns uppgift att se till att bestämt antal containrar skickas ut till önskat arbetsområde 
i tid. Containrar ska finnas utplacerade på arbetsområdet då en materialleverans kommer för att 
lossningen ska ske på enklast möjliga sätt.  
 
Enheten bör även se över hur befintliga bilar kan utnyttjas som lager på bästa sätt. På bilarna 
bör förutom verktyg även plats finnas till material som hämtas hos lokala grossister och till 
material hämtat från entreprenadlager eller logistikcenter.  

 

7.5 Övriga förslag 
I detta avsnitt presenteras övriga lösningsförslag som uppkommit under arbetets gång. Förslagen är viktiga 
att beakta men inte avgörande för hur ovanstående problem löses.  

7.5.1 Riva avtal med Banverkets Materialservice 
Eftersom PDM agerar på en konkurrensutsatt marknad gäller det att uppfylla de krav som ställs. 
Att erhålla en produkt i rätt tid, i rätt kvantitet och till bästa pris är något som enheten måste 
sträva efter i allt högre grad men försvåras av det avtal som finns. Att anskaffa material från 
Materialservice innebär ofta långa ledtider, höga priser och sämre reklamationsmöjligheter. 
PDM bör därför utreda möjligheten att bryta kontraktet med Banverket Materialservice 
gällande det järnvägsspecifika materialet. PDM bör alltså sträva efter att anskaffa material på en 
konkurrensutsatt marknad så att lägsta pris och bästa leveranstid uppnås. Idag finns det ett flertal 
leverantörer som kan förse PDM med de järnvägspecifika materialen och PDM bör alltså 
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utvärdera om dessa kan erbjuda material till bättre priser och högre leveransprecision. Om 
PDM frångår avtalet bör även alternativa transportörer/tredje parter utvärderas.  
 

7.5.2 Materialkompetens 
Då det järnvägspecifika materialet kräver kunskap är det ibland svårt att få fram rätt produkt. 
Det kan vara svårt att relatera rätt produkt till rätt artikelnummer vilket gjort att fel grejer köpts 
som inte kunnats reklameras. Enligt uppgifter så finns ritningar hos enheten Banverket 
Projektering på hela järnvägen. Dessa bör PDM efterfråga och göra tillgängliga för både 
inköparna och arbetsledarna så att bättre kunskap kring materialet kan erhållas. Även en 
uppdatering av EMMA bör göras så att informationen i systemet stämmer överens med 
Banverket Materialservice materialkatalog. 
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8. Rekommendation 
För att hjälpa PDM att implementera ovan beskrivna förbättringsförslag har en handlingsplan 
arbetats fram, handlingsplanen säger vad som bör göras på både kort och lång sikt. 
Rekommendationen som författarna ger enheten är att arbeta efter denna, enheten har då 
möjlighet att effektivisera sin materialförsörjningsprocess och närma sig visionen på noll lager 
 
Den kortsiktiga handlingsplanen har som syfte att organisera enheten och få dem att arbeta mot 
samma mål och vision. Följande steg bör utföras inom en tidshorisont på sex månader. 
 

1. Den strategiske logistikern tillsammans med den strategiske inköparen bör så snabbt 
som möjligt lyfta fram problemen för ledningen för att få acceptans och stöd till 
förändringsarbetet. Även en översyn av dagens arbetsrutiner bör göras för att förtydliga 
vem som ska göra vad. 

 
2. Ledningen bör sedan hålla möten med logistiker, inköpare, platschefer och arbetsledare 

för att informera om kommande förändringar och varför de görs. Viktigt är att få alla att 
arbeta mot samma mål. 

 
3. Utbildning av arbetsledare och logistiker inom området logistik så att de förstår det 

logistiska synsättet och varför det ska tillämpas i de dagliga arbetsrutinerna. 
Utbildningen bör hållas av externa konsulter/lärare som på ett pedagogiskt sätt kan 
framföra fakta om bland annat kapitalbindning, JIT-leveranser och vikten av ett 
fungerande samarbete i försörjningskedjan.  

 
4. Identifiera nödvändiga kommunikationskanaler samt klargöra vilken information som 

ska gå genom dessa.  
 

5. Inköparna och logistikerna bör starta med föreslagna checklistor i sin planering. 
Logistikerna bör även börja och ansvara för uppföljning och återrapportering, de ska 
sammanställa checklistorna i ett Excelark för att se att materialet ankommit i tid och i 
rätt kvantitet. Det är även deras uppgift att redogöra eventuella avvikelser för 
ledningen. 

 
På längre sikt bör enheten fortsätta arbetet med att utvärdera andra leveransmönster för att 
skapa bättre förutsättningar för JIT-leveranser och gå ifrån beroendet av lager. Följande steg bör 
därför utföras när resultat från de kortsiktigare stegen börjar synas. 
 

1. Göra upp en intern plan för vilka lager som ska stängas, samt när det ska ske. Förslagsvis 
bör de obemannade lagren stängas så snabbt som möjligt efter att Banverket 
Materialservice skapat entreprenadlager. De bemannade lagren bör stängas så fort 
enheten har sorterat befintliga artiklar och skickat användbart material till affärslagret. 
Viktigt är att enheten ser till att integrera affärslagret i EMMA så att inköp aktivt sker 
därifrån.  

 
2. Utvärdera lagringsalternativen, göra beräkningar på vilket lagringsalternativ som lämpar 

sig bäst till de olika geografiska områdena. Även utvärdera andra potentiella 
samarbetspartner för att uppnå bästa möjliga tredjepartssamarbete. 
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3. Minska beroendet av Banverket Materialservice genom att utvärdera alternativa 

leverantörer samt påvisa för kunden vilken besparingspotential som finns.  
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9. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras arbetets utförande, framtagna lösningsförslag samt förslag till fortsatt arbete. 
 

9.1 Diskussion kring arbetets utförande 
Detta arbete har varit mycket nyttigt och utvecklande för oss eftersom vi utifrån ett 
helhetsperspektiv fått kartlägga vilka förbättringspotentialer som finns i verksamheten. 
Att titta på ett företags materialförsörjning är relativt komplext eftersom många faktorer och 
många i personalen är med och påverkar det. Studieområdets storlek bidrog till att en mer 
överskådlig analys gjordes istället för att ett specifikt område analyserades djupare. Dock var 
författarna tvungen att begränsa sig till de områdena som hade störst förbättringspotential.  
 
Att kartlägga nuläget var en mycket tidskrävande uppgift eftersom verksamheten är stor och 
enligt oss relativt komplicerad att förstå. Personalen har olika uppfattningar om hur 
verksamheten bedrivs och i början var det svårt att se vad som var fakta och vad som var egna 
åsikter. Det var även svårt att fånga arbetsledarnas intresse då deras tillit till logistik inte är så 
stor idag. Dock anser författarna att syftet med arbetet uppnåtts då ett antal brister i PDMs 
materialförsörjning kunnat identifieras. Arbetets mål var att ge förslag på förändrade arbetssätt. 
Att ge förslag på detta har varit mycket svårt eftersom det finns genomarbetade arbetsrutiner, 
problemet är att dessa inte följs idag. Författarna har dock kunnat ge förslag på rutiner vilka ska 
hjälpa till att rätt information når fram till rätt person i rätt tid och att planeringen och 
styrningen av materialflödesaktiviteterna blir mer tillförlitlig. Även förslag på lagringsalternativ 
har arbetats fram så att JIT-leveranser kan tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. De 
framtagna rutinerna tros komplettera PDMs nuvarande arbetsrutiner bra och författarna hoppas 
på att personalen genom dessa ska få förståelse till det logistiska tankesättet. Om de framtagna 
lösningsförslagen lyckas implementeras i verksamheten tros lagerbehovet minska och 
materialflödet från leverantör till förbrukning effektiviseras. 
 
De metodval som gjordes under projektets gång har fungerat bra. Om mer tid hade funnit 
hade dock fler intervjuer kunnat utföras och författarna hade även kunnat besöka andra orter 
för att bekräfta att verksamheten bedrivs likvärdigt den som beskrivits här i rapporten. Det är 
dock viktigt att poängtera att alla presenterade problem förmodligen inte gäller för samtliga 
orter samtidigt som vissa problem kan ha förbisetts eftersom studien baseras på Gävles 
verksamhet.  
Det finns även risk att betydelsefull teori förbisetts trots att författarna studerat ett stort omfång 
böcker. 
 

9.2 Diskussion kring lösningsförslagen och fortsatt arbete 
De lösningsförslag som framtagits kan verka mycket enkla och tyckas vara naturliga i en 
verksamhet idag. För PDM måste dock dessa poängteras eftersom det krävs att grundläggande 
problem som kommunikation- och informationsbrister löses innan företaget kan fokusera på 
sitt arbete mot lagerreduceringar och kostnadsminskningar. 
 
Vad gäller lösningsförslagen så är det mycket viktigt att påpeka att inga ekonomiska 
beräkningar har gjorts. Om beräkningar, som påvisar att lagringsförslagen är ekonomiskt 
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försvarbara, kunnat genomföras hade dessa varit än mer intressanta att genomföra. För fortsatt 
arbete måste därför en ekonomisk analys genomföras för att se om det är lönsamt att antingen 
anlita en tredjepart till lagerhållning eller samarbeta med Banverket Materialservice. Att föreslå 
Schenker som samarbetspartner kan kännas motsägelsefullt med tanke på dess beskrivning i 
nuläget. Att detta ändå görs beror på att många av de andra orterna i regionen har ett bättre 
samarbete med Schenker. De får sina leveranser på utsatt tid om materialet finns till förfogande 
för transport. Viktigt är att beakta att olika orter kan ha olika lösningar på hur 
materialförsörjningen ska fungera. Beroende på hur det går i upphandlingarna av basernas 
underhåll kommer försörjningen att se olika ut. På vissa orter kommer ett samarbete med 
Banverket Materialservice att äga rum medan det på andra orter inte är möjligt och PDM 
måste därför ta hjälp av en tredje part. PDM bör först utvärdera hur övergången ska ske för 
orterna Gävle, Tierp, Hudiksvall, Sundsvall, Falun, Ludvika och Fagersta eftersom 
Bergslagsbanan nyligen upphandlats och Ostkustbanan är under upphandling.  
 
Hur väl PDM lyckas genomföra de framtagna förslagen beror även mycket på ledningens 
engagemang. Logistik och inköp har inte förankrats väl i PDMs mål och strategier vilket lett till 
det bristande förståelse och engagemang för ämnena genom hela organisationen. Detta måste 
snarast åtgärdas för om alla jobbar mot samma mål och vision finns stor besparingspotential. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor           1(4) 
 
Arbetsledarna 

1. Beskriv era arbetsuppgifter och hur de har förändrats under de senaste åren? 
 
2. Vilket geografiskt område ansvarar du för? 
 
3. Till vilket slags arbete används materialet i det felavhjälpande lagret, är det bara akuta fel 

och oplanerat underhåll? 
 

4. Hur går det till när ni planerar projektarbeten:   
• Frekvens? 
• Säsongsarbete? 
 
6. Är det ofta ni får tacka nej till projekt på grund av:  
• Ledtider? 
• Bristande planering? 
 
7. Förekommer det att ni får planera om arbetet på grund av leveransförseningar? 
 
8. Har ni några idéer/önskemål om hur materialet ska nå ut till arbetsområden? 
• Vilket material bör och kan gå direkt till användarna? 
• Orsaker till att visst material måste lagras, förhinder? 
 
9. Hur ser ni på att det ska finnas en logistiker med i planeringsarbete:  
• Hur fungerar det idag? 
• Hur skulle du vilja att det förändas? 
 
10. Hur ser du på att Banverket Materialservice tar över det järnvägsspecifika materialet 

som ligger i lagret för felavhjälpning:  
• Fördelar/Nackdelar? 

 
11.  Uppfyller materialet era kvalitetskrav? 
• Sker det ofta kassationer? 

 
12.  Hur ser ni på att använda övertaligt material till nya arbeten? 
 
13. Hur har lagerverksamheten förändrats de senaste åren, vad har blivit bättre respektive 

sämre? 
 

14.  Vad tycker ni att man ska göra med material med liten omsättning:  
• Skrot? 
• Strategiskt ekonomiskt värde? 
 
15. Vilken typ av material används utöver det järnvägsspecifika som tas från Banverket 

Materialservice? 
• Vilka andra leverantörer köper ni material av? 
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16. Hur går era planeringsmöten till, syfte, omfattning, frekvens? 

 
Inköparna 

1. Beskriv era arbetsuppgifter och hur de har förändrats under de senaste åren? 
• Beskriv inköpsprocessen. 

 
2. Är ni inblandade vid planering av kommande projekt? 
 
3. Upplever ni att det ofta förekommer leveransförseningar? 
 
4. Hur ser ni på att det ska finnas en logistiker med vid startmöten?  
 
5. Hur ser du på att Banverket Materialservice tar över det felavhjälpande lagret? 
 
6. Sker det ofta kassationer och reklamationer? 
 
7. Vem är ansvarig för reklamationer idag? 
 
8. Är det ofta någon/några artiklar som det blir brist på? 

 
9. Vilket samarbete har du med:  
• Arbetsledare? 
• Logistiker? 

 
10. Hur många aktiva leverantörer utöver Banverket Materialservice upphandlar ni material 

från? 
 
11. Hur stor inverkan har priset på varje köp? 
 
12. Vilken typ av uppföljning har ni? 
 
13. Hur tycker ni att det fungerar med inköp från lokala grossister? 

 
Logistiker 

1. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  
 
2. Hur många gånger per dag kommer det inleveranser? 

 
3. Vilka andra lager åker du till för att ta emot varor, hur fungerar det? 

 
4. Vilket samarbete har du med:  

• Inköparna? 
• Arbetsledarna? 

 
5. Hur sköts inregistreringar och uttag? 
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6. Hur hög är kassationsgraden för inkommande gods, vilka åtgärder vidtas? 

 
7. Hur sker transport av materialet ut till projekten? 

 
8. Går allt material att skicka direkt ut till arbetsplats? 

 
9. Upplever du att materialet kommer i tid? 

 
Administratör 

1. Beskriv dina arbetsuppgifter. 
 

2. Beskriv anbudsprocessen, vem är det som får anbuden först? 
 

3. Skiljer sig anbudsprocessen beroende på om det är en intern eller en extern kund? 
 

4. Är projekten säsongsberoende, förs det någon statistik över utförda projekt? 
 

5. Tycker du att det är något som sköts dåligt kring anbuden idag? 
 

6. När får logistik- och inköpsavdelningen ta del av anbuden? 
 

7. Känner du att anbuden kommer i tid så att berörda parter hinner planera sina resurser i 
tid? 

 
8. Vad görs på anbudsmöten, vilka deltar på dessa? 

 
9. Vad är ett affärsnummer och hur skapas det? 

 
10. Vad har ni för mål, hur vill ni utveckla anbudsprocessen? 
 

Platschef 
1. När en förfrågan om ett projekt ankommer till dig hur behandlas den då? 

 
2. Deltar du i anbudsmöten och upplever du dem tillfredställande för materialplaneringen 

till projekt? 
 

3. Vad kan göras för att undvika stora förseningar och slippa akutbeställa material? 
 

4. Vad anser du är den främsta orsaken till att ni inte alltid kan leverera materialet direkt ut 
på arbetsområdena? Vilka förbättringsmöjligheter ser du? 

 
5. Om Materialservice bildar entreprenadlager, vart tycker du övertaligt material och 

material till projekt ska lagras? 
 

6. Vad tycker du ska hända med de obemannade lagren när Banverket Materialservice tar 
över de felavhjälpande lagren? 
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7. Gör ni några prognoser och lämnar vidare till leverantörer? 

 
8. Tycker du informationsflödet fungerar tillfredställande inom organisationen? 

 
Representant för Banverket Materialservice 

1. Beskriv vad övertagandet av de felavhjälpande lagren kommer att innebära för er? 
 

2. Vilka skyldigheter har Banverket Materialservice gällande materialförsörjningen till 
Banverket Produktion, kommer några förändringar att ske eller kommer verksamheten 
fortskrida som idag? 

 
3. Vilka lager planerar Banverket Materialservice att ta över och förvandla till 

entreprenadlager, vilka faktorer är avgörande? 
 

4. Vilka svårigheter uppkom vid övertagandet i Borlänge, fungerar det tillfredställande 
idag?  

 
5. Finns möjligheten att Banverket Produktion även kan använda entreprenadlagret för att 

lagra material till projekt.  
 

6. Vilka avtal finns med speditionsföretag, hur fungerar samarbetet idag? 
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Bilaga 2 - Checklista Logistik          1(2) 

 
Projektnamn: 
 
Affärsnummer:  Arbetsordernummer: 
 
 
Typ av möte:  Planeringsmöte Startmöte                  Datum: 

  
 
Datum för tilldelat anbud: _______________________ 
 
Ansvarig platschef:_____________________________ 
 
Ansvarig arbetsledare: __________________________ 
 
Ansvarig logistiker: ____________________________ 
 
Ansvarig inköpare: ____________________________ 
 
 
Innan projektets start 

 
Planerat datum för projektstart: ____________________ 
 
Planerat datum för projektslut: ______________________ 
 
Materialrekvisition utförs av:_______________________ Lämnad sista datum till  
 
inköp:________________ 
 
Plats för materialleverans: ________________________ 
 
Mottagare för materialleverans: ____________________ 
 
Behov av lossningsmaskiner: ___________________  Bokad?_________ 
 
Behov av containrar: __________________________ Bokad?__________ 
 
Under projektutförandet: 
 
Datum för verklig projektstart: _______________________ 
 
Materialleverans mottagen av: _______________________ 
 
Mottagningskontroll utförd av: _______________________ 
 
Material brist: ______________________________ 
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Om JA-> Anskaffning sköts       
 
av:__________________ 

     
Genomfört projekt: 
 
Verkligt slutdatum för projekt: _________________________ 
 
Registrerat övertaligt material: _________________________  
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Bilaga 3 - Checklista Inköp                      1(2) 
 

Projektnamn: 
 
Affärsnummer:  Arbetsordernummer: 
 
 
 
 
Ansvarig platschef:__________________________ 
 
Ansvarig arbetsledare: _______________________ 
 
Ansvarig logistiker: _________________________ 
 
Ansvarig inköpare: _________________________ 
 
Innan planerat möte för  projekt 
 
Datum för erhållen projektinformation: _______________ 

 
Planerat datum för projektstart: ____________________ 
 
Är materialbehovet fastställd? 

 
Om NEJ. Vem ansvar för det? __________________materialrekvisition inlämnad senast:__________ 
 
Finns det behov för upphandling av material? 

 
Om JA. Vem sköter det? ________________________ 
 
Leverantörer till material:  ________________________ 
            
                    ________________________ 
 
                    ________________________ 
               
Går det att få fram material till projektstart? 

 
NEJ. Vilket är tidigast möjliga leveransdatum: ______________ 
 

 

JA NEJ

 

JA NEJ

 

JA NEJ
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Datum för erhållen materialrekvisition:________________ 
 
Materialbeställning gjord av: ________________________ 
 
Planerad materialleverans efter beställning:_____________ 
 
Leveransplan skickat till: ___________________________ 
 
                 ____________________________ 
 
 
 
 




