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Informationsdelning
för effektiva vägtransporter
Henrik Sternberg

Introduktion
Över 80 procent av alla varutransporter inom
EU sker via vägnätet. Övriga transportslag –
järnväg, båt, flyg – tycks i Europa ha nått sin
övre gräns vad gäller kapacitetsutnyttjande, men
de mer flexibla vägtransporterna förväntas öka
sin andel ytterligare. Viktiga samhällsfunktioner
som sjukhus, bensinstationer och olika
affärsverksamheter är helt beroende av väl
fungerande leveranser med lastbil. Samtidigt
indikerar forskning från både Europa och USA
att vägtransporterna ofta brister i planering och
effektivitet.
En amerikansk kartläggning från 2008 visar att
ineffektivitet enbart i samband med lastning
och lossning årligen kostar de amerikanska
åkerierna svindlande tre miljarder dollar. Dålig
planering och bristfällig kommunikation mellan
aktörerna i transportkedjan medför också onödiga

miljöpåfrestningar i form av koldioxidutsläpp
och förbrukning av fossila bränslen. Trots
tydliga incitament för att höja prestandan i
vägtransporterna så pekar flera studier på att
utvecklingen går trögt.

Behov av mer kunskap
För att förbättra effektiviteten gäller det att
förstå vilka aktiviteter som är värdeskapande
respektive onödiga. Genom att ta bort de onödiga
aktiviteterna – slöseriet – så utförs arbetet
smartare till gagn för såväl åkerierna, personalen
och transportköparna som för det omgivande
samhället. Det är dock inte enkelt att jaga slöserier
i transportsektorn, där ett stort antal aktörer ingår
i en kedja av transaktioner och olika former av
samarbeten och utbyten.

Ineffektivitet i samband
med lastning och lossning
får stora ekonomiska
konsekvenser för
åkerierna. Här finns
potential för förbättring.

Vägtransportaktörerna, och framför allt
lastbilsåkerierna, står ofta utanför statligt
initierade satsningar som är inriktade på att
effektivisera logistiken. Orsaken kan vara
att lastbilsfrakten anses vara relativt billig
i förhållande till den totala kostnaden i
transportkedjan. Företagen själva gör inte heller
några större ansträngningar för att förbättra sina
processer. Studier visar att transportsektorns
aktörer investerar cirka 1 procent av omsättningen
i utveckling och förnyelse. För övrig industri
ligger den siffran mellan 5 och 18 procent.
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En vanlig missuppfattning är att bränslet utgör
den största kostnaden i vägtransporterna. I
själva verket ger forskningen en entydig bild av
att personalen är den tyngsta kostnadsposten,
även om fördelningen ser olika ut beroende på
transporternas distans.

Potential för effektivisering
Tidigare forskning föreslår att bättre
informationsdelning mellan de olika aktörerna i
transportkedjan är nyckeln till att minska slöseriet
och effektivisera vägtransporterna. Det gäller både
på individuell nivå, till exempel för en enskild
chaufför, och på systemnivå där gemensamma
lösningar höjer prestandan i hela transportkedjan.
Samtidigt som investeringarna i ICT, Information
and Communication Technology, ökar i
transportsektorn så råder osäkerhet kring i vilken
grad ny teknik kan bidra till ökad effektivitet.
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Diagrammen visar fördelningen av vägtransporternas
kostnader. Personalen utgör den tyngsta kostnadsposten,
vilket är särskilt tydligt när det gäller kortare sträckor.
Källa: Sveriges åkeriföretag.
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Henrik Sternbergs doktorsavhandling tar sikte
på att visa slöseriet i vägtransporterna och
förklara varför ineffektivitet uppstår i relationen
mellan olika aktörer. Med hjälp av ett stort antal
fältobservationer och experiment värderas också
potentialen i förbättrad informationsdelning.
Avhandlingens resultat och slutsatser är välkomna
bidrag till den samlade kunskap som ligger
till grund för myndighetsbeslut, direktiv och
investeringar i transportsektorn.

Slöseriet på vägarna
Lean-filosofin, som på senare år har vunnit
mark inom flera olika branscher, kan även
användas för att identifiera onödiga aktiviteter
i transportsektorn. Med utgångspunkt i
Toyotas (The Toyota Way) klassiska slöserier
presenteras i avhandlingen vägtransporternas sju
motsvarigheter.
1. Överproduktion. Onödig eller överdriven
administration där chaufförer ägnar en
stor del av sin tid på åkeriets kontor för
att rapportera utförda transporter, hantera
fraktsedlar och informera sig om nya
uppdrag etcetera.
2. Onödiga väntetider. Vid lastning och
lossning uppstår väntetid till följd av
köer, begränsad tillgång till truckar och
annan utrustning. Det gäller vid såväl
transportköpare och mottagare som vid
åkeriets egen terminal för omlastning.
3. Felaktig körning. Chaufförer kör onödigt
långa sträckor, antingen på grund av
felaktiga adressuppgifter, eller för att de
väljer en viss rutt på grund av personliga
preferenser.
4. Onödig förflyttning. Oklarheter kring var
lastning och lossning ska ske leder till extra
körning eller förflyttning till fots inne på
terminalområdet. Ofta måste chauffören
lämna sitt fordon för att genomföra
administrativa rutiner.

5. Skador. När gods transportskadas uppstår
kostsamt, administrativt merarbete. Trasiga
fordon och annan utrustning måste tas ur
bruk för att repareras, vilket sänker den
totala kapaciteten.
6. Dålig resursanvändning. Bristfällig
planering leder till att fordon och annan
utrustning inte används eller används
på fel sätt. Det kan till exempel gälla en
kombination av lastbil och trailer som är
ofördelaktig.
7. Olönsamma uppdrag. Åkerier åtar sig
jobb där ersättningen är för låg för att täcka
kostnaderna och generera vinst. Ett vanligt
argument är att det är bättre att acceptera
ett lågbetalt uppdrag än att låta lastbilen stå
stilla.

Transportkedjans betydelse
För att förstå hur slöseri uppkommer och hur det
kan begränsas så måste varje aktivitet betraktas i
sitt sammanhang. Ett enskilt transportuppdrag
ingår i en transportkedja där bland andra
tillverkare, transportköpare, återförsäljare och
slutkund ingår. Dessa aktörers relationer påverkar
den totala effektiviteten.
I avhandlingen presenteras ett ramverk som ger
en överblick över de effektivitetsproblem som
är relaterade till relationerna i transportkedjan.
Uppställningen visas på nästa sida.

Arbetsstruktur: Önskemål från kunderna gör att transportföretagen utvecklar individuella
rutiner, erbjuder olika fraktavgifter och går med på överenskommelser som innebär administrativt
merarbete. Otydlig ansvarsfördelning mellan transportföretagen och åkerierna skapar också
problem, liksom att de avtal som upprättas ignoreras och ersätts av muntliga överenskommelser
mellan enskilda personer.
Struktur för utrustning: När det saknas rätt utrustning hos godsmottagaren kan avlastningen
dra ut på tiden, vilket i första hand drabbar åkeriet. Problemen uppstår ofta i hanteringen av udda
gods av större dimensioner som exempelvis förekommer vid byggarbetsplatser och jordbruk.
Planering och kontroll: Olika former av krav från aktörerna i transportkedjan begränsar
åkeriernas resursplanering och effektivitet. Transportköpare kan kräva att godset ska hämtas
upp innan en viss tid på dagen, vilket gör att åkeriet får lägga en rutt som är ogynnsam. Dålig
planering vid transportterminalerna skapar också onödig väntetid för chaufförer som ska hämta,
lämna eller lasta om.
Informationsflöde: Utbytet av information mellan aktörerna i transportkedjan är i regel
otillräckligt vilket bland annat orsakar betydande administrativt arbete, onödiga väntetider och
förflyttning i samband med lastning och lossning. Felaktig information om godsets vikt och
dimensioner försvårar planeringen och hindrar att lastbilarna utnyttjar sin fulla lastkapacitet.
Maktstruktur: Obalanserade styrkeförhållanden i transportkedjan gör att lastbilsåkerierna
kan känna sig tvingade att acceptera uppdrag med lägre lönsamhet, för att inte tappa viktiga
kunder. Maktstrukturerna står även i vägen för utveckling av rutiner och processer, eftersom de
inflytelserika aktörerna tillåts diktera villkoren för hela kedjan.
Struktur för risk och belöning: Åkeriernas ersättning är vanligen baserad på en viss andel av
den totala fraktkostnaden, alternativt på vikt och avstånd. Det gör att åkerierna själva får stå för
obetald tid, exempelvis onödig väntan, som är relaterad till ineffektivitet i transportkedjan.
Kultur och attityd: Det finns ofta en nedvärderande attityd till lastbilschaufförerna hos övriga
aktörer i transportkedjan. Det skapar problem i form av ökad stress hos chaufförerna och hög
personalomsättning på åkerierna. I affärsrelationer där chaufförerna har mer regelbunden kontakt
med sändare och mottagare förefaller problemen vara mindre.

Informationsdelnings potential
Tidigare studier pekar på ett tydligt samband
mellan ökad informationsdelning och förbättrad
effektivitet i vägtransporterna. Vad är det då
som hindrar den tekniska utvecklingen? Ett
uppenbart problem är att informationsdelningens
positiva effekter förutsätter att samtliga aktörer
i transportkedjan använder samma system.
Det betyder att de enskilda aktörerna inte med
automatik kan räkna hem investeringar i ICT –
investeringar som i regel är mycket omfattande
och kostsamma.

För att transportsektorns aktörer ska ta
steget och investera i nya system så krävs
individuella incitament som komplement till
det övergripande syftet att förbättra prestandan
i hela transportkedjan. Slöserier uppstår i regel i
samband med kommunikation och interaktionen
mellan två olika aktörer, till exempel när en
chaufför anländer till en godsterminal. Därför är
det svårt att identifiera individuella incitament
och här har både forskningen och företagen en
stor utmaning.
Trailer-ID (RFID)
Positioning (GPS)
E-Seal

Truck-ID (RFID)
Driver identification
Positioning (GPS)
Proof of Collection
Pre-notification
Proof of Delivery
E-manifest
Driver work order

Exempel på teknik som höjer effektiviteten. Realtidspositionering möjliggör förberedelser på
terminalen, vilket minskar chaufförens väntetid vid ankomst. Med en elektronisk försegling
behöver lasten inte undersökas av tullen, vilket sparar mycket tid. Källa: Volvo Group.
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Experiment – Hamnpiloten Göteborg
För att visa informationsdelningens potential
har experimentet ”Hamnpiloten Göteborg”
genomförts. I experimentet utrustades en lastbil
med ett antal sensorer och IT-komponenter
för att dela information i samband med
leveranser till Göteborgs hamn. Under 16 skarpa
transportuppdrag mättes tiden från lastbilens
ankomst till hamnens yttre port till dess att
porten öppnades.
Resultaten från experimentet jämfördes sedan
med de hundratals mätningar som genomförts
med en ”vanlig” lastbil och resultatet är
slående. Informationsdelningen reducerar den
genomsnittliga tidsåtgången från 10 minuter och
11 sekunder till endast 47 sekunder – en skillnad
på 9 minuter och 24 sekunder.

Experimentet
Hamnpiloten Göteborg
visar hur implementering
av ICT tar bort onödiga
aktiviteter vid leveranser
till Göteborgs hamn.
Resultaten publicerades
i Journal of Business
Logistics (33:1).

Hamnpilot-experimentet är kostsamt och
tekniskt komplicerat och därför har endast 16
mätningar genomförts. De uppmätta tiderna
påverkas också av faktorer som ligger utom
experimentets kontroll, så som hamnpersonalens
effektivitet på personlig nivå. Trots det så visar
experimentet med önskvärd tydlighet att ökad
informationsdelning reducerar de aktiviteter som
inte är värdeskapande, framför allt administration
och onödig väntetid.

Summering
Transportföretagens chefer anstränger sig i
regel för att minska bränsleförbrukningen i
transporterna, men saknar kunskap för att se och
bekämpa övriga slöserier. De ifrågasätter därmed
inte den största kostnaden inom vägtransporterna,
nämligen chaufförernas arbetstid. Även små
förbättringar och effektiviseringar kan bidra till
stora besparingar. Den del av chaufförernas tid
som ägnas åt icke värdeskapande aktiviteter kan
istället användas för att hantera fler uppdrag.
Lean-filosofin, som nu är så gott som etablerad i
den tillverkande industrin, börjar få fotfäste även i
tjänstesektorn. Det ramverk som presenteras visar
hur Lean kan användas för att uppmärksamma
vägtransporternas slöserier. För att ta bort
onödigt arbete så måste i nästa steg relationerna
i transportkedjan utvecklas. Onödiga körningar

till följd av bristfällig information drabbar
transportföretagen ekonomiskt men innebär
också onödiga påfrestningar på miljön. För att
effektivisera och förbättra processerna krävs
informationsdelning och utökat samarbete mellan
de olika aktörerna.
Port Pilot-experimentet ger en tydlig indikation
om att ökad implementering av ICT kan
reducera chaufförernas väntetid och automatisera
administrationen, exempelvis vid ankomst till en
godsterminal. För åkerierna kan ökat teknikstöd
innebära att flera transportuppdrag kan utföras
med oförändrade resurser. För övriga aktörer i
transportkedjan, till exempel godsterminalerna,
minskar den manuella administrationen vilket
påverkar kvaliteten och tillförlitligheten i arbetet,
samtidigt som kostnaderna kan reduceras.

Göteborgs hamn. Källa: Göteborgs hamn
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Informationsdelning för effektiva vägtransporter
Trots tydliga incitament för att höja prestandan i vägtransporterna så pekar flera studier på att utvecklingen
går trögt. En amerikansk kartläggning från 2008 visar att ineffektivitet enbart i samband med lastning och
lossning årligen kostar de amerikanska åkerierna tre miljarder dollar.
Henrik Sternbergs doktorsavhandling tar sikte på att visa slöseriet i vägtransporterna och förklara varför
ineffektivitet uppstår i relationen mellan olika aktörer. Med hjälp av ett stort antal fältobservationer och
experiment värderas också potentialen i förbättrad informationsdelning.
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