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Förord 
Min familj är stor och när jag var liten vet jag att vi många gånger gnuggade våra geniknölar 
för att få vardagen att gå ihop när alla behövde skjuts till fritidsaktiviteter på olika håll. Redan 
då väcktes mitt intresse för logistik och effektivitet. Tack vare denna uppsats har förståelsen 
för ämnet djupnat, men uppsatsskrivande är inte alltid enkelt. Några ordspråk från Nalle Puh 
(Milne, 1882-1956) hämtade i exempelvis Winnie-the-Pooh (1926) kan få sammanfatta mitt 
arbete med uppsatsen:  
 

”Det är bäst att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det” 
sa Puh ”och såg ner på sina tassar. Han visste att en av dem var den 
högra, och han visste att när man beslutat sig för vilken tass det var, så 
var den andra tassen vänster. Men han kunde aldrig komma ihåg hur 
han skulle börja.” 
”- Tänk så underbart det skulle vara att ha en Riktig Hjärna som kunde 
tala om saker och ting för en” men ”Ju mer man tänker desto mer inser 
man att det inte finns något enkelt svar” och ”Om man tänker efter en 
stund kan det hända att man kommer fram till ett mycket viktigt 
beslut” trots det händer det ibland att ”snöret inte håller, utan går av, 
men då är det bara att försöka med ett annat snöre.” 

 
Jag vill med detta tacka Nalle Puh för visa ord och ge ett stort tack till familj och vänner som 
har stöttat mig i mitt uppsatsskrivande. Dessutom ges ett stort tack till min handledare Bosse 
som väglett mig. 
 
 
 
 
Sofia Sahlin 
3 juni 2009 
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Sammanfattning 
Ordet logistik började användas redan på Napoleons tid då specifika behov styrde tillförseln 
av förnödenheter till fronten. Idag används ordet logistik för att beskriva flöden och processer. 
Logistik på terminalområden (det vill säga där processer såsom lastning, lossning, transporter, 
stuffning och strippning förekommer tillsammans med arbetare, samordnare och en rad olika 
fordon vilka bildar nätverk) blir allt viktigare eftersom logistik och effektivisering är något 
som företag arbetar med för att skära sina kostnader och öka sin konkurrenskraft. 
 
Uppsatsen skrivs på uppdrag för ett företag. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av teorier 
som behandlar ämnen som terminaler, nätverk och effektivisering, ta reda på vilka faktorer 
som styr den optimala lastbärarhanteringen i en terminal. Målet är att kombinera den 
bakgrundsinformation som företaget ger och de förutsättningar som respondenterna i 
undersökningen tillhandahåller för att kunna skapa en optimal användning av terminalområdet 
utifrån de kriterier de olika lastbärarna har. Det kommer att ske genom ett test av utvald teori. 
 
En kvalitativ fallstudie genomförs och både det positivistiska och hermeneutiska synsättet 
speglas i undersökningen. Resultaten från undersökningen bearbetas deduktivt. 
Teoriinsamlingen kompletteras med ett undersökningsmaterial där det senare består dels av 
den information det undersökta företaget tillhandahåller, och dels av en enkät som 
kompletteras med telefonintervjuer. Enkäten skickas ut till företag med liknande verksamhet 
som det uppsatsföretaget har. Teorin och empirin kopplas samman och Interaktionsmatrisen 
bedöms vara den teori som är mest lämpad för att besvara problemet. Teorin testas på 
företaget.  
 
Testet visar att den första delen av Interaktionsmatrisen inte går att applicera på företaget då 
det är tåg och lastbilar som har flest kontakt med unika platser i nätverket. Lastbärarna har 
endast kontakt med två unika punkter och dessa är samma för alla typer av lastbärare. De 
senare kan därför inte rangordnas. Del ett är alltså oberoende av frekvens och volym. Del två 
kan dock rangordna lastbärarna utifrån deras volym och viktiga rutter kan tas fram. Resultatet 
av teorin kopplas till resultatet av undersökningen vilket resulterar i att den lastbärare som 
förekommer mest frekvent/i störst volym skall placeras på den mest tillgängliga platsen, 
närmast den punkt som lastbäraren har störst interaktion med. Dock krävs fortsatta studier i 
ämnet för att optimera terminalen i sin helhet. Rekommendationer ges till företaget, likaså ges 
förslag på fortsatta studier. 
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1 Inledning 
I inledningen presenteras bakgrunden till problemet, vilket mynnar ut i en 
problemformulering och ett syfte. I inledningen presenteras även ord vars betydelse är viktiga 
för resterande uppsats. 
 

1.1 Bakgrund 
Ordet logistik började användas redan på Napoleons tid (1800-talet) då specifika behov styrde 
tillförseln av förnödenheter till fronten. Numer avser logistikbegreppet hur materialflöden och 
dess biflöden kan kontrolleras och styras (Heskett, et al., 1964; www.wikipedia.se, 20090410). 
 
Att logistik är komplext beror bland annat på att en avsändares och en mottagares system 
måste vara kompatibla och anpassningsbara efter förändringar som den andra parten 
genomför i det gemensamma flödet (Jahre, et al., 2006). Komplexiteten beror också på att 
logistik nu är ett konkurrensmedel där förmågan till utveckling och anpassning efter 
marknadens behov är ett tecken på företaget effektivitet (Lee och Lee, 2007).  
 
Att god logistik skapar framgångsrika företag kan bero på att de har en inarbetad struktur där 
frågorna Vad?, När?, och Hur? hela tiden finns med för att främja optimeringen av alla 
processer. Det sätter också press på företagets organisation och dess ledning. Logistisk 
styrning är uppbyggd genom nätverk av organisationer/enheter som tillsammans administrerar 
och kontrollerar aktiviteterna i kedjan (Lee och Lee, 2007). Helheten är alltså det primära och 
delmomenten är det sekundära (van Buijtenen, 1976).  
 
Ett resonemang som bör ligga som grund i alla företag är alltså att först och främst se till 
helheten. Helheten är en förutsättning för integrering av de olika underprocesserna så att 
ingen del kan påverkas utan att i sin tur påverka någon annan. Delprocesserna finns till för 
helheten, där helheten skall ses som en enda del. Inte bara de logistiska delarna i företaget, 
utan alla processer och moment i företaget, skall starta och sluta med helheten, som är en 
förutsättning för hur delarna skall utvecklas (van Buijtenen, 1976). Om detta resonemang 
genomsyrar företaget skapas optimala lösningar och suboptimeringar undviks.  
 
Mycket har hänt sedan Napoleons tid och idag, drygt 200 år senare, användes ordet logistik 
fortfarande frekvent, men då inte enbart i militärt syfte. Nu ligger fokus mer på gemensamma 
försörjningskedjor och allt fler utbildningar ges i logistisk management (Lee och Lee, 2007).  
 
Logistikmanagement kan delas in i fyra delar: faciliteter, inventarier, information och 
transporter. Transporter innefattar val av modeller för transporter, rutter och nätverk och till 
faciliteter räknas faktorer som infrastruktur, fordon, byggnader och utrustning för hantering av 
produkter. Produkternas egenskaper (vikt, volym och känslighet) är viktigt ur logistisk 
synvinkel (Jahre, et al., 2006) eftersom de påverkar de andra faktorerna. 
 
En typ av produkt är containern. Containerboomen kom på 1960-talet i USA 
(www.bengthedlund.se, 20090413). Containern kan ses som en lastbärare eftersom den lastas 
med varor. En container kan praktiskt taget lastas med vad som helst (van Buijtenen, 1976). 
Numer finns det olika typer av containrar; vanliga containrar, kylcontainrar, trailers och 
växelflak, dessa tillsammans har benämningen lastbärare (www.alltomlogistik.se, 20090422).  
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Fördelarna med containern är de låsta dörrarna, den kundspecifika märkningen och dess stora 
skydd mot skador. Nackdelen är de stora kvantiteter som behövs för att fylla en container och 
containern måste användas i många år för att bli ekonomiskt försvarbara att använda (van 
Buijtenen, 1976). De olika typerna av lastbärare har olika krav och kriterier bland annat med 
avseende på mått (www.containerhandel.com, 20090413). 
 
För hantering av containers krävs ofta stora ytor för uppställning i samband med omlastning 
och många företag vänder sig till allmänna lager som kan fungera som lagringshotell. För de 
flesta företag blir det vanligtvis billigt att använda sig av allmänna lager eftersom företagen då 
delar på kostnader för faciliteter och arbetare. De allmänna lagren har genom en överblick av 
många företags flöden lättare för att förutsäga framtida behov av personal etcetera vilket 
bidrar till en ökad flexibilitet för företagen (Magee, 1968). Det blir också billigare för kunden 
eftersom de inte behöver satsa så stora summor pengar som de skulle behöva vid bygge av ett 
privat lager (Heskett, et al., 1964).  
 
I anslutning till lager finns vanligtvis någon form av terminal. Det är ett specialiserat område 
där en viss produkt hanteras, exempelvis containers. Det finns en huvudsaklig risk för 
organisationer som arbetar med terminaler och det är att de ofta drivs av tradition och inte 
sällan hämmas i sin utveckling. (Henesey, 2006) Att utvecklingen går långsamt kan bero på 
att det finns en ovilja att förändra och/eller att dess organisatoriska tröghet är stor (B. Sahlin, 
20090519).  I stället borde beslut och arbetssätt baseras på nya teorier där nya tekniker och 
idéer tillämpas för att effektivisera terminalerna. Fördelen med den organisatoriska traditionen 
är att det arbetas mycket med att förbättra effektiviteten med de befintliga medlen. En gammal 
terminalstruktur har dock oftast begränsningar i utformandet som gör att terminalhanteringen 
inte alltid/ofta inte lever upp till önskad effektivitet med dagens mått mätt. (Henesey, 2006). 
 
I skrivandets stund håller ett allmänt lager med en tillhörande terminal på att byggas i 
Norrland. Byggprojektet innehåller en logistikpark1 och en kombiterminal2 där omlastning 
mellan tåg och lastbil är möjlig. Företaget kommer i uppsatsen att benämnas som 
Uppdragsgivaren. Företaget ser sig som det nya navet i Norrland och som ”Göteborgs Hamns 
nordligaste kaj” (www.nlc.se, 20090413). 
 

1.2 Problem 
Företaget har räknat med att avsätta en 30 000 m2 stor yta endast för uppställning och 
omlastning av lastbärare. De lastbärare som kommer att handhas är av följande fyra karaktärer: 
växelflak, kylcontainers, containers och trailers. I kapitel 1.5. Ordförklaring presenteras 
lastbärarnas egenskaper. 
 
Uppdragsgivarens huvudsakliga problem är att de olika typerna av lastbärare har olika behov 
som styr hanteringen av dem. Dessa behov är än så länge relativt okända eftersom arbetet i 
terminalen ännu inte har satt igång. Det är också okänt om det är flera olika typer av behov 
och hur dessa i så fall beror av/påverkar varandra. Ett behov kan exempelvis antas vara 
kylcontainrarnas beroende av eluttag. Eftersom det inte finns någon tumregel för hur en 
terminal skall utformas eller för hur ett optimerat flöde skall se ut behöver kriterier för vad 
som påverkar placeringen av lastbärare i en terminal tas fram innan rekommendationer för 
framtiden kan göras. 

                                                 
1 En logistikpark är ett område det bland annat finns tillgång på lager, byggnader för lastning/lossning och kontor. 
2 En kombiterminal är en terminal där lastbärare byter transportsätt utan att själva godset berörs. 
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1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer styr den optimala placeringen av lastbärare och hur skall modellen som 
beskriver denna placering se ut? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att finna en/flera modell/er som beskriver hur lastbärarna bör placeras 
i terminal och att genom modellen/modellerna lokalisera de faktorer som styr den optimala 
lastbärarhanteringen. 
 

1.5 Ordförklaring 
Nedan ges förklaring på de ord som kan vara av vikt för att förstå resonemanget senare i 
uppsatsen. 
 
Lastbärare är något som håller ihop en mängd gods exempelvis under transport och vid 
lagring. Lastbärare som tillverkats enligt en standard, exempelvis ISO, kallas för 
standardiserade lastbärare. Exempel på lastbärare är containers, växelflak, kylcontainers och 
trailers (www.alltomlogistik.se, 20090422).  
 
Container finns i flera varianter, bland annat styckegods- och bulkcontainrar. Bulklast är 
exempelvis spannmål, sand, granulat av olika slag med mera. Skillnaden mellan modellerna är 
de fyllningshål som bulkcontainern har i taket.  Yttermåtten för de båda varianterna är de 
samma. Måtten för längd x bredd x höjd för en 40 fots container är 12,2 x 2,44 x 2,44/2,59 
meter. Höjden kan alltså variera något (TransportForskningsKommissionen, 1981). 
 
En container har fästbeslag i de nedre hörnen och lyftbeslag i de övre hörnen. De material 
som containern vanligtvis är gjord av är en stomme av stål och beklädnad av stålplåt, 
aluminium, plast eller trä (TransportForskningsKommissionen, 1981). Även om containern är 
byggd av kraftigt material är den lätthanterlig om rätt utrustning finns tillgänglig.  
 
Hamnarbetarnas arbetsuppgifter utförs effektivare med containers jämfört med när pall eller 
lösa produkter skall lastas/lossas var för sig (www.alltomlogistik.se, 20090422). Det innebär 
att hanterings-, försäkrings-, skade-, och stöldkostnader minskas vid hanteringen av nämnda 
lastbärare (Heskett, 1964).  
 
Då containrar kan bära väldigt tunga varor sätter ofta vikten för maxlast stopp för optimal 
utfyllnad av containern innan utrymmet i containern tar slut 
(TransportForskningsKommissionen, 1981). 
 
Växelflak är en container med stödben. Jämfört med den vanliga containern har växelflaket 
en fördel då lastbil med växelflakshantering kan lyfta på och av containern från flaket utan 
hjälp av andra fordon (exempelvis truckar) (TransportForskningsKommissionen, 1981; 
www.alltomlogistik.se, 20090422). Växelflaket är vanligast förekommande i Sverige, men är 
även accepterat i några av våra europeiska grannländer (TransportForskningsKommissionen, 
1981). Det svenska växelflaket är 2,6 meter brett, medan det europeiska växelflaket är 2,5 m 
brett (www.alltomlogistik.se, 20090422). 
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Kylcontainer. Måtten för en kylcontainer är de samma som för en ”vanlig” container 
(www.containerhandel.com, 20090422) och kylcontainern byggs vanligtvis inuti en 
standardcontainer. Den extra utrustning som finns i kylcontainers till skillnad från ”vanliga” 
containers är bland annat följande: luftkylt kompressoraggregat, fläktförångare, elskåp och 
automatisk avfrostare. Kylcontainern är dessutom isolerad med polyuretan (www.sunconab.se, 
20090506), vilket ger lätta konstruktioner med bra värmeisolering (B. Sahlin, 20090519). 
 
Trailer är ett släp som hängs på en trailerdragare, det vill säga en typ av dragbil. En trailer är 
egentligen inget släp utan fungerar som en påhängsvagn med egen vändskiva (www.ne.se, 
20090525; www.wikipedia.se, 20090506). 
 
I uppsatsen används orden teori och modell synonymt.  Orden har en inbördes skillnad, men 
den bortses från i uppsatsen. 
 
Företaget vilket uppsatsen bygger på kommer att kallas för Uppdragsgivaren. 
En teori förklarar företeelser och systematiserar vår kunskap om dem (www.ne.se, 20090608) 
och en modell representerar ett fenomen (www.ne.se, 20090608). Orden har alltså inbördes 
skillnad. De flesta av teorierna som presenteras i uppsatsen består av modeller därför kommer 
orden teori och modell att användas synonymt. 
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2 Teoretisk metod 
Syftet med detta avsnitt är att andra skall kunna sätta sig in i vilka förutsättningar som finns 
när studien görs för att därigenom kunna avgöra om metoderna är lämpliga med avseende på 
det vetenskapliga sammanhanget. Nedan presenterar jag därför min förförståelse och 
kunskap inom ämnet, vilket perspektiv uppsatsen skrivs utifrån, hur problemet skall angripas, 
vilka källor och teorier som används och kritik mot dessa. Dessutom diskuteras val av 
referenssystem. I kapitel 4 återfinns en praktisk metod som kompletterar denna teoretiska 
metod. 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet i uppsatsen skiljer sig något jämfört med de flesta andra 
kandidatuppsatser. Se fig. 1.  

Insamling av 
teori 

Framtagning 
av enkät 

Insamling av 
empiri 

Test av lämplig 
modell 

Rekommendationer 
till Uppdragsgivaren 

Enkät-
undersökning 

Kompletter-
ande samtal 

Samtal med 
Uppdrags-
givaren 

Studiebesök i 
Göteborgs 
Hamn 

En teoristudie genomfördes, vilken mynnade ut i framtagandet av en enkät. Enkäten bidrog 
till empiriinsamlingen. Empirin samlades in genom en enkätundersökning med 
kompletterande samtal där så behövdes samt samtal med Uppdragsgivaren och ett studiebesök 
i Göteborgs Hamn. Därefter testades lämplig/a modell/er och rekommendationer om 
hanteringen av lastbärare ges därefter till Uppdragsgivaren. 

Fig. 1: Redogörelse för de delmoment som ingår i uppsatsen. (Egen konstruktion.) 

 

2.2 Förförståelse 
Förförståelsen brukar delas in i förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Andrahands 
förståelsen är den kunskap som inhämtats genom litteratur, rapporter och föreläsningar. 
Denna förståelse redovisas i den teoretiska referensramen. Förstahandsförståelsen är den 
kunskap som inhämtats genom personliga erfarenheter. (Jonsson Lindfors, 1993). 
Förstahandsförståelsen redovisas nedan. 
 
Jag kommer från en stor familj där alla har haft en aktiv fritid med många träningar och 
aktiviteter som skall planeras och samordnas. Egentligen väcktes nog redan här mitt intresse 
för logistik. Hur skulle alla komma i tid, vilken väg är snabbast att köra, i vilken ordning skall 
barnen lämnas av och skall någon mer hämtas upp när vi ändå är ute och kör. Detta är frågor 
som jag har funderat mycket kring och även om jag inte fann några bra svar på dem då, så 
ligger det till grund för mitt tankesätt idag.  
 
Med min bakgrund är det inte konstigt att jag blev glad när jag kom in på utbildningen 
Civilekonom med Inriktning mot Handel och Logistik vid Umeå Universitet. Jag läser nu det 
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sista och tredje året och har fått grundläggande kunskaper i redovisning, marknadsföring och 
försäljning, men också fördjupade kunskaper inom logistik och effektivisering.  
 
Under sista terminen hade jag praktik. Då fick jag tillämpa allt det som jag lärt mig under min 
uppväxt och i skolbänken. Till grundförståelsen hör integrering, effektivisering samt arbete 
med olika modeller och teorier för försörjningskedjor, logistikrör och lagersystem. 
Grundförståelsen har gjort det möjligt för mig till att skapa och fördjupa förståelsen för ämnet 
ytterligare.  
 
Jag gjorde praktiken på SCA, Interforest Terminal Umeå, och projektet som jag fick ansvar 
för var att effektivisera deras containerhantering. Genom att korta körsträckan med ett par 
meter per container kan oerhört stora besparingar göras om vinsten för den besparade sträckan 
multipliceras med antal containrar som transporteras per år. Jag tillbringade mycket tid ute i 
hamnterminalen och jag lärde mig mycket om lastbärare av olika modeller, då främst 
containrar, och vad som påverkar dem i deras dagliga arbete.  
 
Detta gav mig mersmak på logistik och effektivisering och jag bestämde mig för att skriva 
min uppsats inom samma ämne; effektivisering och lastbärare. 
 
Jag är väl medveten om att min syn på arbetet med containrar kan ha färgats av min uppväxt, 
utbildningen och den arbetsplats där jag gjort min praktik och har försökt att utföra uppsatsen 
på ett sådant sätt att dessa ”personliga felkällor” kan uteslutas. 
 

2.3 Kunskapssyn 
Som tidigare nämnts har familjen varit en central punkt under min uppväxt. Några i familjen 
har läst naturvetenskaplig inriktning i skolan, så gjorde även jag på gymnasiet. Att bevisning 
med grundlösa tyckanden och antaganden inte har varit särskilt populärt kan därför 
konstateras.  
 
Ovanstående har varit en bra grund att stå på när universitetsstudierna tog fart. Dock kan jag 
nu med nästan tre års samhällsvetenskapliga universitetsstudier säga att det finns vissa 
fördelar i tyckanden och antaganden, bara de inte är helt grundlösa. Det finns forskning 
bakom så gott som allt, därför kan många tyckanden och antaganden vara 
samhällsvetenskapligt förankrade trots att en naturvetare inte tycker att det finns tillräckligt 
med säkrade bevis.  
 
Det samhällsvetenskapliga underlaget som jag har lärt mig att arbeta med de senaste åren har i 
sin tur lagt grunden för ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken bygger på förståelse för och 
tolkning av den sociala verkligheten. Den sociala verkligheten behöver inte alltid ha en logisk 
förklaring (Bell & Bryman, 2005). Det hermeneutiska synsättet lämpar sig väl när 
enkätsvaren och samtalen med respondenterna skall utvärderas.  
 
Den naturvetenskapliga bakgrunden har lagt grunden för det positivistiska synsättet. Det är en 
kunskapsteori som bland annan säger att kunskap är en företeelse som bara bekräftas av alla 
de sinnen som en människa har. Positivismen säger också att forskning skall vara 
värderingsfri och att kunskap uppnås när man samlar in fakta som utgör en grund till 
följdriktiga förklaringar (Bell & Bryman, 2005). Det positivistiska synsättet lämpar sig väl när 
premisserna från teorin skall sammanföras med de premisser som resultatet från 
undersökningen gett och för att kunna ge rekommendationer till företaget utifrån dessa.  
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Med dessa synsätt i bagaget kan jag inte utesluta någotdera. Positivismen har varit behjälplig 
genom att ett värderingsfritt insamlande av fakta har varit möjligt, det vill säga vid insamling 
av teorier och utformandet av enkäten. Hermeneutiken har varit vägledande för förståelsen för 
och tolkningen av enkätundersökningen. Hermeneutiken har också varit grunden i 
resonemanget där empiri och teori kopplas ihop för att finna en optimal lösning på 
lastbärarproblemet. Slutligen har återigen den positivistiska kunskapssynen använts när 
lämpliga modeller har testats på företaget och resultatet därav har presenterats.  
 

2.4 Perspektiv 
Uppsatsen är skriven på uppdrag av ett företag som håller på att bygga ett terminalområde. 
Det är Uppdragsgivaren som har tillhandahållit bakgrundsfakta och förutsättningarna för det 
ämne som uppsatsen behandlat. Det är alltså av största vikt att uppsatsen är skriven utifrån 
Uppdragsgivarens perspektiv så att uppsatsen får den vinkling som Uppdragsgivaren önskar.  
 
Då uppsatsen är ett examensarbete på kandidatnivå har den ett stort inslag av vetenskaplighet 
som är en grund till det som senare i uppsatsen leder till rekommendationer för 
Uppdragsgivaren. Rekommendationerna är antagligen det kapitel som Uppdragsgivaren finner 
mest intressant. Dock har de olika metodkapitlen varit av stor vikt då Uppdragsgivaren skall 
veta vilka förutsättningar som finns för de rekommendationer som görs.  
 
Trots att Uppdragsgivarens perspektiv alltså är i fokus så finns det inslag av vetenskaplighet 
vilket ses som Handelshögskolan vid Umeå Universitets perspektiv. Det vetenskapliga 
perspektivet har gett uppsatsen tyngd och vetenskaplig förankring. Det vetenskapliga 
perspektivet har varit grundläggande för att möjliggöra ett korrekt uppsatsskrivande. Utan 
Handelshögskolans perspektiv, det vetenskapliga perspektivet, finns det alltså ingen möjlighet 
att på ett bra sätt se vilket Uppdragsgivarens perspektiv är och problemet kan i så fall inte 
lösas. 
 
Anledningen till att det vetenskapliga perspektivet har tagits med är för att grundlösa 
tyckanden skall kunna uteslutas och för att Uppdragsgivaren skall få pålitliga 
rekommendationer för framtiden. 
 
Uppdragsgivarens perspektiv vävas ihop med det akademiska perspektivet för att en optimal 
lösning till lastbärarhanteringen skall kunna tas fram. 
 

2.5 Angreppssätt 
Angreppssättet beskriver på vilket sätt som forskaren närmar sig verkligheten, det vill säga 
empirin (Jonsson Lindfors, 1993). I denna uppsats har verkligheten angripits genom att en 
fallstudie genomförts. En av de faktorer som identifierar en fallstudie är att en avgränsad 
situation studeras för att en bättre förståelse skall kunna uppnås (Backman, 1998). För en 
fallstudie finns det inte inget bestämt arbetssätt som ligger till grund för hur insamling av 
informationen skall ske, vilket gör att metoden för arbetsgången inte kan få någon bekräftelse 
från litteraturen på sin tillförlitlighet (Merriam, 1994).  
 
Både Backman (1998) och Merriam (1994) säger att en fallstudie kan vara en kombination av 
intervjuer, tester och liknande. I den här uppsatsen ingår litteraturstudier, 
intervjuer/enkätundersökningar och test av modell, det vill säga ett deduktivt angreppssätt. 
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Det deduktiva angreppssättet börjar i teorin och fortsätter därefter till empirin (Jonsson 
Lindfors, 1993). 
 
För den grundläggande förståelsen för ämnet logistik och lager finns snart tre års 
universitetsstudier. Kunskapen som därigenom tillgagnats behöver fördjupas ytterligare och 
mer information om lastbärare behöver samlas in. Detta har gjorts genom en grundläggande 
litteraturstudie. Litteraturstudien låg till grund för de frågor som togs upp under samtal med 
Uppdragsgivaren. Dessa samtal fördes för att problemet skulle begränsas och för att rätt 
information skulle vara möjlig att samla in. För att finna de faktorer som beskriver hur 
Uppdragsgivaren skall optimera sin hantering av lastbärare genomfördes en fördjupad 
litteraturstudie. Teorierna som hittades redovisas i kapitel 3.  
 
Samtalen med Uppdragsgivaren redovisas i empirin. Det är genom samtalen som 
Uppdragsgivarens perspektiv har formats. För att angripa problemet på rätt sätt gjordes ett 
studiebesök Göteborgs Hamn. Studiebesöket hjälpte mig att få en ökad förståelse för hur 
flöden samordnas. Under studiebesöket fanns även möjlighet att ställa frågor till 
containeransvarige, Erik Niklasson. Då Erik har god kunskap inom branschen ger 
studiebesöket och samtalen ökade möjligheter att kunna använda de teorier som bäst passar in 
på problemet. Utöver Erik fördes samtalen med ytterligare fem kunniga inom området. Risken 
för att upprepa tidigare gjorda misstag har kunnat minskas tack vare dessa samtal. 
  
Teorier har sökts i universitetsbibliotekets databaser för böcker och forskningsartiklar. 
Teorierna redovisas i uppsatsen och en argumentation för och emot dessa finns. Anledningen 
till det har varit en önskan om att eliminera de som inte är kompatibla med Uppdragsgivarens 
vilja att optimera sitt flöde i terminalen. Utifrån Uppdragsgivarens tänkta verksamhet har den 
teori som är mest lämpad att beskriva deras flöde valts ut.  
 
Då Uppdragsgivaren ännu inte har något flöde har kontakt tagits med andra företag där 
containerhantering står i fokus och flödet redan (förhoppningsvis) fungerar. Ett antal person 
fick svara på en enkät som skickades via mail. Enkäten var utformad så att de viktigaste 
kraven för varje lastbärare kunde identifieras.  
 
Resultatet från undersökningen kopplades samman med den utvalda teorin och testades på 
Uppdragsgivaren. Testet mynnade ut i ett partikularistiskt resultat (Merriam, 1994) som visar 
på vad Uppdragsgivaren bör/inte bör göra. På detta följer en diskussion och 
rekommendationer för framtiden både för Uppdragsgivaren och för fortsatta studier i ämnet. 
 

2.6 Insamling av primärkällor 
De primärkällor som finns i uppsatsen är Uppdragsgivaren, studiebesök i Göteborgs Hamn 
och resultatet från enkätundersökningen. Dessa tre källor har bistått med information så att 
min kunskap inom problemområdet lastbärare har ökat. 
 
Kontakten med Uppdragsgivaren har dels skett genom personliga möten, men även över 
telefon då de ofta är på andra orter än i Umeå. Utöver det har Internetsidan Pärmen 
(www.parmen.se) varit väldigt användbar då både jag och Uppdragsgivaren har kunnat lägga 
upp och se varandras dokument. 
 
Vid studiebesöket i Göteborgs Hamn följde jag med Erik Niklasson på en rundtur i 
terminalområdet. Under tiden diskuterade vi upplägg för terminal och lastbärarhantering. Det 
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ökade ytterligare min förståelse för vilka problemområden det finns i en terminal. Erik höll på 
vissa företagshemligheter, men var annars givmild med informationen. Om tid finns så tar han 
gärna emot ett studiebesök till när sommaren närmar sig. Utöver Erik har jag haft kontakt med 
direktören för containerterminalen Mats Nyblom och de fyra personer som sköter in- och 
utlastningen av de lastbärare som anländer till containerhamnen med tåg. 
 

2.7 Insamling av sekundärkällor 
En otalig mängd artiklar och böcker har studerats och bläddrats igenom, och mitt 
kunskapsförråd inom ämnet har vuxit avsevärt genom författandet av uppsatsen. För att söka 
dessa böcker och artiklar användes Universitetsbibliotekets databaser.  
 
Databasen Album användes för att söka böcker och de vetenskapliga artiklarna söktes i 
databaserna Business Source Premier, Emerald Fulltext och Web of Science. För den 
grundläggande förståelsen för lastbärare (containers, trailers, växelflak och kylcontainers) 
användes Google som sökmotor för att finna sidor med relevant fakta. Anledningen till att 
Google användes är att det inte fanns några vetenskapliga artiklar med grundläggande 
information om lastbärare då de vetenskapliga artiklarna gör en allt för djup dykningar inom 
ämnet. 
 
För att finna information om själva problemet med att optimera en lastbärarterminal, det vill 
säga själva logistiken/effektiviseringen, har sökord som effektivisering, just-in-time och 
materialflöden använts. Orden gav en hel rad med böcker och artiklar. Dessa böcker och 
artiklar innehöll i sin tur mer precisa ord som användes vid en fördjupad artikelsökning. De 
ord som användes då är industrial, business, resourcing, material flow, terminal planning, 
operations, facilities och movements. Även kombinationer av dessa tillsammans med logistics 
och management har använts. 
 
Sökorden gav resultat som är spridda över ett långt tidsintervall och sökningen för artiklar 
begränsades därför till de senaste 10 åren. Bra teorier som publicerats för över 10 år sedan har 
antas finnas med i nyare litteratur om de har fått stor genomslagskraft, exempelvis Wheeler 
(1998).  
 
Många av de fördjupade sökförsöken i databaserna gav dålig utdelning. Det finns inte mycket 
forskning som stämmer in på uppsatsens ämne. Sökresultatet efter böcker var bättre, dock inte 
helt tillfredsställande då många av böckerna är mer än 10 år gamla. Det fanns inte några 
teorier som behandlar samma typ av optimeringsproblem som uppsatsen gör, men teorier för 
snarlika problem finns och det är dessa som redovisas i teoriavsnittet. 
 
En kunnig inom området gav förslag till litteratur som behandlar ämnet logistik. Från 
böckerna togs nyckelord som har använts i sökandet efter vetenskapliga artiklar. Handledaren 
hos Uppdragsgivaren refererade till en person som arbetar på Göteborgs Universitet. Tyvärr 
var personen inte kontaktbar då behov av litteraturhjälp fanns. Ytterligare en person, en 
student, föreslog Merriams (1994) bok om Fallstudien som forskningsmetod. I tidigare kurser 
har Backmans bok om Rapporter och uppsatser (1998) använts. Den senare har varit väl till 
hjälp vid uppbyggandet av uppsatsens struktur.  
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2.8 Val av referenssystem 
Det finns i huvudsak tre sätt att redovisa referenser i texten; siffersystemet (anges inom 
parantes i den löpande texten och samma siffra återfinns senare i referenslistan), 
Oxfordsystemet (behöver inte alltid ske i form av fotnoter längst ned på en sida, utan kan även 
finns i en lista i slutet av exempelvis kapitlet) och Harvarsystemet (anges inom parantes i den 
löpande texten med författarens efternamn och publiceringsdatum). (Backman, 1998) 
 
Oxfordsystemet prövades först för att skapa en tydlig överblick över referenserna, men allt för 
stor plats per sida upptogs då av fotnoter. Det gav uppsatsen en struktur som inte såg 
harmoniskt ut och Oxfordsystemet frångicks till förmån för den mer samhällsvetenskapliga 
referensmetoden, Harvardmetoden.  
 
Muntliga referenser så som enskilda samtal och telefonsamtal, minnesanteckningar och 
elektronisk information benämns personlig kommunikation och skall refereras i texten med 
initial för förnamn, efternamn och datum, men skall inte förtecknas i referenslistan (Backman, 
1998). 
 

2.9 Val av teorier 
För att kunna genomföra arbetet för Uppdragsgivaren, uppnå syftet och finna ett svar till 
problemformuleringen har vissa begränsningar av arbetet varit tvungna att göras. Det finns 
inte någon teori som är direkt applicerbar på just det problem som behandlas i uppsatsen, men 
med tanke på problemet valde jag ändå att ta med de teorier som kortfattat presenteras nedan. 
De är medtagna för att de beskriver samma typ av problem som det Uppdragsgivaren har. Det 
kan alltså finnas en möjlighet att de är applicerbara på terminalhantering, eller åtminstone 
approximativt applicerbara, och därför kan föra Uppdragsgivaren närmare en optimal 
hantering i sin terminal. 
 
Som tidigare nämnts har lämpliga modeller valts ut och testats på Uppdragsgivaren. Att testa 
teorin passar väl ihop med hur teorier används i fallstudier. I en fallstudie kan teorin användas 
för att testa, klargöra, utvidga eller finslipa en teori (Merriams, 1994). 
 
Den första teorin, Den Isolerade Staden, är grundläggande för hur transportnätverk byggs upp. 
Studien som modellen bygger på är gjord på transporter mellan städer. Jag lånar 
författarens ”tänk” för att om möjlig applicera detta på kortare avstånd, i det här fallet en 
terminal.  
 
Teorin valdes därför att den analyserar den övergripande strukturen för hur produkter kan 
rangordnas utifrån ett centrum. Denna rangordning sker oavsett om det är en stad eller en 
terminal som betraktas. Vid samtal med Uppdragsgivaren framkom det att terminalen 
kommer att handha lastbärare som är olika viktiga för verksamheten. En rangordning av 
lastbärarna måste därför göras. Enkäternas resultat avgör därför om teorin är lämplig att lägga 
till grund när Uppdragsgivaren skall utforma terminalen för lastbärarna beroende på 
respondenternas rangordning.  
 
Teori två, Handelsresandemetoden, fokuserar på sträckan mellan punkter i ett nätverk och 
målet är att finna kortaste körsträckan. 
 
Anledningen till att Handelsresandemetoden är medtagen i uppsatsen är för att 
interntransporterna antas bli relativt långa. Körsträckorna bör därför fokuseras för att skapa en 
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så effektiv terminalhantering som möjligt. Körsträckorna bidrar inte till någon förädling och 
det är av stor vikt att med hjälp av teorin ta reda på hur rangordningen av lastbärare skall 
göras. Förhoppningsvis kan Handelsresandemetoden vägleda en optimering av 
lastbärarhanteringen. 
 
Teori tre, Interaktionsmatrisen, fokuserar på volym. Teorin utgår dels från antalet relationer 
mellan punkterna, och dels från flödet som skickas genom punkterna. Att totala 
lastbärarvolymen är viktig i en terminal med stora lastbärare är förståeligt, men i den här 
uppsatsen ligger fokus främst på volymen lastbärare, alltså antalet enheter, och inte på vikten. 
Då Uppdragsgivaren inte räknar med samma volym av de olika lastbärarna finns möjligheten 
att teorin är ett bra val för analys av terminaloptimering. 
 
Teori fyra, Nätverksstrukturer, diskuterar huruvida tillgänglighet, samverkan och omväg har 
någon påverkan på transporter mellan punkter. I en terminal är det inte alltid möjligt att köra 
raka vägen. Många gånger finns det hinder som gör att transporterna blir tvungna att köra 
omvägar och anledningen till att denna teori tas med i uppsatsen är för att ta reda på vilken 
betydelse dessa har för det totala flödet i en terminal och hur dessa omvägar kan minimeras så 
att terminalen kan optimeras. 
 
Den femte och sista teorin, Gravitationsmodellen, använder avstånd kombinerat med volym 
för att beräkna flödet. Modellen har sin grund i Newtons gravitationsteori och kombinerar två 
populationers storlek med avståndet mellan dem för att få fram hur populationerna påverkar 
varandra. Teorin skulle alltså kunna ses som en förlängning och/eller kombination av de 
ovanstående två teorierna. 
 
Teorin tas med i arbetet eftersom den är en beprövad modell. Den kombinerar de egenskaper 
som genom samtal med Uppdragsgivaren har framkommit som viktiga för terminaloptimering. 
Förhoppningsvis kan undersökningen och testet bekräfta eller dementera om 
Gravitationsteorin är en bra modell att använda vid optimering av lastbärarterminaler.  
 
Teorierna har tagits med i uppsatsen för att ge information om den omgivande verkligheten 
och för att kunna förklara omvärlden (Backman, 1998) i kombination med det slutna system 
som terminalen utgör. Se teorisammanfattning i tabell 1. 
 
 
 
 

Tabell 1. Sammanfattning av kapitlet val av teorier och sammanställning av de faktorer som styr respektive modell. 
(Egen konstruktion.) 

Sammanfattning av teorier 
 Den 

Isolerade 
Staden 

Handelsresande-
metoden 

Interaktions-
matrisen 

Nätverks-
strukturer 

Gravitations-
modellen 

Nätverk X X    
Sträcka X X  X X 
Ett centrum X     
Volym   X  X 
Antal relationer   X X  
Omväg    X  Fa

kt
or

er
 so

m
 st

yr
 te

or
ie

rn
a 

Populationsstorlek     X 
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2.10 Källkritik 
Källkritiken finns till för att bestämma huruvida påståenden är vetenskapligt relevanta för ett 
bestämt syfte. Kritiken skall främst riktas mot teorins ursprung, den empiriska grunden och 
aktualiteten. (Jonsson Lindfors, 1993).  
 
Som nämndes i kapitlet val av teorier finns det ingen teori som är direkt applicerbar på 
Uppdragsgivarens problem. De teorier och modeller som använts vid lösning av liknande 
transport- och geografiska problem har istället studerats eftersom de ligger närmast det 
problem som Uppdragsgivaren har. Strukturen för uppbyggandet av de modeller som har 
studerats passar bra in på hur strukturen för hur en terminalyta är uppbyggd. Härmed finns det 
alltså risk för att teorierna och modellerna inte är optimala för att lösa lastbärarproblemet i en 
terminal. Det beror på att avstånd, volymer och inbördes påverkan kan vara annorlunda än 
den påverkan som städer eller platser har på varandra.  
 
Vid tillfällen då teorier och modeller har presenteras i en bok eller artikel med referens till en 
ursprungsförfattare och/eller annan bok/artikel är målet att finna den primära källan. Många 
gånger finns boken i någon av Umeås biblioteks databaser, men lika ofta är de otillgängliga 
på grund av utlåning. Det får till följd att uppsatsen inte har blivit så vetenskapligt förankrad 
som jag önskat.  
 
Litteratursökningen gav, förutom de böcker och artiklar som refereras i uppsatsen, även 
teorier och modellen som inte tagits med och anledningen till det är att den tekniska och/eller 
matematiska kunskapsnivån ligger mycket högre än vad som förvärvats under tre års 
ekonomistudier. Dessa källor har därför inte tagits med i uppsatsen. En analys av dem kan inte 
föra uppsatsen om optimal lastbärarhantering framåt utan krånglar snarare till och försvårar 
förståelsen av teorierna.  
 
På grund av den begränsade kunskapsnivå inom teknik och matematik blir antalet referenser 
till nedanstående teorier och modeller något begränsat. Dock finns vetskap om att vid fortsatta 
studier kan mer kunskap om teorierna inhämtas om så blir nödvändigt. De källor som ändock 
har använts säger i mångt och mycket samma, därför kan teorierna och modellerna antas vara 
tolkade och refererade på ett rätt och riktigt sätt. Att flera referenser har medtagits i uppsatsen 
styrker det som källorna skriver och säger. Varje teori/modell har dock olika kvalitet på 
källorna, därför följer nedan en närmare titt på teorierna/modellerna var för sig. 
 
Den första teorin, Den Isolerade Staden, är tagen från en bok skriven av Wheeler. Boken 
publiceras år 1998. Boken har några år på nacken, men teorin är betydligt äldre än boken; 
närmare 200 år.  Teorin är gammal, men används också i dagens litteratur, vilket återspeglar 
den tillförlitlighet och relevans som teorin och författaren kan antas ha.  
 
I kursen geografisk ekonomi vid Umeå Universitet har boken varit kurslitteratur och läraren 
Roger Marjavaara refererade till skaparen av modellen. Att författaren har kommit med 
nyskapande teorier som gett upphov till ny forskning, samt finns med i böcker som rör 
området styrker källan (Merriams, 1994). Både Mäki (2003), som skrivit en vetenskaplig 
artikel, och Papageorgiou (1990), som publicerat en bok, refererar till von Thünen och 
argumenterar för och emot hans teori. Mäki har blivit refererad 5 gånger, vilket också stärker 
källans trovärdighet. 
 
Den andra teorin, Handelsresandemetoden, är tagen från en bok skriven av Heskett (1964). 
Också den är gammal, nästan 50 år. Boken rekommenderades av en kunnig inom området och 
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även om boken varit med länge borde det alltså finnas belägg för att teorin som beskrivits i 
boken fortfarande gäller. Kritik mot boken garderas med ytterligare en bok, skriven av Gutin, 
G. och Punnen, Abraham P. (2002). Dessa två kompletterar varandra. Gutin och Punnen 
skriver dock på en tekniskt avancerad nivå och all information kan därför inte tillvaratas då 
sådan naturvetenskaplig kunskap saknas.  
 
Min brist på kunskap inom det ämne som källan skriver om kan kritiseras starkt. Motkritiken 
är att sammanfattningar där formler inte används kan läsas för att till viss grad förstå vad 
författarna resonerar kring. Önskvärt hade varit att finna fler källor än dessa två. 
 
Både den tredje och fjärde teorin, Interaktionsmatrisen och Nätverksstrukturer, är tagna från 
samma bok som den första teorin, (Wheeler, 1998). Kritik mot bokens ålder framgår ovan. 
Kritiken mot Interaktionsmatrisen och Nätverksstrukturer är att det inte går att finna fler 
referenser till någon av dem. Det kan vara så att Wheeler själv har skapat dessa teorier. Det 
verkar dock inte särskilt troligt då han har referenser till så gott som alla andra teorier som han 
beskriver i sin bok.  
 
Om det är Wheeler själv som skapat teorierna och de inte har blivit refererade till eller 
vidareutvecklade på 10 år kan Wheeler benämnas som en osäker källa. Teoriernas kvalitet är 
alltså inte säkrad, men då de passar bra in på problemet bör de ändå redovisas och testas för 
att se om någon av dem kan hjälpa Uppdragsgivaren att optimera sin terminal med avseende 
på lastbärarna. 
 
Den femte och sista modellen, Gravitationsteorin, har sin grund i Newtons gravitationsteori. 
Gravitationsteorin har med säkerhet blivit testad ett otal gånger och det finns starka bevis för 
att Newtons ursprungliga modell är riktig. En ekonomisk teori som bygger på Newtons teori 
kan väl inte ha annat än en väl genomtänkt analys och planering. Det senare är viktigt för en 
tillförlitlig källa (Merriams, 1994).  
 
Teorin som bygger på gravitationsteorin publicerades för 80 år sedan, men finns refererad i 
kurslitteratur skriven av Wheeler (1998). Förutom Wheeler som diskuteras tidigare, har även 
Colwell (1982), Erlander och Stewart (2003), Long (1970) och Vido och Prentice (2003) 
skrivit vetenskapliga artiklar/böcker om Gravitationsmodellen. Tidsrymden för publiceringen 
av dessa verk är spridd, vilket tyder på att teorin använts och utforskats under många år. Det 
anses som en styrka som bekräftar teorins aktualitet och dess förmåga att vara anpassningsbar 
över tiden. Roger Marjavaara, lärare i geografisk ekonomi, tog även upp denna modell i sina 
förläsningar, vilket pekar på att modellen fortfarande tillämpas i forskarkretsar och att inga 
direkta motbevis finns för den.  
 
Lika som för första teorin, Den Isolerade Staden, ligger vissa av dessa källor på en nivå som 
kräver en mer avancerad kunskap inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen än den en 
ekonomstudent lär sig under tre års studier. Trots denna kritik kan teorin anses ha en stark 
förankring i litteraturen och kanske är teorin den teori som kan hjälpa Uppdragsgivaren att 
optimera deras lastbärarhantering. 
 
Kritik skall också ges till www.wikipedia.se som har använts vid ett par tillfällen. Nackdelen 
med wikipedia är att vem som helst kan gå in och ändra den information som skrivs, eller 
lägga till ny efter tycke och smak. Av samma anledning är det fördelen med wikipedia. 
Många personer kan komplettera varandras kunskap genom att bygga vidare på det någon 
annan redan skrivit. Referensen i början av bakgrundskapitlet är tagen från wikipedia, vilket 
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då kan ses som lika positivt som negativt. Det som talar för att källan är trovärdig att källan 
har lagt in referens till texten. Vid sökning på Napoleon och logistiken refereras en bok vid 
namn Logistik för konkurrenskraft, skriven av Persson G. & Virum H. (1998). Källan är med 
andra ord inte helt otillförlitlig.  
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3 Teoretisk referensram 
Syftet med den teoretiska referensramen är att redovisa metoder/teorier som ligger till grund 
för analys och diskussion. Jag tänker därför presentera fem flödesoptimeringsmodeller. 
Dessa är: Den Isolerade Staden, Handelsresandemetoden, Interaktionsmatrisen, 
Nätverksstrukturer samt Gravitationsmodellen. Av modellerna som presenteras här kommer 
en att väljas som mest lämplig för test på Uppdragsgivaren, vilket genomförs i kapitel 7. 
 

3.1 Den isolerade staden 
Den Isolerade Staden är en modell för hur odlingen av grödor runt en isolerad stad kommer 
att vara fördelad om alla omvärldsfaktorer hålls konstanta (Mäki, 2003; Wheeler, 1998)). 
 
Johann Heinrich von Thünen påbörjade sin lokaliseringsteori för snart 200 år sedan (Wheeler, 
1998), och publicerade sitt första verk 1826 (Mäki, 2003). Mellan 1970-1990 ökade 
ekonomernas intresse för geografi avsevärt (Papageorgiou, 1990) och det är framför allt 
geografer och ekonomer som har uppmärksammat von Thünens arbete. Teorin om Den 
Isolerade Staden har legat till grund för många nya teorier gällande lokaliseringsval och 
ekonomiska konsekvenser. Det finns många som talar positivt om von Thünens verk och 
några har fortsatt att utveckla teorin med begränsningar och tillägg till Den Isolerade Staden. 
Det finns också ett flertal forskare som har ifrågasatt teorin, men trots det har teorin fått ett 
stadigt fäste i den akademiska världen. Teorin om Den Isolerade Staden är nu en dominant 
metod för lokaliseringsutformning inom ekonomi och geografisk ekonomi (Mäki, 2003). 
 
Papageorgiou (1990) beskriver, och Mäki (2003) refererar till, von Thünen (1966) där von 
Thünen förklarar grundidén. von Thünen vill att läsarna skall tänka sig en väldigt stor stad i 
mitten av en yta som inte korsas av något vatten. Jorden är bördig och odlingsbar. Långt från 
staden övergår ytan till obrukbar jord som skär av all kontakt med omvärlden. Det finns bara 
en stad på den ytan. Staden förser därför den omgivande ytan med industriprodukter och får i 
gengäld livsmedel. Gruvorna ligger nära staden och förser den med råmaterial. 
 
von Thünen gjorde ett antal antagande för att kunna isolera avståndet från en central 
marknadsplats så att tillgängligheten skulle bli den dominerande faktorn som förklarar den 
geografiska ordning som han såg fanns i jordbruket (Mäki, 2003). Wheeler (1998) har 
sammanfattat dessa antaganden i tre punkter;  
 
1. Homogenitet: landskapet är platt, har identiskt klimat och jordförhållanden är samma,  
2. Konstant transportyta: förflyttningskostnader ökar lika med avståndet, detta gäller för alla 
riktningar, och 
3. En ensam stad: ett centrum vars behov tillgodoses av omgivande jordbruk och landsbygd, 
och som inte har något utbyte med omvärlden. 
 
Mäki (2003) har liksom Wheeler sammanfattat de antaganden som görs i anslutning till 
lokaliseringsteorin, men har valt att specificera antaganden ännu mer och sammanfattar dem i 
16 punkter.  
 
1. Ytan är platt med avsaknad av berg och dalar. 
2. Ytan korsas inte av något större vatten. 
3. Marken i hela området kan odlas. 
4. Jorden är lika bördig överallt. 
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5. All kommunikation mellan ytan och omvärlden är avstängd genom en outnyttjad vildmark. 
6. Mitt på ytan finns en stad, utan rumsliga dimensioner, representerad av en enda punkt. 
7. Det finns inga andra städer på ytan. 
8. All industri finns i staden. 
9. Marknadsplatsen och all interaktion mellan producenter sker i staden. 
10. Interaktionen mellan producenter får endast ske på marknadsplatsen. (Inga mellanhänder.) 
11. Transportkostnaderna är direkt proportionerliga mot avståndet och vikten på godset. 
12. Alla priser och transportkostnader är förutbestämda.  
13. Produktionskostnaden är konstant över tiden. 
14. Klimatet är lika över hela ytan. 
15. Agenterna är rationella i viljan att maximera (inkomst/avkastning etc). 
16. Agenterna besitter fullständig, relevant information.  
 
Som synes säger Wheelers och Mäkis antaganden samma sak, enda skillnaden är att Mäki har 
specificerat dem noggrannare. Det beror antagligen på att Mäki (2003) har läst många av von 
Thünens verk och att han allteftersom har sammanfattat de antagande som von Thünen gör 
under utformningen av teorin. Mäki har sammanfattat de antaganden som von Thünen gör 
medan han utformar sin teori och som därför presenteras på ologiska platser i von Thünens 
böcker och artiklar. Slutligen har Mäki också tagit fram de antaganden som von Thünen inte 
alls har presenterat som antaganden. Dessa ”dolda antaganden” har Mäki tolkat utifrån von 
Thünens texter och med avseende på hur ”antaganden” påverkar teorin.  
 
Det finns tyvärr (eller tack och lov?!) ingen verklig stad som uppfyller alla de antaganden som 
hör till teorin. Det som skiljer en verklig stad från modellen är att jorden inte kan ha samma 
kvalitet överallt på en stor yta, det finns inga större städer som inte ligger nära en större sjö, 
flod, hav och/eller kanal, varje stor stad har många små städer i sin omgivning (Mäki, 2003).  
 
Mäki (2003) refererar inte bara till von Thünen utan även till dem som är motståndare till von 
Thünens teori. Dessa är bland andra Vaihinger (1920) och Gutenberg (1922) vilka påstår att 
von Thünens teori är en fiction eftersom hans påståenden är motsägelsefulla både mot 
verkligheten och internt mot varandra. Påståenden sägs också vara preliminära eftersom von 
Thünen tar bort dem mot slutet av sin undersökning. Teorin anses därför vara baserad på 
avsiktligt felaktiga antaganden. Dessutom begränsas teorin av sin anpassningsförmåga och 
användbarhet. 
 
Mäki (2003) resonerar kring dessa motargument och menar att von Thünen måste ha varit 
medveten om dessa mothugg då de antaganden som nämnts tidigare är både förenklingar, 
idealiseringar och isoleringar och att han senare för ett resonemang kring detta: 

 
”The result obtained by studying one factor only at a time, 
holding all others constant, is not a false result, but merely 
incomplete, and it will remain so until every other factor 

has been subjected to a similar inquiry” 
(von Thünen, 1966, sida 247) 

(Mäki, 2003, sida 1727) 
 
Utifrån de 16 antaganden fortsätter von Thünen sin teori med att förändra ett antagande åt 
gången för att slutligen få modellen att efterlikna ett så verkligt förhållande av 
landanvändning som möjligt (Mäki 1993). 
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Utifrån dessa antaganden kan det antas att det är önskvärt att vara 
lokaliserad så nära staden som möjligt. De som har den högsta 
relativa hyresbetalningsförmågan är de som lokaliserar sig närmast 
marknaden. Då den isolerade staden ligger i mitten kommer ett 
band med dem som har den högst betalningsförmåga att ligga 
närmast staden, därefter kommer de med näst bäst 
betalningsförmåga att ligga som ett lager utanpå det första. 
Möjligheten till betalningsförmåga kommer att skapa ett mönster 
av ”ringar på vattnet” där stadskärnan är där stenen landar i vattnet 
(Wheeler, 1998). Se figur 2. 
 
Anledningen till att det mönster som visas i figuren bildas, är att 
efterfrågan på att få bruka jorden närmast staden är så hög att den 
driver upp kostnaderna. Ytan i innersta cirkeln är liten vilket ytterligare driver upp priserna 
för att få bruka jorden närmast staden (Wheeler, 1998).  

Figur 2. Olika skikt i 
lokaliseringsmodellen. 
(Rekonstruktion 
Wheeler, sida 306.) 

 
De som brukar jorden i den innersta cirkeln måste ha hög avkastning och ha en högintensiv 
produktion för att kunna betala hyran och själv gå med vinst. I nästa ring är hyran lägre och 
fler kan ha råd att bruka jorden på detta avstånd från staden. Ytan i cirkel två är större och 
produktionen kan vara något mer ytkrävande än i första cirkeln. Dock tillkommer en högre 
transportkostnad för dem som brukar jorden i denna cirkel än för de i första cirkeln (Wheeler, 
1998).  
 
Att transportkostnaderna ökar med sträckan gör att vissa tunga och skrymmande 
jordbruksvaror är lokaliserade nära marknadsplatsen trots att de med avseende på intensitet 
och ytåtgång borde vara i ett yttre skikt. Det betyder alltså att en vara med lägre 
betalningsförmåga kan konkurrera ut en vara med högre betalningsförmåga beroende på 
vilken som påverkas mest av transportkostnaderna. (Wheeler, 1998) 
 
Nära staden produceras de tunga bulkvarorna eftersom transportkostnaderna för att frakta 
dessa är så stora att avlägsna områden inte har råd att producera dem på grund av transporten. 
Nära staden produceras också lättförstörda produkter. Till exempel de som inte tål långa 
leveranser eller är färskvaror. Allt längre från staden produceras produkter som är billiga att 
transportera i förhållande till deras värde. För denna enda anledning skapas de olika skikten 
(ringarna) runt om staden, där varje skikt har ett specifikt urval av huvudprodukter. 
Huvudprodukt och odlingssystem är olika inom varje skikt (ring) (Mäki, 2003). 
 
Den typ av teoretiskt resonemang som von Thünen för kallas bland samhällsforskare för 
logisk positivism (Wheeler, 1998) och passar alltså väl in på det synsätt som jag resonerar 
kring i kapitlet om kunskapssyn.  
 

3.2.1 Reflektion över teorin 
Om Den Isolerade Staden används som modell för att bistå Uppdragsgivaren vid optimering 
av lastbärarterminalen kommer det att ske genom att ett centrum observeras. Därefter kommer 
lastbärarna att sorteras på olika avstånd från detta centrum beroende på vilken typ av 
lastbärare som har störst marginaler, det vill säga störst betalningsförmåga. 
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3.2 Handelsresandemetoden 
Handelsresandemetoden används för att finna den effektivaste rutten mellan ett antal punkter i 
ett nätverk. 
 
Enligt Gutin och Punnen (2002) är det Karl Menger som år 1930 gav ut det första publicerade 
verket om ett problem som kan liknas vid det som idag kallas Handelsresandemetoden. Det 
var först senare (år 1949) som namnet The Traveling Salesmans Problem togs i bruk. 
 
Gutin och Punnen (2002) fortsätter med att säga att Menger anser att åka till ”närmaste 
grannen” kan vara en bra lösning för en handelsresande, men det är inte alltid den optimala 
lösningen. Menger ville i stället hitta den mest kostnadseffektiva rutten mellan ett visst antal 
platser. 
 
Handelsresandemetoden används för att finna kortaste avstånden mellan destinationer/punkter 
i matrisen. På så sätt kan den kortaste rutten för hela systemet tas fram (Heskett, 1964).  
Dessutom skall summan av kostnaden för rutten bli så liten som möjligt (Gutin och Punnen, 
2002).  
 
För att kunna använda sig av Handelsresandemetoden och de variationer som kan uppkomma 
i samband med arbetet med metoden krävs det stor kunskap inom matematik, datorkunskap, 
verksamhetsstyrning, teknik och elektronik (Gutin och Punnen, 2002). Jag har inte den 
kunskapen och därför tas endast metodens grundläggande resonemang med.  För den som vill 
lära mer om Handelsresandemetoden rekommenderas Gutin och Punnen (2002) och deras 
referenser.  
 
Det är inte möjligt för mig att inneha all den kunskap som behövs för att fullt ut kunna 
använda Handelsresandemetoden. Dessutom sätter uppsatsens tidsbegränsning stopp för att 
jag skall kunna komma i kontakt med personer där vi tillsammans kan ha denna kunskap som 
krävs. Oavsett vilket djup metoden tas till skall värdena för de resurser som används och 
samordnas noteras och schematiseras. Det gäller även sorteringen av lastbärare samt för de 
fordon/transporter som krävs för en effektiv hantering. Min användning av modellen 
begränsas till den matrismetod som Heskett (1964) använder sig av, vilken kan beskrivas som 
följande: 
 
Matrismetoden innebär att alla punkterna i nätverket sätts ut. I figur 3 visas även sträckan och 
relationen mellan punkterna med hjälp av sträckan. Siffrorna i figuren visar på sträckan. 
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Figur 3. Exempel på ett nätverk som den handelsresande skall 
besöka. Avstånden mellan platserna är utmärkta. (Rekonstruktion 
Heskett, sida 330.) 

3 
2 3

3

2

9 
Tabell 2. Matris över avstånden i ett 
nätverk som den handelsresande skall 
besöka. ”X” i tabellen betyder att 
punkterna inte har någon direkt kontakt.
(Rekonstruktion Heskett, sida 331.)
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Tabell 2 
 A B C D E F

A 0 3 6 X X X
B 3 0 2 X X 9 
C 6 2 0 2 3 X
D X X 2 0 3 X
E X X 3 3 0 2 
F X 9 X X 2 0 

Om den kortaste sträckan mellan alla punkter och en indikation på kortaste rutt skall hittas 
ehövs systematisering/schemaläggning av nätverket. I tabell 2 redovisas avstånden mellan 

te h  m rkeras med ett X.  

 kort unkt . Det sker med hjälp av ett 
 utfö stem  och alla tänkbara och icke 
sväge en nedan. Med andra ord: alla 

 från A er på esa från A till C, alla möjliga 
h så vida

 

m det finns ett förhinder m större än vilken annan 
iffra som helst. Det kortast heter, om handelsmannen 
äljer att resa via punk B. llan A och D 8 enheter, om 
andelsmannen väljer att resa via punkt C  rutt görs alltså ett likadant test. Värdena 
r testen sätts in i tabell 3. O  n aste ru år  e nn punkt registreras det med att 

okstaven på den punkt som en r i o ä a  siffran för avståndet. För våra två 
 blir det 5B respektive 8C

     
 
 
 
 
 
Ett nytt underlag finns nu registrerat i tabell 3 och används när ett sexstegstest återigen görs. 
 

b
punkterna. De punkter som in ar förbindelse med varandra a
 
Nästa steg är att hitta den aste vägen mellan två p er
sexstegstest. Sexstegstestet rs för alla resvägar i sy et
tänkbara variationer på re n ställs upp enligt exempl  
möjliga varianter på resa till B, alla möjlig variant  r
varianter från A till D oc re. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Exempel 1: kortast avstånd  
mellan A och C 
1. A A + A C = 0+6=6 
2. A B + B C = 3+2=5 
3. A C + C C = 6+0=6 
4. A D + D C = x+2 
5. A E + E C = x+3 
. A F + F C = x+x 

Exempel 2: kortast avstånd 
mellan A och D 
1. A A + A D = 0+x 
2. A B + B D = 3+x 
3. A C + C D = 6+2 = 8
4. A D + D D =x+0 
5. A E + E D = x+3 

 
 i farvägen (x) räknas det avståndet so
e avståndet mellan A och C är alltså 5 en
 Likaså är det kortaste avståndet me

O
s
v
h . För varje
fö m ärm tt g  via n a an 
b rutt  gå gen m s tts b kom
test .  
 
 
 
 

 
 
 

6 6. A F + F D = x+x 

 
Tabell 3 

 A B C D E F 
A 0 3 5B 8C 9C 12B
B 3 0 2 4C 5C 9 
C 5B 2 0 2 3 5E 
D 8C 4C 2 0 3 5E 
E 9C 5C 3 3 0 2 
F 12B 9 5E 5E 2 0 

T er kortaste avståndet  
p er nä k. ran dikerar a d 
oc ok n ke l  pu  rut går 
ge on H tt,  33

abell 3. Matris öv  mellan
unkt  i ett tver Siff  in vstån
h b stave  indi rar vi ken nkt ten 
nom. (Rek struktion eske sida 1.) 
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 Exempel 3: kortast avstånd  
mellan A och C 
1. A A + A C = 0+5B = 5B 
2. A B + B C = 3+2 = 5  
3. A C + C C = 5B+0 = 5B 
4. A D + D C = 8C+2 =10C 
5. A E + E C = 9C+3 =12C 
6. A F + F C = 12B+5E =17 BE 

Exempel 4: kortast avstånd 
mellan A och D 
1. A A + A D =0+8C = 8C 
2. A B + B D = 3+4C = 7C 
3. A C + C D = 5B+8C =13BC 
4. A D + D D =8C+0 = 8C 
5. A E + E D = 9C+3 = 12C 
6. A F + F D = 12B+5E =17BE 

 
 
 
 
       
 
 
 
 

Kortaste avståndet mellan punkt A och C är fortfarande 5, om handelsmannen väljer att fara 
via B, och kortaste avståndet mellan punkt A till D är nu 7, om handelsmannen väljer att fara 
via B och C. Gör som exemplen ovan för alla resealternativ och registrera de kortaste värdena 
i tabell 4. 
 
 
 
 
  

Tabell 4 
 A B C D E F 

A 0 3 5B 7CB 8CD 10BC
B 3 0 2 4C 5C 7C 
C 5B 2 0 2 3 5E 
D 7CB 4C 2 0 3 5E 
E 8CB 5C 3 3 0 2 
F 10BC 7C 5E 5E 2 0 
 
Använd nu värdena som finns i tabell tre för att återigen pröva de olika resealternativen för att 
slutligen finna kortaste sträckan för varje tänkbar färdväg. Registrera de nya värdena i tabell 5. 
När värdena i en tabell testas med sexstegstestet och resultaten i den nya tabellen bildar en 
likadan matris som den värdena hämtades ifrån, har kortaste vägen mellan punkterna hittats.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel 5 visar att kortaste vägen från A till D fortfarande är 7, och det sker när vägen går 
via C och B, vilket redan står i tabell 5. Gör testet för alla tänkbara resvägar. Uppkommer 
ingen skillnad mellan tabell 5 och det sista testen så är den kortaste resvägen funnen och inga 
fler tabeller behöver ställas upp. 

Tabell 5 
 A B C D E F 

A 0 3 5B 7CB 8CB 10CBE
B 3 0 2 5C 5C 7CE 
C 5B 2 0 2 3 5E 
D 7BC 4C 2 0 3 5E 
E 8CB 5C 3 3 0 2 
F 10BCE 7CE 5E 5E 2 0 

Exempel 5: kortast avstånd 
mellan A och D 
1. A A + A D = 0+ 7CB = 7CB 
2. A B + B D = 3+5C =8C 
3. A C + C D = 5B+2 = 7B 
4. A D + D D = 7CB+0 =7CB 
5. A E + E D =  8CB+3 = 11CB 
6. A F + F D = 10CBE+5E = 15CBE 

Tabell 5. Matris över kortaste avståndet mellan 
punkterna i ett nätverk. Siffran indikerar avstånd och 
bokstav indikerar vilken punkt rutten går genom. (Egen 
konstruktion baserad på Heskett, sida 331.) 

Tabell 4. Matris över kortaste avståndet mellan 
punkterna i ett nätverk. Siffran indikerar avstånd och 
bokstav indikerar genom vilken punkt rutten går. 
(Rekonstruktion Heskett, sida 331.) 

 
Det finns ett par faktorer som kan försvåra arbetet med matrismetoden. All korsande 
hantering bör så långt som möjligt undvikas (Heskett, 1964) och flödet i en terminal bör alltså 
helst bara gå åt ett håll (E. Niklasson, 20090427; Heskett, 1964). På så sätt kan riskerna för 
arbetare och fordon på terminalområdet reduceras.  
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3.2.2 Reflektion över teorin 
Om Handelsresandemetoden används för att optimera Uppdragsgivarens lastbärarflöde 
kommer den att effektivisera deras terminalhantering genom att finna den kortaste körsträckan 
mellan viktiga områden (punkter) i terminalområdet. 
 

3.3 Interaktionsmatrisen 
Interaktionsmatrisen används för att ta reda på dels vilken punkt som har flest förbindelser 
med andra punkter, men också hur stort flödet i varje punkt är. 
 
Wheeler (1998) visar att det finns två varianter/delar av interaktionsmatrisen. Dessa två delar 
kan användas tillsammans eller var för sig. Resultatet från en del påverkar inte resultatet från 
den andra delen och vice versa. Ingen av delarna tar någon hänsyn till om det är en 
avgångspunkt och/eller ankomstpunkt som studeras. Den första delen visas i figur 4 och tabell 
6, och reder ut vilken punkt som har flest förbindelser med andra punkter. Två frågor som bör 
ställas vid arbete med den första delen är 
1. Vilken är den geografiska strukturen på nätverket?  
2. Varför har den geografiska strukturen just denna form? 

 
 
 C D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilden visar direktkontakten mellan punkter i ett nätverk, men visar också vilka punkter som 
det inte finns direkt kontakt mellan. Samma information om relationen mellan punkterna ger 
matrisen, tabell 6. Där indikeras direktkontakten mellan punkterna av en etta och avsaknad av 
direktkontakt indikeras med en nolla. 
 
För att ta reda på vilken punkt som interagerar med flest andra punkter summeras kolumnerna. 
Kolumn C har flest ettor, 5 stycken, vilket indikerar att punk C är den punkt som har flest 
direktkontakter med andra punkter. Det syns också i figur 4 att punkt C har flest sträck som 
förbinder den punkten med andra punkter.  
 
Den andra varianten är baserad på flödet. Det vill säga, den volym/antal som flyttas mellan 
punkterna fokuseras och data för detta registreras. Tillvägagångssättet redovisas i figur 5 och 
tabell 7. De frågor som uppkommer vid analysen är 
1. Hur stor är volymen i varje startpunkt? 
2. Hur stor är volymen vid varje slutpunkt? 
3. Hur är flödet fördelat mellan startpunkt och slutpunkt?  

Tabell 6 
 A B C D E F

A 1 1 1 0 0 0
B 1 1 1 0 0 1
C 1 1 1 1 1 0
D 0 0 1 1 1 0
E 0 0 1 1 1 1
F 0 1 0 0 1 1

A 

E 

B 

Tabell 6. Matris över relationerna 
mellan punkterna i ett nätverk. ”1” 
betyder direktkontakt och ”0” 
betyder att ingen direktkontakt finns 
mellan punkterna. (Rekonstruktion 
Wheeler, sida 77.) 

F 

Figur 4. Exempel på ett nätverk där relationen mellan de olika 
punkterna skall redas ut med hjälp av Interaktionsmatrisen. 
(Rekonstruktion Heskett, sida 330 och Wheeler, sida 77.)
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Dessa frågor ställs för att svaret kan beskriva det geografiska mönstret och därmed finns 

 
 

möjlighet till effektivisering av flödet/flöden (Wheeler, 1998). 

tt stort flöde ritas med en 

3.2.3 

 

 
 
 
 

 
Figur 5 visar flödesvolymen mellan punkterna i nätverket. Volymen kan antingen vara antal, 
vikt eller ytåtgång på frakten. Flödet i bilden beskrivs genom att e
tjock linje och ett litet flöde ritas med tunn linje. Flödesvolymen kan också ställas upp i en 
matris som får utseendet som tabell 7 där siffrorna indikerar den volym som skickas mellan 
punkterna. 
 
Värdena i tabell 7 summeras kolumn för kolumn och det är punk C som exporterar/importerar 
störst volym. I Interaktionsmatrisen görs det ingen skillnad på om punkten är avgång- eller 
ankomstpunkt. Både matrisen och figuren visar att flödet är störst mellan punkt B och punkt C, 
vilket kan vara bra att veta när planering och optimering skall göras. 
 

Reflektion över teorin 
Om Interaktionsmatrisen skall användas vid optimering av Uppdragsgivarens terminal 
kommer volymen, alltså antalet, av de olika lastbärarna att finnas i centrum och 
terminalområdet kan optimeras utifrån skillnader i volymen. 
 

3.4 Nätverksstrukturer 
Teorin om Nätverksstrukturer beskriver hur tillgänglighet, samverkan och omväg påverkar 
effektiviteten. 
 
Wheeler (1998) visar på att studier av nätverksstrukturer och ruttmönster kan leda till stor 
insikt i den ekonomiska geografi som nätverket fungerar i. Det finns i huvudsak tre basala 
mått i ett nätverks struktur som är viktiga för att mäta ekonomisk aktivitet. Dessa är 
tillgänglighet, samverkan och omväg. 
 
Det finns skillnad i tillgängligheten mellan punkterna i ett nätverk. Ett stort hinder mot 
tillgängligheten är avstånden mellan punkter i ett system. I de enklaste nätverkssystem kan 
därför endast avstånden läggas in som variabler som styr rutten. I det system skapas en matris 
där det kortaste avståndet från en punkt till alla andra punkter registreras (Wheeler, 1998). 
 

Tabell 7 
 A B C D E F

A 0 0 01 2 0 
B 1 0 6 0 0 3
C 2 6 0 4 1 0
D 0 0 4 0 1 0
E 0 0 1 1 0 5
F 0 3 0 0 5 0

A 
C 

B 

E 

D 

F 

Tabell 7. Matris över storleken 
på flödet mellan punkterna i ett 
nätverk. Siffran indikerar 
volymen. (Rekonstruktion 
Wheeler, sida 78.) 

Figur 5. Exempel på ett nätverk där relationen mellan de olika 
punkterna skall sorteras med avseende på flödesvolymen. 
(Rekonstruktion Wheeler, sida 78.) 

Tabell 8. Matris över kortaste avståndet mellan punkterna i ett nätverk och dess tillgänglighet. 
(Rekonstruktion Wheeler, sida 93-94.) 

 27



 
atrisen i tabell 8 indikerar avståndet mellan punkter i ett nätverk. Det är det kortaste 

ät tillgänglighetsindexet hat räknats fram kan nätverket jämföras med andra nätverk. Det är 

heeler (1998) beskriver också att det utöver sträckan mellan punkterna kan finnas värde i att 

Det finns ett flertal sätt att mäta hur samverkande punkterna i ett nätverk är. Det lättaste sättet 

n ännu mer komplex metod är att mäta lägsta och högsta samverkan. Denna kommer inte att 

lutligen är omvägen skillnaden mellan den önskade sträckningen av rutten och den faktiska 

Tabell 8 
 A B F G H I C D E 

A 3- 31 24 34 51 66 58 57 6 
B 31 - 16 26 24 49 51 59 38 
C 24 16 - 10 27 42 35 43 22 
D 34 26 10 - 17 31 25 33 12 
E 51 24 27 17 - 25 41 50 29 
F 66 49 42 31 25 - 57 65 44 
G 58 51 35 25 41 57 - 58 37 
H 57 59 43 33 50 65 58 - 21 
I 36 38 22 12 29 44 37 21 - 

Summa 2 692357 294 219 189 265 380 363 386 239 
Tillgä ndex nglighetsi 39,7 32,7 24,3 21,0 29,4 42,2 40,3 42,9 26,6 33,2 

M
avståndet mellan punkterna som registreras. När det är gjort summeras varje kolumn och 
divideras därefter med antalet punkter i nätverket, i det här fallet med 9, A-I. Resultatet blir ett 
tillgänglighetsindex för de enskilda punkterna. Summan av de enskilda punkterna summeras 
och divideras återigen med antalet punkter i nätverket. Därefter divideras resultatet med 
antalet punkter, vilket genererar ett tillgänglighetsindex som gäller för hela nätverket.  
 
N
önskvärt att ha en så låg summa som möjligt på tillgänglighetsindex. I tabell 8 är det alltså 
fördel att vara i punk C eller D, då dessa har kortast avstånd till alla andra punkter, eller högst 
tillgänglighet till alla andra punkter. 
 
W
analysera vilken punkt som har flest förbindelser med andra punkter. Det vill säga, se vilka 
punkter som har störst samverkan. Vanligtvis gäller att ju mer central en punkt är, desto större 
samverkan har den. Därför kan det också antas att samverkan, centralhet och ekonomisk 
tillväxt kan ha korrelation med varandra. Det finns ett samband mellan Nätverksstrukturer och 
Interaktionsmatrisen, vilka båda mäter hur stort antal förbindelser en punkt har med andra 
punkter. 

 

enligt Wheeler (1998) är att för varje punkt räkna antalet direktkontakter med andra punkter i 
nätverket. Därefter kan olika punkter jämföras sinsemellan. Om medeltal räknas fram kan 
även nätverket jämföras med medeltal för andra nätverk. 
 
E
gås igenom här eftersom det skulle medföra en repning i den röda tråd som skall styra arbetet. 
Om metoden skulle tas med finns risk att arbetet blir för spretigt, vilket inte är önskvärt. Om 
intresse för djupare förståelse finns så hänvisas till Wheeler (1998).   
 
S
rutten. Så gott som alla nätverk har någon form av omväg. Det är sällan sträckorna är helt raka 
och går rätt på destinationspunkten. Hög andel omväg i ett nätverk leder till ineffektiva 
körsträckor vilka kostar både tid och pengar. 
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Ett index där omvägen kopplas till varje punkt i nätverket är en bra grund för att kunna räkna 

m det sker någon förändring i nätverket kommer det att påverka det ekonomiska systemet 

3.2.4 Reflektion över teorin 
Om Nätverksstrukturer används för optimering av Uppdragsgivarens terminal finns tre mått 

3.5 Gravitationsmodellen 
tionsstorlek och avstånd för att ta reda på flödets volym 

heeler refererar till Ullman i sin bok Economic Geography (1998) och skriver att 

ido och Prentice (2003) skriver att gravitationsmodellen tillämpades på internationell handel 

et finns flera variationer av vilka faktorer som kan användas i Gravitationsmodellen. Det 

ut den totala omvägen för en viss sträcka. Detta index är också en indikation på den 
geografiska effektiviteten som nätverket och de olika punkterna har, det vill säga hur väl 
området utnyttjas. 
 
O
eftersom det sker en förändring i tillgänglighet, samverkan och omväg. Lika gäller i motsatt 
riktning; om det sker en förändring i det ekonomiska systemet kommer minst en av de tre 
punkterna att påverkas (Wheeler, 1998). 
 

att utgå från. Dessa är: tillgänglighet, samverkan och omvägen. Tillgängligheten kommer att 
möjliggöra en optimering utifrån sträckan. Samverkan optimerar utifrån relationerna som 
finns mellan punkter. Omvägen optimerar terminalen med avseende på hinder och jämförelse 
av rutter. 
 

Gravitationsmodellen använder popula
mellan två platser.  
 
W
gravitationsmodellen är en av de mest spridda modellerna inom ekonomisk geografi. 
Modellen kombinerar populationers storlek och avstånd samt deras påverkan på varandra 
(Colwell, 1982). Modellen är dessutom väldigt enkel att använda. Grundidén med modellen 
kan sammanfattas med: Vilken godsvolym förväntas flyttas och vart skall den flyttas, baserat 
på kostnaden för flytten? (Prentice et al. (1998) och Urbina-Olando (1996) refererat i Vido 
och Prentice (2003)) 
 
V
först år 1962, men det klassiska transportproblemet togs först upp av G. Monge (1746-1818) 
(Erlander och Stewart, 1990). Redan på 1930-talet utvecklade Ullman gravitationsmodellen. 
Den är baserad på Sir Isaac Newtons resonemang om hur gravitationen fungerar. 
Gravitationsegenskaper kan beskrivas väldigt tydligt och kan appliceras på ett vitt spann av 
saker (Colwell, 1982).  
 
D
görs bland annat skillnad på vatten- och landtransport. De faktorer som bör tas med i 
gravitationsmodellen för landtransport är fraktavgift och avstånd mellan två punkter. I en 
variant används volym och fraktavgift, i en annan används volym och distans. En tredje 
variant använder pengavärde och distans, och ytterligare en fjärde använder marknadsvärde 
och fraktkostnad (Vido och Prentice, 2003). I den här uppsatsen kommer gravitationens 
inverkan på faktorer som avstånd och storlek att vara i fokus. 
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Här i uppsatsen används Gravitationsmodellen som den beskrivs i Wheeler (1998). Formeln 
redovisas nedan. Colwell (1982) redovisar i sin artikel samma funktion, men med andra 
tecken.  
 
 

Iij = k (PiPj) / Db
ij 

 
 

Symbolerna i formeln är som följer: 
I = volymen på flödet mellan punkt i och punkt j.  
P = populationens storlek i punkt i och punkt j.  
D = distansen mellan punkt i och j.  
k = konstant, som inte behövs tas hänsyn till här.  
b = parameter som säger hur viktigt avståndet är med avseende på flödesvolymen. Modellen 
kan beräknas mellan två punkter eller för ett helt gäng av punkter (Wheeler, 1998). 
 
Gravitationskonstanten (k) har visat sig vara relaterad till tid, lönekostnad, och parametrar för 
restid och nyttofunktioner. Nämnaren för gravitationskonstanten kan förklaras som kostnaden 
för att resa den första enheten av distansen i termer av direkta kostnader och förliden inkomst 
(Colwell, 1982).  
 
Det finns en hypotes att när terminaler är ursprungspunkter så utövar de en annan effekt på 
flödet än när de är destinationer (Long, 1970), vilket bekräftas av Colwell (1982) som 
beskriver att elasticiteten är större vid resa från små till större platser, än elasticiteten i motsatt 
riktning. Det beror på att stora platser oftast kan erbjuda samma utbud som mindre platser, 
men dessutom andra funktioner/utbud utöver det som finns på mindre platser. Det betyder att 
någon/något i en större punkt är mer ovillig att lämna sin punkt än någon/något i en mindre 
punkt. Den mindre punkten är mer villig att lämna sin punkt för fördelarna i den större 
(Colwell, 1982). Det finns en formel som används vid beräkning av elasticiteten, men jag har 
valt att inte ta med den i uppsatsen eftersom formeln är för svårförstådd och kräver djupare 
kunskap inom ett flertal naturvetenskapliga ämnen. 
 
Ovanstående kan styrkas av Vido och Prentice (2003) som refererar Linneman (1966). 
Linneman säger att gravitationsmodellen innefattar vissa handelshinder. Handelshinder kan 
vara transportkostnader, transporttid och mentalt avstånd. Linneman föreslår sedan att 
handelsvolymen mellan platserna ökar med de handlande punkternas inkomst och minskar 
med avståndet mellan punkterna. Det Linneman beskriver kan ses som en form av elasticitet 
då de nämnda faktorerna påverkar och styr flödet.  
 
Vido och Prentice (2003) undersöker om det går att använda approximationer i 
gravitationsmodellen. Om distans används som en uppskattning för transportkostnaderna 
finns vissa ”felkällor”; Länder med tullar kan ha nära till en viss punkt, men på grund av 
tullen blir kostnaden högre än vid samma avstånd inom landet.  
 
Det uppstår också problem vid variationer i kostnaden för alternativa transportmedel. 
Landtransporter är exempelvis mer kostsamma än vattenburna transporter. Förbättringar i 
transportteknologin påverkar också kostnaderna för transporterna, kundservicen och den 
mängd varor kunden efterfrågar vid just den servicenivån. En lägre transportkostnad till följd 
av en mer effektiv distribution ger i sin tur sänkta priser för varorna och en ökning i 
efterfrågad kvantitet. 
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Vido och Prentice (2003) skriver att även Geraci och Prewo (1977) och Ferguson (1972) 
tycker att avstånd är en dålig uppskattning av transportkostnaden eftersom fraktkostnaden inte 
enbart påverkas av sträckan. Fraktkostnaden påverkas även till stor del av lastens värde, vikt 
och vilken typ av fordon det är som fraktar lasten. Den påverkas även av ställtider och 
intressen (B. Sahlin, 20090519). Om avstånd används som approximation för 
transportkostnaden innebär det att fraktkostnaderna kommer att vara lika stora oavsett riktning. 
Så är det inte alltid i verkligheten. I verkligheten är transportkostnaderna olika stora beroende 
på vart och åt vilket håll flödena går. (Vido och Prentice, 2003) 
 
I verkliga livet finns det vanligen en till- och en från-sträcka där till-sträckan kostar mer. 
Relationen mellan handelsflödet och variabler som avstånd, är alltså dåliga att använda för att 
förutspå framtida handelsflöden (Vido och Prentice, 2003). 
 
Vidare skriver Vido och Prentice (2003) att en uppskattning av gravitationsmodellen med 
hjälp av resekostnader som begränsande faktor kan få modellen att bli mer specifik till olika 
typer av färdsätt och mer lik en traditionell efterfrågefunktion. Med det menas att beroende på 
det transportsätt som väljs kostar transporten olika mycket. Det i sin tur innebär att 
efterfrågekurvan kommer att se olika ut för olika transportslag. En högre kostnad för 
transporten ger en lägre efterfrågan och vise versa.  
 
För ett tillförlitligt resultat, är det fördelaktigt att specificera exportvolymer och 
transportkostnader i gravitationsmodellen. Om endast en produkt och typ av transport 
analyseras kan fortfarande approximationerna avstånd och värde användas med acceptabla 
resultat, dock blir felmarginalen större (Vido och Prentice, 2003). 
 
Erlander och Stewart (1990) säger att antaganden aldrig kan bevisas som sanna, huvudsaken 
är att de kan bevisas som falska genom observationer. Om så inte är fallet kan modellen inte 
sägas behandla den fysiska världen.  
 

3.2.5 Reflektion över teorin 
Den här teorin kan ge Uppdragsgivaren fördel i optimeringen av sin terminal då 
lastbärarvolymen och avståndet mellan viktiga områden kan beskriva flödet som kommer att 
finnas i terminalen. Det kan underlätta terminalens organisering av de olika lastbärarna och 
faktorer som påverkar arbetet med lastbärarna. 
 

3.6 Sammanfattning 
I tabell 9 redovisas en sammanfattning av de faktorer som ingår i modellen samt de faktorer 
enligt vilka modellen kommer att optimera uppställningen av lastbärare. Överst i tabellen är 
de fem teorierna uppställda. Till vänster i tabellen redovisas de faktorer som ingår i modellen, 
följt av de faktorer som enligt modellen styr placeringen av lastbärare. 
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Tabell 9. Sammanfattning av kapitlet val av teorier och sammanställning av de faktorer som styr respektive modell. 
(Egen konstruktion.) 

Sammanfattning av teorier 
 Den 

Isolerade 
Staden 

Handelsresan-
demetoden 

Interaktions-
matrisen 

Nätverks-
strukturer 

Gravitations-
modellen 

Nätverk X X    
Sträcka X X  X X 
Ett centrum X     
Volym   X  X 
Antal relationer   X X  
Omväg    X  

Fa
kt

or
er

 so
m

 in
gå

r i
 

te
or

in
 

Populations-
storlek 

    X 

Ett centrum X     
Betalnings-
förmåga 

X     

Sträckan  X  X X 
Volym   X  X 
Antal relationer    X  

Fa
kt

or
er

 so
m

 st
yr

 
pl

ac
er

in
ge

n 

Omväg    X  
 
Bara genom att syna tabellen ovan är det svårt att avgöra vilken modell som är mest lämpad 
för att optimera Uppdragsgivarens placering av lastbärare i terminalen. Önskvärt skulle vara 
att använda den teori som innehar flest faktorer då modellen då skulle kunna optimeras med 
hänsyn till så många möjliga scenarier som möjligt.  
 
Mot bakgrund av ovanstående skulle det innebära att Nätverksstrukturer i nuläget är den teori 
som är bäst täcker de faktorer som arbetet i terminalen kan komma att vara beroende av för att 
kunna optimera. Det beror på att flest antal faktorer är förkryssade för just den teorin i 
tabellen ovan. 
 
Innan en grundstruktur av terminalen är gjort kan det vara svårt att ta reda på omvägen. Om 
denna faktor stryks från tabellen ovan är det Gravitationsmodellen som är den teori som har 
lämpats sig bäst för att optimera uppställningen av lastbärarna tillsammans med Den Isolerade 
Staden. Skillnaden mellan dessa teorier är att Den Isolerade Staden försöker finna samband 
mellan ett flertal punkter medan Gravitationsmodellen huvudsakligen fokuserar på 
förhållandet mellan två punkter.  
 
Det går fortfarande inte att avgöra vilken teori som bäst harmoniserar med uppsatsens 
problem och syfte. För det krävs att hänsyn tas till både Uppdragsgivarens och 
respondenternas tankar om placering av lastbärare. 
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4 Praktisk metod 
Syftet med kapitlet är att skapa grunden till det som presenteras i empirin. Jag beskriver 
därför undersökningens urval, vilken access respondenterna har, hur enkäten är utformad 
och hur utskicken av den har skett. Utöver det kommer bortfall och databearbetning att 
presenteras. Kapitlet avslutas med att sanningskriterier diskuteras. 
 

4.1 Urval 
Uppdragsgivaren som uppsatsen bygger på har förutsättningar och möjligheter som inget 
liknande företag i Sverige har (M. Malmquist, 20090323). Det har därför inte funnits några 
givna företag att rådfråga eller studera eftersom förhållanden skiljer sig avsevärt.  
 

Skillnaden mellan oss och andra terminaler i Sverige är att vi har  
en avsevärt mycket större terminalyta, kommer att få en större volym på flödet 

 och har lagerhotell i nära anslutning till spåren så att vi 
kan effektivisera och snabba på processen så mycket som möjligt. 

(M. Malmquist, 20090323) 
 

Allra helst borde en heltäckande undersökning ha genomförs, det vill säga, en undersökning 
av samtliga företag i den relevanta populationen (Merriam, 1994). Då terminalens 
förutsättningar begränsar urvalet till en relativt liten population skapades istället en 
egenskapsprofil och urvalet kom därför att ses som kvalitativt. Vid skapandet av 
egenskapsprofilen ställdes de önskvärda egenskaperna upp och dessa tillsammans skapade 
profilen som personen skall passa in på. (Merriam, 1994) Personer som inte passar in på 
profilen får inte delta i undersökningen. Passade personen in på profilen fick personen delta i 
undersökningen. 
 
Egenskapsprofilen är grunden i ett idealtypiskt urval. Det idealtypiska urvalet använder ideal 
som ”får” delta i undersökningen. Alla de personer som passar på profilen tillhör alltså urvalet 
(Merriam, 1994). Jonsson Lindfors (1993) beskriver ett liknande tillvägagångssätt men kallar 
istället urvalet för ”avsiktligt urval”. Urvalet är då konstruerat så att det kan garantera en 
representativitet för hela populationen. Både det idealtypiska och avsiktliga urvalet har 
antagits gett samma urval för uppsatsen.  
 
Uppdragsgivaren som undersöks ligger till grund för egenskapsprofilen och målet har varit att 
profilen skall stämma överens i så mångt och mycket som möjligt med Uppdragsgivaren. Till 
kriterierna för profilen hörde att handhavandet med lastbärare skall vara företagets 
huvudsakliga arbetsuppgift och de skall ha en terminal. Dessutom skall flödet av lastbärare 
vara av betydande storlek.  
 
Företag som passade in på beskrivningen söktes både i Google och i Gula sidorna. De företag 
som matchade profilen är Göteborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port (Malmös Hamn), 
Helsingborgs Hamn och Gävle Containerterminal. 
 
När företagen funnits behövdes också en egenskapsprofil för den person som skall fylla i 
enkäten. Den profilen var svårare att precisera eftersom företag har en ovana att benämna 
samma befattning med egna titlar. Det försvårade förståelsen för vilka som hade likadana 
arbetsuppgifter men arbetar på olika företag. För att komma runt detta problem ringdes växeln 
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och containeransvarige efterfrågades. Under samtalen med containeransvarige frågades också 
efter andra på företaget som hade möjlighet och kunskap att fylla i en enkät.  
 
Ett par av de hamnar som är en del av undersökningen är uppdelade i olika terminaler, därav 
anledningen till att det förekommer 3 företag representerade av 5 respondenter. Det fanns 
alltså två respondenter som kom från samma företag som någon annan respondent, men där de 
arbetar i olika delar av terminalen och har sin egen inbördes uppställning av lastbärare, vilken 
inte påverkas av den andra respondentens uppställning av lastbärare. 
 

4.2 Access 
De personer som fyllde i enkäten kommer inte att ta del av resultatet och resultatet kommer 
inte på något sätt att påverka deras verksamhet. Om resultatet skulle kunna påverka dem så är 
det ur konkurrenshänseende då alla svenska terminaler ur företagsekonomisk synvinkel borde 
vara konkurrenter även om de geografiska avstånden är stora. Respondenterna var medvetna 
om att det är en konkurrent som får användning av resultatet. Det innebär att svaren i enkäten 
kan vara satta utan vidare eftertanke … eller med stor eftertanke om de vill försvåra arbetet 
för sin konkurrent. Om så är fallet får det till följd att de rekommendationer som ges till 
uppsatsföretag inte behöver vara korrekta även om de är kopplade till teorier och 
undersökning av dessa företag operativa inom liknande verksamheter.  
 
Om en intervju, eller motsvarande, skall ge största möjliga informationsutbyte mellan 
respondenten och intervjuaren är det viktigt att förtroende skapas. Det sägs att om de som gör 
undersökningen har användning av resultatet blir engagemanget bättre, vilket kan smitta till 
de respondenter som skall fylla i enkäten (Jonsson Lindfors, 1993). Jag anser att resultatet är 
väsentligt för att uppsatsens syfte och problem skall kunna uppfyllas. Ämnet intresserar mig 
och detta arbete ses som en del av min framtida karriär, vilken gynnas av ett så stort 
kunskapsförråd som möjligt. Jag själv anser att mitt engagemang är högt. 
 
Att de som fyllt i enkäten har stor kunskap inom området finns det knappast några tvivel om 
så åtkomsten av information anses inte vara den begränsande faktorn utan snarare 
engagemanget. Problemet är att trots att jag har ett stort engagemang kan det vara svårt att 
förmedla det via en enkät, och så även genom telefon. För att sprida ett engagemang behövs 
nog personlig kontakt. Jonsson Lindfors (1993) skriver också att förtroendet kan ändra över 
tiden, vilket troligen har hänt i den undersökning som jag har genomfört (Se kapitel 4.5 
Bortfall.). 
 
Förhoppningen är att den kunskap som respondenterna besitter har framkommit i 
undersökningen. Jag har inte själv kunskap om lastbärarnas inbördes rangordning i olika 
situationer och utan undersökningen skulle sorteringen av lastbärare göras baserat på 
grundlösa tyckande, vilka diskuteras i kapitlet om kunskapssyn, och som inte anses 
önskvärda. Respondenternas access påverkar resultatet positivt så länge de fyller i enkäten 
samvetsgrant. Utan respondenternas svar i undersökningen blir inte rekommendationerna till 
företaget lika tillförlitliga då det i sådana fall inte skulle finna något belägg för slutsatserna.  
 

4.3 Enkät 
Ett enkätutskick ses vanligtvis som en kvantitativ undersökning. En kvantitativ undersökning 
skall ha ett stort sampel, vilket inte var möjligt med det urval som fanns tillgängligt. En 
kvalitativ undersökningsmetod, exempelvis intervju, hade varit mer lämplig med avseende på 
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urvalets storlek. Dock var detta praktiskt omöjligt då terminalerna är för få till antalet och 
dessutom är spridda runt om i hela Sverige samt att tid och pengar satte sin begränsning.  
 
Det kan diskuteras huruvida en telefonintervju hade varit att föredra framför en 
enkätundersökning, med tanke på samplets storlek. Anledningen till att en telefonintervju inte 
genomfördes är för att rangordning av de kriterier som påverkar hanteringen av lastbärare 
synliggörs lika bra vid en enkätundersökning som vid en intervju. Därför anses det inte 
nödvändigt att genomföra någon intervju.  
 
Urvalet är idealtypiskt och enkäten skickades till dem som stämde in på profilen. Enkäten gav 
svar på de frågor som står emellan teorierna och Uppdragsgivarens optimering av lastbärare. 
För att enkäten skulle bli applicerbar på teorierna utformades frågorna så att respondenterna 
fick rangordna svaren. 
 
I en fallstudie inom området använder sig forskaren vanligtvis av frågor som Vad?, Hur?, 
När? och Varför? (Merriam, 1994). De frågor som fanns med i enkäten bestod endast av 
”vilken”-frågor för att en rangordning skall kunna göras. Om frågorna istället hade ställts som 
”hur”-frågor, kan de styrande faktorerna tas fram, men rangordningen av lastbärarna uteblir. 
Det är rangordningen som är av intresse för uppsatsen då någon lastbärare måste placeras med 
fördel framför någon annan. Önskvärt hade varit att ge alla typer av lastbärare samma bra 
placering, men det är praktiskt ogenomförbart. 
  
Enkätens 14 kryssfrågor gav svaret på hur lastbärarna idag placeras i olika terminaler runt om 
i Sverige. De första frågorna var relativt grundläggande för vilket fokus respondenternas 
verksamhet har. Svaren på dessa frågor har sedan kopplats ihop med övriga frågor beroende 
på rangordningen av lastbärarna. (Se bilaga 1). 
 
Frågorna som följer efter de första grundläggande bestod av rangordningsalternativ där 
respondenten skulle rangordna alternativen mellan 1-4. Frågorna behandlade olika parametrar 
som respondenterna skulle sätta i samband med hur viktiga de anser att de är för de olika 
lastbärarna.  
 
Enkäten var utformad så att den kunde kopplas samman med teorierna som presenteras i 
kapitel 3 och därefter kunna användas i analysen i kapitel 6, samt som beslutsunderlag till 
rekommendationer till Uppdragsgivaren. Målet med enkäten var att få utpekat de viktigaste 
parametrarna kopplat till de olika lastbärarna. En användning av enkäten enligt ovan kan 
beskrivas som en samverkansmodell. I samverkansmodellen förklaras sambandet mellan 
variabler, istället för att förklara en variabel med hjälp av en annan variabel (Jonsson Lindfors, 
1993). 
 

4.4 Utskick 
På grund av de begränsningar som nämns i urvalet skickades enkäten ut via mail. 
 
Kontakt via telefon togs med de företag som passade in på profilen och den 
containeransvarige efterfrågades. Uppsatsens problemformulering och syfte redovisades och 
en förfrågan angående deltagande i en enkätundersökning gjordes. Alla företaget svarade att 
de kunde delta och de gav tillåtelse till ett enkätutskick fredagen den 8 maj.  
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På fredagen skickades mail till respondenterna med enkätundersökningen bifogad. De hade 
till följande onsdag på sig att fylla i enkäten. På onsdagen gick en påminnelse ut till dem som 
inte fyllt i enkäten och på torsdagen skickades ett mail ut till desamma att tiden för enkäten 
passerat och att de inte längre behöver fylla i den. Övriga enkäter skickades i retur via mail 
med respondentens svar i marginalen.  
 
Att utskicket gjordes via mail ses som en fördel för de personer som skall svara på enkäten 
eftersom de kan fylla i den när de har tid. Ytterligare en fördel är att om det är något 
respondenterna kan mindre om eller inte har någon kunskap om alls kan de ta reda på den 
riktiga faktan. Risken vid intervjuer är att den utfrågade personer hittar på svar för att inte 
verka okunnig, detta problem undviks med utskick av enkäter.  
 
Problemet med utskick via mail är att den som leder undersökningen inte längre kontrollerar 
situationen. Undersökningsledaren blir istället beroende av respondenternas välvilja att öppna 
mail från en okänd adress och ta sig den tid som behövs. Även om de öppnar mailet kan det 
hända att det inte tar det på så stort allvar då det faktiskt inte har någon koppling till den som 
gjort utskicket och undersökningen. Respondenterna kan därför uppleva utskicket som mindre 
seriöst. 
 
För de frågor som förblev obesvarade eller där tveksamhet vid analysen av resultatet uppkom 
togs återigen kontakt med företagen för att reda ut osäkerheten och anledningen till varför 
frågan blev besvarad som den blev. Detta gjordes via telefon och/eller via mail. 
 

4.5 Bortfall 
Det finns två typer av bortfall; slumpmässiga och brist i informationsinsamlingen. Det 
förstnämnda brukar minska med en ökad storlek på populationen (Jonsson Lindfors, 1993). 
Populationen i uppsatsen är relativt liten och det slumpmässiga bortfallet skulle därmed kunna 
vara stort. På grund av den urvalsprofil som valdes för urvalet kan dock urvalet sägas täcka 
hela populationen. Det slumpmässiga bortfallet kan därför antas vara försvinnande litet.  
 
Brist i informationsinsamlingen ger en skevhet som innebär att stickprovet inte är 
representativt för populationen. För att minska denna typ av bortfall kan påminnelser skickas 
ut (Jonsson Lindfors, 1993). Bland sju respondenter uteblev två stycken svar. Dessa två 
räknades som bortfall eftersom de, efter två påminnelser samt en extra dag för ifyllande, 
fortfarande inte hade skickat in sina svar. Alla sju respondenter sa dock innan enkätutskicket 
att de gärna hjälper till och därför blev bortfallen desto mer förvånande.  
 
När kontakt togs med företagen på förhand hade de möjlighet att tacka nej om de inte ville 
delta i undersökningen. Att det då är två av sju företag som är villiga att ställa upp, men sedan 
ignorerar enkätutskicket och påminnelserna känns något förundrande. Om bortfallen tackat 
nej redan vid första telefonkontakten skulle en omarbetning av urvalsprofilen varit möjlig att 
göra för att få fler företag att passa in i profilen. Det skulle i så fall ha gjorts efter samtal med 
Uppdragsgivaren. Som nu är fallet går det inte att ändra urvalsprofilen och ett närmare 30-
procentigt bortfall var tvunget att accepteras.  
 
Kanske berodde bortfallet på att respondenterna upplevde tveksamheter om hur de skulle fylla 
i enkäten och de valde istället att helt avstå från att svara. Respondenterna kan också ha känt 
att det är svårare/jobbigare att be om hjälp och/eller en förklaring då antingen ett mail eller ett 
telefonsamtal måste göras och ignorerade därför i undersökningen. 
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Då verklig kontakt inte hafts med respondenterna kan det hända att relationen oss emellan inte 
varit möjlig att bygga tillräckligt stark och att de faktiskt struntat i oklarheter och i stället gått 
vidare till nästa fråga. Några av respondenterna som svarade på enkäten utelämnade vissa 
svar. På de flesta av de frågor där ett svar enligt mallen saknades gav de istället skriftliga svar. 
Där svar helt uteblev togs telefonkontakt med respondenterna och de svarade i stället muntligt 
på det som frågan gällde.  
 
Det kan finnas en risk att enkäterna är godtyckligt ifyllda och att svaren därför saknar belägg. 
De enkäter och svar som är ifyllde på så sätt borde även de räknas som bortfall. Problemet är 
att jag inte kan se vilka svar det är. Då underlaget är relativt litet går det inte heller att 
upptäcka riktiga extremvärden, vilka kan räknas som outliers.  
 

4.6 Databearbetning 
Databearbetningen förbinder datainsamlingen med analysen (Jonsson Lindfors, 1993). Att 
antalet respondenter är litet är redan kartlagt. Frågorna var dessutom lättöverskådliga, därför 
användes inget statistiskt dataprogram för att sammanställa svaren. Svaren kategoriserades i 
tabellformat där alla respondenters svar för respektive fråga skrevs ned.  
 
Kategorisering sker vanligtvis utifrån intuitiva processer, men det krävs självfallet viss 
systematik och styrning utifrån undersökningens syfte, vetenskaplig inriktning och kunskap 
(Merriam, 1994). Regelbundenhet och återkommande företeelse i informationen är de faktorer 
enligt vilka svaren kategoriserades.  
 
För varje fråga sorterades det alternativ ut som flest respondenter ansåg som viktigast. 
Regelbundenheten jämfördes för varje respondent med avseende på respondentens svar på 
frågorna och relationen mellan svar på olika frågor. Därefter jämfördes respondenternas svar 
med varandra för att om möjligt finna ett mönster, eller avsaknad av mönster, i hur de tänker 
och arbetar.  
 

4.7 Sanningskriterier 
Sanningskriterier som skulle kunna användas är tillämplighet (val av insamlingsteknik), 
rimlighet (utnyttjandet av informationens mängd), trovärdighet (tolkningen av resultatet skall 
inte bygga på förutfattade meningar) och ärlighet (att ej förvränga information). Dessa 
kommer inte att diskuteras här då inga tillförlitliga källor finns för dessa. Istället kommer 
sanningskriterierna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet att diskuteras nedan. Att 
använda dess sanningskriterier passar väl in i det positivistiska synsättet, vilket används när 
empiri och teori testas på Uppdragsgivaren. 
 
Validitet behandlar frågor som i vilken utsträckning stämmer resultatet med verkligheten och 
studeras/mäts det som forskaren vill/tror sig mäta. Validiteten måste alltså granskas utifrån 
författarens/forskarens erfarenheter. Viktigt med validitet är att ta hänsyn till översättare 
och/eller den som refererat till till exempelvis teorin då det kan bli fel på vägen. När en 
händelse blir föremål för en studie ändras ofta vissa faktorer, och studien speglar inte 
verkligenheten till hundra procent. De siffror och ord som redovisas tolkas olika efter läsarens 
kunskap och är med andra ord inte den riktiga verkligheten. (Merriam, 1994) 
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Urvalet för undersökningen är idealtypiskt och enkäten skickades ut till alla dem som passade 
in på profilen. Det var fem företag representerade av sju stycken respondenter som passade in 
på profilen. Med ett bortfall på två stycken, motsvarande strax under 30 %, kan resultatet 
skilja avsevärt jämfört med om enkäten besvarats av samtliga. Om profilen hade haft en annan 
utformning är det möjligt att andra företag och/eller fler företag skulle kunna matcha profilen. 
Urvalet hade då kunnat bli större vilket hade resulterat i ett mer tillförlitligt underlag till 
analysen. Att ha en annan profil skulle också kunnat öka osäkerheten i resultatet eftersom fler 
företag som inte till hundra procent stämmer överens med uppsatsens företag kommer att 
finnas med och påverka resultatet.  
 
Det är anledning till att vara skeptiskt mot om det som studeras/mäts är det som forskaren 
vill/tror sig mäta. Tidigare har det klargjorts att det inte finns något företag i Sverige som är 
jämförbart med det företag som uppsatsen handlar om. Det är ett problem som skulle kunna 
lösas genom att ta kontakt med terminaler runt om Europa. Då hade profilen och 
tillvägagångssättet för sökningen fått omarbetas, men resultatet av studien skulle kunna få en 
bättre tillförlitlighet, eller validitet. 
 
Reliabiliteten är måttet på om en upprepning av undersökningen kommer att ge samma 
resultat. Reliabiliteten grundas på att det bara finns en enda verklighet och att resultatet därför 
kommer att bli det samma om undersökningen upprepas. Problemet med att mäta reliabilitet 
är att en undersökning kan bli ”fel” flera gånger i rad och en människa kan göra ”fel” flera 
gånger i rad. Att upprepningar leder till sanning stämmer alltså inte alltid (Merriam, 1994). 
 
Alla respondenter som fanns tillgängliga fick möjlighet att fylla i enkäten om hur deras 
struktur i terminalen är organiserad. Det kan tänkas att om undersökningen upprepas så borde 
svaren bli snarlika de som denna undersökning resulterade i. Till den tidpunkt då 
undersökningen genomförs igen kan respondenterna ha fått en annan sammansättning av 
lastbärare, vilket föranleder ett resultat som inte kommer att bli exakt detsamma som nu. 
Dock finns det anledning att tro att tolkningen av resultatet kommer att bli densamma. En 
annan sammansättning av lastbärare kommer att innebära en annan struktur och uppdelning i 
terminalen, men sättet att sortera lastbärarna och de kriterier som styr dem kan fortfarande 
komma att vara de samma. 
 
Generaliserbarheten är huruvida resultatet från undersökningen kan appliceras på andra 
situationer än den som är undersökt. I en fallstudie är frågan om generaliserbarhet oftast om 
man kan eller inte kan generalisera från undersökningen överhuvudtaget och i så fall hur det 
går att generalisera (Merriam, 1994). 
 
Det har redan redovisats att de företag som passade in på urvalsprofilen är hamnar 
lokaliserade runt om i Sverige. Det kan därför tänkas att studiens resultat går relativt lätt att 
applicera på andra hamnar med terminalarbete där lastbärare av samma modeller handhas som 
dem uppsatsen behandlar. Strukturen för hur företagen tänker skulle dock kunna appliceras på 
fler typer av verksamheter. Alla företag där lagerhållning och omsortering/omlastning görs 
borde kunna anamma ”tänket” att de mest frekventa varorna skall placeras mest lättåtkomligt.  
 
Oavsett svarsfrekvensen så har undersökningen gett ett underlag för att möjliggöra en 
sammanställning av viktiga faktorer/kriterier och möjligheten att rangordna lastbärarna blir 
därmed möjlig. Det går alltså att applicera modellen och det empiriska resultatet på 
modellerna. Dock kan sanningskriterierna sammanfattas med att resultaten är osäkra och 
generaliserbarheten är låg. 
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5 Empiri 
Empirikapitlet har som syfte att redovisa de resultat som gjorts från datainsamlingen. Jag 
kommer att presentera resultaten från enkätundersökningen, studiebesök och övrig 
interaktion som är av betydelse. Det som presenteras i empirin kommer att ligga till grund för 
analysen. 
 

5.1 Enkät 
Resultaten samlas in genom en enkätundersökning där enkäten skickas ut till de företag som 
passade in på den egenskapsprofil som skapats utifrån ett idealtypiskt urval. Dessutom görs 
kompletterande telefonsamtal där så behövs. De svar som tydliggörs genom telefonsamtal 
samredovisas med enkätsvaren nedan.  
 
Enkäten skickades ut till sju personer vid fyra svenska arbetsplatser som har en verksamhet 
som liknar den som Uppdragsgivaren i uppsatsen har. Av dessa sju har fem stycken svarat på 
enkäten. De andra två svarade inte efter två påminnelser och ses därför som bortfall. På grund 
av bortfallen kan insikt endast fås i tre företag. Dessa tre företag utgör hamnverksamhet och 
är alltså inte direkta spegelbilder av det företag vars perspektiv speglas i uppsatsen.  
 
Resultaten i enkäten indikerar att alla de hamnarna/terminalerna arbetar med samtliga 
lastbärare som kommer att vara en del i uppsatsföretags framtida terminalarbete, det vill säga 
container, trailer, växelflak och kylcontainer. Beroende på hur respondenterna arbetar med 
olika kriterier för sin terminalhantering kan paralleller dras till det terminalarbete som 
Uppdragsgivaren kommer att ha och rekommendationer baserat på detta kan ges.  
 
Resultatet visar att alla respondenter har störst genomströmning av containers och hos 4/5 har 
trailern näst högst volym. 1/5 har kylcontainers som lastbärare med näst högst volym. Alla 
respondenter svara att containern kräver minst yta i depån tillsammans med kylcontainern 
som kräver näst minst yta enligt 4 av 5 respondenter. Den inbördes ordningen med avseende 
på yta beror på att både container och kylcontainer är staplingsbar. Anledningen till att 
container rangordnas högre än kylcontainern är att den senare även kräver eluttag som gör att 
något mer yta går åt. 1/5 tycker att växelflaken tar mindre plats än kylcontainrarna. 
 
Containern är den lastbärare som alla respondenter har stående mest tillgängligt i depån. 
Därefter är svaren något spridda. Tre respondenter svarar att växelflaken är näst mest 
tillgängliga, trots att samma respondenter rangordnar att växelflaken har näst lägst 
genomströmning i deras terminal. Samma personer svarar också att om möjlighet ges att 
arrangera om depåytan så skulle de sätta trailerytan på bästa plats efter containrarna.  
 
De två respondenter som har rangordnat lastbärarna i en annan ordning än ovanstående tre har 
redan en sortering i terminalen som låter lastbäraren med högst respektive näst högst 
genomströmning vara mest respektive näst mest tillgänglig. Uppställningen för de med näst 
lägst och lägst tillgänglighet följer dock inte frekvensen, men det är något de skulle vilja 
ändra på om möjligheten kom. Då skulle de vilja ställa den med lägst frekvens minst 
tillgänglig.  
 
På frågan hur de skulle placera lastbärarna om de hade en annan sammansättning av lastbärare 
var det ingen som rangordnade lastbärarna. Istället skrev de kommentarer att de skulle placera 
den mest frekventa på bästa placeringen och den minst frekventa på sämsta platsen.  
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På frågan om frekvens svarade 3 av 5 respondenter att de inte sorterar sina lastbärare efter 
frekvens medan resterande två svarar att de gör det. En av de två sorterar sedan i fallande 
ordning container, kylcontainers, trailers och växelflak, vilket stämmer väl överens med den 
rangordning som respondenten gjorde vid frågan om genomströmning på lastbärarna.  
 
Det är 4 av 5 respondenter som sorterar containers efter storleken på enheterna. Den sista 
respondenten sorterar inga lastbärare alls efter storleken på dem. Anledningen till att 
respondenten väljer att inte kryssa för några alternativ beror på att de val som finns i enkäten 
inte överensstämmer med hur de sorterar sina lastbärare. Respondenten säger att de inte 
sorterar lastbärarna verken efter rederi eller destination. Däremot säger respondenten att de 
sorterar alla sina lastbärare efter ägaren till lastbäraren och att alla fyra sorter sorteras lika 
mycket. De sorterar också lastbärarna efter om de skall gå på import/export och land/sjö. 
Vilket i och för sig kan ses som sortering med avseende på destination, dock inte särskilt 
välspecificerad destination.  
 
Av de resterande fyra respondenterna säger tre att de sorterar sina lastbärare efter både rederi 
och destination. De säger också att alla lastbärare kan sorteras på detta vis, bortsett från 
kylcontainrarna eftersom de måste placeras invid eluttagen. 
 
Den sista respondenten rangordnar lastbärarna efter rederi enligt följande; container, växelflak, 
kylcontainer och trailer. Vilket följer respondentens svar för genomströmningen, men går 
emot det ovanstående respondenter svarade på frågan. Anledningen till detta är att 
kylcontainrarna kan sorteras inbördes, dock ändå på speciellt anvisad plats. Samma 
respondent säger också att de sorterar lastbärarna efter destination enligt följande; container, 
trailer, växelflak och kylcontainer. Det följer samma mönster som det som respondenten 
kryssade i för hur tillgängliga de olika lastbärarna är placerade. 
 
Vad gäller frågorna om körtid och körsträcka så svarar majoriteten att dessa styr placeringen 
av container, trailer och växelflak, men inte kylcontainer. Detta har återigen med de fasta 
eluttagen för kylcontainern att göra. En respondent säger också att körtid och körsträcka inte 
är något som påverkar hanteringen av lastbärare i deras hamn eftersom ytan är relativt liten 
och körsträckorna är korta, och körsträcka hör ju samman med körtider.  
 
En respondent går dock emot de övriga och säger att containern styrs minst av körsträcka och 
körtid. I denna terminal är det alltså trailern, följt av växelflak och kylcontainer som är mest 
styrd av körsträcka och körtid. Ett liknande mönster, eller omvänt mönster finns inte att tyda 
någon annanstans bland respondentens svar. Då ingen korrelation till någon annan fråga kan 
finnas är alltså anledningen till detta mönster oklar, men intressant då Uppdragsgivarens 
viktigaste lastbärare i framtiden antas vara trailern.  
 
På sista frågan, om vilken lastbärare som styrs mest av dess frekvens när den skall sorteras i 
depån, rangordnar en respondent lastbärarna i samma ordning som lastbärarna rangordnades i 
frågan om vilken lastbärare som har högst genomströmning. Tre andra respondenter svarade 
att lastbärare som har högst och näst högst genomströmning, sorteras efter frekvens i depån. 
En respondent utelämnade svar, men noterade i stället att containers som snart skall ut 
försöker de ställa nära utlastningen. Trailers är lite svårare att placera och hamnar ofta rätt 
långt från utlastningen och kylcontainers har som sagt en bestämd placering. 
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Sammanfattning enkät 3.2.6 

3.2.7 

På många frågor kan alltså svaret ges att lastbäraren med störst omsättning/genomströmning i 
terminalen skall ställas på bästa platsen. Bästa platsen enligt respondenterna är den som är 
mest tillgänglig och där körsträckor och körtid blir så låga som möjligt. 
  
Inbördes sorteras lastbärarna efter frekvens, storlek, rederi och destination och den typ som 
förekommer mest frekvent/har högst genomströmning prioriteras även vid denna sortering.  
 

5.2 Samtal med Uppdragsgivaren 
Utöver enkät och telefonsamtal med respondenterna finns samtal med Uppdragsgivaren. 
Samtalen och interaktionen över mail/sms med Uppdragsgivaren har resulterat i viss praktisk 
erfarenhet. Uppdragsgivaren tror att de kommer att ha störst genomströmning och volym av 
trailers och därefter containers, kylcontainers och växelflak i fallande ordning. De har också 
begränsning i uppställningen av lastbärare som kommer att ske vid kortändan av tåget. Att 
ställa lastbärarna någon annanstans i terminalen är inte praktiskt genomförbart.  
 
Uppdragsgivaren är medvetet om att transportsträckorna mellan tåg och lastbil samt tåg och 
lastbärardepå kommer att bli långa. Därför är inte heller sträckan något bra mått för hur 
terminalen skall kunna optimeras. Med körsträckan följer även körtid och körkostnad vilket 
också är otillfredsställande mätdata.  
 
Att sträcka, tid och kostnad för transporten längs tåget inte är lämplig att användas i en modell 
är för att dessa inte går att påverka. Tåget kan vara upp till 600 meter långt och sista 
lastbäraren, oavsett typ, måste hämtas. Enda sättet att förändra någon av faktorerna är att 
införskaffa andra fordon som lastar, transporterar och lastar av tåget, men det är inte aktuellt i 
dagsläget. 
 
Betalningsförmågan, det vill säga marginalen, som lastbärarna har skiljer sig inte nämnvärt 
mellan de olika typerna. Uppdragsgivaren säger också att det kommer att skickas en högre 
volym med gods med tåg än vad det kommer att skickas med bil. Dock kommer frekvensen 
av lastbilar att vara högre då det krävs ett flertal lastbilar för att motsvara ett tåg.  
 

Sammanfattning Uppdragsgivaren 
Sammanfattningsvis kan nämnas att frekvensen alltså är den faktor som mest styr placeringen 
av lastbärare i terminalen. Därefter styr placeringen med avseende på sträcka. En lastbärare 
som förekommer i stor volym/frekvent skall transporteras kort sträcka och stå tillgänglig. För 
Uppdragsgivaren är sträckan ingen bra mätvariabel. Det innebär att volym och tillgänglighet 
är de faktorer som enligt respondenter och Uppdragsgivare är aktuella att optimera utifrån.  
 

5.3 Studiebesök 
Enkäter och samtal med Uppdragsgivaren har kompletterats med studiebesök i Göteborgs 
Hamn. Studiebesöket bidrog med praktisk erfarenhet om hur en stor terminal hanterar sina 
lastbärare. De observationer som gjordes under studiebesöket stämmer väl överens med de 
resultat som enkätundersökningen visar på. Det vill säga, den lastbärare som hanteras mest 
frekvent ställs närmast det den är mest beroende av (exempelvis båt och/eller tåg). Likaså 
placeras den lastbärare med störst volym mest lättillgängligt. Ingen ny information tillkom 
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alltså under studiebesöket, men studiebesöket tjänade sitt syfte som bekräftelse på att 
resultatet från enkäterna stämmer överens med minst en verklighet. 
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6 Analys 
Syftet med analysen är att koppla ihop den teoretiska referensramen med empirin för att få 
stöd till den analys och diskussion som förs. I kapitlet kommer jag att presentera de faktorer 
som styr den optimala lastbärarhanteringen. Dessutom kommer den modell som bäst kan 
optimera flödet i Uppdragsgivarens terminal att presenteras. 
 

6.1 Den Isolerade Staden 
Teori ett, Den Isolerade Staden, kan ses som en beskrivande modell. Modellen beskriver hur 
produkter kommer att sorteras utifrån en central mittpunkt. Ett resonemang förs om att den 
produkt som har bäst marginal kommer att finnas närmast centrum, medan en vara med lägre 
marginal kommer att placeras längre bort från centrum.  
 
Om Uppdragsgivaren skall arbeta med uppbyggnad av sin terminalhantering utifrån Den 
Isolerade Staden finns fördelarna i att många av de kriterier som finns för teorin uppfylls av 
Uppdragsgivarens terminal. Terminalytan är helt platt, den korsas inte av något vatten, 
klimatet är lika över hela ytan, hela ytan i området kan användas till uppställning och det går 
lika bra att ställa lastbärarna varsomhelst på ytan. Det finns ett stängsel runt terminalen som 
kan liknas vid den outnyttjade vildmarken som stänger av alla kommunikation mellan ytan 
och omvärlden.  
 
I teorin skall det finnas en stad mitt i ytan. Staden liknas i det här fallet av den viktigaste 
faktorn som alla andra processer kretsar kring, det vill säga tåg och bangård, och som 
representeras av en enda punkt. Att tåg bör väljas som ett centrum beror på dess bundenhet till 
spåren.  Den centrala punkten skulle också kunna vara lastbilarna då lastbilarna kommer att 
anlända med större frekvens än vad tågen gör, dock kommer den totala volymen att vara 
större för tågtransporterna än för lastbilstransporterna. Att lastbilarna kan ses som ytterligare 
en central punkt går emot antagande nummer 7 som säger att inga andra städer skall finnas på 
ytan. Både tåg och lastbil är av stor vikt för att arbetet i terminalen skall kunna fortlöpa. Det 
innebär att det finns två viktiga centrum. Enligt von Thünen får bara en mittpunkt finnas och 
verkligheten talar därför emot att Den Isolerade Staden används som optimeringsmodell för 
lastbärarhanteringen. 
 
Att transportkostnaderna är direkt proportionerliga mot avståndet och vikten på godset gäller 
för Uppdragsgivaren och priset för transportkostnader är något som är förbestämt då 
bränslekostnader, personalkostnader, avskrivningar och underhåll hålls relativt konstant, 
likaså hålls produktionskostnaderna konstanta. Produktion kan sägas vara de gånger då 
Uppdragsgivaren utför omlastning av produkterna i lastbäraren, det vill säga strippning och 
stuffning. Som vilket annat företag som helst har Uppdragsgivaren en önskan om att optimera 
och maximera inkomsten och avkastningen och de besitter all relevant information de kan 
göra i dagsläget när terminalen fortfarande är i uppstartningsfasen av byggandet.  
 
Enligt teorin kan en produkt med lägre betalningsförmåga/marginal utkonkurrera en med 
högre betalningsförmåga om den senare har högre transportkostnader. På så vis hamnar den 
tidigare närmare centrum. I Uppdragsgivarens terminal kommer lastbärarna att fraktas med 
samma transporttyper. Vikten kommer inte att skilja nämnvärt mellan de olika 
lastbärartyperna och det är därför inget som behöver tas hänsyn till här. Detta är ytterligare ett 
motbevis mot modellen. 
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Självklart är det svårt för ett företag att på förhand veta vilken förhinder som kan uppstå. 
Uppdragsgivaren har dock försökt att ta reda på så mycket som möjligt genom studiebesök i 
andra terminaler, trots att ingen annan terminal har samma struktur eller förutsättning som 
Uppdragsgivaren har.  
 
Teorin Den Isolerade Staden skulle alltså vara möjligt att applicera på Uppdragsgivaren om 
hänsyn tas till den information som presenteras om teorin och till den information som 
Uppdragsgivaren kan presentera i nuläget. 
 
Undersökningen visar att om respondenterna fritt fått välja hur de vill ställa upp lastbärarna 
för att optimera sin hantering skulle de sortera lastbärarna utifrån frekvens. Den mest frekvent 
använda lastbärarsorten skall ställas mest tillgängligt. Respondenterna svarade att körtiden 
och körsträckan var viktig och deras mest frekventa lastbärare sorterades mest efter körtid och 
körsträcka. 
 
Uppdragsgivaren självt säger att marginalen på alla typer av lastbärare är ungefär densamma 
och rangordning därefter är alltså inte möjlig.  
 

3.2.8 Reflektion över analysen 
Trots att modellen är bra vad gäller sortering av olika produkter är produkterna inte tillräckligt 
olika för att kunna rangordnas eller sorteras utifrån teorin om Den Isolerade Staden. Modellen 
är inte tillräckligt bra eftersom det inte finns någon marginalskillnad mellan de olika 
lastbärarna. Att respondenterna tycker att körtid och körsträcka är viktig hjälper inte vid 
användandet av modellen eftersom körtiden och körsträckan för de fyra typerna av lastbärare 
blir lika lång i avstånd och tid då samma transportfordon används och därmed finns det inte 
heller någon lastbärare som kommer att vara dyrare eller billigare att transportera jämfört med 
de andra.  
 
Självklart kommer den totala körsträckan att bli längre om en lastbärare med högre 
genomströmning placeras på en plats längre bort från tåg och lastbil, än om den placeras 
närmare. Problemet är att uppställningen där en lastbärare placeras med fördel framför en 
annan sort inte går att göra med hjälp av von Thünens modell. 
 

6.2 Handelsresandemetoden 
Teori två, Handelsresandemetoden, är en modell som är lämpad att använda när ett nätverk 
skall optimeras med avseende på avstånd. Efter genomförandet av ett antal likadana steg kan 
kortaste vägen genom nätverket tas fram och sträckan för den/det som skall färdas är alltså 
optimerad utifrån avstånden mellan punkterna.  
 
Om Uppdragsgivaren optimerar sin lastbärarhantering utifrån Handelsresandemetoden finns 
fördelarna i att avstånden kan kortast till minsta möjliga. Det betyder att Uppdragsgivaren 
dels kan jobba effektivt med kortast möjliga tidsåtgång, eftersom tid och sträcka ofta följer 
varandra när det gäller transporter. De kommer alltså att hinna med fler lastningar/lossningar 
än vid en icke minimerad körsträcka.  
 
Fördelen finns också i att besparing med avseende på bränsleåtgång och slitage på fordon kan 
göras. Ju kortare sträcka, desto lägre blir dessa kostnader.  
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Det som talar emot användandet av Handelsresandemetoden är att fordonen som lastar, 
transporterar och lossar lastbärarna endast tar med sig en lastbärare åt gången. Det kan 
innebära att transportfordonet kör tomt en väg, hämtar upp lastbärare, kör tillbaka, lastar av 
och återigen kör tom för att hämta en ny. För att undvika all denna sträcka då fordonet kör 
tomt så kommer fordonen att så ofta som möjligt att plocka upp en ny lastbärare där de lämnar 
av den gamla. Det är inte säkert att den nya lastbäraren finns i samma del av depån och ett 
flertalet långa och korta tomsträckor går alltså inte att undvika.  
 
Teorin utgår från att flera punkter kan besökas efter varandra utan att den handelsresande 
behöver återvända till startpunkten. Så är inte fallet på 
en bangård. De fordon som transporterar lastbäraren 
måste hela tiden återvänta till tåget eller lastbilen, och 
det blir därför ingen rutt på samma sätt som beskrivs i 
teorin. Ponera att centrum för lastbärarna är tåg och 
bangård, precis som i analysen av föregående teori, då 
skulle nätverket kunna se ut som ett nav med ekrar. Vid 
slutet av ekrarna finns depåer för de olika typerna av 
lastbärare (se fig. 6). När ett lastbärande fordon har 
hämtat upp en lastbärare i dess depå kör fordonet till till 
exempel tåget och därefter tillbaka till vilken depå som 
helst. För att komma från en lastbärardepå till en annan 
måste bangården korsas. Fordonet kan inte plocka upp 
en lastbärare längst till höger och därefter köra till 
depån bredvid för att plocka upp ytterligare en 
lastbärare. 

Figur 6. Nätverk där en punkt måste 
passeras för att komma till någon av 
de andra. (Egen konstruktion.) 

 
Enda gången fordonet inte behöver korsa bangården är när fordonet skall lossa i en depå, åka 
direkt till en annan depå för att lasta och därefter återvänta till barngården. Detta är ett 
önskvärt scenario eftersom sträckorna med tomkörning då kan kortas. Problemet som 
uppkommer i terminalen, men som inte kan regleras av modellen är att rutten ändras varje 
gång en lastbärare har lastat och lastat av. Städer flyttas inte och avståndet mellan dem är 
oförändrade över tiden. Placeringen av lastbärarna ändras inte heller, däremot ändras 
beställningarna från kunderna, vilket gör att endast en optimal rutt inte går att ta fram. För 
varje kundbeställning som görs och för varje tåg och lastbil som anländer/avgår kommer 
rutten att ändras. Det är på grund av detta som teorin inte är applicerbar på Uppdragsgivarens 
terminalhanteringsproblem. Teorin är för statisk. 
 
Som nämndes i analysen av förra teorin anser respondenterna att körsträcka och körtid är 
viktigast för deras mest frekventa lastbärare. De säger också att det finns andra faktorer som 
är viktiga att fokusera på. Om körsträckor och körtiden kan minskas finns det självklart 
pengar att tjäna, men placeras lastbärarna optimalt efter andra faktorer så kan körsträckor och 
körtider också kortas ner, som en bonus. De andra faktorerna kan vara exempelvis frekvens på 
lastbärartypen, volym som skickas eller dylikt. 
 

3.2.9 Reflektion över analysen 
Uppdragsgivaren säger att det är svårt att mäta avstånden i terminalen då det beror väldigt 
mycket på vilken tågvagn som lasten plockas från, det kan som mest skilja ca 600 meter 
beroende på tågets längd. Uppdragsgivaren kan styra lastningen av tågen, men som det verkar 
i dagsläget kommer de inte kunna rå på hur godset är sorterat när det anländer. Sträckan 
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verkar alltså inte primärt styra den optimala lastbärarhanteringen, för Uppdragsgivaren. 
Handelsresandemetoden tillhör därför inte den teori som bäst kan beskriva och organisera 
flödet i Uppdragsgivarens terminal. 
 

6.3 Interaktionsmatrisen 
Teori tre, Interaktionsmatrisen, är en modell som är lämplig att använda när ett nätverk skall 
optimeras med avseende på flödesvolymen i varje punkt, eller när den punkten som har flest 
förbindelser med andra punkter skall finnas. 
 
Om Uppdragsgivaren optimerar lastbärarhanteringen och beskriver flödet med hjälp av 
Interaktionsmatrisen finns fördelarna i att Interaktionsmatrisen går att använda för optimal 
hantering med avseende på volym men även på antalet förbindelser som en viss punkt har.  
 
Om den punkt som förbinds med flest andra punkter kan finnas så kan Uppdragsgivaren 
använda den informationen till att skapa ett smidigare och effektivare flöde genom att göra 
den punkten så lättillgänglig för de andra punkterna som möjligt. I teorin är det fasta platser 
som har analyserats, men i uppsatsen utgör dessa punkter olika områden i terminalen med 
speciellt anvisad plats där de olika typerna av lastbärare kan ställs. De olika punkterna kan 
alltså flyttas och omorganiseras för att flödet och arbetet skall kunna utföras så optimalt som 
möjligt i terminalen. Det innebär också att arbetet med Interaktionsmatrisen är föränderligt 
över tiden och kan anpassas efter den sammansättning av lastbärare som Uppdragsgivaren har 
från tid till annan. Undantaget är kylcontainrarna som är något mer svåranpassade på grund av 
beroendet till eluttaget.  
 
Den punkt som har flest förbindelser med andra punkter bör ställas så lättåtkomligt som 
möjligt. Då kan kontakt med denna viktiga punkt tas från så många håll som möjligt. Det 
minskar risken för att en trång sektor vid till- och frånfärd bildas. Viktig är också att till- och 
frånvägarna till denna punkt/område är separerade från varandra eller på annat sätt 
kontrolleras så att ett smidigt flöde kontinuerligt kan fortgå utan risk för skador på varken 
transportmedel, lastbärare, gods eller förare till fordonen.  
 
Det finns en punkt/plats som alltid kommer att vara fix. Det är det område där kylcontainrarna 
ställs upp. För dessa behövs speciella el-kopplingar som kommer att vara fast anordnade. 
Kylcontainrarna kan dock vara inbördes sorterbara och omflyttningsbara inom detta område, 
dock måste de ställas på en för dem speciellt anvisad yta.  
 
Om trailern är Uppdragsgivarens mest frekventa lastbärare så är det också den som kommer 
ha störst förbindelse med andra punkter, exempelvis tåg och lastbil. En matris över relationen 
mellan trailers och övriga punkter/platser bör alltså vara möjlig att ta fram med hjälp av 
Interaktionsmatrisen. Att ta hänsyn till är att analys av antalet kontakter som trailern har med 
andra kontakter inte är samma sak som antalet unika kontakter. Då är det snarare de fordon 
som fraktar lastbärarna som har flest unika kontakter. Det innebär att för en optimal 
terminalhantering bör de fordon som fraktar lastbärarna analyseras och det är med avseende 
på dessa som terminalen skall optimeras eftersom de är viktigast för flest antal andra 
funktioner. Då det trots allt inte är fordonen som är i fokus i denna uppsats får den 
undersökningen lämnas till framtiden.  
 
I nuläget finns inga siffror på hur stora flödena för de olika lastbärarna kan tänka bli. Det 
finns inte heller några siffror på hur flödena kommer att vara fördelade på lastbil och tåg. Det 
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enda Uppdragsgivaren tror sig veta är att tåget kommer att ha ett större volymflöde än 
lastbilarna, men att lastbilarna kommer att ha högre frekvens. Den andra delen mäter storleken 
på flödet mellan olika punkter/platser i nätverket vilket också kan vara användbart att mäta för 
att senare kunna strukturera terminalen efter resultatet. Fiktiva siffror kan dock användas för 
att skapa en simulering, vilken kan användas som grund till ett fortsatt resonemang.  
 
Genom att analysera storleken på flödet mellan olika platser så kan även storleken på 
mottagningsytan och avgångsytan dimensioneras efter volymen och frekvensen på flödet.  
 

3.2.10 Reflektion över analysen 
Interaktionsmatrisens båda delar, den för antal kontakter och den för storleken på flödet 
mellan punkter, anses kunna komma väl till användning för Uppdragsgivaren för att 
organisera ett optimerat terminalområde för lastbärarna. 
 
Uppdragsgivaren kan utifrån resultatet från den andra delen av Interaktionsmatrisen optimera 
uppställningen av lastbärare i terminalen. Resultatet om denna teori används kan också bereda 
väg för särskilda säkerhetsförebyggande åtgärder så som fler filer, bättre flödesstyrning med 
exempelvis ljussignaler eller liknande i de delar av terminalen där flödena förväntas bli extra 
stora. 
 

6.4 Nätverksstrukturer 
Teori fyra, Nätverksstrukturer, är en beskrivande modell som beskriver hur tillgänglighet, 
samverkan och omväg påverkar effektiviteten. Modellen är lämplig att använda när ett 
nätverk skall optimeras med avseende på någon av ovan nämnda faktorer. 
 
Om Uppdragsgivaren optimerar lastbärarhanteringen och beskriver flödet med hjälp av 
Nätverksstrukturer är fördelen att Nätverksstrukturer går att använda för optimal hantering 
med avseende på sträckan mellan viktiga punkter/platser i nätverket. Nackdelen med 
modellen, och egentligen enda skillnaden jämfört med Den Isolerade Staden, är att den inte 
tar hänsyn till något mer än sträckan. För Uppdragsgivaren är ytan homogen, men hade 
backar, kurvor eller andra hinder funnits som hade gjort transporten åt ett visst håll mer 
tidskrävande eller dyrare skulle detta inte gå att ta reda på genom användandet av modellen. 
Dessutom tycker inte Uppdragsgivaren att sträckan är ett bra mått att använda vid optimering 
av terminalen i nuläget på grund av längden på tågen, vilken inte går att påverka 
 
Utöver tillgängligheten beskriver modellen hur omvägar i nätverket kan minskas. Fördelen 
med att mäta omvägar är för det första att olika alternativ kan vägas mot varandra för att på så 
sätt optimera flödet. Dessutom tar omvägsfaktorn hänsyn till hur krångligt det är att ta sig till 
det huvudsakliga målet, till den specifika plats, där lastbäraren skall lastas eller lossas, och 
inte enbart fram till området för den specifika lastbärartypen. 
 
Det innebär att för Uppdragsgivarens terminalområde kommer denna modell att användas i 
två steg. Det första steget är när transporter sker från tåg och lastbil till uppställningsytorna 
för de respektive lastbärarsorterna. Redan här bör bästa sträckan tas fram för att transporterna 
skall gå fort, störa varandra så lite som möjligt och vara kostnadseffektiva. Som 
respondenterna svarade i enkäten sorteras lastbärarna även inbördes på den för dem avsedda 
ytan. Här tar alltså det andra steget vid. Det andra steget är att ta reda på bästa vägen för 

 47



sorteringen inom lastbärartypen med avseende på exempelvis destination, rederi eller liknande. 
Även denna inbördes sortering bör ske efter frekvens.  
 
Det är dock först efter att en primär terminalstruktur gjorts upp och analys av strukturen skall 
göras som omvägar och hinder tas med i analysen och utvärderingen av strukturen. 
Anledningen till att analysen av omvägar bör sker i ett sekundärt steg i utvecklingen av 
terminalen är att det är svårt att se omvägar innan de olika områdena har placerats optimalt i 
förhållande till varandra.  
 
För samverkan gäller samma diskussion som nämns i kapitlet om Interaktionsmatrisen. 
Interaktionsmatrisen och Nätverksstrukturer arbetar på samma sätt med antalet direkt 
kontakter och samverkan. Interaktionsmatrisen och Nätverksstrukturer kan därför ses som 
komplement till varandra med avseende på just dessa delar i respektive teori.  
 

3.2.11 Reflektion över analysen 
Uppdragsgivaren tycker inte att sträckan, det vill säga tillgängligheten, är ett tillfredsställande 
mått för hur optimeringen av lastbärarhanteringen skall gå till eftersom sträckan mellan tågets 
främre och bakre vagn i värsta fall är 600 meter långt. Lastbärarnas uppställning i tågen är 
inget som de i nuläget tror sig kunna påverka.  
 
Samverkan mellan punkter mäts med antalet förbindelser en enhet har med andra enheter. 
Precis som i Interaktionsmatrisen är detta inget bra mätverktyg då transporterna har fler unika 
kontakter än vad själva lastbärarna har. Att dessutom börja mäta omvägar innan en första 
uppställning av lastbärarna är gjord är praktiskt taget omöjlig då förhållandet mellan 
lastbärare inte kan redas ut med hjälp av omvägsmodellen. Nätverksstrukturer är alltså inte 
den teori i dagsläget som bäst kan optimera Uppdragsgivarens terminalhantering. 
 

6.5 Gravitationsmodellen 
Teori fem, Gravitationsmodellen, är en modell som är lämplig att använda när ett nätverk 
skall optimeras med avseende på flödets volym mellan punkter i ett nätverk.  
 
Om Uppdragsgivaren optimerar lastbärarhanteringen och beskriver flödet med hjälp av 
Gravitationsmodellen är fördelen att modellen går att använda för att optimera den hantering 
av godsvolym som flyttas mellan platser/punkter i ett nätverk. Optimeringen görs här med 
hjälp av populationsstorlek och avståndet mellan populationerna.  
 
Fördelen med modellen är att den är lätt att använda och eftersom det är en väl beprövad 
metod kan också resultatet garanteras ge ett riktigt värde. Modellen tar hänsyn till 
godsvolymen samt transportkostnaderna vilket gör att modellen lämpar sig bra vid analys av 
förflyttning och flöden. 
 
Problemet är att återigen är sträckan en del av modellen/teorin/formeln och som tidigare 
nämnt anser Uppdragsgivaren inte att sträckan är en bra faktor att ta hänsyn till i deras fall. Å 
andra sidan säger respondenterna att volymen är en viktig faktor och de flesta av dem väljer 
att sortera lastbäraren så att den som finns i störst volym står mest lättillgängligt i terminalen.  
 
Dock är den volym som respondenterna talar om snarare en synonym till frekvens och/eller 
antal lastbärare av varje sort då de samtidigt säger att skillnaden i volym mellan de olika 
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lastbärarna är försvinnande liten. Kostnaden för transporten av lastbärarna är proportionerliga 
mot avståndet de fraktas, dock skiljer det inte nämnvärt på kostnaderna för att transportera 
den ena eller andra lastbäraren eftersom de körs med samma typ av fordon och väger ungefär 
detsamma.  
 

3.2.12 Reflektion över analysen 
Trots att modellen är bra vad gäller olika platsers inverkan på varandra med avseende på 
populationsstorlek och avstånd mellan platserna är modellen inte bra att använda för att 
optimera flödet i Uppdragsgivarens terminal. Anledningen är att avståndet är en viktig faktor i 
formeln, men inte är viktig faktor för Uppdragsgivaren. Gravitationsmodellen är alltså inte 
den modell som bäst kan beskriva och organisera Uppdragsgivarens terminal i dagsläget. 
 

6.6 Sammanfattning 
I tabell 10 redovisas en sammanfattning av de faktorer som ingår i modellerna, de faktorer 
enligt vilka modellen kommer att optimera uppställningen av lastbärare samt vilka faktorer 
som Uppdragsgivaren och respondenterna finner viktigast. 
 
 
 
 

Tabell 10. Sammanfattning av kapitlet val av teorier och sammanställning av de faktorer som styr respektive modell. 
(Egen konstruktion.) 

Sammanfattning av teorier 
 Den 

Isolerade 
Staden 

Handelsresa-
ndemetoden 

Interaktions-
matrisen 

Nätverks-
strukturer 

Gravitations-
modellen 

Nätverk X X    
Sträcka X X  X X 
Ett centrum X     
Volym   X  X 
Antal relationer   X X  
Omväg    X  
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Populationsstorlek     X 
Ett centrum X     
Betalningsförmåga X     
Sträckan  X  X X 
Volym   X  X 
Antal relationer    X  

Fa
kt

or
er

 so
m

 
st

yr
 

pl
ac

er
in

ge
n 

Omväg    X  
Volym   X  X 
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Tillgänglighet     X 

 
Den Isolerade Staden är bra vad gäller sortering av olika produkter men Uppdragsgivarens 
lastbärare är inte tillräckligt olika för att kunna rangordnas eller sorteras utifrån just denna 
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teori. Det skiljer inte heller särskilt mycket mellan lastbärarsorterna med avseende på 
transportkostnader. Den Isolerade Staden kommer därför inte att testas på Uppdragsgivaren. 
 
Handelsresandemetoden är också baserad på avstånd och därför inte heller att testas på 
Uppdragsgivaren. 
 
Interaktionsmatrisen första del visar på att fordonen som fraktar lastbärarna är viktigare 
eftersom de har fler unika kontakter än vad själva lastbärarna har. Då fordonen inte är de 
faktorer som skall analyseras bortses från denna del och fokus flyttas till del två. Del två 
mäter storleken på flödet mellan punkter. Uppdragsgivaren vet ännu inte någon exakt storlek 
för flödet, men de kan redan nu rangordna lastbärarna inbördes efter frekvensen. 
Interaktionsmatrisen del två är alltså fullt möjlig att tillämpa i ett test på Uppdragsgivaren. 
 
Nätverksstrukturer består av tre delar. Tillgängligheten (sträckan) är inte rätt ”väg att gå”. 
Anledningen till det nämns ovan. Samverkan mäts i antalet kontakter, vilket också nämns 
ovan som en metod som inte kan hjälpa Uppdragsgivaren att komma vidare. Att mäta 
omvägar är ett bra sätt att optimera hanteringen i en terminal, men omvägarna blir aktuella att 
mäta först efter en sortering av lastbärarna är gjord. Nätverksstrukturer kommer därför inte att 
testas på Uppdragsgivaren.  
 
Gravitationsmodellen är bra vad gäller olika platsers inverkan på varandra. Dock är en 
väsentlig faktor i funktionen avståndet. Återigen är avståndet inget som Uppdragsgivaren 
tycker är ett bra mätvärde och gravitationsmodellen kommer därför inte att testas på 
Uppdragsgivaren. 
 
Den modell som kommer att testas på Uppdragsgivaren är alltså Interaktionsmatrisen. I 
fortsatta studier finns det möjlighet att testa flera av de modeller som inte testas i den här 
rapporten. Interaktionsmatrisen blir den modell som får skapa grunden för Uppdragsgivarens 
lastbärarhantering. Hanteringen och sorteringen i terminalen kan dock förfinas ytterligare 
efter att Interaktionsmatrisen har testats.  
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7 Test av modell 
I detta kapitel kommer modellen att testas. Modellen som valts till testet är 
Interaktionsmatrisen.  
 
I analyskapitlet analyserades modellerna, respondenterna och Uppdragsgivarens kunskap, 
kriterier och syn på faktorer som kan användas vid optimering. Den modell som passar bäst in 
på respondenternas och Uppdragsgivarens syn på optimal lastbärarhantering är i utgångsläget 
Interaktionsmatrisen. Interaktionsmatrisen är uppdelad i två delar där den första lägger fokus 
på antal förbindelser en punkt har med andra punkter och den andra delen har fokus på 
flödesvolymen som finns i varje punkt.  
 
Del ett redovisas nedan både som ett nätverk men även som en matris. De enheter som deltar i 
nätverket är lastbärarna, tåg samt lastbil. Se figur 7 och tabell 11. 
 
 
 

Tåg  
 
 
 Lastbil Container 
 
 

Trailer Växelflak  
 

Kylcontainer  
 
 Figur 7. Exempel på ett nätverk i en terminal med fyra sorters 

lastbärare, tåg och lastbil. (Egen konstruktion baserad på 
Wheeler, sida 77-78.) 

 
 
 
 
 
 
 

Contai
Trailer
Kylcon
Växelf
Lastbil
Tåg 

 
Som synes i 
och lastbil 
Uppdragsgiva

 

Tabell 11. Matris över relationerna mellan punkterna i ett nätverk. ”1” betyder 
direktkontakt och ”0” betyder att ingen direktkontakt finns mellan punkterna. 
(Egen konstruktion baserad på Wheeler, sida 77-78.)
Tabell 11 
 Container Trailer Kylcontainer Växelflak Lastbil Tåg
ner 1 0 0 0 1 1 
 0 1 0 0 1 1 
tainer 0 0 1 0 1 1 

lak 0 0 0 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

både schematiseringen över nätverket och i matrisen för nätverket har både tåg 
högst antal unika relationer med andra punkter. Trailern som tros vara 
rens viktigaste lastbärare har precis som vanliga container, kylcontainer och 
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växelflaket endast kontakt med två unika punkter (bortsett från kontakten med dem själva). 
Det skiljer alltså ingenting i direkt kontakt eller inte direktkontakt oavsett storleken på flödet.  
Denna del av modellen ger ingenting som kan användas för att fortsätta analysen om vilken 
lastbärare som skall sorteras med förmån jämfört med de andra. Det intressanta som tabell 11 
trots det säger oss är att lastbilen och tåget har kontakt med dels varandra men även med alla 
typer av lastbärare. För terminalhanteringen innebär det att dessa två borde placeras så 
centralt som möjligt då alla lastbärarna är beroende av dem lika mycket.  
 
Det är tyvärr omöjligt att sortera lastbärarna runt om tåget då barngården har tätt mellan 
spåren och en utbyggnation inte är möjlig på grund av platsbrist. Inte heller lastbilarna har 
möjlighet till en helt central uppställningsplats. En ökad trafik inne på området innebär både 
risk för stöld och sabotage, men också för skador på lastbärare, gods, fordon och förare. En 
ökad risk leder också till ett lägre arbetstempo då omgivningen kräver mer uppmärksamhet 
från arbetarna. Om en sådan osäkerhetsfaktor/risk kan elimineras bör det göras. Om risken 
inte kan elimineras finn en lösning som hjälper en bit på vägen för att minska risken och det 
är strikt styrda flöden.  
 
För del två, nätverk och matris baserat på flödesvolymen, gäller som för del ett att lastbärare, 
tåg samt lastbil deltar i nätverket. Storleken på flödet i figuren visas genom tjockleken på 
linjen. Ju tjockare linje desto större är volymen på flödet. 
 
Uppdragsgivaren har sagt att deras mest frekventa lastbärare kommer att vara trailer, därefter 
kommer container, kylcontainer och växelflak i fallande ordning. I figur 8 och i tabell 12 är 
utgångsläget att lika stor volym av respektive lastbärare skicka med tåg som med lastbil. I 
verkligheten kan det vara skillnad mellan volymerna som skickas med bil och tåg, men det 
bortses ifrån här. Det kommer också att ske omlastningar direkt mellan tåg och lastbil samt 
vise versa. 
 
 
 
 

Tåg  
 
 
 

Lastbil Container 
 
 

Trailer Växelflak  
 

Kylcontainer 

Figur 8. Exempel på ett nätverk där relationen mellan de olika 
punkterna skall sorteras med avseende på flödesvolymen. (Egen 
konstruktion baserad på Wheeler, sida 77-78.)
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Värdena för volymen sätts in i tabellen enligt ovan. Kolumnerna i tabell 12 summeras och 
redovisas: Lastbil och tåg har lika stor volym. Det görs ingen skillnad på om det är 
inkommande eller avgående gods. Lastbärarnas volymer avläses; trailern har störst flöde och 
därefter container, kylcontainer och växelflak i fallande ordning. Precis i enlighet med den 
rangordning som Uppdragsgivaren har gjort.  
 
Om skillnad skall göras beroende på vilka volymer som skickas med tåg respektive lastbil kan 
detta redovisas i en matris enligt tabell 13. Fortfarande gäller Uppdragsgivarens rangordning 
på lastbäraren, men nu med fiktiva volymenheter. 

Tabell 12 
 Container Trailer Kylcontainer Växelflak Lastbil Tåg

Container 0 0 0 0 4 4 
Trailer 0 0 0 0 5 5 
Kylcontainer 0 0 0 0 3 3 
Växelflak 0 0 0 0 2 2 
Lastbil 4 5 3 2 0 1 
Tåg 4 5 3 2 1 0 

Tabell 13 
 Container Trailer Kylcontainer Växelflak Lastbil Tåg

Container 0 0 0 0 7 8 
Trailer 0 0 0 0 9 10 
Kylcontainer 0 0 0 0 5 6 
Växelflak 0 0 0 0 3 4 
Lastbil 7 9 5 3 0 2 
Tåg 8 10 6 4 2 0 

Tabell 13. Matris över storleken på flödet mellan punkterna i företagets nätverk. 
Siffran indikerar volymenheter. (Egen konstruktion baserad på Wheeler, sida 77-78.) 

Tabell 12. Matris över storleken på flödet mellan punkterna i företagets nätverk. 
Siffran indikerar volymen. (Egen konstruktion baserad på Wheeler, sida 77-78.) 

 
 
 
 

 
Vid summering av kolumnerna ges återigen resultatet att tåg och lastbil har störst flöden. I det 
här testet kan dock synliggöras att tåg har en volym på 30 enheter medan flödet till och från 
lastbil ligger på 26 enheter. En större volym av lastbärare passerar tåg jämfört med lastbil. 
Den lastbärare vars genomströmmade flödesvolym är störst är trailerns med 19 enheter 
jämfört med containers 13 enheter. Därefter följer container och växelflak i fallande ordning. 
Återigen kan det konstateras att den rangordning som Uppdragsgivaren önskar kan bekräftas 
med hjälp av Interaktionsmatrisens andra del där flödesvolymen analyseras.  
 
Enligt respondenterna skall den lastbärare med störst genomströmning och volym ställas mest 
tillgängligt. Det innebär att trailer i första hand, och därefter containern, bör ställas så nära 
lastbil och tåg som möjligt. Om förhållandet mellan lastbärarens transporterade volym med 
tåg respektive lastbil ändras bör detta ändras även i tabellen och en ny relation blir synlig. I 
enligt med tabell 13 skall trailern stå så nära tåget som möjligt. Växelflaket har minst storlek 
på flödet och skall ställas minst lättillgängligt för att lämna plats till de övriga lastbärarna. I 
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tåg/lastbilförhållandet bör växelflaket ställas mindre tillgängligt i förhållande till lastbilarna 
än till tågen. 
  

7.1 Sammanfattning 
Andra delen av Interaktionsmatrisen fungerar bra att använda för att rangordna 
punkter/lastbärare i förhållande till andra viktiga punkter. Interaktionsmatrisens andra del kan 
också komma till användning om lastbärarnas inbördes ordning skall rangordnas och sorteras. 
 
Testet av Interaktionsmatrisen lyckades väl för både del ett och del två. Dessvärre kan första 
delen av matrisen inte användas för att optimera placeringen av lastbärare utifrån antalet 
kontakter med andra punkter. Andra delen av matrisen går dock bra att använda för att 
optimera placeringen av lastbärare baserat på storleken på flödet.  
 
De två delarna av interaktionsmatrisen kan självklart användas i framtiden när en analys av 
befintliga volymer och flöden skall genomföras. 
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8 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel förs en diskussion och slutsatser presenteras. Utifrån dessa ges 
rekommendationer till företaget och förslag på fortsatta studier. 
 
Utgångspunkten för uppsatsen är att hitta en modell som beskriver hur lastbärarna bör 
placeras i terminalen och därefter hitta de faktorer som styr hur en optimal lastbärarhantering 
skall uppnås.  
 
Syftet är att kombinera bakgrundsinformationen från Uppdragsgivaren med de förutsättningar 
som respondenterna ger för att därigenom identifiera de faktorer som styr hanteringen av 
lastbärare. Det som har framkommit från Uppdragsgivaren är framför allt att sträckan är en 
faktor som inte kan användas vid optimeringen då det kan skilja upp till 600 meter för den 
lastbärare som anländer med tågets främre respektive bakre vagn. Sorteringen av tågvagnarna 
är inte något de kan styra över och avstånden är alltså bara att acceptera.  
 
Det kan argumenteras för hur bärkraftig Uppdragsgivarens syn på sträckan är. En lösning på 
problem kan så här i efterhand möjligtvis vara att dela upp terminalen i två delar; en längsmed 
tåget och en från slutet av rälsen inklusive resterande yta av terminalen. Sträckan skulle då 
kunna mätas från slutet av rälsen och därmed skulle inte tågets längd påverka resultatet utan 
alla lastbärare skulle från denna punkt behandlas lika och sträckan skulle därmed kunna 
analyseras. Terminalen skulle dessutom kunna delas upp i ytterligare en del; en del där den 
inbördes sorteringen av de olika lastbärartyperna analyseras. Då skulle påverkan från närmsta 
och mest avlägsna placering kunna jämföras inbördes inom området för uppställning av en 
specifikt lastbärartyp. 
 
Den faktor som enligt respondenterna styr hanteringen av lastbärare är oftast frekvensen. Ju 
frekventare och högre omsättning det är på en specifik lastbärartyp, desto bättre placering i 
terminalen skall denna typ ha. Inom lastbärargruppen finns det fler faktorer som styr 
hanteringen, till exempel ägare och destination, men det har ingen påverkan på de olika 
lastbärarnas inbördes sortering. Med avseende på volym/frekvens tror Uppdragsgivaren att 
lastbärarna kan rangordnas i fallande ordning enligt följande; trailer, container, kylcontainer 
och växelflak. 
 
Nämnda faktorer i kombination med analys av modellerna som presenterats har lett till att 
Interaktionsmatrisen har valts ut som mest lämplig för optimering av placering av lastbärare 
och testas därför på Uppdragsgivaren. Interaktionsmatrisen behandlar dels antalet kontakter 
en punkt har med andra kontakter och dels hur stort flödet mellan punkterna är.  
 
Första testet av Interaktionsmatrisen som görs för att kartlägga en punkts antal kontakter med 
andra punkter gav inte nämnvärt med information för att kunna svara på 
problemformuleringen eller tillfredsställa uppsatsens syfte. Resultatet från det andra testet 
däremot visade vilken lastbärare som totalt sett hade störst volym, men också mellan vilka 
punkter volymen skickas. Det är av väsentlig betydelse att kunna urskilja den viktigaste 
lastbäraren för att kunna organisera flödet kring densamma. Interaktionsmatrisens andra del 
kan alltså mycket väl användas för att beskriva hur lastbärarna skall placeras i terminalen för 
att en optimal lastbärarhantering skall kunna uppnås. 
 
Det finns dock ett antal faktorer till som kan påverka uppställningen av lastbärare, vilka 
förklaras i de andra modellerna som tas upp teorikapitlet. Dessa teorier kan tas med i ett 
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sekundärt eller tertiärt syfte, men det får stå på framtiden att använda dessa för att 
vidareutveckla terminaloptimeringen. Vid en vidareutveckling kan de andra teorierna 
användas för att optimera körsträckor, minimera omvägar samt ytterligare optimera 
placeringen av lastbärare med avseende på deras betalningsförmåga.  
  
Frågan att finna faktorer som styr hanteringen har alltså besvarats Det är frekvens och volym, 
det vill säga lättillgängligheten som styr placeringen av lastbärare i terminal. Likaså har 
problemet att finna en modell som kan användas vid val av uppställningsplats för de olika 
lastbärarna fått ett svar. Även syftet med uppsatsen är uppnått då det utan respondenterna 
förutsättningar och Uppdragsgivaren bakgrundsinformation inte är möjligt att besvara 
problemet. 
 

8.1 Rekommendationer till Uppdragsgivaren 
Rekommendationerna till Uppdragsgivaren blir således att sortera lastbärarna enligt följande; 
trailers skall stå mest tillgängligt, container skall stå näst mest tillgängligt, kylcontainers 
måste stå på för dem anvisad plats på grund av el-kopplingen, men de skall ha den tredje bästa 
platsen i depån. Växelflaken, vilka är den lastbärartyp som Uppdragsgivaren tror sig ha lägst 
frekvens av skall stå på den minst attraktiva platsen just på grund av dess frekvens och volym. 
Anledningen till rangordningens struktur beror på Uppdragsgivarens rangordning av vilken 
lastbärare de kommer att handha mest frekvent.  
 
Om det är så att trailers skickas frekventare med lastbil och omlastning endast sker från en bil 
till en annan och containrarna vanligtvis skickas mellan olika tågset så bör trailers stå närmast 
lastbilarna och containrarna stå närmast tåget. Det beror på att lastbäraren skall placeras nära 
den punkt där störst interaktion sker. Så rekommenderar respondenterna och samma sak går 
att tyda utifrån modellen. 
 
Fortsättningsvis kan analys av terminalområdet ske och syftet kan då vara att finna en mer 
specifik placering av lastbärarna samt sortera dem inom varje specifik lastbärargrupp.  
 

8.2 Förslag på fortsatta studier  
En fördjupad analys av sorteringen av lastbärarna på terminalområdet innehållande fler 
variabler skulle kunna leda till förfinade och mer precisa resultat. Vidare skulle en fördjupad 
analys av dessa resultat i kombination med relevanta modeller ge ännu mer underbyggda 
resultat. 
 
Vid fortsatta studier om sortering av lastbärarna bör lastbärarnas uppställningsyta analyseras. 
I uppsatsen har det nämnts att vissa lastbärare kan staplas på varandra i så kallade stackar, 
medan andra måste ställas en och en. Hur skall mönstret för dessa stackar se ut och hur skall 
de icke stapelbara ställas upp? En vanlig uppställning är fiskbensuppställning, men vad 
innebär den för ytan och för optimeringen av terminalen med avseende på godshantering? 
 
I en fortsatt studie skulle det kunna diskuteras huruvida företag kan tillåtas acceptera en sådan 
oordning bland tågvagnarna. Det finns stora pengar att spara på få dem sorterade i ”rätt” 
ordning. Något att fundera över är hur stora företag som exempelvis SKF och IKEA skulle 
ställa sig till problemet med fel- eller osorterade vagnar. Något säger mig att det inte skulle 
vara acceptabelt i deras värld. Vad mig anbelangar tror jag att Uppdragsgivaren i uppsatsen 
bör förhandla med dem som skickar tågseten så att de kan vara rätt sorterade redan från början. 
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Detta är frågor som behöver svar och eventuellt kan de också vidareutvecklas för att en 
fördjupad analys av terminaler skall kunna göras. 
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Bilaga 1: Enkät 
Undersökning om optimal lastbärarhantering 

Jag heter Sofia Sahlin och läser till civilekonom med inriktning mot handel och logistik vid 
Umeå Universitet. Vi hade nyligen telefonkontakt gällande min c-uppsats och undersökningen 
jag gör i samband med den. Jag är väldigt tacksam för att ni tar er tid att svara på dessa frågor! 
 
Jag garanterar er anonymitet och kommer att sammanställa enkäterna utan koppling till 
verken person eller företag.  
 
Fyll i svaren framför alternativen och skicka dem sedan tillbaka till mig. Har ni funderingar 
kring enkäten eller uppsatsen får ni gärna höra av er per telefon: 0730-400 741 eller via mail: 
sahlin_sofia@hotmail.com 
 
Tack! 
/Sofia Sahlin 
 
 
1. Vilka lastbärare handhar ni? 
(Sätt ett ”X” framför de alternativ som ni handhar. Flera val kan göras.) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 
 
2. Vilken lastbärare har högst frekvens hos er?  
(Skriv siffrorna framför alternativen. Rangordna 1=störst genomströmning, 4= minst 
genomströmning.) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 
 
3. Vilken lastbärare går snabbast att lasta/lossa i depån? 
(Rangordna 1=minst tid, 4= mest tid) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 
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4. Vilken lastbärare kräver minst yta i depån vid lastning/lagring/lossning? 
(Rangordna 1=minst yta, 4= mest yta) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 

 
5. Vilken lastbärare är mest lättillgänglig i depån?  
(Rangordna 1=mest tillgänglig, 4= minst tillgänglig) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 

 
6. Om ni fick göra om depåytan, vilken lastbärare skulle då ställas mest tillgängligt? 
(Rangordna 1=mest tillgänglig, 4= minst tillgänglig) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 

Varför?__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
7. Om ni skulle ha en annan sammansättning av frekvens på lastbärarna (fråga 2) än vad ni 
har i dag, hur skulle ni då placera lastbärarna i depån? 
(Rangordna 1=mest tillgänglig, 4= minst tillgänglig) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 

Varför?__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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8. Vilken lastbärare i depån sorterar ni efter frekvens? 
(Rangordna 1=sorteras mest, 4=sorteras minst) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 

Ingen 

 

9. Vilken lastbärare i depån sorterar ni efter storlek på enheten? 
(Rangordna 1=sorteras mest, 4=sorteras minst) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 

Ingen 

 

10. Vilken lastbärare i depån sorterar ni efter rederi? 
(Rangordna 1=sorteras mest, 4=sorteras minst) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 

Ingen 

 

11. Vilken lastbärare i depån sorterar ni efter destination? 
(Rangordna 1=sorteras mest, 4=sorteras minst) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 

Ingen 

 

 62



12. När sortering i depån skall göras, Vilken lastbärare styrs mest av körtid mellan depå och 
lastbil/tåg? 
(Rangordna 1=styrs mest, 4=styrs minst) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 

 
13. När sortering i depån skall göras, Vilken lastbärare styrs mest av körsträcka mellan depå 
och lastbil/tåg? 
(Rangordna 1=styrs mest, 4=styrs minst) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 

 
14. När sortering i depån skall göras, Vilken lastbärare styrs mest av frekvens på lastbäraren? 
(Rangordna 1=styrs mest, 4=styrs minst) 

Containers 

Trailers 

Växelflak 

Kylcontainers 

 

 

Stort TACK för er medverkan! 

/Sofia Sahlin 
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Bilaga 2: Sammanställning av enkätsvar 
 

1. Vilka lastbärare handhar ni? 
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers X X X X X 
Trailers X X X X X 
Växelflak X X X X X 
Kylcontainers X X X X X 
 
 
2. Vilken lastbärare har högst frekvens hos er?  
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers 1 1 1 1 1 
Trailers 2 2 2 2 3 
Växelflak 3 3 3 4 4 
Kylcontainers 4 4 4 3 2 
 
 
3. Vilken lastbärare går snabbast att lasta/lossa i depån? 
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers 1 1 1 1 1 
Trailers 3 3 3 4 4 
Växelflak 2 2 2 3 3 
Kylcontainers 1 1 1 2 2 
 
 
4. Vilken lastbärare kräver minst yta i depån vid lastning/lagring/lossning? 
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers 1 1 1 1 1 
Trailers 4 4 4 4 4 
Växelflak 3 3 3 2 3 
Kylcontainers 2 2 2 3 2 
 
1. Containers är stapelbara. Trailers är inte stapelbara och stora. Växelflak är inte stapelbara 
men oftast små. Kylcontainers är stapelbara men kräver speciell el-kopplingsplats. 
 
5. Vilken lastbärare är mest lättillgänglig i depån?  
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers 1 1 1 1 1 
Trailers 4 4 4 2 4 
Växelflak 2 2 2 3 3 
Kylcontainers 3 3 3 4 2 
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6. Om ni fick göra om depåytan, vilken lastbärare skulle då ställas mest tillgängligt?  
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers 1 1 1 1 1 
Trailers 2 2 2 3 3 
Växelflak 3 3 3 4 4 
Kylcontainers 4 4 4 2 2 
 
1. Det är rangordnat efter de lastbärare vi har mest av. 
2. På grund av frekvensen av de olika.  
 
7. Om ni skulle ha en annan sammansättning av frekvens på lastbärarna (fråga 2) än vad ni 
har i dag, hur skulle ni då placera lastbärarna i depån? 
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers      
Trailers      
Växelflak      
Kylcontainers      
 
1. Då skulle vi vilja placera dem så att de mest frekventa hade bästa placeringen såklart. 
2. Vi önskar för närvarande inte någon annan sammansättning.  
 
8. Vilken lastbärare i depån sorterar ni efter frekvens?  
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers    1 1 
Trailers     3 
Växelflak     4 
Kylcontainers     2 
Ingen X X X   
 
 
9. Vilken lastbärare i depån sorterar ni efter storlek på enheten?  
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers 1 1 1 1  
Trailers      
Växelflak      
Kylcontainers      
Ingen     X 
 
 
10. Vilken lastbärare i depån sorterar ni efter rederi? 
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers 1 1 1 1  
Trailers    4  
Växelflak 3 3 3 2  
Kylcontainers 2 2 2 3  
 
1. Alla sorteras på ägare till enheten. Alla sorteras lika mycket. 
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11. Vilken lastbärare i depån sorterar ni efter destination? 
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers 1 1 1 1  
Trailers 1 1 1 2  
Växelflak 1 1 1 3  
Kylcontainers 1 1 1 4  
 
1. Om destination är vilket fartyg/tåg lastbäraren ska ut med så sorteras alla lastbärare efter 
det förutom kylcontainers då de måste stå vid el-kopplingen oavsett destination. 
2. Inga över huvudtaget. Uppdelat på import, expert samt land och sjö, för alla enheter. 
 
12. När sortering i depån skall göras, Vilken lastbärare styrs mest av körtid mellan depå och 
lastbil/tåg?  
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers 1 1 1 1 4 
Trailers 1 1 1  1 
Växelflak 1 1 1  2 
Kylcontainers 2 2 2 2 3 
 
1. Se fråga 11 punkt 2 för resonemang. 
 
13. När sortering i depån skall göras, Vilken lastbärare styrs mest av körsträcka mellan depå 
och lastbil/tåg? 
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers 1 1 1  4 
Trailers 1 1 1  1 
Växelflak 1 1 1  2 
Kylcontainers 2 2 2  3 
 
1. Körtid/körsträcka är det inte tillräckligt stor skillnad på i vår hamn för att det ska påverka 
hanteringen, då vi har relativt små ytor och sträckor. 
 
14. När sortering i depån skall göras, Vilken lastbärare styrs mest av frekvens på 
lastbäraren?  
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Containers 1 1 1  1 
Trailers 2 2 2  3 
Växelflak 1 1 1  4 
Kylcontainers 3 3 3  2 
 
1. Containers som vi vet ska ut snart med bil t.ex. försöker vi ställa nära vår utlastning. 
Trailers är lite svårare att placera och hamnar ofta rätt långt ifrån utlastningen/expeditonen. 
Kylcontainers som sagt har en bestämd placering. 
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