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Sammanfattning 
Brister i Trafikverkets inköpsprocess och materialförsörjningsprocess har lett till att de uppsatta 

målen för Leveransprecision från leverantör, Leveransprecision till kund, Servicegrad till kund 

och Framförhållningsmått de senaste åren inte har uppnåtts. Det finns i dagsläget otydlighet i 

ansvar och beslutsvägar inom processerna, skillnader i arbetssätt i olika delar av landet samt ett 

stuprörstänk som resulterar i dålig samordning och samarbete. Dessa aspekter har bidragit till 

att Trafikverket har tagit beslut att de bör genomföras en översyn av hur dagens arbetssätt, roller 

och befattningar inom inköps- respektive materialförsörjningsprocessen ser ut. Detta så att 

effektivare processer kan skapas i framtiden. 

Syftet med examenarbetet är att identifiera problemområdena inom arbetssätt, roller och 

befattningar inom ramen för Trafikverkets inköps- respektive materialförsörjningsprocess för 

tekniskt godkänt järnvägsmaterial. För att nå bästa resultat delades studien upp i två steg. Först 

steget bestod av en omfattande kvalitativ studie i form av en intervjustudie med 41 medarbetare 

med olika befattningar som arbetar i de båda processerna samt observationer vid olika möten 

för att identifiera problemområdena inom processerna. Utifrån dessa problemområden 

genomfördes en litteraturstudie inom aktuella vetenskapliga teorier som mynnade ut i 

förbättringsförslag för att effektivisera processerna samt vilka nyckeltal som skulle ingå i 

nyckeltalsanalysen, det andra steget i studien. Nyckeltalsanalysen bestod av en kvantitativ 

studie i form av att analysera om samband mellan olika nyckeltal finns genom att beräkna 

korrelationen mellan nyckeltalen i Excel. För få en insyn i hur den privata sektorn arbetar med 

roller och befattningar genomfördes även en intervju med en Lean-konsult. 

De övergripande problemen som identifierades på den centrala funktionen Inköp och Logistik 

var bland annat brister i förståelsen för hela processflödet, vissa brister i gemensamt arbetssätt 

inom befattningarna, låg grad av utrymme för diskussion av förbättringsförslag i vissa enheter, 

vissa brister i samarbete och kommunikation inom och mellan processerna samt antalet 

befattningar på Leverans och Logistik. Utifrån dessa problemområden genomfördes en 

litteraturstudie inom flödesorienterad organisation, arbetsrutiner och arbetsmotivation, 

kommunikation samt självstyrande team. 

Resultatet från studien rekommenderar Trafikverket att först identifiera kunden i varje 

delprocess och därefter skapa befattningar och roller som stöttar processerna. 

Förbättringsförslagen innefattar även att få medarbetarna mer delaktiga i utvecklingsarbetet, 

skapa utrymme för förbättringsarbete, tydligare kommunikationsvägar samt ta beslut om ett 

mer standardiserat arbetssätt vilket kommer leda till effektivare processer. Två förslag på 

antalet befattningar på de olika enheterna har tagits fram. Studien visar däremot att tydligare 

befattningsbeskrivningar och antalet befattningar inte är den primära lösningen på de 

problemområden som identifierats på Inköp och logistik i denna studie. Dock kan införande av 

bland annat procentfördelning, ansvar om förbättringsarbete samt kommunikationsvägar i 

befattningsbeskrivningarna bidrar till effektivare processer. Nyckeltalsanalysen gav resultatet 

att fokus rekommenderas att läggas på de inre processerna för att öka chanserna att uppnå de 

uppsatta målen.  

Genomförande av förbättringsförslagen från denna studie kommer leda till bättre 

kommunikation och samarbete inom och mellan inköp- och materialförsörjningsprocess vilket 

i sin tur kommer bidra till effektivare processer så att Trafikverket ökar sin chanser att nå de 

uppsatta målen i framtiden.  



 

 

Abstract 
Deficiencies in Trafikverket's (The Swedish Transport Administration) purchasing and material 

supply processes has led to the goals of Delivery precision from the supplier, delivery to 

customers, service to customers and long-term planning measurement in recent years has not 

been achieved. There is an ambiguity in responsibility and decision-making within the 

processes, differences in the way of working in different parts of the country which results in 

poor coordination and cooperation. These aspects have led to that Trafikverket has decided to 

evaluate current way of working and roles and responsibilities in the purchasing and material 

supply processes in order to improve these processes.  

The purpose of this study is to identify problem areas in the way of working, roles and positions 

within the Trafikverket’s purchasing and material supply process for technically approved 

railway materials. The study was divided into two phases. The first phase consisted of a 

qualitative study in the course of an interview study with 41 employees in various positions 

involved in the both processes and observations at meetings to identify problem areas within 

the processes. Based on these problem areas, a literature review of relevant theories was 

conducted. The study resulted in improvement suggestions to streamline the processes as well 

as which KPIs would be included in the KPI analysis, the second phase of the study. The KPI 

analysis consisted of a quantitative study to examine to what extent there is a relationship 

between various KPIs by calculating the correlation between the KPIs in Excel. To get an 

insight into how it works with roles and positions in the private sector an interview with a Lean 

consultant was conducted. 

The overall problems identified at Trafikverket were among others; deficiencies in the 

understanding of the entire process flow, no decision of one way of working in the positions, 

not enough space to handle the proposed improvements, deficiencies in cooperation and 

communication within and between the processes and the number of positions in the 

departments Leverans and Logistic. Based on these problem areas, a literature study within the 

flow-oriented organization, work routines and work motivation, communication, and 

autonomous teams was conducted. 

The outcome of the study recommends Trafikverket to first identify the customer in each sub-

process and then create positions and roles supporting the processes. The improvement 

suggestions also include getting employees more involved in development work, creating room 

for improvement, clear communications path and take decisions in a more standardized way of 

working which will lead to more efficient processes. Two alternatives for the number of 

positions in the different departments have been developed, but clearer job descriptions and the 

number of positions is not the primary solution to the problem areas identified at Trafikverket. 

However, among other things the introduction of; percent distribution, responsibility for 

improvement and communication paths in the job descriptions will contribute to more efficient 

processes. The result of the KPI analysis showed that the internal processes have to be improved 

to increase the possibilities of achieving the goals. 

Implementation of improvement suggestions from this study will lead to better communication 

and cooperation within and between purchasing and material supply processes, which in turn 

would contribute to more efficient processes, leading to that Trafikverket will increase its 

possibilities to reach their goals in the future 
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1. Inledning 
Detta kapitel innehåller en inledande beskrivning av projektet samt examensarbetet syfte, 

mål och avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund 
Trafikverket ansvarar för byggande, drift och underhåll av Sveriges väg och järnvägar och 

organisationen är uppbyggd av flera centrala funktioner och verksamhetsområden. Den 

centrala funktionen Inköp och logistik har i uppdrag att förvalta, utveckla, genomföra och 

samordna Trafikverkets inköps- och upphandlingsverksamhet samt försörjning av tekniskt 

godkänt järnvägsmaterial. (Trafikverket, 2016a) 

Trafikverkets inköps- respektive materialförsörjningsprocessen skapades år 2010 – 2012 

och materialförsörjningsprocessen är i stort sett Trafikverkets logistikprocess men 

innefattar även kopplingar till teknik respektive underhålls- och investeringsverksamheten. 

Inköpsprocessen som bland annat är till för att vägleda arbetssätt för upphandlingar har 

tagit fram ett stort antal rutiner och roller, medan materialförsörjningsprocessen har varit 

mer fokuserad på att lösa problemen i vardagen då den prognostiserade mängden projekt 

för åren 2013, 2014 och 2015 har överstigits avsevärt. Detta tillsammans med att 

materialförsörjningsprocessen inte har formaliserats i den utsträckning som behövs har 

bidragit till att de uppsatta målen ej har uppnåtts de senaste åren. (Aldin, 2016) Tabell 1 

visar en översikt över mål Trafikverket har satt upp för tekniskt godkänt järnvägsmaterial 

från år 2011 till och med år 2018 för Leveransprecision från leverantör (LP. Lev), 

Leveransprecision till kund (LP. Kund), Servicegrad till kund (SG. Kund) och 

Framförhållningsmått, som innebär att beställningar av material från entreprenader ska ske 

med minst fyra veckors framförhållning. Tabell 1 visar även resultaten fram tills idag. 

Resultatet i tabell 1 visar att målen för LP. Lev, LP. Kund och SG. Kund endast uppnåddes 

år 2012 och 2013, se gröna/mörkare fällt.    

Det finns i dagsläget en otydlighet i ansvar och beslutsvägar inom processerna. Det finns 

skillnader i metoder i olika delar av landet och det finns även ett stuprörstänk som 

resulterar i dålig samordning och samarbete. Logistiken är inte tillräckligt integrerad i 

övrig verksamhet för att skapa förutsättningar för en effektiv försörjning till kunden vilket 

visar sig i tabell 1. (Aldin, 2016) Den höga arbetsbelastningen och bristen på ett 

strukturerat arbete har lett till att Materialservice de senaste åren har haft en sjukfrånvaro 

på 6,1% vilket är högre än den genomsnittliga vilken är 3,7% för centralfunktionerna enligt 

statistik från Trafikverkets HR-avdelning.  

 LP. Lev LP. Kund SG. Kund Framförhållningsmått 

År Mål Resultat Mål Resultat Mål Resultat Mål Resultat 

2011 - 88,5% 95% 94,0% 86% 85,9% - - 

2012 90% 90,7% 96% 94,6% 87% 88,8% - 17% 

2013 91% 92,9% 96% 96,0% 88% 91,4% - 19% 

2014 92% 86,1% 97% 94,0% 92% 90,2% - 22% 

2015 92% 83,9% 97% 94,5% 92% 88,1% 30% 18% 

2016 92% 88,8% 97% 95,8% 92% 88,2% 40% 27% 

 Mål Mål Mål Mål 

2017 93% 97% 92% 60% 

2018 93% 98% 94% 80% 
Tabell 1. Översikt över vilka mål för tekniskt godkänn tjärnvägsmaterial som varit uppsatta och resultatet för LP. Lev, 

LP. Kund, SG. Kund och Framförhållningsmått samt vilka mål som är satt för 2017och 2018. 
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Ovan nämnda aspekter har bidragit till att Trafikverket har tagit beslut att det bör 

genomföras en översyn av hur dagens arbetssätt, roller och befattningar inom inköps- 

respektive materialförsörjningsprocessen ser ut, så att effektivare processer kan skapas i 

framtiden. Det pågår ett övergripande arbete att se över befattningar och roller på hela 

Trafikverket och detta examensarbete en del av det projektet.  

1.2 Uppdragsbeskrivning  
Ta fram en förstudie som definiera ansvar och roller i inköp- respektive 

materialförsörjningsprocessen som ska leda fram till ett beslutsunderlag för att förbättra 

och effektivisera inköps- respektive materialförsörjningsprocessen. 

1.3 Syfte  
Syftet med examenarbetet är att identifiera problemområdena inom roller och befattningar 

samt arbetssätt inom ramen för Trafikverkets inköps- respektive 

materialförsörjningsprocess för tekniskt godkänt järnvägsmaterial för att därefter kunna 

besvara examensarbetets frågeställningar. 

1.3.1 Frågeställningar 

 Hur kan ett tydligare och effektivare arbetssätt uppnås inom Inköp och logistik som 

bidrar till effektivare processer? 

 Hur kan tydlighet i roller och befattningar bidra till att skapa bättre och effektivare 

arbetsprocesser som är resultatfokus för Trafikverket?  

 Finns det ett samband mellan att de uppsatta målen inte uppnås och arbetssättet på 

Trafikverket?  

 

1.4 Mål 
 Mål 1: Ta fram en nulägesanalys av roller och befattningar inom inköps – 

respektive materialförsörjningsprocessen genom att kartlägga: 

o Arbetsfördelning inom och mellan roller och befattningar. 

o Vilka kritiska aktiviteter så som exempelvis risker och kostnader det finns 

med dagens roller och befattningar. 

o Kommunikationen inom och mellan processerna.   
 

 Mål 2: Utifrån nulägesanalysen utveckla förbättringsförslag med beskrivning av 

kritiska aktiviteter, roller, befattningar och arbetsfördelningen inom inköps – 

respektive materialförsörjningsprocessen.  

 

1.4.1 Effektmål 

Effektmålen från examensarbetet är att en förbättrad och effektiviserad inköps – respektive 

materialförsörjningsprocess kommer att öka chanserna att uppnå dels de övergripande 

målen för Inköp och logistik men även de uppsatta målen för hela Trafikverket. 

Trafikverkets vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Då måste rätt 

saker levereras med rätt kvalitet i rätt tid till en rimlig kostnad. (Trafikverket, 2016) 

Materialservice har resultatmålet att leveransprecisionen av kritiska artiklar till kund ska 

vara 97% 2016 och 2017, se tabell 1. Ett av Trafikverket resultatmål är att antal 

förseningstimmar till följd av fel och händelser i järnvägsnätet ska genom åtgärder minska 

till högst 16800 timmar 2018, vilket prognostiseras att bli 24500 timmar 2016.  

(Trafikverket, 2016) För att dessa mål ska uppnås behövs en väl fungerande inköps- 

respektive materialförsörjningsprocess och därmed tydliga roller och befattningar samt ett 
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välfungerade samarbete inom och mellan de båda processerna vilket detta examensarbete 

kommer att bidra till.   

1.5 Avgränsning 
Inköp och materialförsörjningsprocessen inom tekniskt godkänt järnvägsmaterial innebär 

allt material som behövs för att anlägga och underhålla Sveriges järnvägar. Detta innebär 

att projektet inte kommer att beröra roller och befattningar som har hand om material till 

väg, vatten eller luftfart. Annat inköp som exempelvis material eller tjänster inom den 

centrala funktionen IT kommer inte att ingå i projektet.  

Nulägesanalysen ska inte innefatta en grundläggande analys av hur processerna är 

uppbyggda och inte gå in och analysera hela processflödet utan titta på roller, befattningar 

och ansvarsfördelning inom inköp och materialförsörjningsprocessen. Roller och 

befattningar i angränsande enheter så som Underhålla och Investering kommer att 

identifieras om behov uppstår men ingen djupdykning kommer att genomföras. De 

huvudsakliga förbättringsförslagen kommer ligga inom Inköp och logistik.  

Examensarbetet har en tidsbegränsning i form av att projektrapporten ska vara inlämnad 

till examinatorn vid Umeå Universitet senast den 29 maj 2016 och presenteras vid 

slutseminariet på Umeå Universitet den 3 juni 2016. 

1.6 Disposition  
För att skapa en översikt över hur rapporten är uppbyggd presenteras här en disposition. I 

nästkommande kapitel beskrivs olika forskningsmetoder och vilka av dessa metoder som 

valts att användas i examensarbete presenteras. I kapitel 3 kan läsas om Trafikverket och 

Inköp och logistiks verksamhet. Kapitel 4 och 5 beskriver hur intervjustudien och 

observationerna har gått till för att identifiera problemområden inom de båda processerna. I 

kapitel 6 diskuteras resultatet från resultatet från intervjustudie och observationerna för att 

sedan pressentara slutsatserna som dragits av intervjustudien och observationerna i kapitel 

7. 

Kapitel 8 presenterar de vetenskapliga teorier som förbättringsförslagen grundar sig på och 

i kapitel 9 går att läsa om de förbättringsförslag som rekommenderas. Den beräkning av 

nyckeltal som genomförts för att ta reda på om samband finns mellan olika parametrar kan 

läsas i kapitel 10. Rapporten avslutas med en sammanfattning av förbättringsförslagen i 

kapitel 11 och en slutsats i kapitel 12. Sist men inte minst kommer kapitel 13 som 

innehåller rekommendationer om vidare studier inom Trafikverket och Inköp och logistik.  

2. Metod 
Detta kapitel innehåller beskrivningar av olika forskningsmetoder och vilka av dessa 

metoder som valts att använda i examensarbete. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

examensarbetets reliabilitet och validitet. Syftet med kapitlet är att skapa en förståelse för 

projektets tillvägagångsätt, se figur 1 för överblick. 

2.1 Forskningssyfte 
Forskningssyfte beskriver på vilket sätt en studie kommer att genomföras och är en strategi 

för hur forskningsfrågorna kommer att besvaras. En studie kan vara deskriptiv, explanativ 

eller explorativ men en kombination mellan dessa tre olika perspektiv kan även 

förekomma. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009) 
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 Deskriptiv studie – I en deskriptiv studie finns 

en klar bild över vilket område eller ämne som 

data önskas samlas in. Syftet är att ta fram en 

aktuell föreställning av en person, situation eller 

händelse. (Saunders et al. 2009) 

 Explanativ/ Förklarande studie - Att 

identifiera och förstå olika sorters samband 

mellan variabler kallas explanativ studie och har 

som mål att se orsak-verkan-samband. En 

explanativ studie ska kunna svara på frågan ”vad 

händer om” (Saunders et al. 2009) 

 Explorativ studie - En explorativ studie innebär 

att ta reda på vilka problem som finns genom att 

ställa frågor, och se problem ut ett nytt 

perspektiv. Det är en bra metod att använda när 

det behövs en djupare förståelse av problemet 

och för att förstå vad det verkliga problemet är. 

(Saunders et al. 2009) Vid en explorativ 

intervjustudie analyseras intervjupersonens svar 

för att finna nya infallsvinklar och ny 

information inom området. (Kvale & Brinkmann, 

2014) En explorativ studie kan dels genomföras 

genom en litteraturstudie, dels genom 

intervjustudie med områdesexperter och dels 

genom djupintervjuer med berörda personer. 

(Saunders et al. 2009)  

 

2.1.1 Projektets forskningsstudie 

Syftet med examensarbetet är att hitta 

förbättringsåtgärder inom befattningar och roller så att 

arbetet i inköps- respektive 

materialförsörjningsprocessen ska fungera bättre i sin 

helhet. Detta ska i sin tur leda till att uppsatta mål får 

en större möjlighet att uppnås. Eftersom 

examensarbetet har i uppgift att finna relevanta 

problemområden är ett explorativt forskningssyfte med 

hjälp av intervjuer, observationer och litteraturstudie 

det mest givande tillvägagångssättet för att komma 

fram till ett bra resultat. Det andra steget i 

examensarbetet, efter att ha identifierat problemområden 

och förbättringsförslag, var att titta på vilka nyckeltal förbättringsförslagen kan påverka, se 

figur 1. Denna del gör att examensarbetet har inslag av en explanativ studie för att på ett 

konkret sätt kunna se vad så kallade ”mjuka” värden i verksamheten kan bidra med för att 

förbättra ”hårda” värden.  

2.2 Forskningsansats      
Steget efter beslut om forskningssyfte är att besluta vilken forskningsansats 

examensarbetet ska ha samt om det ska användas en kvantitativt eller kvalitativ 

forskningsmetod föra att genomföra studien (Saunders et al., 2009). Enligt Saunders et al. 

(2009) finns den induktiva forskningsansatsen och den deduktiva forskningsansatsen.  

Figur 1. En överblick av tillvägagångsättet för examenarbetet. 
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 Kvalitativ forskning – är en subjektiv forskningsform där insamlingsmetoden för 

data kan vara fokusgrupper, gruppintervjuer eller personliga djupintervjuer. Syftet 

är att söka efter icke-statistiska resultat och få en förståelse för varför, hur och vad 

som händer i en viss situation eller inom ett visst område (Saunders et al. 2009) 

 Kvantitativ forskning – är en mer objektiv forskningsform än kvalitativ forskning 

och syftar till att söka efter statistiska resultat genom att samla in numerisk data. 

Data analyseras med hjälp av statistiska och matematiska metoder (Saunders et al. 

2009) 

 Metodmixad forskning – Det förekommer ofta att en kombination mellan 

kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i studier. Metodmixad forskning 

(Mixed-method research) innebär att antingen används kvalitativa och kvantitativa 

insamlingsmetoder av data parallellt, eller antingen sker det efter varandra under 

studiens gång. Trots att båda metoderna används, analyseras kvalitativ data 

kvalitativt och kvantitativ data kvantitativt. Om en kvantitativ data analyseras med 

kvalitativa metoder eller tvärt om, då används istället metoden Modellmixad 

forskning (Mixed-model research) (Saunders et al. 2009) 

 Induktiv ansats – utvecklas teorier efter insamlingen av data har genomförts. 

Därefter kopplas de framtagna teorierna till vetenskaplig litteratur. Induktiv ansats 

passar vid insamling av kvalitativ data och är fördelaktig som metod när en 

förståelse för hur människor beter sig ska studeras. En induktiv ansats är även mer 

flexibel än en deduktiv ansats och har synen att forskaren är en del av 

forskningsprocessen. (Saunders et al. 2009) 

 Deduktiv ansats – en tydlig teoretisk ställning utvecklas innan insamlingen av data 

sker. Hypoteser, exempelvis en relation mellan två variabler, sätts upp och testas 

mot empiri. Med hjälp av vetenskaplig litteratur utvecklas hypotesen till en teori 

som sedan testas med empirisk data. Deduktiv ansats passar vid insamling av 

kvantitativ data och har en klar och tydlig struktur som inte bör rubbas (Saunders et 

al. 2009) 

 

2.2.1 Projektets forskningsansats  

För att finna vilka problemområden som existerar inom de båda processerna kopplat till 

befattningar och roller togs beslut om att bästa tillvägagångssätt var med hjälp av en 

kvalitativ forskningsmetod genomföra en intervjustudie med berörda personer tillsammans 

med observationer. Detta för att skapa en så bred och verklighetstrogen blid av området 

som möjligt och för att kunna upptäcka idéer, insikter och åsikter från de som arbetar i 

befattningarna i vekligheten. Efter att data samlats in genom kvalitativa metoder 

analyserades det med kvalitativa analysmetoder så att problemområden kunde 

identifierades. Först därefter kunde beslut tas om vilka vetenskapliga teorier dessa 

problemområden går att koppla till. Genom litteraturstudien togs förbättringsförslag fram 

som kan bidra till att problemområdena kan lösas. Detta tillvägagångsätt gör att 

examenarbetet har en induktiv ansats.   

Nästa steg i studien var att utifrån förbättringsförslagen identifiera vilka mål och nyckeltal 

som kan förbättras genom att förbättringsförslagen införs i verksamheten. Kvantitativ data 

samlades in och beräknades med matematiska metoder för att testa om samband mellan 

olika parametrar existerar. Denna del av examensarbetet är kvantitativ och har en deduktiv 

ansats, vilket gör att examensarbetet är en Metodmixad forskning som främst har en 

induktiv ansats men med inslag av en deduktiv ansats.  
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2.3 Forskningsstrategi  
Enligt Saunders et. al. (2009) finns det sju olika strategier att genomföra en studie på; 

experiment, enkät, fallstudie, aktionsforskning, grundad teori (Grounded Theory, GT), 

etnografi och arkivforskning. Alla forskningsstrategier kan användas oberoende om studien 

är explanativ, explorativ eller deskriptiv utan valet av forskningsstrategi beror på om har 

studien har induktiv eller deduktiv ansats (Saunders et al. 2009). 

 Grundad teori – är en bra strategi för att förstå och förklara beteenden som sker i 

verkligheten och kan ses som att teorier utvecklas och tas fram utifrån insamlat 

data. Därefter kopplas dessa teorier till vetenskaplig litteratur. GT är en bra strategi 

att använda sig av när studien har en induktiv ansats. (Saunders et. al. 2009) 

 Fallstudie – studeras områden djupgående i deras verkliga miljö och besvarar 

frågorna ”hur” och ”varför”.  Datainsamlingen i en fallstudie kan bland annat ske 

genom observationer, intervjuer och dokumentanalys och resultatet kan säkerställas 

med hjälp av triangulering. Triangulering innebär att minst två källor oberoende av 

varandra används för att styrka uppgifterna. (Saunders et. al. 2009) 

 

2.3.1 Projektets forskningsstrategi 

För att kunna komma fram till förbättringsförslag inom arbetssätt, befattningar och roller 

kopplade till materialförsörjningsprocessen och inköpsprocessen på Trafikverket har i 

första steget en GT använts och i andra steget en fallstudie använts. Detta för att nå bästa 

resultat. GT är en lämplig strategi att använda då examensarbetet till största del har en 

induktiv ansats men som kombineras med en deduktiv i och med intervjustudien och 

därefter nyckeltalsanalysen. För att skapa en så bred och verklighetstrogen bild som 

möjligt av hur det ser ut i dagsläget måste frågor och observationer ske hos de som arbetar 

i processerna i praktiken. Både GT och fallstudie sker i verklig miljö och är därmed 

lämpliga strategier att använda. Fallstudien kommer även in i och med att intervjuer, 

litteratur och observationer har varit grunden för att besvara frågan hur processerna kopplat 

till arbetssätt, befattningar och roller kan effektiviseras.  

2.4 Datainsamling 
Insamling av data kan antingen var primär eller sekundär och kan bara ses som 

forskningsmaterial om data systematiskt tolkats och samlats in. (Saunders et. al. 2009) 

 Primärdata – samlas oftast in genom enkäter, observationer och intervjuer och 

samlas in för att reda ut det specifika problemet (Saunders et al., 2009). 

 Sekundärdata – har samlats in tidigare av andra personer för något annat syfte och 

kan delas in i enkätbaserad sekundärdata, dokumentär sekundärdata och 

sekundärdata med multipla källor (Saunders et al., 2009). 

2.4.1 Projektets datainsamling 

Examensarbetet har som nämnts tidigare använt sig av insamling av primärdata i form av 

intervjuer och observationer för att skapa en så verklighetstrogen bild som möjligt över 

problemområdet. Sekundärdata har i första hand varit i form av litteraturstudie av tryckta 

vetenskapliga artiklar och kurslitteratur inom de berörda vetenskapliga teorierna. De 

vetenskapliga artiklarna är först och främst tagna från Umeå universitetsbibliotek databas. 

Även interna kvantitativa och kvalitativa dokument från Trafikverket samt 

internettbaserade källor har används i insamlingen av data.  
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2.5 Intervjuteknik 
I detta avsnitt tas forskning om intervjutekniker upp samt hur intervjuerna kan 

transkriberas och analyseras på ett bra sätt. Hur utvecklingen av intervjuunderlaget, 

genomförande, transkribering och analysen av intervjuerna för examensarbetet har gått 

till kan läsas i kapitel 4. Intervjustudie.  

Enligt Saunders et al. (2009) finns det tre olika intervjutekniker: strukturerad intervju, 

ostrukturerad intervju och halvstrukturerad intervju. Vid den strukturerade intervjun är 

frågorna bestämda i förväg och alla intervjuobjekt får svara på samma frågor i exakt 

samma ordning, medan den ostrukturerade intervjun är mer informell och bygger på ett 

öppet samtal där frågor ställs eftersom. En halvstrukturerad intervju innehåller teman och 

frågor som ska tas upp under intervjuns gång men intervjun anpassas mer efter 

intervjuobjektet. Vid en deskriptiv studie används i huvudsak strukturerade intervjuer 

medan vid en explorativ studie används ostrukturerade intervjuer mest följt av 

halvstrukturerade intervjuer. Explanativa studier är där halvstrukturerade intervjuer 

förekommer mest men även strukturerade intervjuer används. (Saunders et al., 2009) 

Eftersom examensarbetet har ett kombinerat explorativt och explanativa syfte är den 

halvstrukturerade intervjun den bäst lämpade intervjutekniken för denna studie. Därmed 

beskrivs den halvstrukturerade intervjun mer ingående i nästkommande avsnitt.  

2.5.1 Den halvstrukturerade intervjun  

Gillman (2008) hävdar att den halvstrukturerad intervju är bland de bästa 

intervjuteknikerna att använda sig av då den innehåller flexibilitet samtidigt som det finns 

en struktur vilket gör att intervjun ger bra och kvalitetssäker data. En halvstrukturerad 

intervju innebär följande:  

 Samma frågor ställs till alla som ingår i studien. 

 För att se till att frågorna får rätt ämnesfokus utvecklas frågorna under en process. 

 Följdfrågor används för att se till att de förutbestämda områdena täcks in.  

 Intervjutiden är ungefär den samma för varje intervjutillfälle.  

 Frågorna är öppna.  

 Sonderade frågor används. (Gillhamn, 2008) 

 

Innan intervjustudien kan börja behövs ett väl genomarbetat intervjuunderlag. Första steget 

är att utveckla frågorna, då är det fördelaktigt att göra en sammanställande lista på de 

frågor som är aktuella att ha med. Därefter ska en organisering av frågorna genomföras så 

att frågornas ordning och innehåll stämmer. Genom att be andra personer om en åsikt och 

förslag på frågor skapas bredare vyer och ett bättre material. Nästa steg är att förbättra 

frågornas formulering och format. Genom att undvika sammansatta frågor blir det enklare 

för intervjupersonen att ge ett fokuserat svar. (Gillhamn, 2008) 

För att få fram ett så bra resultat som möjligt från intervjuerna är det viktigt att genomföra 

testning och en pilotstudie. Innan testningen är det en fördel att visa och diskutera frågorna 

med en handledare eller kollega inom området. Testningen är en början på den riktiga 

intervjun, ansikte mot ansikte, där frågor ställs till den typ av person som kommer att ingå i 

forskningsgruppen men som inte är medlem i guppen som kommer att användas i 

huvudstudien. I inledningen av testintervjun ska det klart och tydligt läsas upp att man har 

en del frågor som ska testas men att alla inte kommer att användas i slutändan. Be om 

testpersonens kommentarer och åsikter om frågorna. Genom testpersonernas åsikter och 

respons kommer det tydligt fram vilka frågor som var bra och vilka som var sämre 

formulerade eller överflödiga. (Gillhamn, 2008)  
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Nästa steg är att genomföra pilotstudien vilken innefattar det intervjuunderlag som är tänkt 

att användas i den slutliga intervjun och de som deltar de som är tänkta att delta i 

huvudstudien. Efter pilotstudien är tanken att bara små ändringar ska göras i 

intervjuunderlaget. (Gillhamn, 2008) 

För att genomföra en halvstrukturerad intervju på det mest givande sätt finns det enligt 

Gillhamn (2008) fem steg att följa: 

1. Förberedelsefasen - som äger rum innan intervjun. Det är effektivt att tillmötesgå 

de som ska intervjuas. Att tiden och platsen för intervjun passar intervjuobjektet 

och att information och kontaktuppgifter är tydliga. Detta sänder ut ett 

professionellt budskap och påverkar intervjuobjektets inställning till intervjun. Att 

inspelningstekniken och att rummet är bra är även viktigt att förbereda. 

2. Den inledande kontakten - största delen social. Vara trevlig och tillmötesgående. 

3. Orienteringsfasen - intervjupersonen pekas i rätt riktning. Informera om vad syftet 

är med intervjun och vad den ska användas till. Förklara hur inspelningen kommer 

att gå till och vad som gäller. Ge intervjupersonen utrymme för att ställa frågor om 

något är oklart. 

4. Den substantiella fasen – själva intervjun utförs. Här är det viktigt enlig Saunders 

et al. (2009) att den som intervjuar försöker undvika att vara partisk för att ett så 

verklighetstroget resultat som möjligt ska tas fram. 

5. Avslutningsfasen - delvis social och delvis kognitiv och sammanfattande. Här finns 

utrymme för att fylla i luckor och fråga intervjupersonen om den vill tillägga något. 

(Gillhamn, 2008) 

 

2.5.2 Transkribera intervjun  

När insamling sker av kvalitativ data genom intervjuer är det en fördel att använda sig av 

ett inspelningsverktyg istället för att anteckna allt intervjuobjektet säger för hand eller via 

en dator. Dels för att inte missa något viktigt eller misstolka något som intervjuobjektet 

säger och dels för att skapa ett mer avslappnat samtal mellan intervjuobjektet och personen 

som intervjuar. Detta leder i sin tur till ett bättre resultat. (Gillhamn, 2008; Saunders et al., 

2009) Inspelningen behöver då transkriberas och det finns några grundregler att förhålla 

sig till när det kommer till att transkribera en inspelad intervju: 

 Transkribera så fort som det går efter genomförd intervjun, helst dagen efter. – Då 

är intervjun färsk i minnet och det går lättare att minnas små detaljer. Lärdomar kan 

även tas med från en intervju till nästa.  

 Var realistisk angående tidsåtgången för att transkribera – det tar lång tid att 

transkribera. En timmes lång intervju tar troligtvis inte mindre än totalt sex timmar. 

 Identifiera inspelning och transkriptioner tydligt – ange alltid datum och namn. 

(Gillhamn, 2008) 

Allt det som sägs av både intervjupersonen och av intervjuaren ska skrivas ner med olika 

stilar så att det är enkelt att urskilja vem som har sagt vad. (Gillhamn, 2008) 

2.5.3 Analysera intervjun 

Nästa steg är att analysera och dra slutsatser av de transkriberade intervjuerna. Ett väl 

beprövat sätt att summera och analysera kvalitativa intervjuer på är att i flera steg skapa 

olika kategorier utifrån materialet, en så kallad kategoriserande innehållsanalys. (Gillhamn, 

2008; Saunders et al., 2009) Eftersom examensarbetet i huvudsak använder grundad teori 

som forskningsstrategi tas Saunders (2009) sätt att genomföra kategorikodning av en GT 

studie upp här. 
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Första steget är Öppen kodning vilket innebär att sätta samma märkning, i form av 

nyckelord eller siffra, på det data som har samma betydelse och innehåll i 

transkriptionerna. Kategorier bildas. Nästa steg är Axiell kodning som är en process att 

identifiera samband och relationer mellan kategorierna som togs fram från den öppna 

kodningen. När kategorierna sedan är kategoriserade i huvudgrupper delas huvudgrupperna 

in i heuristisk ordning och underkategorier bildas. Sista steget av innehållsanalysen är 

Selektiv kodning vilket innebär att bland de kategorier och underkategorier som växt fram 

under den axiella kodningen ska nu ett mönster och problemområden hittas och teorier kan 

utvecklas. (Saunders et al., 2009) 

2.6 Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet innebär att mätningarna som genomförts i studien har en stabilitet vilket 

betyder att om mätningarna upprepas ska de ge samma resultat. Det som kan påverka en 

studies mätnoggrannhet är att intervjuobjekten kan svara olika beroende på humör eller dag 

i veckan eller att dom är partiska åt något håll. Andra saker som kan påverka reliabiliteten 

är hur personen ställer frågorna och även att forskningsämnen väljs partiskt. (Saunders et 

al., 2009) Det kan även förekomma reliabilitet i hur forskaren transkriberar inspelade 

intervjuer. Trots att samma inspelning lyssnas på läggs tolkningar och ordval in av 

forskaren i den nedskrivna transkriptionen och en liten skillnad mellan två olika personer 

som transkriberar intervjun påträffas. (Kvale & Brinkmann, 2014) 

Med validitet menas att det resultat som studien kommer fram till verkligen är det som 

studien har genererat och att studien har tittat på det som var tänkt från början. Validitet 

kan dels vara intern och dels extern. Intern validitet tittat på hur samband påverkas och 

extern validitet tittar på om resultatet från studien kan appliceras på andra verksamheter. 

(Saunders et al., 2009)  

2.6.1 Projektets reliabilitet och validitet 

Examensarbetet genomfördes på Trafikverket vilket innebär att det inte finns någon 

verksamhet i Sverige som är den samma. Dock är ämnet om hur arbetssätt, befattningar 

och roller kan påverka en verksamhets effektivitet aktuellt i alla verksamheter, stora som 

små. Därför bör slutsatserna från studien vara aktuella och tankesätten vara applicerbara i 

många olika sorter organisationer och verksamheter. Speciellt i större hierarkiska och 

statliga organisationer.  

För att stärka examensarbetets reliabilitet och validitet har tid lagts ner på att studera hur en 

bra intervju ska genomföras så att förutsättningarna för att få fram det som intervjuerna är 

ämnat för verkligen fås fram. Genom dessa studier har tekniker om hur bland annat 

partiska frågor kan undvikas tagit upp. Det finns en viss instabilitet i reliabiliteten då bara 

en person har genomfört transkriberingen av intervjuerna men på grund av upplägget av 

examenarbetet fanns ingen bättre lösning. I åtanke finns att intervjuobjektet kan vara 

praktiska eller haft en sämre dag just vid intervjutillfället men 41 intervjuer har minimerat 

den risken för svag reliabilitet. Genom att det har ingått 41 intervjuobjekt i studien och 

därmed många olika synvinklar analyserats har risken för att slutresultatet inte genererat de 

aktuella problemen i verksamheten minimerats. Även observationer och litteraturstudien 

stärker studiens reliabilitet och validitet. En bred och bra bild över verksamheten och 

problemområdet har skapats genom intervjuerna och observationerna samt genom 

trafikverkets intranät. Tabell 2 visar en sammanfattning över examensarbetets metodik.  
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Metod Inriktning på projektet 

Forskningssyfte Explorativ och Explanativ 

Forskningsansats 
Främst en kvalitativ forskning med induktiv ansats, men med inslag 
kvantitativ forskning och deduktiv ansats. Metodmixad forskning. 

Forskningsstrategi Grundad teori (GT) tillsammans med fallstudie 

Datainsamling 
Halvstrukturerade intervjuer, observationer, kvantitativ 
datainsamling av nyckeltal samt litteraturstudie.  

Tabell 2. Sammanställning av examensarbetets metodik. 

3. Trafikverket  
I detta kapitel presenteras Trafikverkets och Inköps och logistiks verksamhet övergripande. 

Även hur arbetet med processer, befattningar och olika team går till tas upp.  

Trafikverket bildades den 1 april 2010 och är en sammanslagning av tidigare Banverket, 

Vägverket, Rikstrafiken, Rederinämnden, SIKA (Statens institut för 

kommunikationsanalys) samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen. Trafikverkets har ca 6500 anställda och har i uppgift att långsiktigt 

planera transportsystem för sjöfart, luftfart, järnvägstrafik och vägtrafik. Trafikverket 

ansvarar även för byggande, drift och underhåll av de statliga järnvägarna och vägarna. 

Huvudkontoret ligger i Borlänge och regionkontoren ligger i Kristianstad, Göteborg, 

Eskilstuna, Stockholm, Gävle och i Luleå. (Trafikverket, 2016a) 

Figur 2 visar hur Trafikverkets organisation är uppbyggd och det är inom centrala 

funktionen Inköp och logistik som detta examensarbete kommer att genomföras. 

(Trafikverket, 2016b) 
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Färjerederiet

 

Sweroad

 

Trafikverkets museer

 

Förvaltning av 

järnvägsfordon

 

Resultatenheter

Investering

  

3.1 Inköp och Logistik 
Inköp och logistik har i uppdrag att förvalta, utveckla, genomföra och samordna 

Trafikverkets inköps- och upphandlingsverksamhet samt försörjning av tekniskt godkänt 

Figur 2. Trafikverkets organisation. Inom Inköp och Logistik är centralfunktionen examenarbetet verkar inom, se gul. 
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järnvägsmaterial. (Trafikverket, 2016c) Detta innebär att Inköp och logistik har ansvar att 

leverera följande funktioner: 

 Avtalsförslag för entreprenadupphandlingar 

 Avtalsförslag för inköp av varor och tjänster 

 Trafikverkets ramavtal 

 Avtal för el  

 Försörjning av tekniskt godkänt material 

 Trafikverkets inköpstidsplan.  

 

Inköp och logistik har även ansvar för stödprocesserna ”Materialförsörja” och 

”Genomföra upphandling”. Detta innebär att se till att Trafikverket skapar den största 

möjliga nyttan för pengarna genom att genomföra bra affärer. Detta ska göras genom att ge 

affärsstöd, ange förutsättningarna samt att hjälpa andra delar av organisationen inom 

materialförsörjning och inköp. Inköp och logistik ska bland annat utveckla, effektivisera 

och förenkla trafikverkets inköpsprocesser, materialförsörjningsprocesser och affärsformer. 

(Trafikverket, 2016c) 

Inköp och logistik är uppdelat i huvudområdena; Inköpsutveckling, inköp av Varor och 

tjänster, Materialservice, Inköp av entreprenader samt Avropsfunktionen. Inköp är i sin tur 

uppdelat i Syd, Väst, Öst/Stockholm, Mitt och Nord, se figur 3. I figur 3 visas även de 

olika befattningarna som finns under varje enhet, se de gula rutorna i figur 3. Varje enhet 

som är en blå ruta i figur 3 har en tillsatt enhetschef. (Trafikverket, 2016c) 

De flesta medarbetarna under Varor och tjänster har sin utgångspunkt i Borlänge. Det är 

de kvalificerade inköparna i varor och tjänster som köper upp tekniskt godkänt 

Figur 3. Karta över enheterna och befattningar på Inköp och logistik. De blå rutorna är chefer och de gula är 

befattningarna. (Trafikverket, 2016c) 
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järnvägsmaterial, rälsnära tjänster, el, icke entreprenad tjänster, indirekta varor och IT-

system. (Trafikverket, 2016c) 

De olika inköpsenheterna sitter utspridda i landet och ansvarar för att ta fram avtalsförslag 

för entreprenader och tjänsteupphandlingar. Det är entreprenaderna som tillsammans med 

en projektgrupp från Trafikverket utför de projekt som Trafikverket har i uppdrag att 

utföra. Avropsfunktionen ansvarar för avrop av ramavtal på Trafikverket. (Trafikverket, 

2016c) 

Materialservice har sitt centrallager i Nässjö och verksamheten ska bedrivas likt en 

företagsorganisation med konkurrensneutrala villkor och ansvarar för att leverera material 

till lägsta möjliga kostnad under hela järnvägsanläggningen livslängd. Detta även med så 

hög servicegrad och leveransprecision som möjligt. (Trafikverket, 2016c) 

Enheten Inköpsutveckling har i uppgift att effektivisera verksamheten inom inköp och 

upphandling samt att generera strategier över hur försörjningen av tekniskt godkänt väg- 

och järnvägsmaterial till anläggningar inom Trafikverket kan bli så effektiv som möjlig. 

(Trafikverket, 2016c) 

3.2 Befattningar och roller 
Befattningar och roller används inom Trafikverket för att koppla medarbetare till 

arbetsuppgifter och kraven som ställs på utförandet av dess arbetsuppgifter. Chefen och 

medarbetaren ska tillsammans utforma en mer specifikt arbetsbeskrivning för 

medarbetaren. (Trafikverket, 2015a) 

En befattning är en sammansättning av arbetsuppgifter, med befogenheter och 

ansvarområden som är kopplat till medarbetarens anställning. En roll är en 

sammansättning av arbetsuppgifter som är kopplade till en speciell situation, precisa krav 

eller gemensamma arbetssätt som inte ligger inom sin befattning. 

Befattningsbeskrivningarna och rollbeskrivningarna ska innehålla beskrivningar av rollens 

eller befattningens arbetsuppgifter, ansvar, formella krav och icke-formella krav samt 

befogenheter. Beskrivningarna ska även innehålla underlag för befattningsvärdering. 

(Trafikverket, 2015a) 

Riktlinjerna är att befattningar ska användas som utgångspunkt och att roller ska användas 

som komplement. Medarbetare med olika befattningar kan ha samma roller. En 

medarbetare kan bara ha en befattning men kan ha flera olika roller. Se exempel på en 

befattningsbeskrivning i bilaga 1. (Trafikverket, 2015a) 

3.3 Kategoriteam och Leverantörsteam 
För att skapa ett bättre samarbete inom Inköp och logistik prioriteras det nationella 

samarbetet högt men samtidigt att en bra relation till beställarna upprätthålls genom att ha 

leverantörsteam, kategoriteam och nationellt koordineringsansvar. (Trafikverket, 2016c) 

Leverantörsteam innebär ett samarbete mellan utpekade leverantörer och anställda på 

Trafikverket. (Trafikverket, 2016c) Syftet med leverantörsteam är att se till att 

leveranserna på befintliga kontrakt fungerar, se om det finns möjligheter att utveckla och 

förbättra leverantörens produktivitet och leveranssäkerhet, samt att skaffa en bättre relation 

med leverantören och på så sätt höja affärsmässigheten. Med hjälp av leverantörsteam och 

leverantörsansvarig ska kommunikationen med leverantörerna bli tydligare och mer 

sammanhållen, se figur 4. (Trafikverket, 2016d) 
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Figur 4. Illustration över hur skillnaden mellan kommunikation utan koordinering och kanaliserad kommunikation mot 

leverantör ser ut med hjälp av leverantörsteam. (Trafikverket, 2016d) 

Kategoriteam består av en grupp medarbetare som har olika kunskaper om de olika 

tjänsterna eller produkterna som ingår i kategorin. Genom att skapa ett tvärfunktionellt 

arbete bredvid det vanliga linjearbetet är tanken att skapa kostnadsbesparingar inom 

kategoriteamets område samt förbättra kvalité och effektivisera arbetssätt. Det finns en 

kategoriteamsprocess att följa vid framtagandet av ett nytt kategoriteam och 

kategoriteamstrategi. Kategoriteam ska bestå en blandning av tekniker, kvalificerade 

inköpare, materialplanerare med flera. Allt för att skapa ett bra samarbete så att rätt 

material köps in. Det är inköpsrådet som har ansvaret för att godkänna uppstarten av nya 

kategoriteam samt att se till att kategoriteamet får de resurser som behövs. (Trafikverket, 

2014a; Trafikverket, 2016e) 

Inköpsrådet är en sammansättning av personer från de centrala funktionerna Juridik och 

planprövning och Inköp och logistik samt verksamhetsområdena Underhåll, Planering, 

Stora projekt och Investering. Förutom att godkänna etablering av nya kategoriteam har 

inköpsrådet i uppgift att bereda större upphandlingar inför generaldirektör och styrelse, 

samt att genomföra beredning av strategiska frågor inom bland annat upphandling inför 

beslut hos respektive VO/CF. (Trafikverket. 2016c) 

3.4 Processer 
Trafikverkets arbete är uppbyggt av olika processer för att på effektivast sätt nå de mål och 

resultat som har satts upp. Processerna är uppdelade i; Styrprocess Leda och styra, 

Huvudprocesser samt Stödprocesser.  

Styrprocessen Leda och styra visas i bilaga 2 och består av planering både strategiskt och 

av verksamheten samt att följa upp, utvärdera och agera. (Trafikverket. 2016f) 

Huvudprocesserna är till för att styra Trafikverkets arbete som ska generera att näringslivet 

och medborgarna, dvs. slutkunderna, ska ha möjlighet att planera och genomföra de 

transporter och resor som de har behov av. Det finns en funktionell ansvarig som ansvarar 

för varje huvudprocess och dess styrande dokument som utgör ett stöd i det dagliga arbetet 

för medarbetarna. Huvudprocesserna är Planera åtgärder, Planera trafik, Underhålla, 

Investera, Genomföra förarprov samt att Trafikleda och Trafikinformation, se bilaga 2. 

(Trafikverket, 2016g) 

Stödprocesserna är främst framtagna för att vägleda medarbetarna i Trafikverket och har i 

syfte att beskriva det arbetssätt som styr- och huvudprocesserna behöver som stöd för att 

fungera. Även varje stödprocess har en funktionellt ansvarig. Det finns 14 stödprocesser 

och Genomföra inköp och upphandlingar och Materialförsörja är två av de som kommer 

användas i detta examensarbete. (Trafikverket, 2016h) 
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3.4.1 Inköpsprocessen 

Stödprocessen Genomföra inköp och upphandling består av delprocesserna Stödja 

upphandlings strategiskt och inköpsprocessen. Inköpsprocessen är till för att vägleda att 

upphandlingar och inköp sker med ett gemensamt arbetssätt och till en så låg kostnad som 

möjligt. Inköpsprocessen är uppdelad i Analysera och Planera, Upphandla och Tillämpa 

samt Följa upp och återkoppla som är avslutningsfasen. Processen har även Tollgates (TG) 

som identifierar objekt in och objekt ut till de olika delprocesserna. Se hela 

inköpsprocessen i bilaga 3. (Trafikverket, 2016i) Beskrivning av inköpsprocessen: 

 TG0- Objekt in i form av att ett behov av upphandling uppstår. För tekniskt 

godkänt järnvägsmaterial kommer oftast detta behov från tekniker i form av en 

specifikation av antingen en färdig produkt som redan finns på marknaden eller ett 

behov av en produkt som någon leverantör måste börja producera. Behovet kan 

även komma från Inköp och logistik, kategoriteam eller andra enheter inom TRV.  

 Analysera – här ska upphandlingens förutsättningar för produkten analyseras. Här 

kommer kategoriarbetet in.  

 TG1- Objekt ut från Analysera är en färdig analys och avtalsform är beslutad som 

då blir objekt in i planeringsfasen.  

 Planera – här ska inköparen/ kvalificerade inköpare stötta beställaren genom att 

planera, analysera och ta fram strategier om hur upphandlingen ska genomföras. 

 TG2 – Objekt ut från Planera är en upphandlingsstrategi som blir objekt in i 

Upphandla.   

 Upphandla – i detta steg skapas förfrågningsunderlag med hjälp av IT-stöd och 

olika inköpsmallar. Steget innefattar annonsering och utvärdering av olika anbud 

tills att kontraktet är påskrivit och därmed upphandlingen avslutad. Detta steg är 

kvalificerad inköpares huvudsakliga arbete. 

 TG3 – objekt ut från Upphandla är tecknat avtal som går in i steget Tillämpa.  

 Tillämpa – i detta steg beskrivs vad som händer efter tecknat kontrakt. 

 TG4 – objekt ut från Tillämpa är utförd leverans och reglerat kontrakt som blir 

objekt in i det sista steget i processen, Följa upp och återkoppla. 

 TG5 – är beslut om fallet är så att leverantörsåtagandet måste avlutas och ny 

upphandling måste ske eftersom det inte fungerade under tillämpning.  

 Följa upp och återkoppla – här är syftet att gå igenom genomförda kontrakt och 

se hur exempelvis leverantörer har skött leveransprecision eller kostnader för utfört 

arbete. Objekt ut är återkoppling som sedan tas med i kategoriteamsarbetet inför 

nästa upphandling av produkten. Inköparen/Kvalificerad inköpare och beställaren 

är delaktig i detta steg samt för tekniskt godkänt järnvägsmateriel är även 

Materialservice delaktig i utvärdering av leverantör.  

 (Trafikverket, 2016i) 

3.4.2 Materielförsörjningsprocessen 

Stödprocessen Materialförsörja ska beskriva flödet av material till Trafikverkets 

entreprenader inom bygg och underhåll. Processen har i syfte att se till att tekniskt godkänt 

järnvägsmaterial levereras med rätt tillgänglighet och kvalitet till så låg kostnad som 

möjligt till entreprenörerna. De som är delaktiga i processen är de som arbetar med 

tekniskt godkänt material på något sätt, dvs. kvalificerade inköpare och alla befattningar på 

Materialservice. Materialförsörjningsprocessen berör även tekniker och projektledare på 

Underhåll, Investering och Stora Projekt. (Trafikverket, 2016j) 

Materialförsörjningsprocessen består av delprocesserna, Utforma materialförsörjning och 

upphandla, Planera försörjning av material via Materialservice samt Hantera order och 

leverera material, se bilaga 4 för mer detaljerade illustrationer av delprocesserna. 
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(Trafikverket, 2016j) Processen startar genom att underhåll eller IT ställer krav om en ny 

eller befintlig produkt samt att Investering och Underhåll har ett materielbehov eller behov 

av transporttjänster. Det som processen slutligen levererar är bland annat material och 

transporttjänster, materialkatalog samt avtal och kontrakt. (Trafikverket, 2016j) 

 Objekt in i Utforma materialförsörjning och upphandla är krav på en befintlig eller 

ny produkt.  

 Utforma materialförsörjning och upphandla har i syfte att skapa förutsättningar 

för att de operativa delarna i materialförsörjningsprocessen samt att 

förbättringsarbete drivs utifrån strategin för materialförsörjning. Det ingår bland 

annat att hantera försörjningsplan, identifiera begagnadmaterial, underhålla 

materialkatalog, upphandla som ingår i inköpsprocessen.  

 Objekt in i Planera försörjning av material via Materialservice är returer, 

reklamation samt behov av material och transporttjänster.  

 Planera försörjning av material via Materialservice har i syfte att se till att 

försörjningen av tekniskt godkänt järnvägsmaterial sker med bra framförhållning i 

prognoser och i beställning. Att skapa en gemensam bild över behovet av 

materialförsörjningen är målet. Delar som igår i delprocessen är prognostisera, 

kommunikation med projekt samt att ta emot beställningar och skapa underlag för 

avrop. Objekt ut ur delprocessen är en materielplan och en bild av materialbehov 

från prognos till beställningar samt reklamationsunderlag till upphandla och 

underhåll.  

 Objekt in i Hantera order och leverera material är en bild av materielbehov från 

prognos till beställningar. 

 Hantera order och leverera material har i syfte att planera avrop till leverantör 

som ska genomföras efter materielplanen. Oavsett om materialet ska samordnas via 

Materialservice för vidare transport, lagerläggas eller transporteras direkt till bygget 

från leverantör ligger avropen som grund. Inom delprocessen ligger arbetsuppgifter 

som att bereda order och säkra tillgänglighet, kommunicera med entreprenör och 

leverantör, bevaka leveranser samt att kontrollera och lagra material. Objekt ut ur 

processen är transporttjänster, material och entreprenadlager.  

(Trafikverket, 2016j) 

3.5 Projekt på Trafikverket  
Det har genomförts en del utvecklingsprojekt från Inköpsutveckling det senaste året inom 

materialservice och Trafikverket samt att det fortfarande pågår olika projekt. Nedan följer 

en kort beskrivning av ett par projekt.  

 Optimal försörjning inom materialförsörjningsprocessen: Projekttid från 

december 2014 till december 2015. Projektets syfte var att genom nationell 

samordning, optimal försörjning och bättre framförhållning se till att 

materialförsörjningsprocessen kan leverera material efter Trafikverkets behov. 

Huvudsakliga målen var att utveckla arbetssätt och styrformer för att förbättra 

framförhållning av beställningar, prognoser, lagerstyrning samt utforma strategiska 

försörjningsnivåer för räler och sliprar. Projektet resulterade i att 

förbättringsområdena finns inom bland annat kontraktssamverkan, 

automatiserade/digitaliserade arbetssätt, kommunikation och kvalitet för att alla 

projektmålen ska kunna uppfyllas. (Trafikverket, 2015b) 
 

 Lagerstyrning av tekniskt godkänt material: Ett delprojekt i projektet Optimal 

försörjning. Projekttid från januari 2015 till juni 2015. Syftet med projektet var att 

skapa riktlinjer för lagerstyrning av tekniskt godkänt material vilket i sin tur ska 

bidra med en optimal lager försörjning. Tanken är att riktlinjerna ska vara ett stöd 

för materialplanerarna i arbetet med köpmängd, säkerhetslager och total lagernivå 
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för varje artikel så att detta kan uppfyllas till det behov som finns till lägsta 

kostnad. Bland annat gjordes kategoriseringar av artiklar beroende på hur dess 

omsättningshastighet och volymvärde för att på så sätt veta vilka artiklar som är 

kritiska och inte. (Trafikverket, 2015c) 
 

 Produktstrukturer och materialpaket, tekniskt godkänt material: Pågående 

från september 2015. Projektmålet är att hämta in ny kunskap och använda den i 

verksamheten genom att skapa och införa produktstrukturer. För detta krävs ett 

pedagogisk, säkerställd och fungerande systemstöd. Effektmålen är att kunderna 

som beställer material från Trafikverket och medarbetarna på Trafikverket ska 

kunna effektivisera sitt arbete. Även att byggnationer får säkrare och sammanhållna 

leveranser och bättre information. (Trafikverket, 2015d) 
 

 Sammanhållen leverans: Pågående projekt sedan januari 2015. Projektets 

förväntade slutresultat är att få en effektiv plockhantering både fysiskt och i 

systemstödet M3. Hålla ihop leveranserna till så få leveranser som möjligt. Som då 

också kommer minska miljöbelastningen till mindre antalet transporter. (Aldin, 

2016) 
 

 Befattningar och roller: Pågående projekt med start i oktober 2015. Syftet med 

utvecklingsåtgärderna inom processer, befattningar och roller är att skapa en 

tydligare och mer samordnad process som ska leda till bättre service till lägre 

kostnad. I leveranserna ingår att tydliggöra ansvar och arbetsuppgifter för olika 

befattningar och roller, tydliggöra och besluta kring arbetssätt som rör 

materialförsörjningsprocessen samt att identifiera möjligheter och risker med och 

eventuellt genomföra en sammanslagning av inköps- och 

materialförsörjningsprocessen. Utvecklingsinsatser som har koppling till detta är 

bland annat avvikelsehantering och artikelvård. (Aldin, 2016) 

4. Intervjustudie  
Detta avsnitt beskriver hur hela intervjustudien har utformats, genomförts, transkriberats 

samt analyserats för att identifiera problemområden inom processerna. Kapitlet avslutas 

med resultatet av en intervju med en Lean-konsult har även genomförts.  

4.1 Utformande av intervjuunderlag  
Eftersom det var under intervjustudien som problemområden inom processerna kopplat till 

befattningar och roller skulle upptäckas, togs beslutet att genomföra en halvstrukturerad 

intervjustudie, ansikte mot ansikte. Den avsatta tiden för intervjuerna var en timma och 

intervjuerna skedde i ett enskilt rum. Första steget i att skapa ett bra intervjuunderlag med 

relevanta och genomtänka frågor var att rada upp alla frågor som ville ställas i ett 

dokument. Därefter kategoriserades frågorna in under rubriker med gemensamma 

beröringspunkter. Tanken med intervjuunderlaget var att börja med öppna frågor som 

intervjuobjektet känner sig trygga med och som kan leda in på olika ämnen. Intervjun 

skulle inte kännas som ett korsförhör utan vara ett samtal om arbetsvardagen och vilka 

förbättringspunkter som finns. För att lättare kunna prata och diskutera om olika 

befattningar på Trafikverket och om de båda processerna togs en karta över befattningarna 

fram och beslut om att visa inköpsprocessen och materielförsörjningsprocessen under 

intervjun togs. Alla bilder visades i pappersformat, ingen dator används under intervjun för 

att undvika störningsmoment. Beslut om att intervjuerna skulle spelas in och transkriberas 

togs för att undvika misstolkningar.  

Efter att diskuterat fram intervjuunderlaget tillsammans med handledarna genomfördes de 

första intervjuerna som en pilotstudie. De första intervjupersonerna blev informerade om 
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att de var bland de första intervjuobjekten och bads därför att ha kommentarer på 

underlaget efter genomförd intervju. Detta för att testa intervjuunderlaget och ta reda på 

om det behövdes göra några förändringar för att göra intervjun mer tydligt och för att i 

slutändan få fram ett resultat som går att analysera på ett bra sätt. På grund av den 

begränsade projekttiden genomfördes igen teststudie av intervjuunderlaget på en grupp 

som inte ska vara med i den slutliga studien utan intervjuobjekten som deltog i 

pilotundersökningen var en del av den totala intervjustudien. Efter pilotstudien uträttades 

en del ändringar i intervjuunderlaget, dels av frågeformuleringarna och dels i ordningen på 

frågorna. Det slutliga intervjuunderlaget kan ses i bilaga 5. Även en del ändringar i 

”Kartan över befattningar” som visades under intervjuerna behövde några korrigeringar, 

se den slutliga kartan i bilaga 6.  

Val av intervjuobjekt gjordes i tillsammans med de berörda enhetscheferna och med 

handledarna på Trafikverket. Tidsbokningen av intervjuerna genomfördes dels genom att 

skicka iväg ett dokument där personerna i fråga fick skriva upp sig på någon av de 

förbestämda tider som passade dom, och dels genom personlig tidbokning med enskild 

person. Allt för att anpassa intervjutiden efter intervjuobjektet förutsättningar i möjligaste 

mån.   

4.2 Genomförandet av intervjustudie  
Intervjustudien bestod av 41 personer med olika befattningar som på något sätt arbetar i 

materialförsörjningsprocessen eller inköpsprocessen eller i båda processerna, se tabell 3. 

Det var endast fyra av de 41 intervjuerna som genomfördes via Skype, resterande 

intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte i ett enskilt rum i antingen Nässjö, Borlänge 

eller Solna. De intervjuer som genomfördes via Skype var på grund av att intervjuobjektet 

inte kunde närvara under de resorna som genomfördes till Nässjö och Borlänge.  

Alla intervjuer inleddes på samma sätt genom att en förklarande och informerande text 

lästes upp, se bilaga 7. Därefter startades inspelningen och intervjun. En bit in i intervjun 

visades ”kartan över befattningarna” samt bilder på inköpsprocessen och 

materialförsörjningsprocessen, och frågor ställdes kring bilderna. Intervjun avslutades med 

några informationsfrågor om intervjuobjektet.  

 
Inköp 
och 

Logistik 

Material-
service 

Inköps-
utveckling 

Varor 
och 

Tjänster 

Inköp 
öst 

Underhåll Investering Totalt 

Chef 1 3 1 1  1  7 

Säljare  3      3 
Material-
planerare 

 5      5 

Kund-ansvarig  5      5 
Kvalitets-
tekniker 

 1      1 

Lager-
hanterare 

 6      6 

Projektledare, 
Inköpsstrateg 

  2    2 4 

Kvalificerad 
inköpare 

   6 1   7 

Tekniker      3  3 

Totalt 1 23 3 7 1 4 2 41 
Tabell 3. Visar antalet befattningar som intervjuats under varje enhet. 
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4.3 Sammanställning av intervjustudie 
Transkriberingarna av intervjuerna skedde allt eftersom intervjuerna genomfördes. Efter att 

alla intervjuer transkriberats sammanställdes intervjuerna genom användning av 

kategoriserad innehållsanalys. Varje befattning analyserades för sig. I första steget 

genomfördes öppen kodning genom att sätt en siffra för varje kommentar som hade samma 

innehåll, dels i transkriptionen och dels i det Excel dokumentet som användes för 

sammanställningen. Allt för att kunna gå tillbaka för att verifiera var kommentarerna eller 

åsikterna kommit ifrån. Bilaga 8 beskriver av hur den öppna kodningen gick till. 

Kommentarerna lades under rubriker såsom ”vill arbeta mer med”, roller, befattningar, 

kritik, kritiska punkter och inköpsprocessen m.fl. Nästa steg var den axiella kodningen och 

genom att sortera ut de kommentarer/åsikter som hälften eller fler hade berört kunde sedan 

kategorier sorteras in under rubrikerna; Förbättringar, Kritiska punkter, Täcka upp för 

varandra, dokumentation, arbetsrutiner och Feedback. 

Därefter kategoriserades de olika kommentarerna under rubrikerna in i problemområden 

som exempelvis; ”Samarbete/kommunikation inom och mellan de båda processerna samt 

mellan enheterna”. En slutsats tog fram varje befattnings relevanta problemområden. Detta 

var den selektiva kodningen av innehållsanalysen. Se bilaga 8 för ett exempel som visar 

hur den axiella och selektiva kodningen gick till. På materialservice slogs resultaten för 

materialplanerare, kundansvarig, kvalitetstekniker och säljare ihop till problemområden på 

logistik. Lagerhanterarna är problemområden på leverans. För att avgöra vilka områden att 

fokusera på inom de olika enheterna togs chefernas åsikter med i översikten.   

4.4 Resultat av intervjustudie 
Tabell 4 visar de problemområden som har identifierats på enheterna Logistik och 

Leverans på materialservice samt de övriga befattningarna som har deltagit i 

intervjustudien.  

Problemområden Logistik Leverans 

Kval. 
Inköpare 
varor & 
tjänster 

Projektledare/ 
inköpsstrateg 

Chefer  

Kval. 
Inköp 
entrep-
renad 

Tekniker 

Analysera, planera och 
följa upp avtal bättre 

    x x  

Arbeta bättre med 
prognoser, mer 
framförhållning 

x  x x x x x 

Arbeta mot 
gemensamma mål 
bättre i TRV 

     x  

Beslut om lika 
arbetssätt, backupper, 
dokumentation, saknar 
arbetsrutiner 

x  x x x x x 

Brist på tekniker är ett 
centralt problem i TRV, 
hinner inte med 

x  x x x  x 

Förbättra feedback x x x   x  

Förbättra/effektivisera, 
införa systemstöd 

x    x  x 

Lönetrappa för 
lagerhanterare 

 x      
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Otydlighet i 
ansvarsfördelning inom 
roller och befattningar 

x x x x x  x 

Saknar kontakten med 
controller ute i 
verksamheten 

     x  

Saknas tydliga 
kommunikationsvägar, 
forum för kontaktlista 
på TRV 

x   x  x  

Samarbete/kommunika-
tion mellan de båda 
processerna samt inom 
enheten 

x x x x x  x 

TRV arbeta mer 
förebyggande och 
långsiktigt 

   x x  x 

TRV bli bättre på 
kvalitetsuppföljningar 

      x 

TRV förstå varandras 
ansvar och flöden, vad 
som händer innan och 
efter sitt steg 

x x  x x x x 

Tydliggöra/Förbättra/ 
effektivisera 
administrationen 

  x     

Ändra antalet 
befattningar på 
materialservice 

    x   

Tabell 4. Visar problemområden som identifierats utifrån intervjustudien. 

För att skapa en överblick över de problemområden som flest intervjuobjekt tog upp 

sammanställdes dessa i ett diagram som visas i bilaga 9. Bilaga 9 visar att 76% av 

intervjuobjekten tog upp prognoser som kritisk punkt, 66% att medarbetare på Trafikverket 

bör bli bättre på att förstå och se hela flödet och 61 % menar att bristen på tekniker 

påverkar verksamheten negativt. Hela 90% anser att kommunikationen och samarbete 

inom och mellan processerna behöver förbättras samt att 78% tycker att feedbacken 

behöver bli bättre på flera plan., se bilaga 9. Tabell 5 visar en sammanställning över 

övergripande problem på främst den centrala funktionen Inköp och logistik men också på 

Trafikverket som helhet.   

Problemområden övergripande Trafikverket/Inköp och logistik 

TRV förstå varandras ansvar och flöden, vad som händer innan och efter sitt steg 

Brist på tekniker är ett centralt problem i TRV 

Samarbete/kommunikation inom och mellan de båda processerna samt mellan enheterna  

Otydlighet i ansvarsfördelning inom roller och befattningar 

Beslut om lika arbetssätt, backupper, dokumentation, saknar arbetsrutiner  

Saknas tydliga kommunikationsvägar, forum för kontaktlista på TRV 

Arbeta bättre med prognoser, mer framförhållning 

TRV arbeta mer förebyggande och långsiktigt 

Förbättra feedback 

Förbättra/effektivisera, införa systemstöd 
Tabell 5. Sammanställning av de övergripande problemområdena på Inköp och logistik. 
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4.5 Intervju med Lean-konsult 
För att skapa en bredare bild över hur arbetet med roller och befattningar inom 

inköpsprocesser och logistikprocesser ser ut i den privata sektorn genomfördes en 

ostrukturerad telefonintervju med en Leankonsult på företaget JMAC Scandinavia vid 

namn Gert Frick som har titeln Managing director. Gert Frick har en lång erfarenhet inom 

Lean och har föreläst om Scanias Lean-koncept vid Inköps- och Logistikdagarna på 

Trafikverket och har därmed en inblick i verksamheten. Bilaga 10 visar diskussionsämnen 

som togs upp.  

Enligt Frick är utmaningarna med ett framgångsrikt Lean-koncept att lyckas koppla det till 

processflödena och fokusera på vad kundens behov är. Frick menar att det är viktigt att 

först och främst ställa sig frågan vad syftet med en process är, vilka behov som ska täckas 

och vilka mål processen ska uppnå, först därefter kan befattningar och roller skapas som en 

stöttning till processen. Det går inte att rakt av kopiera en annan verksamhets 

befattningsupplägg vars verksamhet har helt andra behov. Fricks uppfattning är att arbetet 

med befattningsbeskrivningar blir mer och mer förenklade i framförallt Lean-verksamheter 

då man mer utgår från uppdrag. Risken är att ju fler befattningar på en arbetsplats desto 

fler gränssnitt finns vilket kan motverka samarbete istället för att framhäva samarbete 

mellan befattningarna. Tydligare befattningsbeskrivningar kommer inte vara den primära 

lösningen på en ineffektiv verksamhet menar Frick. 

Frick poängterar även vikten att se över vilka nyckeltal som beräknas i verksamheter om 

man ska lyckas gå från ett funktionellt tänk till ett processtänk i verksamheten. Stöttar 

nyckeltalen ett flödesorienterat tänk eller inte. För att ta reda på hur dagsläget ser ut menar 

Frick att det är viktigt att föra statistik över rätt saker, det har han lärt sig efter att arbetat 

med Japaner de senaste 20 åren. Få fram rätt fakta så att förbättringsåtgärder kan 

identifieras och sedan följas upp på ett effektivt sätt.  

Enligt Frick är utmaningarna för cheferna i en flödesorienterad organisation att först och 

främst kunna processerna utan och innan. För att få medarbetarna delaktiga gäller det att 

inte blanda ihop delaktighet och demokrati. Det är viktigt att det finns klara mål vad 

processen ska uppnå och utefter det kan cheferna be medarbetarna om idéer hur dessa mål 

ska uppnås effektivast. Det måste finnas ansvar och krav på både medarbetare och chefer 

avslutar Frick.  

5. Observationer vid möte 
I detta kapitel beskrivs vilka möten som har observerats och vad som kommit fram från 

observationerna.  

Som ett komplement till intervjustudien genomfördes även observationer av olika sorter 

möten på Inköp och logistik under projektets gång. Detta gjordes för att skapa en så bred 

och verklighetstrogen bild som möjligt. Observationerna ägde rum på Skypemöten och på 

fysiska möten.    

5.1 Resultat av observationer 
Tabell 6 visar vilka möten som har observerats, vilka som deltagit samt vad som har 

observerats och uppdagats från de olika mötena.   
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Möte Deltagare Observerat 

Uppföljningsmöte 
Inköpsutveckling 

1 Inköpsstrateger  
3 Projektledare 
 
(Skypemöte) 

Informationsutbyte mellan deltagarna avseende hur pågående 
utvecklingsprojekt ligger till, samt hur avslutade projekt har 
gått.  
Ett forum där utrymme för kunskapsöverföring skapas samt att 
deltagarna kan stötta och ge förbättringsförslag till varandra.  
Dock observeras att vissa utvecklingsprojekten drivs av 
projektledare från distans. 

Arbetsplats träff 
(APT) Logistik 

All personal på 
enheten Logistik 
 
(Fysiskt möte) 

Chefen för Logistik håller i mötet. En film visas om hur projekt 
Mälarbanan ligger till. Tar upp projektet ”befattningar och roller 
på TRV”, hopslagningar av kategoriteam, info om M3, 
´handlingsplan i MMI, Tågresor i 2:a klass. 
I framtiden ska utvecklingsprojekten även tas upp på APT, vilket 
leder till förbättrad informationsspridning.   
Åsikter om bl.a. att kategoriteamen hade för mycket fokus på 
investering och för lite på underhåll och material kom upp. Och 
att det var strul med att få tillgång till alla mappar i 
arbetsrummet.  Dock ej många diskussioner.  
Observerat att inga diskussionspunkter fanns vid mötet, inget 
hade kommit upp sas det. Men under intervjuerna kom det upp 
massor.  

Leveransmöte – 
Materialservice 

Chefen på 
Materialservice,  
Cheferna på 
Logistik, Leverans 
och 
Administration  
 
(Fysiskt möte) 

Går igenom alla enheterna på materialservice och ser hur olika 
nyckeltal ligger till samt om problem eller liknande har uppstått. 
Använder stor Whiteboard och färgkoder för att visualisera vilka 
problem som finns, problem under arbete och vad som är löst 
eller ok.   
Kommer fram att det är stora problem med en leverantör och 
man vill att en ny upphandling ska göras. Även en fråga hur man 
ska mäta olika saker.  
Vill att leverantörerna ut till kund ska välja mer tåg än de gör 
idag, vill kunna påverka mer och välja vilka leverantörer och 
leverantörsätt som ska användas.  
Materialkatalogen ska ut för upphandling, kan bli en ny. Vill göra 
klarhet i hur ett fel har uppstått angående kundorderpris så att 
det inte uppstår igen.   
Måste prata med Varor och tjänster att någon kvalificerad 
inköpare måste ha ansvaret över Materialservice olika avtal. Det 
saknas en hel del avtal.  
Ett prisdokument ska tas fram så att alla inköpare kan arbeta på 
samma sätt i framtiden, vilket inte görs idag.  

Stormöte – Inköp 
och logistik 

Via Skype deltog 
den flesta 
personalen på 
hela Inköp och 
logistik 
 
Observationen 
gjordes i Nässjö.  
 
(Skypemöte + 
Fysiskt möte) 

Inköpsdirektören höll i mötet i Borlänge, enheterna som inte 
sitter i Borlänge deltog via Skype genom att sitta i ett 
gemensamt rum med storbild. 
Information om hur alla enheterna ligger till, vilka förbättringar 
som skett och vilka utmaningar som finns kvar gicks igenom. Det 
trycktes mycket på att alla gjorde ett bra jobb och att det måste 
man säga till varandra. Bli bättre på feedback.  
Mötet avslutades med att varje enhet fick presentar ett lyckat 
projekt eller förbättring som har gjort. Detta för att få en inblick 
i vad andra enheter arbetar med.  
Observerade att när mötet var avslutat fördes ingen diskussion 
om vad som sagts på mötet.  
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Kategoriteamsledar
möte 
för Tekniskt godkänt 
material 

Kvalificerade 
inköpare som är 
kategoriteamsled
are 
Inköpsstrateg 
 
(Skypemöte + 
Fysiskt möte) 

Mötet var fysiskt i Borlänge men observationen skedde över 
Skype. 
Utvecklingsstrategen började mötet med att informera om nya 
riktlinjer om kategoriteamarbetet och dess dokumentation. 
Information ska upp på Intranätet om hur jobbet i 
kategoriteamen ska struktureras och det ska bli mer tillgängligt 
för medarbetare att gå in och se vad varje kategoriteam arbetar 
med. Även introduktion om dokumentation så det går att mäta 
vad arbetet i kategoriteamen ger för resultat. Uppgifter om vad 
alla ska skicka in delades ut.  
En diskussion kom upp vad som kan bli offentligt av arbetet som 
görs i kategoriteamet och inte.  
Nästa del i mötet var att gå igenom och kategorisera om 
respektive leverantör är A, B eller C leverantör. Beroende på hur 
mycket de levererar, vad de levererar mm.  

Kategoriteamsmöte 
Transformatorer 

Kvalificerad 
inköpare 
Materialplanerare 
x2 
Specialist från 
Underhåll 
Saknades: 
Tekniker, och en 
ytterligare en 
materialplanerare 
 
(Skypemöte) 

Ett uppstartsmöte av ett nytt kategoriteam. Några deltagare 
som var inbjudna kunde inte medverka och andra personer som 
ska vara med i framtiden kom upp på förslag. 
Agenda och handlingsplan sändes ut i förväg av 
Kategoriteamsledaren.  
Gick igenom handlingsplanen och därmed målen för 
kategoriteamet, vilka svårigheter det finns för att uppnå målen. 
Det kom fram att det finns saker att göra för att förbättra 
leveransprecision från vissa leverantörer. Att det i vissa skeden 
är Trafikverket själva som orsaker problem för leverantörer pga. 
av förskjutning av projekt osv. Även att i vissa avtal vid 
direktleveranser från leverantör till kund vill planerarna se till 
att det blir exakt leveransdag istället för cirka dagar som det är i 
dagsläget. Att inte kunden vet vilken dag materialet ska komma 
skapar problem för kunden. Hos en annan viktigt leverantör är 
kommunikationen mycket personberoende och olika bud ges. 
De ska ha ett möte med den leverantören i juni och utifrån hur 
det mötet går ska planer hur samarbete kan förbättras tas fram. 
Denna leverantör behöver prognoser mycket tidigt, 1 år, i 
förväg.  
En planerare som är relativt nyanställd ställde frågan hur 
arbetet går med att minska antalalet artiklar, att standardisera 
mer så det blir lättare att underhålla i framtiden. Svaret han fick 
är att de jobbar med det men tekniker som inte närvarade vid 
mötet kan svara mer specifikt. Samma planerare undrade även 
vilka som var teknikern ansvariga för vissa artiklar, det var inte 
uppdaterat i systemet. Han fick svar vilka det var men undrade 
vem som ska uppdatera det i systemet. De andra menade att 
ingen kommer att göra det.  
En ny leverantör har tillkommit inom ett område så att det ska 
gå att undvika att brist av reservdelar till transformationerna ska 
uppstå. Vilket det har gjort hittills med bara en leverantör.  

Tabell 6. Resultat från observationerna som skett vid möten. 
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6. Diskussion om resultat från intervjustudie och observationerna  
Diskussionerna har delats upp i Logistik, Leverans, Varor och tjänster, Tekniker på 

Underhåll samt Övergripande för Inköp och logistik och Trafikverket.  

Eftersom syftet med examensarbetet är att identifiera problemområden inom 

inköpsprocessen och materialförsörjningsprocessen kommer den största delen av 

diskussionen ta upp de områden på de olika enheterna som inte fungerar optimalt. Det har 

lyfts fram områden som fungerar bra inom processerna men på grund av examensarbetets 

begränsningar diskuteras inte de positiva områdena i lika stor utsträckning i rapporten.   

6.1 Logistik 
Problemområdena på enheten Logistik är framförallt att samarbetet inom enheten är 

bristfälligt och det finns en otydlighet inom roller och befattningar, se tabell 4, dels vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras av vem och även hur arbetsuppgifterna ska utföras. Detta 

tenderar att samarbetssvårigheter mellan olika befattningar uppstår. Medarbetare 

efterfrågar mer tydlighet i var ansvar slutar och var ansvar tar vid för olika befattningar. 

För få en översikt och kontroll över hela flödet har två kundansvariga även fått rollen som 

materialplanerare över vart sina artikelområde. Grundtanken med konceptet är bra men det 

innebär att två olika arbetssätt har införts på enheten vilket leder till förvirring hos 

medarbetarna då man arbetar olika mot kundansvarig och kundansvarig/materialplanerare. 

Det är även ett sårbart system då bara en person har insyn och i hela flödet över en viss 

artikel. Det saknar någon som på ett smidigt sätt kan täcka upp om personen i fråga skulle 

falla bort på grund av att dokumentation och kunskapsöverföring är bristfällig. Det finns 

många fördelar att ha insyn i hela artikelflödet då det skapar möjlighet att anpassa flödet 

efter behov på ett annat sätt. Dock efterfrågas att det bör finnas minst två personer som har 

kunskap och insyn i varje artikelflöde för att minska känsligheten på enheten. Det centrala 

är att det efterfrågas att beslut tas om ett gemensamt arbetssätt på enheten så att det skapas 

tydlighet och förutsättning att utveckla det valda arbetssättet maximalt. Det efterfrågas 

även mer tydlighet i hur arbetsuppgifter ska prioriteras när arbetssituationen blir stressig. 

Det finns vissa brister i förståelsen för hur andra arbetar och vad som händer innan och 

efter sin del i processen.  

Det saknas ett gemensamt arbetssätt i alla befattningar utom hos säljarna och det tenderar i 

att det är svårt och tidskrävande att täcka upp för varandra eftersom alla har sitt egna 

arbetssätt samt att det finns brister i dokumentationen. Här saknas även ett systemstöd som 

skulle underlätta framförallt arbetet med prognoser för materialplanerarna. Dessutom finns 

det brister i arbetsrutiner för hur en arbetsuppgift ska utföras vilket gör att misstag kan 

uppstå och det innebär även att det är svårt för en ny person att sätta sig in i arbetet. För att 

få reda på hur saker ska göras är det vanligaste alternativet att fråga andra kollegor vilket i 

sin tur skapar merarbete, dels hos den som blir störd och dels hos den som måste fråga 

runt. Arbetsbelastningen har varit hög på Logistik vilket har lett till många sjukskrivningar 

som i sin tur skapar ännu högre arbetsbelastning vilket bidrar till svårigheter att skapa 

struktur på arbetsplatsen. Medarbetarna anser att en förbättring har skett då ny personal har 

rekryterats. Intervjustudien visar även att medarbetare vill ha mer tid till att planera och 

utveckla sitt arbete. 

Det har genomförts och genomförs en del utvecklingsprojekt drivna från enheten 

Inköpsutveckling under de senaste åren på Materialservice, se avsnitt 3.5, vilket alla 

intervjuobjekt är mycket positiva till. Från intervjustudien har det kommit fram att saker 
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och ting har blivit bättre på enheten i och med projekten men att det fortfarande finns saker 

kvar att utveckla.  

Logistik måste se till att rätt material är tillgängligt för det behov som finns och att 

materialet levereras i tid och till rätt plats så att tågen inte står still och kostar pengar. Det 

har framkommit från dels från Logistik och dels från övriga enheterna att Materialservice 

är bra på att fixa fram material på kort varsel och lösa akuta problem. Akuta problemen 

anses uppstå då beställare inte beställt materialet i tid eller då leverantörer inte levererar i 

tid. Troligtvis är även brister i samarbete, arbetsrutiner, dokumentation och systemstöd 

inom enheten orsaker till att akuta problem uppstår. Det saknas dock statistik över hur 

mycket akutleveranser kostar Trafikverket.  

Den finns en låg grad av feedback på enheten, både positiv och konstruktiv, vilket är 

uppmärksammat av ledningen, se tabell 4 och 6. Det har framkommit från både 

intervjuerna och observationerna att diskussionsklimatet inte alltid är det bästa och att 

åsikter inte riktigt har utrymme att tas upp. Det finns även brister i hur förbättringsförslag 

tas emot och hur dessa kan implementeras. Vilket tenderar att förbättringsförslag inte 

uppmuntras tillräckligt mycket och verksamheten inte utvecklas i den takt den kan.  

Samarbetet med kvalificerade inköpare på varor och tjänster har visat sig vara mycket 

personberoende. Vissa samarbeten fungerar riktigt bra på grund av att personerna har 

byggt upp bra relationer och ett fungerande arbetssätt mellan sig. De samarbeten som 

fungerar mindre bra saknar riktlinjer hur arbetet ska bedrivas och vem som har ansvar för 

vilka arbetsuppgifter. Detta gör att det uppstår vissa svagheter mellan vissa delar i 

inköpsprocessen och materialförsörjningsprocessen. Det saknas riktlinjer i vilka situationer 

olika befattningar ska kontakta varandra. Medarbetare på Materialservice menar att 

kvalificerade inköpare hör av sig för sällan och frågar hur det går med leverantörerna, 

medan kvalificerade inköpare menar att materialservice hör av sig för sällan när något gått 

fel utan det kommer fram för sent. Detta är ett exempel på att kommunikationen inte 

fungerar på bästa sätt alla gånger. Befattningarna på logistik anser att de inte är tillräckligt 

delaktiga i steget uppföljning och framtagning av avtal i inköpsprocessen. För att på så sätt 

förbättra leveransprecisionen från leverantörerna. Många tycker att kategoriteamen är bra 

men att syfte och mål bör tydliggöras för varje team för att de ska fungera optimalt samt att 

mer fokus ska läggas på materialet. Från Kategoriteamsledarmötet för tekniskt godkänt 

material framkom att en satsning på förtydligande i kategoriteamsarbetet är under 

uppbyggnad vilket är positivt, se tabell 6.  

6.2 Leverans 
Leverans arbetar med rotation, dvs. att de som plockar ordrar och tar emot gods har 

kunskap och kan rotera runt på olika stationer. Det finns rutiner på hur man täcker upp för 

varandra om någon skulle vara frånvarande vilket är bra då det minskar känsligheten i 

verksamheten. 

Alla har samma befattning på leverans, Lagerhanterare, men alla har inte samma 

arbetsuppgifter och lika mycket ansvar för verksamheten. Det finns en del medarbetare på 

leverans som har ansvar för att planera hur personalen ska arbeta dag för dag samt 

samordna leveranser ut från lagret i Nässjö på bästa sätt m.m. Det finns även en person på 

godsmottagning som har ansvar för lossning av gods samt planera arbetet där, samt en 

medarbetare som arbetar med utvecklingsfrågor på lagret och är backupp för enhetschefens 

operativa arbete. Eftersom alla har samma befattning har alla ungefär lika lön trots mycket 

varierad ansvarsgrad i arbetsuppgifter. Detta leder till att de personer som arbetar med mer 
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ansvarsuppgifter saknar uppskattning i lön för sitt arbete, samtidigt som de medarbetarna 

som inte har så mycket ansvar inte riktigt ser nyttan med att ta på sig fler ansvarområden. 

Det efterfrågas fler befattningar tillsammans med en lönetrappa för att få uppskattning för 

sitt arbete samt för att motivera sig till att ta mer ansvarskrävande arbetsuppgifter, se tabell 

4.  

Lagerhanterarna vill även få fram sina åsikter om i vilket förpackningsformat materialet 

ska levereras i till lagret i Nässjö på ett effektivt sätt. Det sker en del onödiga och 

tidskrävande ompaketeringar i dagsläget. Hur kommunikationen ska gå från 

lagerhanterarna till ansvarig kvalificerad inköpare som skriver avtalen är inte tydligt nog 

och det är svårt för lagerhanterarna att veta hur deras förbättringsförslag kan komma fram. 

Medarbetarna på Leverans lyfter fram att samarbetet med logistik har blivit bättre men kan 

utvecklas ännu mer, framförallt förståelsen för varandras arbete.  

6.3 Kvalificerade inköpare Varor och tjänster 
Ett centralt problemområde som har kommit upp bland kvalificerade inköpare är att de 

anser att det läggs för mycket tid på administrativa arbetsuppgifter, se tabell 4. Fler och fler 

saker som ska fyllas i och skickas in men det tas inte bort något i andra änden. 

Kvalificerade inköpare känner att de dubbelrapporterar mycket och det saknas ofta svar när 

frågan ställs vad rapporteringen ska användas till. Det skapas frustation att göra en mängd 

administrativa uppgifter utan att veta vad uppgifterna ska användas till i slutändan. Det har 

kommit fram att om syftet med alla administrativa arbetsuppgifter var tydligt skulle det 

inte vara några problem att utföra dem. 

Den tid som läggs på för mycket administrativa uppgifter vill de kvalificerade inköparna 

istället lägga på att arbeta mer proaktivt. Att ha mer tid till att analysera, planera och 

framförallt följa upp avtal och leverantörer, vilket inte finns tillräckligt med tid till idag 

och gör att vissa misstag återupprepas i onödan.  

Kvalificerade inköpare har även tagit upp att samarbete mellan enheter kan bli bättre, dels 

mot tekniker och dels mot Materialservice. Det saknas tydlighet för vart ansvar börjar och 

slutar. De anser att det finns en brist på tekniker på underhåll vilket gör att specifikationer 

som måste finnas på materialet innan en upphandling kan starta inte hinner göras i tid eller 

är bristfälliga. Detta skapar genomgående problem i de båda processerna.  

6.4 Tekniker på underhåll 
Från alla olika befattningar kommer det upp att det är brister på Tekniker på Underhåll 

eller att samarbetet inte fungerar som det ska, se bilaga 9. De själva säger att de har 

alldeles för mycket att göra och att de inte hinner med. Men det kommer även upp att 

underhåll måste bli bättre på att arbeta med de resurser de redan har. Det visar tecken på 

brister i det strategiska arbetet på underhåll. Det saknas standardiserat arbetssätt i vissa 

delar och den största delen av arbetet är akut problemlösning. Framförhållning, uppföljning 

och förebyggande arbete anses inte hinnas med i den utsträckning som behövs. 

Dokumentation, kunskapsöverföring och standardiserat arbetssätt efterfrågas inom 

enheten, se tabell 4. Många olika parametrar tas upp om varför situationen ser ut som den 

gör idag, dels sjukskrivningar, pensionsavgångar, kompetensbrist med mera vilket man 

måste ha i åtanke.   

Ytterligare en sak som kommit upp är att Trafikverket inte genomför någon 

kvalitetskontroll på materialet under avtalens gång, se tabell 4. Det genomförs 

kvalitetskontroller i början av avtalet men sedan är det upp till leverantörerna själva att 
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utföra den. Detta innebär att kvalitetsbrister i materialet först visar sig när materialet är ute 

i anläggningarna. Om en kvalitetsbrist upptäcks hos en specifik artikel måste då alla andra 

artiklar av samma sort kontrolleras på något sätt vilket då måste göras ute i 

anläggningarna. Detta arbetssätt anser medarbetarna är komplicerat, ineffektivt och kostar 

pengar.   

6.5 Övergripande för Inköp och logistik och Trafikverket  
I intervjustudien har det tydligt framkommit att det anses finnas en brist i förståelsen för 

processerna samt vad som händer innan och efter sitt egna steg i processen, se bilaga 9. 

Många av medarbetarna har bara sett bilderna över processerna en eller ett fåtal gånger, 

vilket är anmärkningsvärt då cheferna så tydligt vill att arbetet ska bedrivas enligt 

processerna. Även kommunikation mellan och inom enheterna är ett centralt problem, se 

bilaga 9. Trots att det finns en telefonkatalog på intranätet säger de allra flesta att det 

saknas en gemensam kontaktlista. De som har lång erfarenhet vet exakt vilka de skall 

kontakta i vissa frågor eller vilka andra som kan veta vem man ska kontakta. Det gör att 

många frågor ställs till de erfarna kollegorna på grund av att de nya inte vet hur man annars 

ska få tag i rätt person. Vid kategoriteamsmötet för transformatorer framkom detta. En 

nyanställd var tvungen att fråga mer erfarna kollegor vem som var tekniskt ansvarig för 

vissa artiklar, vilket ska stå i ett system men systemet var inte uppdaterat. Ingen visste vem 

materialplaneraren skulle be att uppdatera tekniskt ansvarig för artiklarna i systemet. De 

menade att ingen kommer att göra det ändå. Se tabell 6. Att det finns brister i vilka som är 

ansvariga att uppdatera informationen i olika system har även kommit upp via intervjuerna. 

Från projektledarna framkom att det är mycket svårt att få tag i information om tidigare 

projekt som gjorts inom samma område. Det visar på att kunskapsöverföring från projekt 

till projekt är bristfällig.  

Ett annat område som kommer upp från i princip alla intervjuobjekt, oavsett enhet, är att 

den mest kritiska punkten inom materialförsörjningsprocessen är prognoser, se bilaga 9. 

Prognoser på vilka projekt som ska genomföras, prognoser på hur mycket material som 

projekten kommer att behövas och prognoser till leverantörerna av materialet. Det 

efterfrågas ett gemensamt affärssystem att genomföra prognoserna i. Vissa leverantörer är 

helt beroende av Trafikverkets beställningar av material och vissa leverantörer behöver 

veta ett helt år innan att Trafikverket kommer att behöva material. När då projekt inte blir 

av, skjuts upp eller läggs till med kort framförhållning ställer man till det för 

leverantörerna och det blir svårt att få fram material till alla projekt. Studien visar från flera 

håll att Trafikverket bör arbeta mer förebyggande och långsiktigt, se tabell 4 och 5. Det bör 

dock tilläggas att Trafikverket är beroende av politikiska beslut om vad som ska byggas i 

Sverige samt hur stor budget som Trafikverket har till sitt förfogande år för år. Det kan 

även ske stora förändringar i budget och antal projekt beroende på vad som inträffar under 

året. Ett exempel är den treåriga prognos från 2013 som las över hur mycket som ska 

byggas under tre år framöver. År 2013 var prognosen att det inte skulle byggas några större 

mängder järnväg i Sverige de kommande tre åren men redan samma år blev det mycket 

mer än beräknat vilket bidrog till att leverantörerna av material var tvungna att leverera 

mer än vad som var prognostiserat vilket inte alla klarade av. Dessutom blev 

arbetsbelastningen på materialservice högre än beräknat. Att Trafikverket är beroende av 

politiska beslut måste finnas i åtanke när prognoser diskuteras men arbetet med prognoser 

går trots detta att utveckla och förbättra utifrån de förutsättningar som finns.  



27 

 

Förbättra feedback, både positiv och konstruktiv, är något som kommit upp från i princip 

alla enheter, se bilaga 9 och tabell 4. Det är något som chefen över Inköp och logistik är 

medveten om och poängterar att alla måste arbeta mer med vilket är bra, se tabell 6.  

Kategoriteamsarbetet är något som alla är mycket positiva till och anser att det är ett arbete 

åt rätt håll. Det är fortfarande ett relativt nytt arbetssätt och det behövs ett hårt arbete för att 

får det att fungera på bästa sätt. Svårigheten är att skapa ett tydligt syfte och att få alla i 

gruppen att arbeta mot gemensamma mål. Från tabell 6 kan utläsas att från 

kategoriteamsledarmötet framgick att fler och klarare riktlinjer ska sättas i bruk inom kort 

vilket är positivt. Observationen som genomfördes vid ett uppstartsmöte av ett nytt 

kategoriteam hade tydliga syften och mål, vilket bådar gott inför framtida arbete med 

kategoriteamen, se tabell 6. 

7. Slutsats av intervjustudie och observationerna  
Kapitlet presenterar slutsatserna som dragits från intervjustudien och observationerna.  

Intervjustudien och observationerna har gett resultaten att det finns en del områden att 

arbeta vidare med för att förbättra verksamheten inom Inköp och logistik. Dessa 

förbättringar går inte endast att lösa genom att skapa fler eller färre befattningar och 

tydlighet i befattningsbeskrivningar och rollbeskrivningar, utan det behövs även ett 

genomgående arbete inom andra områden som har stor inverkan på att skapa effektivare 

processer och bättre verksamhet på Trafikverket. Arbetet med att utveckla och effektivisera 

processerna är ett ständigt pågående arbete, vilket Trafikverket och Inköp och Logistik är 

medveten om och genomför. Tabell 7 visar de problemområden som valts att fokuseras på 

inom respektive enhet och tabell 8 visar inom vilka huvudområden som litteraturstudien 

kommer att genomföras. Detta för att komma fram med konkreta förbättringsförslag inom 

de problemområden som diskuterats i tidigare avsnitt. Eftersom inte verksamhetsområdet 

Underhåll Teknik & Miljö ligger under centralfunktionen Inköp och logistik kommer 

endast problemområdena inom Underhåll att belysas men inte diskuteras vidare i  

rapporten. 

 

Problemområden att fokusera på inom de olika enheterna 

Logistik Leverans 
Inköp varor & 

tjänster 
Underhåll 

Teknik & Miljö 
Brister i gemensamt 
arbetssätt och i 
arbetsrutiner 

Lönetrappa för 
lagerhanterare 

Tydlighet i varför man 
gör vissa administrativa 
uppgifter. 

Att problem uppstår här 
pga. av resursbrist och 
organisationssvårigheter 

Systemstöd Vill öka antalet 
befattningar på 
leverans, ej för 
många 

Beslut om 
kommunikationsvägar 

Belysa att det inte finns 
någon kvalitetskontroll 
av levererat material 
under avtalets gång 

Färre befattningar, 
tydligare befattning 
och 
rollbeskrivningar 

Hur ska åsikter 
från leverans tas 
upp när avtal 
skrivs. 

Bättre samarbetet inom 
och mellan enheterna 

 

Bättre samarbetet 
inom och mellan 
enheterna 

   

Tabell 7. Problemområden att fokusera på inom de olika enheterna. 
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Problemområden att fokusera på för hela Inköp och logistik/Trafikverket 
Teoretiskt 

område 

Att arbeta i processer. Flödesorienterad styrning, ej stuprör 
Flödesorienterad 
organisation 

Arbetseffektivisering, lika arbetssätt, Lean - minska slöserier, jobba med 
ständiga förbättringar 

Flödesorienterad 
organisation 

Effektivare kommunikation, vad bidrar det med? Och hur uppnås det? Hur 
tydligare kommunikationsvägar kan bidra till lönsammare verksamhet 

Kommunikation 

Teorier om antal befattning, lönetrappa, motivation för utveckling av 
medarbetare 

Arbetsrutiner och 
arbetsmotivation 

Teorier om självstyrande team, hur jobba med teamorienterat ledarskap, 
en del av helheten, bättre samarbete 

Självstyrande 
team 

Tabell 8. Problemområden att fokusera på för hela Inköp och logistik/TRV samt de teoretiska områden som dessa 

problemområden finns inom. 

Utifrån tabell 8 väljs litteraturstudien att genomföras inom områdena flödesorienterad 

organisation, arbetsrutiner och arbetsmotivation, kommunikation och självstyrande team 

8. Teori 
I detta kapitel tas vetenskapliga teorier om Flödesorienterad organisation, Arbetsrutiner 

och arbetsmotivation, Kommunikation och Självstyrande team upp. 

8.1 Flödesorienterad organisation 

8.1.1 Leans grundprinciper 

Lean är en förkortning av Lean Production, och har sitt ursprung från den industriella 

revolutionen i början av 1900-talet i och med Henry Fords utveckling av löpande bandet 

och sedan framförallt den Japanska familjen Toyodas utveckling av Toyota Production 

System. (Petterson, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman, 2009) Begreppet Lean 

Production har lett till in del misstolkningar att Lean bara kan användas i producerade 

verksamheter. Men i USA, där begreppet togs fram, innebar ordet ”production” en 

verksamhets alla funktioner, från att utveckla produkter till det administrativa. Detta 

innebär att Lean går att tillämpa i alla sorters verksamheter där man vill skapa ett högre 

värde för en kund vilket också kan vara en patient eller ett samhälle. (Petterson et al. 2009) 

En stor skillnad mellan implementering av Lean i ett privat företag jämfört med i en 

offentlig verksamhet är först och främst hur verksamheten är finansierad. En offentlig 

verksamhet finansieras av skatter och avgifter medan den privata sektorn finansieras av 

vinst och avkastning. För att ett Lean konceptet ska ha ökad chans att lyckas i en offentlig 

verksamhet är det viktigt att det finns utrymme för de mjuka kvalitativa värdena så som 

politisk demokrati, rättssäkerhet och offentlig etik i Lean konceptet och inte bara det 

ekonomiska. När det blir en bra balans mellan dessa parametrar och verksamheten bygger 

upp sitt egna Lean koncept ökar chanserna att få med medarbetarna på rätt spår och det 

uppstår goda chanser för en lyckad Lean implementering i en offentlig verksamhet.  

(Osmanovic, 2015) 

Lean är en strategi eller ett förhållningssätt för hur en organisation ska bedrivas, vilket 

innefattar begrepp som metoder, grundläggande principer, företagskultur, medarbetarskap, 

ledarskap och värderingar. Lean innebär att ett steg i taget närma sig visionen om att få 

bort allt slöseri i en verksamhet, dvs. aktiviteter som inte skapar värde för kunden eller för 

nästa steg i processen. (Petterson et al. 2009) I offentliga verksamheter i Sverige som 

Rehnström (2012) har arbetat med visar det sig att 35-45% av allt arbete är ineffektivt 
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arbete, dvs. arbete som inte skapar värde till kunden. (Rehnström, s.165) Slöseri i ett 

serviceföretag kan exempelvis vara följande: 

 Kommunikationsproblem 

 Upprepningar 

 Förseningar 

 Fel prioriteringar 

 Väntan  

 Störningar 

(Petterson et al. 2009) 

En framgångsrik Lean-satsning påverkar bland annat följande parametrar i en organisation; 

 Högre kvalitet 

 Lägre kostnader 

 Flexibilitet 

 Högre leveranssäkerhet 

 Kortare leveranstider 

 

Dessutom medför Lean andra positiva effekter som att höja medarbetarnas motivation, 

inflytande och välbefinnande, så som: 

 Minskad stress på arbetsplatsen  

 Bättre samarbete och minskad frustation 

 Ökad kompetens 

 Bättre kommunikation  

 Bättre förståelse för helheten  

 Mer utvecklande arbetsuppgifter 

 En säkrare arbetsplats (Petterson et al. 2009) 

 

Inom Lean finns metoden 5S, som är ett bra första steg vid införande av Lean i en 

verksamhet. 5S innefattar att skapa en funktionell och välorganiserad arbetsplats och att 

skapa rätt beteende och attityder. För att skapa en verksamhet som ständigt ska minska 

slöserier i och med att standardisera olika arbetsuppgifter är en funktionell och 

välorganiserad arbetsplats den grundläggande förutsättningen. (Petterson et al. 2009) Små 

förbättringar som genomförs med hjälp av 5S kommer att medföra förbättringar hela vägen 

upp till det hela processflödet. (Rehnström, 2012) ”Det går inte vara effektiv i det stora 

utan att vara effektiv i det lilla” (Rehnström, 2012, s.169). Målet med 5S är att 

medarbetarna tillsammans ska ta fram standarder att införa, samt att skapa ett arbetsklimat 

där de efterföljs och där ständiga förbättringar som hittas för att driva bort slöserier 

uppmuntras. (Petterson et al. 2009) 

Ledorden för 5S är ”Rätt sak på sin plats och allting är färdigt att användas”. 5S består av 

följande fem ord som börjar på bokstaven ”s”. 

1. Sortera 

2. Strukturera 

3. Systematisk städning 

4. Standardisera 

5. Självdisciplin  

 

Att arbeta med att förändra ett arbetsklimat på detta sätt tar tid och det måste finnas 

tålamod för att resultat ska kunna uppnås på längre sikt. Ledarens roll är otroligt viktig för 

att 5S ska lyckas och ledaren måste kunna förklara för medarbetarna varför 5S är viktigt 

och vilka effekter metoden kommer att ha på arbetsplatsen och för organisationens 
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lönsamhet på längre sikt. Dessutom är det av betydelse att visa hur det hårda arbetet som 

krävs för att införa 5S kommer att ge resultat och förbättringar på dels individnivå och dels 

för hela organisationen. Det är viktigt att ledaren tar fram mätetal så att det går att mäta och 

visa svart på vitt att ansträngningen ger resultat. Detta för att synliggöra för medarbetarna 

och att få med dem i arbetet på rätt sätt. Ledaren måste lära medarbetarna succesivt hur 

förbättringsarbete bedrivs och ge dem rätt verktyg för att kunna jobba med ständiga 

förbättringar. Även att ledaren frågar efter rätt saker och ställer rimliga krav på resultat är 

en faktor som är signifikant för att öka chanserna att lyckas med 5S. (Petterson et al. 2009) 

Genom att införa en välorganiserad och funktionell arbetsplats ökar motivation och 

engagemang hos medarbetare och genom att införa standarder kan fel och brister i 

processen upptäckas och lösas på ett effektivare sätt. Om det finns arbetsuppgifter som kan 

standardiseras blir det mer tid till utvecklingsarbete av processerna och sådant som skapar 

mervärde för kunden. (Petterson et al. 2009) En kund kan dels vara en slutkund för 

verksamheten men en kund i processen kan även var nästa person i flödet. Det vill säga, 

om jag kan göra min del i processen så effektivt och värdeskapande som möjligt för 

medarbetaren jag ska lämna över till i flödet, då blir summan av hela flödet så effektivt och 

lönsamt som möjligt, utan onödigt slöseri. (Petterson et al. 2009) 

En annan metod som används inom Lean för att hitta orsaken till uppkomst av slöseri och 

sedan hur man ska lösa så att slöseriet minimeras är metoden ”5 varför”. Metoden är 

teoretisk enkel och går ut på att vid upptäckten av ett problem ställa frågan varför fem 

gånger för att lära att förstå uppkomsten av problemet. Det ska på så sätt bli tydligare vart 

resurser ska sättas in för att lösa problemet. För att metoden ”5 varför” ska vara lyckosam 

får inte problemet vara för brett utan hållas specifikt och man tar ett problem i taget. Det är 

även viktigt att ledningen har tron på att alla medarbetare gör sitt bästa samt att det är 

processen som ska ifrågasättas, inte individen. (Petterson et al. 2009) 

En metod för att visualisera, kategorisera och prioritera förbättringsåtgärderna som 

kommer fram i verksamheten är att använda sig av ett PICK graf som består av axlarna 

effekt och insats, se bild 1. Om avvikelsen eller förbättringsåtgärden har liten effekt på 

verksamheten och kräver liten insats är den Möjlig (Possible). Liten insats men stor effekt 

kallas Genomför (Implement), stor insats och stor effekt benämns Utmana (Challenge) 

samt om förbättringsåtgärden innebär liten effekt men stor insats ska den Avfärdas (Kill). 

Med begreppet Utmana menas att förbättringsåtgärden är en utmaning för företaget att 

genomföra men att det kommer ge positiv effekt. Det gäller att se möjligheterna och 

försöka bryta ner förbättringsförslaget i mindre delar så att det går att göra det 

genomförbart. (Petterson et al. 2009)  

 

Bild 1. Visar hur en PICK-graf ser ut. 
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Lean har mest används i producerade verksamheter under årens lopp men har under de 

senaste åren blivit mer accepterad och har använts mer inom icke-tillverkande 

verksamheter. I icke-tillverkande verksamheter är det oftast problem i flödet inom 

processerna som bidrar till ineffektivitet och det är inom detta område som Lean kan bidra 

med stora förbättringar. Fokus inom Lean ligger på de värdeskapande delarna i 

processerna. I icke-tillverkande verksamheter är det först när medarbetare kan se vad som 

produceras och samtidigt förstå att sin roll i processen bidrar till värdeskapande för kunden 

som Lean kan bli lyckosam. (Petterson et al. 2009) Det är viktigt att varje organisation 

bygger upp sitt egna sätt att arbeta med Lean. Det går inte att kopiera en annan 

verksamhets koncept rakt av och tro att det ska fungera lika bra i sin organisation. Det 

gäller att anpassa Lean till sin verksamhet och att hela organisationen tillsammans bygger 

upp sitt egna Lean-koncept för att skapa bäst resultat. (Petterson et al. 2009) 

8.1.2 Business Excellens 

Lean är ett av många koncept som ska bidra med att hitta nyckeln till hur den framtida 

lönsamma organisationen ska se ut. (Rehnström, 2012) Business Excellens är ett annat 

exempel som används för att verksamheter ska nå bästa möjliga resultat och utgår från åtta 

koncept: 

1. Resultatorientering 

2. Kundfokus 

3. Ledarskap och varaktighet i syfte för verksamheten  

4. Ledning genom processer och fakta 

5. Medarbetarutveckling och att medarbetarna är delaktiga 

6. Ständigt lärande 

7. Innovation och förbättringar  

8. Samhällsansvar 

(Rehnström, 2012), (EFQM, u.å) 

Rehnström anser att det går att dela upp styrningen av organisationer i tre olika modeller; 

Linjeorganisationen, Projektorganisationen och Processorganisationen.  

 Linjeorganisationen: det historiska sättet att bygga upp en verksamhet på som 

grundar sig i industrialiseringen. Linjeorganisationen är ett effektivt sätt att 

strukturera människor med låg kunskapsnivå för att öka produktiviteten i 

verksamheten snabbt. Förr i tiden var kraven att billigt och snabbt producera 

produkter som folket efterfrågade. Detta system med hierarkiska nivåer lever kvar i 

dagens samhälle, detta trots att dagens population har mycket högre 

utbildningsnivå. Högre utbildningsnivå medför att människan kan lära sig nya 

arbetsuppgifter mycket snabbare än förr. Trots detta lever hierarkin kvar. Under de 

senaste decennierna har det belyst att hierarkierna bör rivas för att skapa effektivare 

företag. (Rehnström, 2012)  

 Projektorganisationen: under 60-70 talet blir projektorganisationen allt vanligare 

och är en organisationsform som uppkom pga. att linjeorganisationen inte kunde 

lösa en del problem som uppstod i och med nya krav som sattes på verksamheterna. 

Definitionen av ett projekt är att projektet görs en gång, med en bestämd startpunkt 

och slutpunkt, med ett tillfälligt sammansatt team av individer, samt under en given 

budget. Projekt är en bra arbetsform och kommer vara en del framtidens effektiva 

verksamheter men det viktigt att ha en klar projektmodell och en tydlig 

organisation för att få bästa effekten av att använda projekt som arbetsform. 

(Rehnström, 2012)  

 Processorganisationen: är den viktigaste organisationsformen för att skapa en 

effektivare verksamhet. En process är en rad steg som upprepas flera gånger för att 
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skapa värde till kunden. Processorganisationen slog igenom på 80- och 90-talet 

men kom fram som begrepp under 20-talet. Dock är det relativt nytt inom 

organisationsteorin och att fokus i processen ska ligga på att skapa kundvärde i ett 

flöde. Många organisationer missar att skapa klarhet i hur det naturliga flödet i 

verksamheten för ett visst ansvarsområde är en del av helheten för att tillfredsställa 

kundens behov på bästa sätt vilket gör att verksamheten inte har blivit effektivare 

trots att arbetet sker i processform. Största anledningarna till misstag och därav 

misslyckande av införandet av processer är: Att ledningen känner osäkerhet i vad 

som sker i processerna och sitt egna mandat vilket krockar med linjeorganisationen 

vilket bidrar med oklarhet i vilka ansvar, mandat och beslut som kan tas, att 

processorganisationen blir ett projekt och till sist att det saknas en tydlig 

processtruktur. (Rehnström, 2012) 

 

Att skapa en fungerande processorganisation är svårt och för att lyckas har Hammer (2007) 

skapat modellen PEMM (The process and Enterprise Maturity Model) som är ett verktyg 

för att ta reda på hur långt företaget har kommit i sitt arbete med sina processer. Genom 

studier har Hammer (2007) kommit fram till att det finns fem processförutsättningar och 

fyra företagsförutsättningar för att skapa en lyckad processorganisation. 

Processförutsättningarna är design, att användarna har kunskap att använda processen, 

processägare som tar ansvar av utveckling och resultat av processen, att rätt infrastruktur 

finns så som systemstöd samt mätetal så att det går att mäta resultatens av processerna. 

Företagsförutsättningarna är ledarskap, att ledningen stöttar processarbetet, att kulturen i 

företaget fokuserar på kundfokus, eget ansvar, teamwork och vilja att förändras, att det 

finns experter som kan designa processer, samt att processerna styrs på rätt sätt. (Hammer, 

2007) Dessutom menar Hammer (2007) att det är otroligt viktigt att alla medarbetarna blir 

undervisade i hur processen fungerar, annars kommer medarbetarna att omedvetande ta 

beslut som inte är det bästa för processens helhet.  

Enligt Rehnström (2012) har ofta den klassiska linjeorganisationen inom den offentliga 

sektorn tagit fram en organisation utifrån vad som går att genomföra rent praktiskt istället 

för att sätta kundens behov i centrum. För att skapa en effektivare och mer värdeskapande 

verksamhet är det första steget att definiera vem som är den slutliga kunden så att 

verksamheten kan effektiviseras på rätt sätt så att inte de saker som skapar kundvärde tas 

bort. (Rehnström, 2012) I den offentliga sektorn kan det vara svårare att definiera vem som 

är den slutliga kunden för verksamheten än vad det är i den privata sektorn (Rehnström, 

2012). Ett verktyg att använda sig av för att komma fram till detta är att definiera vem som 

är ägare av organisationen, vilken marknad man verkar på, marknadens intresse, vem som 

är kund och till sist vilka är kundbehoven. För skatteverket är exempelvis medborgarna 

både ägare och kund. Kundbehovet är att skattemedel hämtas in på ett rättvist, kontrollerat 

och effektivt sätt och att skattepengarna används på rätt sätt i samhället. (Rehnström, 2012) 

Ett annat problem som ofta uppstå i offentliga verksamheter är när diskussioner om att 

förbättra verksamheten utgår från hur medarbetarna ska få det bättre, istället för hur 

verksamheten ska förbättras från kundens perspektiv. Det blir ett personal-kund-perspektiv 

istället för ett kund-personal-perspektiv. (Rehnström, 2012) Det är självklart viktigt att 

arbetsmiljön för medarbetarna är bra, det är en förutsättning för att verksamheten ska 

kunna utvecklas, men det ska inte vara den primära utgångspunkten enligt Rehnström 

(2012).  

Rehnströms (2012) menar att nästa steg för att skapa framtidens effektiva verksamheter, 

steget efter effektiva processer, är kompetensorganisationen. För att anpassa organisationer 

till dagens samhälle, kunskapsnivå och kundens krav är inte linjeorganisationen det mest 
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effektiva sätt att använda resurserna på längre, utan en organisation bör istället bestå av 

harmoni mellan; processorganisation, projektorganisation och kompetensorganisation. 

Kompetensorganisationen är den del av verksamheten som ska se till att rätt antal personal 

med rätt kompetens finns i rätt tid. En ny befattning växer fram, en kompetensägare, som 

har detta ansvar i verksamheten. Rehnström (2012) vill även dela upp den klassiska 

linjechefens arbetsuppgifter, så som att se till att hålla budget och personalansvar bör delas 

upp på två roller, då chefer sällan är utbildade i personalfrågor. Den nya rollen kallar 

Rehnström (2012) för resursägare och ska inneha en unik kompetens inom personalfrågor. 

Detta är inte en vanlig roll inom HR utan dessa roller behövs även inom 

kompetensorganisationen, utan resursägaren ska vara expert på att hantera löpande 

personalfrågor som vanligtvis chefen ska hantera i dagens organisationer. På detta sätt 

satsas rätt resurser dels på personalen och dels på den operativa och strategiska 

verksamheten inom organisationen. (Rehnström, 2012) 

För ett ändra synsätt och skapa processer utifrån kundbehov är det viktigt att förstå att det 

är de som arbetar närmast kunden i verksamheten som lättast kan ta till sig och ändra sitt 

arbetssätt till ett mer kundanpassat, dvs. de som är längst ner i linjeorganisationen. Detta på 

grund av att det är de som arbetar närmast kunden och att de kommer att se 

konsekvenserna direkt. De högst uppsatta cheferna kan även de se förbättringarna som 

helhet och att det kommer bli lönsamt på längre sikt för organisationen. Det är 

mellanchefer som är utmaningen att få med på tåget. Det är de som kommer tycka att de 

har mest att förlora på en omorganisation och göra allt för att behålla sin plats vilket då kan 

leda till skepsis och ständigt motarbetande från deras sida. När även mellancheferna kan 

förstå syftet med ett nytt sätt att driva organisationen på, det är först då som det går att 

lyckas med en ny organisationsstruktur fullt ut. (Rehnström, 2012) 

8.1.3. Flödesorienterat arbete i praktiken  

Det svenska företaget Scania har arbetat med Lean i många år och anpassat Leans principer 

till sin verksamhet. Scania har i och med sitt omfattade arbete med Lean lyckats skapa en 

kultur där medarbetarna ges möjlighet att påverka och förbättra sin och sina 

arbetskamraters arbetssituation. Medarbetarna har även möjlighet att vidareutvecklas 

genom att gå olika utbildningar. Allt detta har bidragit med att närvaron på arbetsplatsen 

har stigit från 90,5 % år 1990 till 95,6% närvaro år 2013. Andra siffror som visar på att 

Lean effektiviserar en verksamhet är att med nästan samma mängd personal har antal 

producerade fordon stigit från 31 800 år 1990 till 92 800 år 2013. Även 

energiförbrukningen har minskat och blivit effektivare samt att produktkvalitet har ökat 

mycket sedan 1990. Genom att titta på Scanias närmaste konkurrent, Volvo lastvagnar, kan 

man se att Scanias rörelsemarginal ständigt har legat högre än Volvos mellan åren 1996 

och 2014. (Ahrén & Bühlmann, 2015) 

Resultat från en studie som har gjorts på fem tillverkade företag i Sverige visade att de 

vanligaste effekterna av Lean är högre kundvärde, ökad motivation och engagemang från 

medarbetarna samt ökad produktivitet. Alla delar i Lean är beroende av varandra för att 

konceptet ska lyckas. (Lundström & Westling, 2012) 

Enligt en studie som gjorts på tjänsteföretag som använt sig av Lean är det viktigt att inse 

att arbetet med ständiga förbättringar kan leda till avveckling av anställda och/eller en hög 

stressnivå för medarbetarna om inte Lean-arbetet förs in på rätt sätt. Detta kan medföra att 

medarbetarna kan motarbeta ständiga förbättringar. Studien visar att om Lean ska ge en 

önskad effekt på organisationen måste Lean-konceptet tillämpas på en hög 

abstraktionsnivå. Det räcker inte att använda ett fåtal Lean-verktyg för att lyckas, utan det 
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är konceptet som helhet som blir värdeskapande för verksamheten. Det är viktigt att 

ledningen ser Lean i ett långsiktigt perspektiv för att skapa möjligheten att lyckas på bästa 

sätt. (Ridne & Öst, 2015) 

Konsultföretaget Sevenco (u.å) hävdar att man kan öka effektiviteten inom organisationer 

genom att tydliggöra prioriteringar och processer, skapa bättre samarbete internt genom 

kommunikation och tydliga mål, samt kontinuerlig dialog och uppföljning av resultat och 

vilka förbättringsåtgärder som fanns kvar att göra. Några exempel de nämner är ett 

tillverkande företag som förbättrade sin leveransprecision från ca 45% till mer än 90% på 

tre månader samt minskad kapitalbindning och reducerat antal reklamationer. (Sevenco 

,u.å) 

Företagen Gore, Wholefoods Market och Google är förbilder och föregångare inom 

området att arbeta med organisationsstrukturer på ett annorlunda och lönsamt sätt. Gore, 

som har sitt mest kända varumärke Goretex, har idag 9500 medarbetare och är ett mycket 

lönsamt företag med många unika och lönsamma produkter. Gore arbetar inte med den 

traditionella linjestrukturen. Arbetet utförs i team som medarbetarna själva får anmäla sig 

att delta i. Vem som helst kan starta ett projekt om man får med sig arbetskamrater som 

tycker det projektet är en bra idé. Det finns bara ledare inom företaget, inga chefer, och det 

är kollegorna som väljer ledare. På Google ställs mycket höga krav för att bli anställd, de 

anställer bara ”A-människor”. De anställa ska lägga 70 % av sin totala arbetstid på 

huvudområden som direkt levererar värde till kunden, 20 % av arbetstiden ska läggas att 

hitta nya möjligheter och de sista 10 % ska läggas på stöttning av samhället. Google är ett 

extremt lönsamt företag där människor världen över köar för att få arbeta. (Rehnström, 

2012) 

8.2 Arbetsrutiner och arbetsmotivation 
Om arbetsrutiner följs till punkt och pricka utan något utrymme för improvisation eller 

eget initiativtagande för medarbetaren blir det svårt för en organisation att fungera. Det 

måste finnas utrymme för kreativitet och improvisation inom ramarna för rutinerna för att 

vardagsproblem och akuta problem ska kunna lösas så att arbetet kan rulla på. Dock är det 

viktigt att rutiner finns på en arbetsplats så att kunskapsöverföring kan ske så att 

organisationen kan ta vara på utvecklande färdigheter och kunskaper inom organisationen. 

För att skapa en effektiv, utvecklande och lönsam organisation måste rutiner finnas som 

stöd. (Alvehus & Jensen, 2015) 

Det finns olika teorier om hur vi människor hittar motivation i livet. Enligt Abraham 

Maslow (1943) strävar människan av sin natur mot att utvecklas och mot att uppnå högre 

mål. När ett behov är uppfyllt måste människan ha ett högre mål att sträva mot för att 

utvecklas (Alvehus & Jensen, 2015; Maslow, 1943). David McClellands (1967) menar att 

människan har tre grundbehov – samhörighet, makt och presentation. Beroende på olika 

individer kan balansen mellan dessa tre grundbehov variera (McClelland, 1967). 

Fördelningen av behoven hos varje människa är inte förutbestämda utan kan påverkas i 

olika riktningar, beroende av den sociala miljön runt människan. Genom att träna, 

uppmuntra och utveckla behovet prestation kan en organisation öka sin effektivitet på ett 

kostnadseffektivt sätt. (McClelland, 1978) En tredje motivationsteori är lanserad av Victor 

Vroom (1964) och kallas förväntansteorin, som bygger på att motivation beror på vår 

förväntan av resultatet (Vroom, 1964). Det vill säga hur motivationen är beroende av hur 

belöningen värderas tillsammans med den upplevda kopplingen mellan resultat och 

arbetsinsats, även hur stor sannolikhet det är att uppnå resultatet. Genom att skapa tydlig 

koppling mellan utfall och handling kan motivationen påverkas. (Alvehus & Jensen, 2015) 
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Det som motiverar människan att gå till arbetet varje dag är dels lönen, dels arbetsetik som 

exempelvis kan vara att känna att man bidrar till samhället, och dels personlig utveckling, 

karriär och status. Sedan finns det aspekter på själva arbetsplatsen så som kollegor och 

lojalitet, och sist men inte minst att arbetet faktiskt är inspirerande och roligt. Mycket 

forskning tyder på att högre lön leder till en större vilja att arbeta och ta ansvar. Men enligt 

Maslow behovsteori motiverar inte lönen människan till att arbeta, men en låg lön kan ha 

effekten att omotivera människan. Med detta menas att människan kan vara missnöjd med 

lönen, men en hög lön kan man inte vara mer än nöjd med. När människan är nöjd med 

lönen så är det andra faktorer som motiverar. (Alvehus & Jensen, 2015) Studier visar att 

den bästa effekten av högre lön för att öka motivationen är om den höga lönen kombineras 

med exempelvis mer utmanade arbetsuppgifter. Vilken grad personalen får vara med och 

påverka beslut som tas om hur arbetsuppgifter ska utformas och utföras är en annan viktigt 

aspekt när det gäller att öka motivation hos medarbetarna. (Alvehus & Jensen, 2015) 

(Rynes et. al, 2004) 

I Rehnströms (2012) teorier om kompetensorganisationen är medarbetarens 

utvecklingsplan mycket viktigt och ska ha stort fokus i verksamheten. Utvecklingsplanen 

ska följas upp och personalens kompetens är avgörande för att organisationen ska fortsätta 

att utvecklas. Det ska finnas kompetensutvecklande åtgärder för medarbetarna. I 

lönestegen ska huvudfokus ligga på kompetens, engagemang och hur mycket värde som 

skapats för kunden och inte hur klättringen i hierarkin har gått till. Det ska finnas tydliga 

villkor och regler för vad ökad kompetens ska generna i lön, allt för att medarbetarna ska 

motiveras till att hela tiden öka sin kompetens och därmed vara med att utveckla 

verksamheten. (Rehnström, 2012) 

8.3 Kommunikation 
Kommunikationsproblem är ett mycket vanligt problem i olika organisationer. 

Medarbetarna klagar ofta på cheferna inte lyssnar, att besluts endast tas uppifrån, att det är 

för mycket information så det är svårt att prioritera vad man ska ta till sig och inte osv. 

Information ger verktyg och makt för medarbetaren att förstå och förutsäga förändringar i 

organisationen, samt att anpassa sitt arbete efter verksamhetens utveckling. Dock så finns 

det en för stor tillförlit på att information ska lösa alla problem inom organisationen, det 

som ofta inte tas hänsyn till är att tillgången av information inte betyder att alla kommer att 

tolka och uppfatta informationen lika. (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Cheferna 

bör lägga mer tid på att skapa utrymme och förutsättningar för dialog mellan medarbetarna 

och ansvariga, och mindre tid på att sprida och göra informationen tillgänglig för så många 

som möjligt. Kommunikationsvägar och kommunikationsansvar bör även vara nedskriven i 

chefernas och medarbetarnas uppdragsbeskrivning och på så sätt bli tydligare. 

Kommunikationsrollen måste även kopplas samman med belöningssystem, mål och 

mätningar. (Sjöblom, Pettersson, Julin, & Johannesson, 2011) 

Fokus inom kommunikation har traditionellt sett legat på att skapa dokument och effektiva 

kommunikationskanaler som är kopplade till en viss process eller ett visst projekt inom 

organisationen. Kommunikationen har huvudsakligen gått uppifrån och ner, dvs. vertikalt i 

organisationen snarare än horisontellt mellan olika enheter och medarbetare. För att skapa 

ett större mervärde för organisationen med hjälp av kommunikationsarbete krävs ett 

närmare samarbete mellan organisationens centrala verksamhetsprocesser samt att 

medarbetare och chefer får utveckling och stöd i sin interna kommunikation. (Heide et al. 

2012) 



36 

 

Forskning har visat att bara för att organisationen är stor behöver inte 

kommunikationsproblemen öka, utan kommunikationen kan fungera sämre i även mindre 

organisationer än vad det gör i vissa större. Kommunikationsproblem är beroende av hur 

många variabler som påverkar kommunikationen. (Heide et al. 2012) Det centrala 

problemet med kommunikationen i stora hierarkiska organisationer är att det finns noga 

beskrivningar om hur informationen ska gå uppifrån och ned i verksamheten men bristande 

beslut och tydlighet i hur informationen ska gå nerifrån och upp(Heide et al. 2012) 

Orsakerna till varför det kan vara svårt för medarbetarna att kommunicera med cheferna 

kan även exempelvis bero på att man är rädd för att det kan medföra negativa 

konsekvenser, bristande förtroende, att det saknas öppenhet i kommunikationsklimatet 

samt att negativ feedback inte tas emot på rätt sätt av ledningen. (Cheney, Christensen, 

Zorn, & Ganesh, 2011) 

I det moderna horisontella företaget krävs ett nytt slags ledarskap. I det så kallade 

idébaserade ledarskapet ska cheferna vara mer coachande, inspirerande och sökande efter 

bättre vägval istället för att kontroller och övervaka medarbetarna. Det är de gemensamma 

värderingarna och idéerna som ska driva företaget framåt istället för order och regler 

uppifrån. Det idébaserade ledarskapet innebär att cheferna ska med hjälp av dialog med 

personalen ta fram gemensamma strategier och kommunikationsvägar snarare än att 

ledningen ska genomföra väl förbereda stormöten med klara direktiv. (Heide et al. 2012) I 

och med att fokus de senaste åren har legat på att skapa ett bra flöde i olika processer inom 

organisationen är det viktigt att lyfta fram vikten av hur kommunikationen fungerar mellan 

medarbetare och medarbetare, inte bara mellan medarbetarna och chefen, för att få fram en 

fungerande process. (Heide et al. 2012) 

Enligt Mårten Westberg (Wohlfahrt, 2010) som är analytiker på Netsurvey, är 

kommunikationen värd 22% av stora företaget lönsamhet. Detta resultat kommer från en 

studie av 80 företag under tre år. Studien visar att centrala ledningens kommunikation 

påverkar företagets lönsamhet mycket. När cheferna signalerar ut att kommunikation måste 

prioriteras ger det snabbt bättre resultat. För att förbättra kommunikationen behöver 

cheferna följande budskap från ledningen; ni kan kommunicera, kommunikationen behöver 

bara prioriteras och att er kommunikativa förmåga kommer att mätas så det märks om 

jobbet inte görs. Idag handlar internkommunikation om att cheferna bör anpassa 

informationen som kommer uppifrån i organisationen till medarbetarna och att 

medarbetarna får vara delaktiga i lösningen, snarare än att trycka ut all information på 

intranätet och anta att medarbetarna ska förstå och använda den. När detta görs i ett företag 

kommer kommunikationen och därmed lönsamheten blir öka. (Wohlfahrt, 2010)  

8.4 Självstyrande team 
Självstyrande team har funnits länge och det första uppmärksammade exemplet var 

Johnsonville Foods, en livsmedelsproducent i USA, under 80-talet. De har blivit allt mer 

populärt med självstyrande team under de senaste åren inom organisationer världen över. 

(Wilson, Hellsten & Langhed, 1995) Att använda sig av självstyrande team i företag skapar 

förutsättningar att öka produktiviteten och kvalitén i verksamheten. För att lyckas med 

självstyrande team måste ett nytt sätt att se på ledarskap och chefens roll skapas i 

organisationen. Chefen delegerar mer och kontrollera medarbetarna mindre. (Wilson et al. 

1995) ” Självstyrande team går hand i hand med utvecklingen av en lärande 

företagskultur” (Wilson et al. 1995, s. 37) Den kontroll som chefer tidigare har haft ska 

ersättas med att det självstyrande teamet själva har kontroll över sig själva och de andra i 

teamet. (Wilson et al. 1995) 
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Ett självstyrande team är en grupp individer och psykologins kännetecken för en grupp är 

att det ska finnas en känsla av kollektiv identitet, gemensamma mål, gruppstrukturer med 

olika roller och regler samt ett gemensamt sätt att kommunicera med varandra. (Wilson et 

al. 1995)   

Enligt Maslows behovstrappa är självförverkligande det viktigaste behovet. Att arbeta i 

grupp och med självstyrande team ger möjlighet för individerna i gruppen att uppfylla 

behov så som behov av respekt, samhörighet, självkänsla, uppskattning, trygghet och 

självförverkligande. Detta gör att om organisationer använder sig av självstyrande team så 

kan gruppen medföra till effektivare arbete och bättre kvalitativa resultat. (Wilson et al. 

1995) 

Det finns naturligtvis vissa risker att införa självstyrande team i en organisation. En risk är 

att chefen kan känna att sin position är hotad och att hen inte vill släppa taget om sin makt 

kan bidra till en skepsis av självstyrande team hos ledningen. Denna skepsis smittar av sig 

ner i organisationen och bidrar till misslyckande av att införa självstyrande team. Andra 

risker är människors beteende i grupp, vilka uppgifter som de olika gruppmedlemmarna 

utför och hur arbetsuppgifterna sedan utförs samt om man samarbetar med varandra eller 

inte. Samarbetet mellan varandra i en grupp kan kallas människoprocessen och kan delas 

in;  

 Faktorer mellan människor så som personkemi, motivation, inlärningsstilar och 

personlighet. 

 Gruppegenskaper så som gruppen hierarki och de informella och formella rollerna 

som tas och delas ut i gruppen.  

 Kommunikation och påverkan på individers beteende, hur uppfattas en arrogant 

ton? Går de övriga i gruppen till motattack eller drar sig dom undan och blir 

underlägsna? 

           (Wilson et al. 1995)  

Om inte en grupp fungerar bra utan den skapar stress och motverkar att uppfylla de 

personliga behoven då kommer inte gruppen bidra med ett bra resultat. För att en grupp ska 

fungera bra är det viktigt att gruppen själva sätter upp regler för hur individer i gruppen ska 

bete sig. En grupp måste gå igenom olika faser för att bli en sammansvetsad och produktiv 

grupp. (Wilson et al. 1995) En av många modeller av dessa faser kallas FIRO och består av 

tillhörafasen, gemyt, rollsökningsfasen, idyll och samhörighetsfasen (Schutz, 1958). För att 

en grupp ska fungera måste man låta gruppen gå igenom dessa faser och för olika 

gruppkonstellationer tar det olika lång tid innan man når till samhörighetsfasen, att guppen 

går från en omogen grupp till en mogen grupp. (Schutz, 1958). 

Att ha tålamod inom ledningen är grunden vid införande av självstyrande team. De 

högpresterande företagen har en bra balans mellan sin långsiktiga vision och sina 

kortsiktiga mål. Som ledning för ett företag eller organisation måste insikten att många 

strategiska beslut behöver många år på sig för att resultat ska visa sig, strategiska beslut är 

dömda att misslyckas om inte företaget har en gemensam långsiktig vision. För att vara ett 

högpresterande företag räcker det inte att endast satsa på kvalitetsuppföljningar, utan det 

måste investeras i service, material och människor för att lyckas. Det gäller att hjälpa sina 

leverantörer att utvecklas och bli bättre tillsammans med sitt företag. (Wilson et al. 1995) 

Partnerskapet ACE (Allied Consultant Europé, 2015) består av 10 ledande 

Managementkonsultföretag runt om i Europa och är specialiserade på 

organisationsförändringar, strategi och affärsprestation. (ACE, 2015) ACE har gjort en 
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omfattande studie om självstyrande team genom att intervjuade VD, Chefer och HR-chefer 

från 37 olika organisationer i 10 länder i Europa. Storleken på företagen varierade mellan 

200-200,000 anställda. (ACE, 2015) 

Den tröga marknaden efter finanskrisen som har fört med sig en hög grad av 

oförutsägbarhet samtidigt som konsumenter ökar efterfrågan på bättre produkter och 

tjänster i dagens digitala värld, samt att nystartade företag använder sig av helt nya 

affärsmodeller har bidragit till att företag måste tänka om. (ACE, 2015) (Rehnström, 2012) 

För att företag ska överleva och fortsätta utvecklas har självstyrande team blivit ett mer och 

mer beprövat koncept. Den främsta anledningen till att införa självstyrande team enligt 

företag i studien var att det ska bidra till mer motiverade och engagerade medarbetare, 

63%. Andra anledningar är att det ska skapa bättre tvärfunktionella samarbeten och att 

utveckla en bättre relation med sina kunder, 48% respektive 41%. Dock är det svårt att 

lyckas bra med självstyrande team i ett kontrollbaserat hierarkiskt företag. Resultaten från 

studien visar att det finns några nyckelfaktorer som är avgörande för att införandet av 

självstyrande team ska fungera: 

 Hantera relationer: Det är viktigt att de självstyrande teamen har ett bra 

samarbete med andra team, med övriga organisationen samt med hierarkin. Först 

måste självstyrande team vara kopplade till organisationens strategi, syfte och mål; 

för det andra måste relationen mellan hierarkin och teamet hanteras med varsamhet 

för att undvika störningar i flödet; för det tredje kan inte självstyrande team fungera 

ensamma, självstyrande betyder inte självständiga, utan teamen måste samarbeta 

med varandra för att organisationen ska uppnå sina mål.  

 Samarbetsvilliga sammanhang: Genom att skapa rätt företagskultur och 

arbetsmiljö ökar chanserna att genomförandet av självstyrande team lyckas. Att 

vara på rätt nivå både när det gäller det fysiska och det emotionella ger utrymme 

för medarbetarna att våga utvecklas och prova mer, som stimulerar kreativiteten 

inom det självstyrande teamet.  

 Utmaningar i ledarskapet: Det är utmanande och svårt för cheferna att hitta 

balansen mellan kontroll och frihet för de självstyrande teamen. Ett ramverk där 

teamen ska arbeta inom måste riktas upp och inom den ramen måste tillräckligt 

stora möjligheter finnas. Samtidigt måste chefen lita på teamen och ge friheten att 

själva bestämma hur målen ska uppfyllas. För att självstyrande team ska lyckas 

måste ledarskapet utvecklas.  

 Att mogna som ett självstyrande team och tänka som en chef: Utöver de 

vanliga faktorerna som ett högpresterande team har, behöver ett självstyrande team 

förmågan att driva sin egen utveckling av dessa faktorer och själva utveckla högre 

nivå av kollektiv mognad.  

(ACE, 2015)  

Nedan följer ACE:s (2015) tips på steg att genomföra för organisationer för att öka sina 

chanser att lyckas med implementeringen av självstyrande team: 

1. Ledningen måste ta till sig en bredare helhetssyn av självstyrande team: 

För att skapa framgångsrika självstyrande team behövs ett mer övergripande 

synsätt, där alla delar i organisationen är delaktiga, så som organisationens 

kultur, arbetsmiljö, ledarstil och hierarki. 

2. Godkännande från toppen och ta tag i de hierarkiska utmaningarna: Om 

inte den högsta ledningen i organisationen köper begreppet självstyrande team 

och vad det innebär är konceptet dömt att misslyckas. Det gäller att det är 

viktigt att ledningen står bakom satsningen på självstyrande team så att dessa 

kan skyddas om hierarkiska krafter tränger sig på. 
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Självstyrande team betyder inte slutet på hierarkin men konceptet kräver en ny form av 

ledarskap och samarbete mellan chefen och det självstyrande teamet. Ledarskapet behöver 

vara förtroendebaserat, dvs. låta teamet agera på egen hand utan att chefen lägger sig i. 

50% av alla misslyckanden att införa självstyrande team beror på hierarkiskt inblandning. 

Det behöver finnas ett bra ramverk med tydliga mål som definierar hur relationen mellan 

organisationen och teamet ska vara. Nyckeln till att leda det självstyrande team mot 

mognad och framgång på längre sikt är genom ett coachande och stöttande ledarskap. 

(ACE, 2015) 

En studie av teamarbete som genomförts på arbetsplatsen Volvo lastvagnar i Umeå visar 

resultat att när team har ett större ansvar och inflytande över sin egen grupps arbete 

minskar antalet monteringsfel i monteringen av förarhytterna. Resultat från studien visar 

även att med större variation och rotation av arbetsuppgifter bidrar till att medarbetarna är 

mer nöjda över sin arbetssituation. I och med att fler medarbetare kan utföra fler sorters 

arbetsuppgifter kan problem som uppstår i produktionen lösas på ett smidigare sätt än 

tidigare då det endast var specifika operatörer som hade kunskapen. Dock räcker det inte 

med att endast kunna fler arbetsområden för medarbetarna utan samarbetet inom teamet är 

avgörande för att lösa problem som uppstår. För att uppnå högre produktivitet inom teamen 

måste samarbete såsom kommunikation och gemensamt beslutfattande fungera. (Kuipers 

& de Witte, 2005) 

Bacon & Blyton (2000) har genomfört en studie om ”High Road and Low Road 

teamworking”, där High Road temawork införs i en organisation för att ledningen ser de 

ekonomiska, sociala och kulturella fördelarna med teamarbete medan Low Road teamwork 

endast införs för att förbättra ekonomin i företaget. High Road teamwork innebär även 

flexiblare arbetsrutiner, färre lönenivåer och mindre styrt från chefsnivå än Low Road 

teamwork. Resultat från studien visar att High Road teamwork totalt ger bättre påverkan på 

hela företaget, både de sociala och finansiella aspekterna. (Bacon & Blyton, 2000) Att 

självstyrande team ger en positiv inverkan på ett företags resultat, både indirekt och direkt, 

visar även en studie som är utförd på 25 småföretag i detaljhandeln. (Von Bonsdorff, 

Janhonen, Zhou & Vanhala, 2015) 

9. Analys och Förbättringsförslag  
I detta kapitel diskuteras och presenteras konkreta förbättringsförslag om hur 

verksamheterna på Inköp och logistik och på Trafikverket kan utvecklas och bli effektivare. 

Kapitlet är uppdelat i Befattningar och Roller, Arbetet mot en fungerande 

processorganisation samt Arbetet med kommunikation och självstyrande team.  

9.1 Befattningar och roller 
Eftersom examenarbetet är en del av det övergripande arbete som genomförs med 

befattning och roller över hela Trafikverket, se avsnitt 3.5, vill Inköp och logistik ha hjälp 

med att reda ut är hur många befattningar och roller som ska finnas på respektive enhet. 

Dock kommer inte tydligare befattningsbeskrivningar vara lösningen på de 

problemområden som identifierats inom Inköp och logistik och Trafikverket. Det är viktigt 

att poängtera att första steget är att identifiera kunden och vad varje process ska uppnå och 

utifrån det bygga befattningar och roller och inte tvärt om enligt Gert Frick (2016). 

Befattningar och roller skall stödja processerna och inte funktionerna (Gert Frick, 2016). 

När detta har genomförts kan arbetet med befattningar och roller börja. Det är på enheterna 

Logistik och Leverans som antalet befattningar har behov av att ändras. Denna studie har 

kommit fram till två alternativ: 
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 Alternativ 1: Behålla nuvarande antal befattningar på Inköp, Varor och tjänster 

och på Logistik, men öka till två befattningar på Leverans. Leverans får 

befattningarna Lagerhanterare och Kvalificerad Lagerhanterare, med tydlighet att 

ökad kompetens och ansvar genererar högre lön för att öka motivationen hos 

medarbetarna. För alla befattningar behövs tydlighet skapas i 

befattningsbeskrivningarna.  

 Alternativ 2: Ändra till två befattningar på varje enhet, såsom på Inköp 

(kvalificerad inköpare och inköpare) och arbeta med fler rollbeskrivningar. Detta 

för att skapa en gemensam befattningsstruktur på hela Inköp och logistik. Följande 

ändringar sker: 

o Leverans: Lagerhanterare och Kvalificerad Lagerhanterare, med tydlighet 

att ökad kompetens och ansvar genererar högre lön.  

o Logistik: Logistiker och Kvalificerad Logistiker med fler tydliga 

rollbeskrivningar som exempelvis kan vara materialplanerare och 

kundansvarig.  

 

Det är två befattningar på varje enhet som är det centrala. Val av titel Kvalificerad 

Lagerhanterare, Logistiker eller Inköpare är en annan fråga och kan eventuellt 

ifrågasättas. Andra alternativ för ”Kvalificerad” kan vara Senior, Strategisk eller 

Operativ. För att ingen medarbetare ska känna sig ”okvalificerad”.   

Båda alternativen innefattar att utöka till två befattningar på Leverans och för att på så sätt 

öka motivationen hos medarbetare. Dessutom skall det finnas en utvecklingskurva som 

även genererar högre lön. Men lönen ska inte vara det enda som spelar in i att bli en 

Kvalificerad Lagerhanterare utan det är viktigt att det tydligt definieras vilken kompetens 

och vilket ansvar som behövs för att kunna ta steget uppåt. Detta resonemang bygger på 

Alvehus & Jensen (2015) som tar upp att studier visar att bästa effekten av högre lön för att 

öka motivationen är att kombinera det med mer utmanade arbetsuppgifter. Behovsteorin 

menar att lön inte kan öka motivationen men att för låg lön kan minska motivationen 

(Alvehus & Jensen, 2015) vilket är det som sker på leverans idag. Medarbetarna känner 

inte att ökat ansvar ger högre lön så varför ska man då ta på sig mer ansvar? Med en ökad 

motivation hos medarbetarna genom att träna och uppmuntra presentationer på rätt sätt kan 

effektiviteten i verksamheten öka på ett kostnadseffektivt sätt (McClelland, 1978). Därmed 

rekommenderas att två befattningar införs på Leverans för att öka möjligheten till att höja 

motivationen hos medarbetarna som i sin tur bidrar till en effektivare verksamhet.    

Fördelen med alternativ 1 för Logistik är att det inte blir någon större förändring av 

befattningarna och risken för oklarheter är därmed liten. Dock är risken att, trots 

förbättringar i befattningsbeskrivningarna, kommer det inte bli någon större förändring till 

det bättre. Det är lätt att falla tillbaka i det gamla mönstret igen. Alternativ 2 innebär en 

större förändring och att två helt nya befattningar formas. Detta kan komma att skapa 

misstro och ifrågasättande om vilka av de gamla befattningar som ska komma in vart. 

Även många nya rollbeskrivningar bör då skrivas. Fördelen med att införa alternativ 2 är 

att man har möjlighet att börja om från start. Tänka nytt och få en tydlighet och bygga upp 

verksamheten utefter processerna och sätta kundens perspektiv i fokus. Nyckeln till att 

denna omstrukturering ska fungera är att få med medarbetarna i arbetet med att forma de 

nya befattningarna och rollerna enligt McClelland (1978). Annars är en stor risk att 

medarbetarna motarbetar omstruktureringen och man faller tillbaka i det gamla som är 

tryggt och vant. I båda alternativen krävs ett tydligt ledarskap med en tydlig bild vart man 

vill komma från ledningen.  
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Oavsett vilket alternativ som väljs rekommenderas att följande saker utvecklas och läggs 

till i alla befattningsbeskrivning och rollbeskrivning på Trafikverket för att skapa tydlighet 

var ansvar börjar och slutar, vilket efterfrågas. Det är dock viktigt att understryka att ju fler 

befattningar som finns på en arbetsplats desto fler gränssnitt finns och det kan motverka 

samarbete istället för att framhäva samarbete mellan befattningarna enligt Gert Frick, 

(2016). Därför bör fokus i hela verksamheten ligga på att alla har ansvar för att utveckla 

verksamheten och då är det en fördel att tydliggöra det i befattningsbeskrivningarna. Detta 

för att skapa förutsättningar att utveckla och effektivisera processerna och verksamheten på 

bästa sätt. Följande punkter rekommenderas:  

 Tydligt vilka kompetenser, vilket ansvar och vilka personliga egenskaper som krävs 

för respektive befattning som grundar sig i Alvehus & Jensens (2015) resonemang.  

 Kommunikationsvägar: att tydligt dokumentera kommunikationsvägar både uppåt, 

nedåt och mellan olika befattningar och funktioner i organisationen. Enligt Heide et 

al. (2012) är detta viktigt för att få en effektiv verksamhet. Det ska finnas en grund i 

tankesättet hur kommunikationen ska föras och vem man ska vända sig till i frågor, 

vilka system som innehåller vilken information samt hur man ska gå tillväga för att 

finna rätt person med rätt kunskap. Att det finns en metod som används 

övergripande i Trafikverket, exempelvis utveckla och förbättra den interna 

telefonkatalogen på intranätet så den blir användarvänlig. Det måste även vara 

tydligt vilka som ansvarar för uppdateringen av informationen i systemen. Att 

kommunikationsvägar och kommunikationsansvar är nedskrivet för både chefer 

och medarbetare är viktigt del för en fungerande kommunikation i en verksamhet 

enligt Sjöblom et al. (2011).  

 Ansvar om förbättringsarbete i processen och i sitt arbete. Detta signalerar tydligt 

ut att förbättringsarbete i verksamheten prioriteras högt och att det är 

medarbetarens ansvar och skyldighet att vara delaktig i förbättringsarbetet i 

verksamheten. Detta är en stor del i att få medarbetare att vara med i arbetet med 

ständiga förbättringar och att på så sätt utveckla verksamheten åt rätt håll. Viktigt 

att chefer och medarbetare tillsammans utvecklar en metod för hur 

förbättringsförslag skall hanteras, utvärderas och införas så att medarbetarna känner 

att det lönar sig att ta fram förbättringsförslag. Detta resonemang grundar sig i 

arbetet mot Lean och Business Excellens enligt Petterson et al. (2009) och 

Rehnström (2012). 

 Att alla som arbetar i ett team (oavsett team) har ansvar att leverera resultat. 

Oavsett vilken gruppkonstellation man arbetar i så bär varje individ i gruppen ett 

ansvar att gruppens arbete genererar resultat ACE (2015). Detta är en förutsättning 

för att cheferna inte ska lägga sig i de självstyrande teamens arbete för mycket 

vilket är nyckeln till att arbetat med självstyrande team ska fungera enligt Wilson et 

al. (1995) och ACE (2015). 

 Procentfördelning hur arbetstiden ska fördelas och prioriteras vid stressiga 

perioder, inklusive hur stor andel av arbetstiden som ska läggas på 

förbättringsarbete och personlig utveckling. Den sistnämnda procentfördelningen 

behöver inte vara per vecka utan över hela året vilket skapar en flexibilitet hos 

medarbetaren för planeringen av sitt arbete. Detta upplägg har varit givande för 

exempelvis lönsamma företag som Google (Rehnström, 2012). I och med detta bör 

även tidsrapportering införas över hur mycket tid som lagts på vad per arbetsdag så 
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att det går att följa upp. Att man vet vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras vid 

stressigare perioder skapar en trygghet och minskar stressnivån hos medarbetarna 

då man inte behöver lägga kraft och energi på att planera hur man ska prioritera. 

Detta skapar i sin tur att arbetskraft läggs på rätt sak och bidrar till en effektivare 

verksamhet.  

 Att ren kunskap, personliga egenskaper, ansvar, social förmåga, engagemang och 

vilket värde som skapas för kunden är centrala saker som ska påverkar lönen, 

vilket Rehnström (2012) argumenterar för bidrar till att ständigt utveckla 

verksamheten.  

 Utvecklingsplan som ska definiera hur medarbetarna ska utvecklas vilken sedan 

skall följas upp så det går att utvärdera hur medarbetarna har utvecklats och vad 

medarbetaren har bidragit med för att utveckla verksamheten. För att lyckas med att 

skapa en verksamhet som ständigt förbättras ska utvecklingsplanen ha ett stort 

fokus i verksamheten enligt Rehnström (2012). 

 Att medarbetarna får vara delaktiga i framtagandet av befattningsbeskrivningarna, 

vilket McClelland (1978) argumenterar för är grunden för att få medarbetarna 

motiverade att arbete i den nya strukturen i framtiden.  

9.2 Arbetet mot en fungerande processorganisation 
Trafikverket är en processorganisation som arbetar i projektform samtidigt som 

verksamheten är uppbyggd på en hierarkisk organisationsstruktur. Enligt Rehnström 

(2012) är steget efter effektiva processer för att skapa effektiva verksamheter ett arbete i 

harmoni mellan processorganisation, projektorganisation och kompetensorganisation. Det 

som talar för att Trafikverket i framtiden kan arbeta på detta sätt är att verksamheten redan 

idag är uppbyggd på processer och att mycket arbete sker i projektform. Dock har 

Trafikverket en hierarkisk organisationsstruktur som kommer vara svår att ta bort helt men 

det går att plana ut den i och med arbete med mer självstyrande team och att medarbetarna 

får vara mer delaktiga i utvecklingen av processerna. Uppbyggnaden av processerna är 

välgjorda och det finns en övergripande bild och struktur att arbeta efter. Dock har inte 

processarbetet kommit hela vägen ner till medarbetarnivå på alla enheter. Detta är en av 

flera anledningar till att processorganisationen ännu inte är effektiv och gör att 

organisationen inte är mogen att ta steget mot en kunskapsorganisation i dagsläget. Utan 

första steget är att skapa effektiva processer. Ett sätt att ta reda på vilken nivå 

processmognaden i Trafikverket ligger på är att använda Hammers (2007) PEMM-modell 

mer ingående. Enligt Hammer (2007) är det viktigt att medarbetarna blir undervisade i hur 

processerna fungerar för att skapa effektiva processer. Studien visar att den finns brister i 

detta område på Trafikverket, vilket även bidrar till att förståelsen för vad som händer 

innan och efter sitt eget steg i processen blir bristfällig. Det första steget för att lösa detta 

problem är förslagsvis att ständigt visa bilderna över processerna vid olika möten och APT. 

Cheferna rekommenderas att alltid utgå från processbilderna för att på så sätt förtydliga var 

i processen problemen finns och var ändringar i arbetssättet bör ske. Samtidigt visas vilka 

medarbetare som kommer att få det bättre om ändringarna införs. Vid varje APT 

rekommenderas att bilderna över processerna visas och förbättringar som genomförts lyfts 

fram samt kritiska punkter tas upp så att diskussioner om förbättringar ständigt kan pågå.  

Enligt Rehnström (2012) är 30% av allt arbete ineffektivt arbete i offentliga sektorn och 

den privata sektorn kommer inte långt efter. Det som har kommit fram från intervjustudien 

och observationerna är att det finns tendenser till att det läggs mycket tid på ineffektivt 
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arbete även inom Trafikverket. För att införa ett Lean-koncept vilket grundar sig i att 

minska slöseri/ineffektivt arbete, dvs. det arbete som inte skapar värde för kunden i 

processerna (Petterson et al. 2009) är första steget att identifiera kunden för Trafikverket. 

Den uttalade slutliga kunden för Trafikverket är de svenska medborgarna som betalar skatt 

samt näringslivet. För att skapa möjlighet att effektivisera processer måste varje del av 

processerna identifiera sin kund, vilket är den man levererar sitt jobb till. Exempelvis att 

kvalificerade inköpare på Varor och tjänster ska skapa ett så bra leverantörsavtal som det 

går för Materialservice att arbeta med, så att de i sin tur kan göra ett så bra arbete som 

möjligt för att få ut materialet till entreprenaden i rätt tid. Då skapas förutsättningar för 

entreprenaderna att exempelvis genomföra ett underhållsprojekt så effektivt som möjligt så 

att tågen kan rulla. Entreprenaden är Materialservice kund osv. Om alla medarbetare i 

processerna gör sin del så bra som möjligt kommer resultatet till slutkunden bli bästa 

möjliga, detta tankesätt bör vara centralt i verksamheten och kan aldrig återupprepas för 

ofta. Självklart gör alla medarbetare som medverkade i intervjustudien sitt bästa i sitt 

arbete varje dag men resonemanget går ut på att göra det tydligt för varje medarbetare vem 

man lämnar över sitt arbete till i nästa steg. Att entreprenaderna är kunden för 

materialservice är uttalat i verksamheten i dagsläget men hela kundbegreppet steg för steg 

bör utvecklas i hela organisationen, framförallt om och hur intressekonflikter mellan olika 

kundgrupper och intressenter uppstår och hanteras.  

Flera av problemområdena som har identifierats på Inköp och logistik såsom brister i 

samarbete och kommunikation, förstå helheten i flödet, ineffektiva processer och stress på 

arbetsplatsen går att förbättra genom Lean (Petterson et al. 2009). Business Excellens 

bygger på Lean och är ett bra koncept för att skapa en lärande, effektiv och kundfokuserad 

organisation (Rehnström, 2012; EFQM, u.å). Trafikverket rekommenderas att bygga sitt 

egna ”Lean- och Business Excellens koncept” för att förbättra hela sin verksamhet på lång 

sikt så som Scania har gjort under flera år (Ahrén & Bühlmann, 2015). Detta är en del i att 

Trafikverket rekommenderas att arbeta mer långsiktigt. På Logistik finns redan en start 

mot att arbeta med Lean-liknande tavlor mm vilket är bra, se tabell 6, men dessvärre så är 

det bara ledningsgruppen på Materialservice som är närvarande och tar del av upplägget. I 

andra Centrala funktioner och verksamhetsområden av Trafikverket har delar av Lean 

applicerats men det finns ingen uttalad gemensam Lean-satsning för hela Trafikverket 

historiskt sett eller i dagsläget. För att ett Lean-koncept ska lyckas i en organisation är det 

viktigt att alla delar i Lean-konceptet är medtagna och att konceptet anpassas till sin egen 

verksamhet (Petterson et al. 2009). Det går inte att kopiera en annan likande verksamhets 

arbetssätt rent av och tro att det ska passa sin egen (Petterson et al. 2009; Frick, 2016). I 

denna anpassning av Lean till Trafikverkets verksamhet är det viktigt att komma ihåg 

Trafikverket är en statlig verksamhet och är finansierad av skattepengar och statliga medel. 

Forskning visar att för att öka chanserna för ett lyckad Lean koncept i offentliga 

verksamheter är det viktigt att utrymme finns för de mer kvalitativa värdena i 

verksamheten. (Osmanovic, 2015)  

I dagsläget sker förbättrings- och utveckling projekt genom Inköpsstrateger och 

projektledare på utvecklingsenheten på Inköp och logistik. Det tas emot positivt av 

medarbetarna på materialservice och det är ett bra sätt att driva igenom större 

förbättringsåtgärder på. Nytt blod kommer in och ser verksamheten från ett annat ljus. 

Leverans har en person som arbetar mycket med förbättringsarbete på lagret vilket innebär 

att förbättringsförslag från medarbetarna på lagret kan lyftas upp direkt och genomföras 

med en person som kan lagret utan och innan som projektledare. Detta har bidragit till att 

det är bra ordning på lagret. På Logistik finns det ingen som har en likande roll vilket visar 
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sig på många plan. Förbättringsförslag tenderar att rinna ut i sanden emellanåt. Det är 

viktigt att alla medarbetare är delaktiga i arbetet att minska slöserier i processerna och hitta 

ständiga förbättringar för att skapa effektiva processer. Inte bara att utvecklingsprojekt 

kommer från en utomstående enhet. Som nämnts ovan är det viktigt att chefer och 

medarbetare tillsammans utvecklar en metod för hur förbättringsförslag ska hanteras, 

utvärderas och införas så att medarbetarna känner att det lönar sig att ta fram 

förbättringsförslag.  

I arbetet med att ständigt hitta förbättringsmöjligheter i processerna måste först och främst 

de arbetsuppgifter som går att standardisera standardiseras genom gemensamma arbetssätt 

och arbetsrutiner (Petterson et al. 2009). Även Alvehus & Jensen (2015) understryker 

vikten i arbetsrutiner för att skapa en effektiv, utvecklande och lönsam organisation. De 

menar att improvisation är en viktig del för att lösa akuta vardagsproblem men att 

improvisation ska ske inom bestämda ramar för verksamhetens bästa. Allt arbete som inte 

skapar värde för kunden ska tas bort och lika arbetssätt ska införas enligt Petterson et al. 

(2009) och Rehnström (2012) för att skapa en effektiv verksamhet. Detta för att minska 

känsligheten i Trafikverkets verksamhet, om en medarbetare faller bort ska andra enkelt 

kunna sätta sig in i arbetet och ta över, samt för att ha tid till det som skapar värde för 

kunden och förbättringsarbetet. Ett bra första steg mot att införa lika och effektiva 

arbetssätt är att använda metoden 5S enligt (Petterson et al. 2009) (Rehnström, 2012). 

Detta arbete behöver genomföras på hela Trafikverket men framförallt på Logistik där de 

största bristerna identifierats under denna studie. Beslut om lika arbetssätt och arbetsrutiner 

rekommenderas att skrivas ned så att nya medarbetare lättare kan lära sig saker utan att 

behöva fråga sina kollegor för mycket.  

Intervjustudien visar att flera medarbetare efterfrågar att ha mer tid till att arbeta med 

utvärdering, förbättringar och utveckling. Lika och standardiserade arbetssätt medför just 

detta. Det är viktigt att ledningen tydligt kommunicerar till medarbetarna att effektivare 

processer och Lean-konceptet inte ska medföra nedskärningar av personal i första hand 

utan att det bland annat ska bidra med nöjdare kunder, bättre arbetsmiljö och samarbete 

samt en mindre stressig arbetsdag (Petterson et al. 2009). Annars är risken att 

medarbetarna motsätter sig arbetet med ständiga förbättringar och det sker ingen 

utveckling i verksamheten enligt Ridne & Öst (2015). Detta är en av många anledningar 

till att det är viktigt att arbeta med alla delar i Lean-konceptet och att ledningen är 

konsekvent och eniga att detta är den rätta gemensamma vägen för Trafikverket. Metoden 

”5 varför” rekommenderas att användas inom Trafikverket i arbetet mot ständiga 

förbättringar. Denna metod är bra att använda för att hitta grundorsaken till problemet så 

att resurser kan sättas in på rätt ställe enlig Petterson et al. (2009). 

9.3 Arbete med kommunikation och självstyrande team  
Gemensamt arbetssätt medför även gemensam och bättre dokumentation på många fronter. 

Detta är något som studien visar att vissa brister finns inom på flera enheter vilket medför 

ineffektivt arbete och att liknande misstag kan återupprepas helt i onödan inom 

Trafikverket. Nyckeln till att skapa effektiv kommunikation och dokumentation är inte att 

ha all information tillgänglig för alla (Sjöblom et al., 2011) utan att rätt information finns 

på rätt plats för de medarbetare som behöver den. Logistik rekommenderas att skapa bättre, 

mer användarvänligare och framförallt lika sätt att dokumentera så det på ett effektivt sätt 

går att hitta den information som behövs. Varor och tjänster dokumenterar mycket men det 

rekommenderas att ses över och tydliggöra vad all dokumentations syfte är och vad som 

eventuellt kan effektiviseras och tas bort för att öka de kvalificerade inköparna motivation 
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att utföra de administrativa arbetsuppgifterna. För projektledare bör kunskapsöverföringen 

från projekt till projekt bli effektivare och bättre och rutiner för hur det ska gå till 

rekommenderas att ses över. Allt för att skapa ett effektivare arbetssätt och därmed 

effektivare processer.   

Trafikverket har en mycket vertikal organisationsstruktur vilket kommer att vara svår att ta 

bort helt men arbetet med självstyrande team behöver inte betyda slutet av hierarkin enligt 

ACE (2015) rapport. För att skapa en mer horisontell organisation internt för att bli ett mer 

konkurrenskraftigt och flexibelt företag (ACE, 2015) är det ledarskapet som behöver en ny 

vinkel enligt Heide et al. (2012), (Rehnström, 2012) och (ACE, 2015). Genom att införa ett 

mer idébaserat ledarskap där cheferna ska vara mer coachande, inspirerande och sökande 

efter bättre vägval istället för att kontrollera och övervaka medarbetarna (Heide et al., 

2012) kan en mer horisontell organisation växa fram. Detta ledarskap kommer även att 

bidra till att både chefer och medarbetare kommer ge varandra mer feedback, både positiv 

och konstruktiv. Denna ledarskapsstil är absolut något som ledningen på Trafikverket har i 

åtanke och det finns många exempel på modernt ledarskap i organisationen. Men fokus 

ligger mycket på att chefer informerar på olika möten och det saknas naturliga utrymmen 

för medarbetare att få sina åsikter hörda uppåt. Eftersom Trafikverket är en så pass stor 

organisation är det svårt att ta bort denna typ av möte helt men det bör skapas ett 

diskussionsklimat i samband med dessa möten så att medarbetarna har utrymme att säga 

sitt och även kommunicera med varandra, vilket enligt Heide et al. (2012) är nästa steg för 

att skapa effektivare processer. Att fokus på att kommunikationen fungerar, inte bara 

nerifrån och upp och uppifrån och ner utan även mellan medarbetare (Heide et al., 2012). 

Studien visar att det finns förbättringsåtgärder att genomföra i samarbetet inom och mellan 

de olika enheterna. 

Detta är något som även Sjöblom et al. (2011) tar upp, att cheferna bör skapa utrymme för 

dialog mellan medarbetarna där informationsutbyte och diskussioner kan uppstå. Det finns 

fortfarande mycket att göra inom detta område på Trafikverket men kategoriteam är ett bra 

exempel på att sådana utrymmen finns. Arbetet med kategoriteam visar att Trafikverket har 

rätt ambitioner mot att skapa dessa utrymmen och att arbeta mer med självstyrande team 

vilket skapar förutsättningar för att skapa bra och kostnadseffektiva avtal. Från 

observationerna framgick att utvecklingsarbetet mot att kategoriteamsarbetet ska bli bättre 

pågår, vilket troligtvis kommer att ha positiv effekt. Enligt Wilson (1995) går arbetssättet 

mot självstyrande team hand i hand mot en lärande organisationskultur. Det som är 

nyckeln till att självstyrande team ska fungera är även här ett nytt sorts ledarskap som är 

mindre kontrollerande och mer delegerande från chefernas sida enligt Wilson et al. (1995) 

och ACE (2015). ACE:s (2015) rapport tar upp svårigheterna för cheferna att hitta 

balansen mellan kontroll och frihet för de självstyrande teamen och att ordentliga mål och 

ramverk för teamen måste formas för att få ut bästa resultat från dessa. Den stora 

utmaningen i detta är att få cheferna att ändra sitt sätt att leda och att inte cheferna känner 

att sin position är hotad. Om detta sker kommer skepsisen smitta av sig ner i 

organisationen och arbetet med självstyrande team kommer att ha större chans att 

misslyckas. (Wilson et al., 1995) Därmed är det oerhört viktigt att alla i ledningen på 

Trafikverket och Inköp och logistik är överens hur arbetet med självstyrande team ska 

bedrivas och att det finns en balans mellan Trafikverkets långsiktiga vision och kortsiktiga 

mål (Wilson et al., 1995; ACE, 2015). För att öka chanserna att självstyrande team 

genererar bra resultat, som även skapar högre motivation hos medarbetarna, ökad 

produktivitet och kvalitet i verksamheten, (Wilson et al., 1995) rekommenderas 

Trafikverket att erbjuda alla medarbetarna en kurs i gruppsykologi eller likande för att alla 
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ska få verktygen till att arbeta i grupp på bästa sätt. Detta för att minimera risken för sämre 

samarbete i en grupp i och med att varje individ lär sig verktyg och får en bredare 

förståelse hur andra människor fungerar. Denna rekommendation grundar sig på Wilson et 

al. (1995) och Schutz (1958) resonemang om människoprocessen respektive FIRO 

modellen. Även i ACE (2015) resonemang om att självstyrande teamen måste mogna och 

tänka som en chef, dvs. att alla i guppen ansvarar för teamets utveckling och resultat, samt 

att skapa samarbetsvilliga sammanhang för att bli ett framgångsrikt självstyrande team.  

Prognoser har tagits upp som ett centralt problem i Trafikverket och det rekommenderas att 

först och främst införa ett gemensamt arbetssätt kring detta. Att alla som är delaktiga i att 

lägga prognoser gör på exakt lika sätt så att mindre fel uppstår och det är lättare att täcka 

upp för varandra. Nästa steg är att införa ett gemensamt affärssystem som behandlar 

prognoser, först vilka byggen och projekt som ska genomföras, sedan 

materialbeställningarna från entreprenörerna som i slutändan behandlas av 

materialplanerarna för att lägga materialprognoser till leverantörerna. Allt i samma system. 

Detta kommer att minska det ineffektiva arbetet på lång sikt otroligt mycket och bidra till 

att målen för leveransprecisionen av material till entreprenader har större chans att uppnås.  

9.4 Sammanfattning förbättringsförslag 
 Första steget är att i identifiera kunden i varje steg för Trafikverket så att alla 

processer skapar kundvärde. Därefter skapa befattningar och roller som stöttar 

processerna. 

 Införa ett eget Lean-koncept anpassat för Trafikverket: Minskar slöserier/ineffektivt 

arbete i det arbete som inte skapar värde till kund i processerna. 

 Tydliga direktiv hur förbättringsförslag tas om hand, diskuteras, utvecklas och 

genomförs för att skapa utrymme för diskussioner och förbättringsarbete. 

 Skapa utrymme för diskussion och förståelse för hela processflödet genom att alltid 

utgå från processkartorna och visa dem visuellt.  

 Standardisera arbetssätt, arbeta lika, skapa arbetsrutiner, så att tid kan läggas på rätt 

saker som skapar kundvärde.  

 Systemstöd som är användarvänligt och effektivt.  

 Tydligare dokumentation så att kunskapsöverföring fungerar effektivt. Tydliggöra 

syftet med dokumentationen för att öka motivationen. 

 Arbeta förebyggande och långsiktigt på hela Trafikverket.  

 Tydligare kommunikationsvägar uppåt, nedåt och horisontellt i verksamheten. Ta 

beslut om att telefonkatalogen ska utnyttjas, uppdateras och användas för att 

förenkla kommunikationen i Trafikverket.  

 Medarbetarna ska vara delaktiga i förbättringsarbetet och utvecklingen av 

effektivare processer. Det bidrar till mer motiverande och engagerande medarbetare 

som i sin tur bidrar till effektivare processer. Verktyg till att uppnå detta: 

o Arbeta mer med självstyrande team, medarbetaren får mer eget ansvar. 

o Medarbetarna och chefer få gå en kurs om hur man effektivast arbetar i 

grupp. 
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o Alla medarbetare och chefer har ansvar att utveckla och förbättra 

processerna.  

o Ändra ledarskapsstil till mer coachande och mindre hierarkiskt.   

o Mer feedback från chefer så det smittar av sig på medarbetarna. Varje 

medarbetare ska ha en utvecklingsplan som följs upp noga.  

10. Beräkning av nyckeltal 
Detta kapitel är uppdelat i Datainsamling, Metod för nyckeltalsberäkning, Resultat av 

nyckeltalsberäkning, Analys av nyckeltalsberäkning och avslutas med en Sammanfattning.   

Såsom tabell 1 i kapitel 1 visade så har det historiskt sätt varit svårt att nå målen för 

Leveransprecisionen från leverantör (LP. Lev), Leveransprecisionen till kund (LP. Kund), 

Servicegrad till kund (SG. Kund) och Framförhållningsmått. För att koppla hur införandet 

av förbättringsförslagen som tagits fram i denna studie rent konkret ska bidra till att uppnå 

de uppsatta målen i framtiden har en analys av aktuella nyckeltal genomförts.  

Från intervjustudien framgår att arbetet med prognoser och framförhållning belyses som ett 

centralt problem i Trafikverket. Resultat från studien visar att det anses att Materialservice 

är bra på att lösa akuta problem och de akuta problemen uppstår på grund av dåliga 

prognoser och framförhållning. Dock finns ingen statistik över hur mycket dessa akuta 

problem kostar Trafikverket att lösa. Det finns ingen statistik över antalet akutleveranser 

eller liknande. Det har även kommit fram åsikter från intervjustudien att orsaken till att till 

att målen för leveransprecisionen ut till kund inte har uppnåtts de senaste åren är dels på 

grund av att leverantörerna inte levererar varorna i tid och dels på grund av dålig 

framförhållning, exempelvis att projekt startas upp och läggs ner med kort varsel. Dessa 

åsikter har tillsammans med siffrorna från tabell 1, som visar att när uppsatta mål för LP. 

Lev har uppnåtts har även målen för LP Kund och SG. Kund uppnåtts för åren 2012 och 

2013, bidragit till att i denna studie undersöka om det finns ett samband mellan följande 

nyckeltal (parametrar): 

 Leveransprecision från leverantör och Leveransprecision till kund. 

 Leveransprecision från leverantör och Servicegrad till kund.  

 Leveransprecision till kund och Transportkostnader. 

 Transportkostnader och Framförhållningsmått. 

 Framförhållningsmått och Leveransprecision till kund. 

Där, 

Leveransprecision från leverantör (LP. Lev) = Det inbokade leveransdatumet mäts mot 

beställningens bekräftade datum. (Trafikverket, 2011a) I denna studie används nyckeltalet 

Leverans (minus 4 dagar t.o.m. plus 1 dag) och inte Leverans – Rätt dag. Det innebär att 

materialet får anlända 4 dagar tidigt och en dag för sent (Aldin, 2016). 

Leveransprecision till kund (LP. Kund) = Är leveransprecisionen första bekräftad, dvs. 

leveransprecisionen mäts mot första lovade datum till kund. Det verkliga avgångsdatumet 

från lagret mäts mot det datumet som först var planerat till kunden. Kunden i detta 

avseende är entreprenören som genomför projektet (Trafikverket, 2011a). 

Servicegrad kund (SG. Kund) = Det verkliga leveransdatumet mäts mot det datumet som 

kunden önskade att få materialet levererat (Trafikverket, 2011a). 

Framförhållningsmått = Andel orderrader som har en framförhållning >= 4 veckor för 

planerad verksamhet. Framförhållning är tiden mellan beställningsdatum och faktiskt 

leveransdatum. Avhjälpande underhåll borträknat (Aldin, 2016). 
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Transportkostnad = Hämtad från bokföringen och utgör transportkostnaderna från 

Materialservice till kund (Annmo, 2016). 

10.1 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett via Trafikverkets intranät och med hjälp från enheten 

Administration på Materialservice. Datat som har används är för varje månad från januari 

2011 till och med mars 2016 och inkluderar data från alla lager inom Materialservice.  

10.2 Metod för nyckeltalsberäkning 
För att ta reda på om ett samband mellan ovanstående nämnda nyckeltal finns beräknas 

korrelationen mellan nyckeltalen med hjälp av Excel. Genom att räkna ut 

korrelationskoefficienteten som kan vara mellan 1 och -1, dvs. 1 anger att parametrarna har 

ett positivt samband och -1 att parametrarna har ett negativt samband. Exempelvis, om LP. 

Kund är hög är även Transportkostnader höga om korrelationskoefficienteten närmar sig 1. 

Om korrelationskoefficienten är cirka 0,5 eller -0,5 finns en korrelation men den är inte 

stark. Excels funktion Korrel(X,Y) beräknar Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient, r. För att använda Pearsons 

produktmomentkorrelationsmetod bör båda parametrarna vara normalfördelade (Statistics 

Solutions, 2016). Data för samtliga parametrar har antagits vara normalfördelade i och med 

att så pass få parametervärden har används och att normalfördelningsplottar för respektive 

nyckeltal bildar ett diagonalt streck, se bilaga 12.  

Eftersom det finns en lageromsättningshastighet (LOH) av artiklarna på lagret för varje 

månad har en genomsnittlig siffra över hur många månader det tar att omsätta lagret per år 

tagits fram genom ekvation 1 i bilaga 11. Detta för att se om det finns något samband 

mellan LOH och parametrarna genom att förskjuta LP. Kund och SG. Kund framåt 1 till 5 

månader när korrelationen räknas ut mot LP. Lev.  

Under 2015 genomfördes projektet Lagerstyrning av tekniskt godkänt material vilket 

innefattade att kategorisera olika artiklar i Kritiska, Frekventa, Komplexa och Unika 

artiklar utifrån artiklarnas lageromsättningshastighet och volymvärde. Kategoriseringen har 

bara genomförts för 2015, därmed finns endast resultat över kategoriserade artiklar från 

2015. Resultaten för övriga år innefattar även artiklar som har mycket låg 

lageromsättningshastighet.  

Eftersom Trafikverket inte för någon statistik över akutleveranser har parametern 

Transportkostnad används med tankegången att höga transportkostnader per order och 

månad leder till fler och dyrare akutleveranser har genomförts. 

10.3 Resultat av nyckeltalsberäkning 
Samband mellan LP. Lev och LP. Kund:  

Tabell 9 visar hur korrelationen ser ut mellan LP. Lev och LP. Kund från att inte förskjuta 

LP. Kund någon månad till att förskjuta fem månader för de olika kategorierna år 2015. De 

gröna/mörkare fälten i tabell 9 visar att r är större än eller cirka 0,5 vilket innebär att en 

positiv korrelation finns mellan LP. Lev och LP. Kund inom vissa kategoriseringar med 

olika månaders förskjutningar. Den starkaste korrelationen är för frekventa artiklar med 

förskjutning två månader, r = 0,788. Övriga positiva korrelationer är relativt svaga. Dock 

har inte antal månader i förskjutning något samband med antalet månader det tar att 

omsätta lagret.  
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 Korrelation mellan LP.lev och LP.kund 2015  

Typ av 
artikel 

Månader förskjutning: 
0             1               2               3               4              5    

Antal månader 
att omsätta lagret 

Kritiska 0,590 0,548 0,283 0,223 -0,036 0,145 2,7 

Frekventa 0,311 0,709 0,788 0,728 0,387 0,308 5,7 

Komplexa 0,706 0,266 0,545 0,135 0,404 -0,568 4,0 

Unika 0,458 0,171 -0,196 -0,399 -0,480 -0,424 32,4 
Tabell 9. Visar korrelationskoefficienten, r, mellan LP. Lev och LP. Kund med 0 till 5 månaders förskjutning år 2015. 

Samt antal månader det tar att omsätta lagret en gång. 

Se tabell 10 för korrelationen mellan LP. Lev och LP. Kund utan kategorisering av artiklar 

för åren 2011 till och med 2015. Över alla år är även januari, februari och mars 2016 

medräknat. De gröna/mörka fälten i tabell 10 visar att r är större än eller cirka 0,5 eller -0,5 

vilket innebär att en korrelation finns mellan LP. Lev och LP. Kund med olika månaders 

förskjutning. Den starkaste positiva korrelationen är 2015 med en månads förskjutning, r = 

0,706. Övriga positiva korrelationer är relativt svaga. År 2014 utmärker sig i och med att 

där förekommer en negativ korrelation som är starkast med fem månaders förskjutning, r = 

-0,730, samt att även antal månader det tar att omsätta lagret år 2014 är ca fyra månader. 

För övriga år visar inte antal månader i förskjutning något samband med antalet månader 

det tar att omsätta lagret.  

 Korrelation mellan LP. Lev och LP. Kund  

ÅR 
Månader förskjutning: 

0             1               2               3               4              5    
Antal månader 

att omsätta lagret 

2011 0,324 0,559 0,520 0,174 0,026 -0,394 3,3 

2012 -0,239 0,198 0,528 -0,074 -0,144 -0,375 4,0 

2013 0,229 0,025 0,214 0,258 0,404 -0,316 5,0 

2014 0,232 0,306 -0,287 -0,649 -0,566 -0,730 3,9 

2015 0,706 0,856 0,265 0,186 -0,247 -0,416 3,8 

Över alla år 0,352 0,460 0,303 0,139 0,033 -0,105 4,0 
Tabell 10. Visar korrelationskoefficienten, r, mellan LP. Lev och LP. Kund med 0 till 5 månaders förskjutning år 2011-

2015, utan kategorisering. Samt antal månader det tar att omsätta lagret en gång. 

Samband mellan LP. Lev och SG. Kund:  

Tabell 11 visar hur korrelationen ser ut mellan LP. Lev och SG. Kund från att inte förskjuta 

någon månad till att förskjuta till och med fem månader för de olika kategorierna år 2015. 

De gröna fälten i tabell 11 visar att r är större än eller cirka 0,5 vilket innebär att en positiv 

korrelation finns mellan LP. Lev och SG. Kund inom vissa kategoriseringar med olika 

månaders förskjutningar. De två starkaste korrelationerna är vid fem månader förskjutning 

för kritiska och frekventa artiklar, med r = 0,804 respektive r = 0,865. Här kan ett lite 

tydligare samband ses mellan antal månader det tar att omsätta lagret och antal månaders 

förskjutning av SG. Kund.  

 Korrelation mellan LP. Lev och SG. Kund 2015  

Typ av 
artikel 

Månader förskjutning: 
0             1               2               3               4              5    

Antal månader 
att omsätta lagret 

Kritiska 0,112 0,208 0,448 0,545 0,476 0,804 2,7 

Frekventa 0,122 0,376 0,457 0,695 0,738 0,865 5,7 

Komplexa 0,328 0,352 0,424 0,631 0,181 0,670 4,0 

Unika 0,363 0,386 0,090 -0,014 -0,047 -0,193 32,4 
Tabell 11. Visar korrelationskoefficienten, r, mellan LP. Lev och SG. Kund med 0 till 5 månaders förskjutning år 2015. 

Samt antal månader det tar att omsätta lagret en gång. 

Se tabell 12 för korrelationen mellan LP. Lev och SG. Kund utan kategorisering av artiklar 

för åren 2011 till och med 2015. Över alla år är även januari, februari och mars 2016 
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medräknat. De gröna/mörka fälten i tabell 12 visar att r är större än eller cirka 0,5 eller -0,5 

vilket innebär att en korrelation finns mellan LP. Lev och SG. Kund med olika månaders 

förskjutning. Den starkaste positiva korrelationen är år 2015 med 3 månader förskjutning, r 

= 0,744. Antal månader det tar att omsätta lagret i månader för 2015 är 3,8 månader vilket 

innebär att ett samband kan ses. År 2014 utmärker sig även här att med fyra och fem 

månaders förskjutning förekommer en negativ korrelation som är starkast vid fem månader 

förskjutning, r = -0,659, se tabell 12. Dock finns ingen svag eller stark korrelation mellan 

LP. Lev och SG. Kund när alla månader per år är medräknade.   

 Korrelation mellan LP. Lev och SG. Kund  

ÅR 
Månader förskjutning: 

0             1               2               3               4              5    
Antal månader 

att omsätta lagret 

2011 0,241 0,413 0,552 0,538 0,572 0,004 3,3 

2012 -0,228 -0,156 0,180 -0,065 0,224 0,159 4,0 

2013 0,248 -0,198 -0,003 0,069 0,253 -0,094 5,0 

2014 0,397 0,495 -0,034 -0,479 -0,151 -0,659 3,9 

2015 0,428 0,642 0,516 0,744 0,550 0,689 3,8 

Över alla år 0,316 0,364 0,357 0,388 0,358 0,246 4,0 
Tabell 12. Visar korrelationskoefficienten, r, mellan LP. Lev och SG. Kund med 0 till 5 månaders förskjutning år 2011-

2015, utan kategorisering. Samt antal månader det tar att omsätta lagret en gång. 

Samband mellan LP. Kund och Transportkostnader och samband mellan 

Transportkostnader och Framförhållningsmått:  

Se tabell 13 för korrelationen mellan LP. Kund och Transportkostnader, LP. Kund och 

Antal transporter, LP. Kund och Antal orderrader åren 2011 till och med mars 2016. De 

gröna fälten i tabell 13 visar att r är större än eller cirka 0,5 eller -0,5 vilket innebär att en 

svag negativ korrelation finns mellan LP. Kund och Antal transporter, r = -0,507. Det 

förekommer en positiv korrelation mellan Transportkostnader och Antal orderrader, 

Transportkostnad och Antal transporter, Antal orderrader och Antal transporter och Antal 

orderrader och Transportkostnad per transport, se tabell 13. Det förekommer ingen 

korrelation mellan Framförhållning <=4 och Transportkostnader eller Antal transporter, 

se tabell 13. 

                 Mellan parametrarna Korrelation (r) 

LP. kund Transportkostnad -0,379 

LP. kund Antal transporter -0,507 

LP. kund Antal orderrader -0,397 

Transportkostnad Antal orderrader 0,656 

Transportkostnad Antal transporter 0,779 

Transportkostnad Antal orderrader per transport 0,214 

Antal orderrader Antal transporter 0,844 

Antal orderrader Transportkostnad per transport 0,744 

Framförhållning<=4v Transportkostnad -0,012 

Framförhållning<=4v Antal transporter -0,056 
Tabell 13. Visar korrelationskoefficienten, r, mellan olika parametrar. 

Framförhållning och leveransprecision:  

Figur 5 visar hur stor andel beställningar av material, andelen orderrader, som läggs från 

mindre än en veckas framförhållning till och med mer än 10 veckors framförhållning, 

beräknat från 2012 till och med mars 2016.  Resultatet visar att det allra flest beställningar 

läggs med mindre än en veckas framförhållning, se figur 5. Den sammanlagda andelen 

beställningar som har genomförts med fyra veckor eller längre framförhållning är 21%, se 

figur 5. Det visar att det är en bit kvar till att uppnå 2016 mål som är satt till 40%, se tabell 
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1. I bilaga 12 kan andelen orderrader beställda med olika veckors framförhållning ses år 

för år. Diagrammet i bilaga 13 visar att andelen ordrar som är beställda med kort 

framförhållning har legat på ungefär samma nivå under åren 2012 till 2016.  

 

Figur 6 visar medelvärdet över LP. Kund med framförhållning mindre än en vecka till och 

med längre än 10 veckor. Målet för Leveransprecisionen mot kund är 97%, se tabell 1, 

vilket endast uppnås när beställningar läggs med mindre än en veckas framförhållning. 

Även vid fyra veckors framförhållning är LP. Kund nära 97%. Det är vid övriga 

beställningstider som LP. Kund är lägre och som bidrar till att målet blir svårt att uppnå, se 

figur 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Analys av nyckeltalsberäkning 
Det finns inget starkt samband mellan att om LP. Lev är låg så är även LP. Kund låg, och 

tvärt om, när beräkningar av korrelationen genomförs över alla år från 2011 till och med 

mars 2016, se tabell 10. Dock kan en starkare korrelation ses när artiklarna är 

kategoriserade men inget samband med LOH, se tabell 9. På grund av att endast 

kategoriseringen har genomförts under ett år, 2015, och därmed få parametervärden 
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Figur 6. Medel av LP. Kund av framförhållning antal veckor, från 2012 till och 

med 2016. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

<1 1v 2v 3v 4v 5v 6-10v >10v

Andelen orderrader beställda 
med <1v till >10v framförhålling

Figur 5. Visar andelen leveransrader som är beställda med <1 veckas 

framförhållning till och med >10 veckors framförhållning, medel från 

åren 2012-2016. 



52 

 

används kan ingen klar slutsats dras att det förekommer ett starkt samband mellan LP. Lev 

och LP. Kund trots kategoriseringen. Dock är det en stor fördel att i framtiden fortsätta att 

kategorisera artiklarna så att man kan ha en bättre översikt över framförallt de kritiska 

artiklarna.  

Det förekommer ett lite starkare samband mellan LP. Lev och SG. Kund än mellan LP. Lev 

och LP. Kund när beräkningar har gjorts årvis och med kategoriseringar, se tabell 11 och 

12. Detta beror troligtvis på att Servicegradsmåttet innefattar kundens önskan om 

leveransdag, medan LP. Kund är det datumet som materialservice ser att det finns 

möjlighet att leverera varorna. Förbättringsförslagen innefattar att sätta kundens behov i 

fokus och när detta genomförs ska det innebära att SG. Kund ska förbättras vilket även 

bidrar till att LP. Kund blir högre. Dock finns inget samband när beräkningar över alla är 

har genomförts så det går inte dra en klar slutsats att det finns ett samband då få 

parametervärden har används årsvis, se tabell 12. 

Resultatet visar på att det inte förekommer ett starkt samband mellan hur många månader 

det tar att omsätta lagret och hur många månader LP. Kund förskjuts framåt mot LP. Lev, 

se tabell 9 och 10. Det finns ett lite tydligare samband mellan LOH och hur många 

månader SG. Kund förskjuts mot LP. Lev men det sambandet är marginellt, se tabell 11 och 

12. Orsaken till att det inte finns något starkt samband mellan dessa parametrar beror 

troligtvis på att LOH för artiklarna är relativt låg då Trafikverket har ett högt 

säkerhetslager. Säkerhetslagret är högt pga. att det kostar Trafikverket mer att tågen står 

still pga. materialbrist än att ha ett större lager.  

Figur 5 och tabell 6 visar att det inte förekommer ett samband mellan dålig framförhållning 

och låg LP. Kund. Dock visar figur 6 tydligt att Materialservice är duktiga på att lösa 

leveranser med kort framförhållning och sämre på att leverera materialet i tid när 

beställningar har gjorts med längre framförhållning. Detta kan bidra till att en ond spiral 

bildas i och med att kunderna inser att om man beställer material med kort framförhållning 

är chansen att få materialet levererat i tid större än om man beställt materialet med längre 

framförhållning. Detta har redan visat sig stämma då den största andelen beställningar av 

material sker med mindre än en veckas framförhållning, se figur 5. Materialservice löser 

akutleveranserna bra men det bidrar i sin tur till att planeringen av de beställningarna som 

skett i tid inte hinns med och resurser läggs på att få ut materialet till de kunder som har 

mest bråttom. Detta skapar även en stressig och påfrestande arbetssituation för 

medarbetarna på Materialservice att inse att kunderna inte får sitt material i tid.  

Det Inköp och logistik rekommenderas att göra för att uppnå målen för LP. Lev och LP. 

Kund i framtiden är att satsa på att de inre processerna ska fungera effektivare med hjälp av 

de förbättringsförslagen som tagit fram inom ramen för denna studie. Det är en fördel om 

LP. Lev är hög men det går inte att säga att orsaken till att LP. Kund är låg är pga att LP. 

Lev är låg. Studien visar att hög LP. Kund går att uppnå trots att LP. Lev är låg i vissa 

perioder om processerna fungerar som de ska. För att uppnå LP. Kund målen måste fokus 

läggas på att se till att beställningar med, 1, 2, 3, 5-10 veckor framförhållning uppnår högre 

leveransprecisioner, se figur 5. Tabell 13 visar att det finns en antydan till negativ 

korrelation mellan LP. Kund och Transportkostnader vilket innebär att slutsatsen kan dras 

att det inte blir dyrare för Trafikverket att uppnå högre leveransprecision utan snarare tvärt 

om. Tabell 13 visar även att det finns en svag negativ korrelation mellan LP. Kund och 

Antal transporter, vilket indikerar att ju färre transporter ju högre blir leveransprecisionen 

och detta stöder att Trafikverket gör rätt i att satsa på projektet Sammanhållen leverans. 
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Inte överraskande förekommer det en positiv korrelation mellan antal Transporter, 

Transportkostnader och Antal orderrader, se tabell 13.  

Tabell 13 visar även att det inte finns någon korrelation när många orderrader är lagda med 

kort framförhållning blir transportkostnaderna höga eller att transporterna blir fler. Detta 

resultat antyder att akutleveranser inte kostar Trafikverket mer men eftersom andelen 

beställningar som görs med kort framförhållning alltid är hög så är det svårt att se hur 

mycket det påverkar Transportkostnaderna. Därför rekommenderas Trafikverket införa 

statistik över akutleveranser och dess kostnader för att i framtiden identifiera vilka 

transporter som är dyrare än andra. På så sätt kan kostnadsbesparingar identifieras och 

genomföras. Denna rekommendation bygger på Gert Fricks (2016) resonemang om att 

mäta rätt saker som stöder processerna och som gör att det möjligt att mäta genomförda 

förbättringar på ett tydligt sätt.  

För att resurserna i verksamheten ska användas på effektivast sätt rekommenderas att titta 

över hur arbetet med akutleveranser bedrivs i dagsläget på Materialservice. Det är känt att 

arbetet med prognoser är ett centralt problem på Trafikverket och att det trycks på att 

entreprenaderna ska göra beställningarna i tid. Men det kommer att ta lång tid att få ner 

antalet beställningar med kort framförhållning och beslut hur arbetet med akutleveranser 

ska genomföras bör tas. Ett förslag är att bygga en sidoprocess för akutleveranser som är 

tydlig eller att några medarbetare har huvudansvaret för akutleveranser så att övriga 

medarbetare kan koncentrera sig på att höja LP. Kund för beställningar med längre 

framförhållning. Det är först när kunden börjar inse att de får materialet i tid även när de 

gör beställningarna med längre framförhållning som målet för framförhållningsmåttet kan 

uppnås.  

Enligt Petterson et al. (2009) bidrar en framgångsrik Lean-satsning till lägre kostnader, 

högre leveranssäkerhet och kortare leveranstider, och enligt Sevenco (u.å) ökade 

leveransprecisionen från 45% till 90% vid införande av Lean-principer på ett företag. 

Scania har i och med sitt Lean-koncept ökat närvaron hos sina medarbetare, ökat 

produktiviteten i verksamheten och har haft en ständigt högre rörelsemarginal än sin 

närmaste konkurrent (Ahrén & Bühlmann, 2015). Detta styrker förbättringsförslaget att 

Trafikverket bör införa ett anpassat Lean-koncept till sin verksamhet för att skapa större 

möjlighet att effektivisera sina processer och därmed uppnå de satta målen för 

leveransprecision från leverantör och till kund, servicegrad och framförhållningsmåttet.  

Enligt Mårten Westbergs (Wohlfahrt, 2010) studie på över 80 olika företag är 

kommunikationen värd 22% av ett företags lönsamhet vilket styrker förbättringsförslaget 

att införa tydliga kommunikationsvägar inom Trafikverket för att bli en mer 

kostnadseffektiv verksamhet.  

10.5 Sammanfattning nyckeltalsanalys 
 LP. Lev har inte någon stor påverkan på LP. Kund.  

 LP. Lev har en något större påverkan på SG. Kund. 

 LP. Kund och Transportkostnader har en svag negativ korrelation. 

 Det finns inget samband mellan kort framförhållning av beställning av material och 

höga Transportkostnader och Antal transporter. 

 Det finns inget samband mellan Framförhållningsmått och LP. Kund.  

 Ovan nämnda punkter ger resultatet att Trafikverket måste arbeta med att 

effektivisera sina inre processer för att höja LP. Kund och SG. Kund.  

 Figurerna 5 och 6 visar att Materialservice är bra på att lösa akutleverans.  
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 Resurser på Materialservice läggs på att lösa akutleveranser, vilket bidrar att 

leveransprecisionen inte kan upprätthållas för övriga beställningstider. Därmed kan 

kunderna tycka att det inte lönar sig att lägga beställningarna i tid. Förslag till att 

lösa detta:  

 Eventuellt avsätta medarbetare som jobbar med akutleveranser 

 Skapa en process för att lösa akuta problem och akutleveranser 

 För att höja LP. Kund måste processen fungera bättre, hålla leveransprecision uppe 

för 1,2,3,5,6-10 veckor. 

 Se över nyckeltalen så att de stöttar processerna. Införa mätning av akutleveranser 

så att det går att följa upp och se vad de kostar Trafikverket. 

 Trafikverket rekommenderas att satsa på ett anpassat Lean-koncept och förbättra 

kommunikationen för att på lång sikt uppnå de uppsatta målen för bland annat LP. 

Lev, LP. Kund, SG. Kund och Framförhållningsmåttet.  

11. Sammanfattning förbättringsförslag 
I detta kapitel presenteras en prioritetsordning över de förbättringsförslag som tagits fram 

under studien för att skapa en tydlig översikt.  

För att skapa en tydligare överblick över vilken ordning jag rekommenderar Trafikverket 

att genomföra förbättringsförslagen i visar tabell 14 en prioriteringsordning av 

förbättringsförslagen samt i vilken kategori i PICK graf jag anser att varje 

förbättringsförslag hamnar i, se figur 7. 

Som nämnts tidigare är första steget att identifiera kunden i varje steg för Trafikverket och 

att alla processerna ska skapa kundvärde. Därefter skapa befattningar och roller som stöttar 

processerna, se tabell 14. Detta kommer att kräva en relativ stor insatts i tid och i 

arbetskraft men kommer att resultera i en stor positiv effekt för hela verksamheten på 

längre sikt, därmed har förbättringsförslaget fått PICK - kategorin Utmana. Detta första 

steg är nödvändigt för att ha möjlighet att lyckas med de övriga förbättringsförslagen som 

alla tillsammans bidrar till att skapa effektivare processer som ska generera att uppsatta 

mål nås i framtiden.  

Förbättringsförslag 2 i tabell 14 innefattar viktiga delar i att dels få alla medarbetare att 

samarbeta bättre inom och mellan processerna och dels att bli mer motiverade som i sin tur 

bidrar till effektivare processer vilket ger en stor positiv effekt på verksamheten. Detta är 

ett omfattande arbete som måste genomföras på flera plan och i flera steg därmed kräver en 

hög insats vilket gör att även förbättringsförslag 2 tilldelas PICK – kategorin Utmana.  

Förbättringsförslag 3 i tabell 14 innehåller flera olika delar och är en del av 

förbättringsförslag 2 samt ett steg till att belysa vikten av att alla medarbetare i 

verksamheten bär ansvar att utveckla verksamheten. Genom att bland annat föra in 

tydligare kommunikationsvägar, utvecklingsplaner och procentfördelning i 

befattningsbeskrivningarna kommer en stor positiv effekt på verksamheten skapas på lång 

sikt men med relativt låg insats vilket innebär att förbättringsförslag 3 har fått PICK – 

kategorin Genomföra.  

Att alltid utgå från processerna och visa processkartorna visuellt på olika möten så att 

utrymme för diskussion och förståelse för hela flödet kan bli bättre kräver liten insats men 

innebär relativt liten effekt vilket gör att förbättringsförslag 4 PICK – kategoriseras som 

Möjligt, se tabell 14. Dock ska understrykas att om bättre förståelse för hela flödet skapas 

på alla enheter kommer det leda till att samarbete inom och mellan processerna kommer att 

utvecklas till det bättre på längre sikt.  
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Med detta resonemang har övriga förbättringsförslag prioriterats och kategoriserats, se 

tabell 14. Figur 7 visar PICK-graf med alla förbättringsförslag insatta i sin tilldelade 

kategori.  

 

Prioritet Förbättringsförslag PICK - kategori 

1 
Identifiera kunden i varje steg för Trafikverket så att alla processer 
skapa kundvärde. Därefter skapa befattningar och roller som stöttar 
processerna 

Utmana 

2 

Medarbetarna ska vara delaktiga i förbättringsarbetet och 
utvecklingen av effektivare processer. Det bidrar till mer motiverande 
och engagerande medarbetare som i sin tur bidrar till effektivare 
processer. Verktyg att uppnå detta se avsnitt 9.4. 

Utmana 

3 Förbättringsförslagen i befattningsbeskrivningarna från avsnitt 9.1. Genomföra  

4 
Skapa utrymme för diskussion och förståelse för hela processflödet 
genom att alltid utgå från processkartorna och visa dem visuellt.  

Möjligt 

5 
Tydliga direktiv hur förbättringsförslag tas om hand, diskuteras, 
utvecklas och genomförs för att skapa utrymme för diskussioner och 
förbättringsarbete. 

Genomföra 

6 
Se över nyckeltalen så att de stöttar processerna. Införa mätning av 
akutleveranser så att det går att följa upp och se vad de kostar 
Trafikverket. 

Genomföra 

7 
Fokusera på att höja leveranssäkerheten för beställningar >1 vecka på 
Materialservice för att minska behovet av akutleveranser.  

Utmana 

8 
Tydligare dokumentation så att kunskapsöverföring fungerar effektivt. 
Tydliggöra syftet med dokumentationen för att öka motivationen. 

Utmana 

9 
Införa ett eget Lean-koncept anpassat för Trafikverket: Minskar 
slöserier/ineffektivt arbete i det arbete som inte skapar värde till 
kund i processerna. 

Utmana 

10 

Tydligare kommunikationsvägar uppåt, nedåt och horisontellt i 
verksamheten. Ta beslut om att telefonkatalogen ska utnyttjas, 
uppdateras och användas för att förenkla kommunikationen i 
Trafikverket.  

Utmana 

11 
Standardisera arbetssätt, arbeta lika, skapa arbetsrutiner, så att tid 
kan läggas på rätt saker som skapar kundvärde.  

Utmana 

12 Systemstöd som är användarvänligt och effektivt.  Utmana 

13 Arbeta förebyggande och långsiktigt på hela Trafikverket. Utmana 
Tabell 14. Visar en rekommendation över vilken ordning förbättringsförslagen bör genomföras samt vilken PICK-

kategori varje förbättringsförslag har tilldelats.   
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                    Figur 7. PICK- graf med alla förbättringsförslag inlagda i sin tilldelade kategori. 

12. Slutsats  
I detta kapitel presenteras de slutsatser som har framkommit under examensarbetets gång. 

Detta kapitel ska återkoppla till examensarbetets ursprungliga syfte och besvara de 

frågeställningar studien har utgått ifrån.    

Syftet med examenarbetet var att identifiera problemområdena inom roller och befattningar 

samt arbetssätt inom ramen för Trafikverkets inköps- respektive 

materialförsörjningsprocess för tekniskt godkänt järnvägsmaterial vilket har gjorts genom 

en omfattande nulägesansalys baserad på en intervjustudie och observationer. För att skapa 

en bredare bild över hur den privata sektorn arbetar med roller och befattningar samt med 

Lean genomfördes även en intervju med en Lean-konsult. Nulägesanalysen mynnade ut i 

problemområden och genom en litteraturstudie och nyckeltalsanalys kunde 

frågeställningarna som ställdes utifrån syftet besvaras: 

 Hur kan ett tydligare och effektivare arbetssätt uppnås inom Inköp och logistik som 

bidrar till effektivare processer? 

 

Resultatet från studien visar att om Inköp och logistik bland annat identifierar kunden i 

varje delprocess, får medarbetarna mer delaktiga i utvecklingsarbete, skapar utrymme för 

förbättringsarbete, tydligare kommunikationsvägar samt tar beslut om ett mer 

standardiserat arbetssätt kommer ett effektivare arbetssätt att uppnås vilket bidrar till 

effektivare processer.  

 Hur kan tydlighet i roller och befattningar bidra till att skapa bättre och effektivare 

arbetsprocesser som är resultatfokus för Trafikverket?  

 

Tydligare befattningsbeskrivningar och antalet befattningar är inte den primära lösningen 

på de problemområden som identifierats på Inköp och logistik i denna studie men 

införande av bland annat procentfördelning, ansvar om förbättringsarbete samt 

kommunikationsvägar i befattningsbeskrivningarna kommer att bidra till effektivare 

processer.  

 Finns det ett samband mellan att de uppsatta målen inte uppnås och arbetssättet på 

Trafikverket? 
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På grund av att de finns vissa brister i de inre processerna minskar chanserna att uppnå 

dagens uppsatts mål på Inköp och logistik och övergripande på Trafikverket, det finns i 

och med det ett samband mellan arbetssätt och ej uppnådda mål. Genomförande av 

förbättringsförslagen från denna studie kommer leda till bättre kommunikation och 

samarbete inom och mellan inköp- respektive materialförsörjningsprocess vilket i sin tur 

kommer att bidra till att Trafikverket ökar sina chanser att nå målen för LP. Kund, LP. Lev, 

SG. Kund samt Framförhållningsmått i framtiden. När dessa mål uppfylls kommer även 

chanserna att uppnå Trafikverket resultatmål att antal förseningstimmar till följd av fel och 

händelser i järnvägsnätet minska till högst 16800 timmar 2018 att öka.  

Inköp och logistik har drivit många lyckade utvecklingsprojekt de senaste åren och det 

finns en vilja hos alla medarbetare som ingått i studien att utveckla verksamheten framåt. 

Det finns många delar i processerna som fungerar bra och tillsammans med de framtagna 

förbättringsförslagen har Trafikverket goda chanser att i framtiden uppnå sina mål och är 

på rätt väg mot sin vision som är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.  

13. Vidare studier 
Trafikverket är som nämnts tidigare en unik verksamhet men ämnet om hur arbetssätt, 

befattningar och roller kan påverka en verksamhets effektivitet är aktuellt i alla 

verksamheter, stora som små. Därför bör slutsatserna från studien vara aktuella och 

tankesätten vara applicerbara i många olika sorter organisationer samt att vidare studier 

inom området aktuella att genomföra i andra verksamheter. Speciellt i större hierarkiska 

och statliga organisationer.  

De problemområden som har identifierats i studien men inte diskuterats vidare på grund av 

avgränsningarna som gjordes i inledningen av examensarbetet är framförallt resursbrist och 

organisationssvårigheter hos teknikerna på verksamhetsområden Underhåll samt att det 

saknas kvalitetskontroll av levererat material under avtalets gång, se tabell 7. Det 

rekommenderas att föra vidare studier inom dessa områden för att skapa förutsättningar att 

utveckla Trafikverkets verksamhet. Framförallt inom problemområdena hos teknikerna då 

de har en central roll i inköps- respektive materialförsörjningsprocessen på Trafikverket.   
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Bilaga 1 – Exempel på befattningsbeskrivning 
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Bilaga 2 - Processer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration över styrprocess Leda och styra. (Trafikverket. 2016f) 

 

 

 Illustration av huvudprocesserna Trafikverket arbetar inom. (Trafikverket, 2016g) 
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Bilaga 3 - Inköpsprocessen 
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Bilaga 4 - Materialförsörjningsprocessen 
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Bilaga 5 - Intervjuunderlag 
Intervjufrågor 

 

Nr Fråga Stödord Svar 

 Arbetsdagen:   

1 Berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig.   

2 Vilka arbetsuppgifter lägger du ner mest tid på?   

3 Vilka arbetsuppgifter lägger du minst tid på?   

4 Är det någon arbetsuppgift som du känner att du skulle vilja ha 

mer tid till? 

  

5 Hur upplever du din arbetsdag? Stressig 

Lugn 

Rörig 

Strukturerad 

 

6 På vilket sätt utmanas du i ditt arbete?   

7 På vilket sätt känner du att du får uppskattning/blir belönad i 

ditt arbete? 

Motsats, positiv negativ kritik  

Beröm  

Mer ansvar 

Lön 

 

8 

 

Hur är det med konstruktiv kritik? 

 

  

9 Tillgänglighet är ett ord som dyker upp titt som tätt. Vad 

innebär ordet tillgänglighet för dig?  

 

 

Vara tillgänglig för 

sina medarbetare 

mm. 

Leveransprecision 

Leveranssäkerhet 

Service 

Tillgodose kundens 

behov 

 

10 På vilket sätt arbetar du med tillgänglighet? 

 

Hur kan den bli bättre? 

  

11 Vilka typ av problem uppstår ofta i din vardag?  

 

Orsaker? 

 

Missförstånd  

Fylls i, i slutet av intervjun: Svar 

Namn:  

Kön:  

Ålder:  

Antal år på trafikverket:  

Befattning:  

Roller: 

 

  

Närmaste Chef:  

Tidigare befattningar på Trafikverket:  

Utbildningsnivå:  

Bild:  

Vill ha en skriftlig sammanställning:  

Vill ha slutrapporten:  
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Hur kan dessa misstag/risker undvikas? 

 

12 Kostnader är även en viktig del i verksamheten. På vilket sätt 

arbetar du med att hålla nere kostnader?  

Kan detta arbete förenklas på något sätt för dig. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

13 Vilka skulle kunna ta över dina arbetsuppgifter om du skulle 

vara tvungen att vara frånvarande? 

  

14 Vilka konsekvenser uppstår i verksamheten om du faller bort 

och ingen kan täcka för dig? 

  

15 Vems eller vilka arbetsuppgifter kan du ta över om någon skulle 

vara frånvarnade? 

  

16 Hur ser dokumentationen ut för din befattning? 

 

Arbetar ni på likande sätt? 

  

17 Skulle det vara lätta att sätta sig in i en annans arbete?   

    

 Befattning och roller:   

18 Vad har du för befattning? 

 

  

19 Hur länge har du arbetat i denna befattning?   

20 Vilka roller har du? 

 

  

21 Hur länge har du arbetat på i dessa roller?   

22 Vilka formella roller vet du att det finns runt dig? Dom du har 

kontakt med/ arbetar med. Direkt påverkar ditt 

arbete/arbetssituation  

  

23 Vilka informella roller finns det runt dig?   

24 Är det tydligt vilka befattningar runt om dig som gör vad?  

– Beskriv 

  

25 Är det tydligt vilka roller runt om dig som gör vad? – Beskriv   

 Kommunikation:   

26 Vilka personer kontaktar du vanligtvis under en arbetsdag? Fysiska möten 

Mail 

telefon 

 

27 Vem arbetar du absolut mest med? 

 

  

28 Vilka arbetar du oftast med? 

 

  

 Visa kartan över befattningarna 

- På denna karta ser du de befattningar jag har identifierat 

hittills.  

- Kartan är till för att vi båda ska få en bättre bild över 

vilka befattningar som finns idag och att du enklare kan 

visa och beskriva för mig.  

  

29 Rita pilar mellan vilka befattningar du har kontakt med och 

beskriv på vilket sätt ni arbetar ihop. 

  

30 Vilka samarbeten fungerar bra? 

- Beskriv hur. 

  

31 Vilka samarbeten fungerar mindre bra? – Beskriv hur.   

32 Saknar du någon befattning? 

 

  

33 Vilka mötesgrupper deltar du i?   
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34 Vilka befattningar och roller ingår i dessa grupper?   

35 Vilka mötesgrupper fungerar bra? 

 

  

36 Vilka mötesgrupper fungerar mindre bra?   

 

 Visa processkartan över 

inköpsprocessen  

  

37 I vilka steg i processerna är du delaktig i inköpsprocessen?   

38 Vilka är de kritiska punkterna i inköpsprocessen enligt dig? – 

Varför? 

  

39 Vilka delar i processen fungerar bra? 

- Beskriv  

  

40 Vilka delar i processen fungerar mindre bra? 

- Beskriv 

  

41 Hur anser du att kommunikationen inom inköpsprocessen 

fungerar? 

 

Går den att förbättras på något sätt? 

  

42 Är det tydligt vilka roller och befattningar som gör vad inom 

inköpsprocessen? 

  

43 Något du vill se ändring på? 

 

  

44 Har du några förbättringsförslag? 

 

  

 Visa processkartan över 

materialförsörjningsprocessen. 

  

45 I vilka steg i processerna är du delaktig i 

materialförsörjningsprocessen? 

  

46 Vilka är de kritiska punkterna i materialförsörjningsprocessen 

enligt dig? – Varför? 

  

47 Vilka delar i processen fungerar bra? 

Beskriv 

  

48 Vilka delar i processen fungerar mindre bra? 

Beskriv 

  

49 Hur anser du att kommunikationen inom 

materialförsörjningsprocessen fungerar? 

 

Går den att förbättras på något sätt? 

  

50 Är det tydligt vilka roller och befattningar som gör vad inom 

materialförsörjningsprocessen? 

  

51 Något du vill se ändring på? 

 

  

52 Har du några förbättringsförslag? 

 

  

    

53 Har du några ytterligare kommentarer till det som vi har 

diskuterat? 
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Bilaga 6 – Karta över befattningar 
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Bilaga 7 – Läsa upp innan intervjun  
 

Jag heter Linda Lückner och är civilingenjörsstudent från Umeå Universitet. Nu skriver jag 

mitt exjobb här på Trafikverket. Mitt uppdrag är att titta på befattningar och roller inom 

inköps- respektive materialförsörjningsprocessen.  

Första steget är att genomföra en nulägesanalys. Detta gör jag genom att bland annat 

genomföra intervjuer med personer som ingår i de båda processerna. Du kommer att vara 

anonym, det vill säga jag kommer att slå ihop resultaten för varje befattning och roll till en 

grupp.  

Målet med intervjuerna är ett skapa en så verklighetstrogen bild som möjligt så att resultatet 

blir så trovärdiga som möjligt. Jag inspekterar inte om varje person gör det den ska utan är här 

för att helt enkelt kartlägga hur befattningar och roller ser ut idag och hur samarbetet fungerar 

mellan alla parter.  

Syftet är att få fram vad som fungerar bra, och vad som fungerar mindre bra så att 

verksamheten i framtiden kan bli så bra som möjligt för alla parter i processen.  

För att jag inte ska missa något viktig du säger när jag sammanställer resultaten kommer 

jag att spela in hela intervjun. Allt för att du och jag ska kunna ha ett bra samtal utan att vi 

ska störas av att jag måste anteckna allt du säger. Det är bara jag som kommer att använda 

inspelning när jag sammanställer intervjun, ingen annan kommer att får tillgång till den. Den 

kommer att raderas efter att jag har sammanställt intervjun skriftligt. 

Jag kommer att ha ett papper framför mig nu där jag kommer göra några få anteckningar 

under intervjuvens gång.  

Har du några funderingar innan vi börjar? 

Jag kommer att börja rätt så brett för att sedan gå in smalare i slutet.  
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Bilaga 8 – Kodning av intervjuerna  
Varje kommentar har ett ID-nummer som skrivs som en kommentar i Worddokumentet med 

transkriptionen i och i kolumnen ID i Exceldokumentet. De röda ID-numren visar att det är de 

kommentarerna som är markerade i transkriptionen ovan. Resultatet grupperades in i befattningar och 

varje intervjuobjekt fick en 1:a i sin kolumn om kommentaren/ämnet hade berörts. Intervjuobjekt 1 

som visas som exempel, därav är den kolumnen markerad grön. 

Kommentarerna/åsikterna lades under vissa rubriker så som ”vill arbeta med med”, arbetsdagen, roller, 

befattningar, kritik, kritiska punkter och inköpsprocessen mfl. När alla transkriptioner gåtts igenom 

sorterades kommentarerna som 50% eller fler berört ut, se kolumn ”>50%”. De kommentarer som fler 

än hälften hade berört markerades som ”använd”, annars ”ej använd”.  Där efter lades alla 

kommentarer som markerats som ”använd” under rubrikerna;  
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Nedan visas hur den axiella och selektiva kodningen gick till: 

Sammanställning: Problemområden 

Förbättringar  

Teknikerna är underbemannade, påverkar 
verksamheten Brist på tekniker är ett centralt problem i TRV 
Lägger för mycket tid på administration, vad är 
syftet? Tydliggöra/Förbättra/effektivisera administrationen 

Ej tydligt vilka roller som finns, och vem som gör vad Otydlighet i ansvarsfördelning inom roller och befattningar 
tydligare befattningsbeskrivningar, vem som gör vad 
i vissa situationer Otydlighet i ansvarsfördelning inom roller och befattningar 
otydliga gränser vem som ska göra vad på 
materialservice Otydlighet i ansvarsfördelning inom roller och befattningar 

bättre kommunikation mellan avdelningarna, 
tydligare kommunikationsvägar 

Samarbete/kommunikation inom och mellan  
de båda processerna samt mellan avdelningarna 

Personberoende samarbete: Kvalificerade inköpare, 
varor och tjänster – materialplanerarna 

Samarbete/kommunikation inom och mellan de båda 
processerna samt mellan avdelningarna 

Vara mer proaktiv, analysera och planera mera, 
utvärdera 

Samarbete/kommunikation inom och mellan de båda 
processerna samt mellan avdelningarna 

Kritiska punkter:  

Kritisk punkt: prognoser Arbeta bättre med prognoser, mer framförhållning 

Kritisk punkt: reklamationer 
Samarbete/kommunikation inom och mellan de båda 
processerna samt mellan avdelningarna 

Täcka upp för varandra, dokumentation, 
arbetsrutiner:  

Dela upp arbetsuppgifterna mellan kollegorna 
Beslut om lika arbetssätt, backupper, dokumentation, 
saknar arbetsrutiner  

Konsekvenser om borta: uppskjutna avtal  

Arbetar med samma mallpaket  

Feedback:  

Positivt från chefen ibland Förbättra feedback 

Bli bättre på konstruktiv kritik Förbättra feedback 

 

Slutsats: Dessa är problemområdena på Kvalificerade inköpare, varor och tjänster 

Brist på tekniker är en centralt problem i TRV 
Samarbete/kommunikation inom och mellan de båda processerna samt mellan 
avdelningarna 

Otydlighet i ansvarsfördelning inom roller och befattningar 

Tydliggöra/Förbättra/effektivisera administrationen 

Arbeta bättre med prognoser, mer framförhållning 

Förbättra feedback 

Beslut om lika arbetssätt, backupper, dokumentation, saknar arbetsrutiner  
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Bilaga 9 – Resultat intervjustudie 
 

 

 
 

 

 

 

Bilaga 10 – Diskussionsämnen intervju med Lean-konsult 
 

 Hur ser befattningar och roller vanligtvis ut i en logistik och inköpsprocess i den 

privata sektorn?  

 Vad är din erfarenhet av utmaningar att arbeta i en processorganisation och med Lean?  

 Hur anser du befattningar ska vara? Få eller många? 

 Vad fungerar bra och dåligt med att ha befattningar på ett visst sätt? 

 Utmaningarna i ledarskapet? 

 Hur får man med sig medarbetare på ett bra sätt i en processorganisation?  

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kritisk punkt: Prognoser

Bättre förståelse för hela flödet på TRV

Brist på Tekniker påverkar verksamheten

Bättre kommunikation och sammarbete
inom och mellan processerna

Bättre på feedback

Andelen av intervjuobjekten som tagit upp 
områdena:
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Bilaga 11 – Ekvationer 
 

Ekvation 1: 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 = 12

(
∑ 𝐿𝑂𝐻𝑡

𝑇
𝑡=1

𝑇
)

⁄ ,  

𝑑ä𝑟, 

 𝑇 =  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟  
𝐿𝑂𝐻 = 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑖 å𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑚å𝑛𝑎𝑑   
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Bilaga 12 – Normalfördelningsplottar 
För att ta fram normalfördelningsplottarna för respektive nyckeltal räknades kvantiler ut 

genom att använda funktionen NORM.S.INV(X) i Excel.  

Alla normalfördelningsplottar visar totalt över alla år för respektive parameter. 

Leveransprecision kund:  

 

 

 

Transportkostnader: 
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Leveransprecision leverantör: 

 

 

Servicegrad Kund: 

 

Antal orderrader: 
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Antal transport 

 
 

 

Framförhållning: 
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Bilaga 13 – Framförhållningsmått 
Diagram nedan visar andelen orderrader som är beställda med <1v till >10v framförhållning 

från år 2012 till och med 2016. Staplarna för 2012 är placerade längst till vänster i 

diagrammet för varje veckoangivelse och staplarna för 2016 är placerade längst till höger för 

varje veckoangivelse. År 2013-2015 går från vänster till höger mellan 2012 och 2016. 
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2012 2013 2014 2015 2016


