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Sammanfattning    
Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 15 hp.  

Kurskod: 2FE25E Termin: VT 2018.  

Författare - Linnéa Bjerhag, Malin Elofsson & Jane Nygren  
 
Handledare - Helena Forslund  
 
Examinator - Hana Hulthén  
 
Titel - Kan en investering i stålprofiler eliminera slöserier i en ställagegodsprocess? - En 
fallstudie på Företag Xs wellpapp-pallsorienterade distributionslager.  
 
Bakgrund - Jonsson och Mattsson (2011) pratar om vikten av fyllnadsgrad och att ett företag 
kan minimera sina kostnader genom att öka fyllnadsgraden. Företag X, som är ett globalt 
heminredningsföretag, valde att införa wellpapp-pall för att öka fyllnadsgraden vilket i sin tur 
värnar om både miljön och ekonomin. Ställagen i distributionslagret hos Företag X är idag 
inte anpassade efter wellpapp-pallen, vilket medför att ompallning måste ske av wellpapp-
pallen på träpall. Detta genomförs för att pallarna ska kunna ställas in i ställagen 
(Processutvecklare 1, 2018-03-07). 
 
Syfte - Syftet med studien är att undersöka om slöserier i en ställagegodsprocess kan 
elimineras med hjälp av en investering i stålprofiler på ett distributionslager som använder 
wellpapp-pallar. 
 
Metod - Studien är en kvalitativ forskning med inslag av kvantitativa drag. För att besvara 
studiens syfte har en fallstudie gjorts hos Företag X. Empiri har samlats in genom intervjuer, 
tidsstudier, observationer samt tillhandahållits genom sekundärdata från Företag X.  
 
Slutsatser - Företag Xs ställagegodsprocess har kartlagts och elva olika slöserier har 
identifierats i processen. Med hjälp av en tidsstudie, över de sekvenser som kan elimineras 
vid en investering, har en pay-off kalkyl upprättats. Detta för att Företag X ska inneha ett 
beslutsunderlag gällande investeringen i stålprofiler. Studien har, med underlag från 
processkartläggningen och pay-off-kalkylen, resulterat i att en investering i stålprofiler skulle 
spara Företag X pengar samt kunna eliminera olika slöserier i ställagegodsprocessen. 
Möjlighet för eliminering av slöserierna baseras på att grundorsaken till de elva olika 
identifierade slöserierna direkt eller indirekt var ompallningsprocessen. 
 
Nyckelord - Pay-off-kalkyl, fiskbensdiagram, processkartläggning, slöserier, wellpapp-pall, 
träpall, investering, ompallning, ställagegodsprocess.   
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1 Inledning 

 
I det inledande avsnittet av studien kommer bakgrund, problembeskrivning, 

problemformulering samt syfte att presenteras. Slutligen presenteras även en illustration över 

upplägget för studiens disposition.

 

1.1 Bakgrund 

Följande uppsats kommer innefatta en studie på ett välkänt, globalt och småländskt 

heminredningsföretag, vilket kommer benämnas som “Företag X” hädanefter. Företaget 

väljer att vara anonymt då konfidentiell information kommer delas i studien. Företaget X har 

idag ett distributionslager som ligger i Småland och fungerar som ett centrallager för varorna 

som sedan transporteras vidare till butiker över hela Norden och även till Island 

(Processutvecklare 1, 2018-03-07).    
  
Jonsson och Mattson skriver i sin bok Logistik - läran om effektiva materialflöden att det 

totala transportbehovet idag kan reduceras markant genom ett bra utnyttjande och effektivt 

användande av transportresurser. Det är idag, enligt författarna, inte ovanligt att ett 

utnyttjande på endast 50% sker av fyllnadsgraden för lastbilar vid vägtransporter. Den totala 

miljöpåverkan från vägtransporter idag har en stor potential att minskas genom en bättre 

transport- och lastningsplanering (Jonsson & Mattson, 2011). Hur effektivt ett fordons 

kapacitet utnyttjas beror bland annat på förpacknings- och hanteringsutrustningen. För att 

minimera kostnader måste företagen ha en så hög fyllnadsgrad som möjligt (C.McKinnon, 

1999). 

  
År 2000 valde Företag X att byta ut träpallen mot wellpapp-pallen som lastbärare, både vid 

lagring samt vid transportering av gods. Denna åtgärd genomfördes eftersom kunskapen 

fanns att det kunde leda till stora besparingar samt att denna relativt enkla åtgärd kunde 

minska företagets klimatpåverkan rejält. Anledningen till att stora besparingar kunde göras 

var för att wellpapp-pallen är mycket lägre än träpallen vilket gör att fler pallar får plats i en 

lastbil. Detta leder i sin tur till en minskad klimatpåverkan då antalet transporter kan 

reduceras (Processutvecklare 1, 2018-03-07).  
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I dagsläget är dock inte majoriteten av ställagen på lagret på Företag X anpassat efter 

wellpapp-pallar. Detta leder till att ompallning, det vill säga att banda ihop wellpapp-pallen 

med en träpall, måste ske innan pallen kan placeras i det nuvarande ställaget, vilket illustreras 

i “Figur 1: Ompallad wellpapp-pall på en träpall”. Att ompallning måste genomföras beror på 

att ställaget endast är konstruerat för träpallen. För att wellpapp-pallen ska kunna stå i 

ställagen måste det finnas stålprofiler installerade på hyllorna, en wellpapp-pall som står 

direkt på ett stålprofilställage exemplifieras nedan i “Figur 2: Wellpapp-pall placerad direkt 

på stålprofil”. Stålprofilen, som illustreras i “Figur 3: Stålprofil”, består av fem stålskenor för 

att wellpapp-pallen ska kunna stå på denna med sina klossar. Installering av stålprofiler har 

för närvarande endast genomförts på några enstaka lagerplatser på Företag X 

(Processutvecklare 1, 2018-03-07).  

Figur 1: Ompallad wellpapp-pall på en träpall,         Figur 2: Wellpapp-pall placerad direkt på en  
  Företag X.               stålprofil, Företag X. 
 

 

 

   

   

 

Figur 3: Stålprofil, Företag X. 
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Till följd av att ompallningen måste genomföras ökar även de interna transportsträckorna av 

godset på lagret, detta på grund av att godset måste transporteras till någon av 

bandmaskinerna innan placering i ställaget kan ske. Extra transportering krävs även på grund 

av att hämtning av tomma träpallar måste ske. Det är inte bara inleveransen, från lastbil till 

lagerplats, och den interna transporten som påverkas av ompallning utan även utleveransen, 

från lagerplats till lastbil (Processutvecklare 1, 2018-03-07). 

1.2 Problembeskrivning 

1.2.1 Ställagegodsprocessen 

Genom att ha en korrekt bild av hur verksamheten ser ut och fungerar i dagsläget skapas, 

enligt Jonsson och Mattsson (2011), förutsättningar för att lyckas effektivisera sin 

verksamhet. Att ha en korrekt bild innebär att medvetenhet finns över hur processer, rutiner 

och arbetsuppgifter utförs. Detta innebär att för att lyckas med en logistikutveckling är det 

viktigt att utföra processkartläggningar. Jonsson och Mattsson menar även att med hjälp av en 

kartläggning av materialflödet kan mer rationella flöden uppnås, med hänsyn till interna 

transporter och materialhantering, genom att få en bild av vilka aktiviteter som kan elimineras 

eller förändras. Även White och Cicmil (2016) beskriver kartläggning av processer som en 

teknik som är användbar för att lyckas genomföra förbättringar i affärsprocesser och för att 

skaffa kunskap om organisationer. Det finns olika sorters kartläggningar, Sharp och 

McDermott (2009) anser att ett Swimlane diagram, även kallat simbana, är fördelaktigt att 

använda när olika avdelningar är inblandade i processen.  

 

Företag X arbetar både med plockprocess samt helpallshantering. Studien kommer endast 

fokusera på helpallshanteringen, vilket innebär att godset på pallen inte separeras från 

varandra eller plockas om utan pallen hanteras som helhet. Inom helpallshanteringen kommer 

fokus läggas på det konventionella lagret, det vill säga det lager som sköts manuellt, och 

därmed kommer automatlagret exkluderas i studien. På Företag X sker idag ompallning i 

helpallshanteringen vilket bidrar till att en del extra aktiviteter uppstår som i slutändan inte 

skapar något värde för kunden (Processutvecklare 1, 2018-03-07). Med hjälp av en 

processkartläggning enligt simbanemetoden kommer en bild ges över hur processen från 

inleverans till utleverans för ställagegods, det vill säga gods som ska lagras i ställagen, ser ut 

på Företag X. Processen genom distributionslagret från inleverans till utleverans för 
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ställagegods kommer hädanefter att benämnas som “ställagegodsprocessen”. Vidare i studien 

kommer benämningen wellpapp-pall och träpall inkludera gods, vid fall där pallen 

transporteras utan gods kommer benämningen tompall tillämpas.   

1.2.2 Identifiering av slöseri 

Zylstra (2005) belyser att distributions- och logistikfunktioner ligger i fokus för att öka 

effektiviteten gentemot kunderna samt för att reducera kostnaderna och lagret. Vidare 

beskrivs att trenden idag är kristallklar, ta tid och kostnad ur försörjningskedjan eller riskera 

att förlora affärer. Bergman och Klefsjö (2012) skriver i deras bok Kvalitet från behov till 

tillverkning om begreppet Lean som på senare år har blivit allt vanligare i svensk industri. 

Enligt filosofin Lean ligger fokusering på att skapa värde för kunder, såväl framtida som 

nuvarande kunder. Allt som inte skapar värde räknas som ett potentiellt slöseri. För att 

eliminera dessa icke-värdeskapande aktiviteter är det betydelsefullt att identifiera 

aktivitetsflöden eller processer som ska skapa värde för externa kunder, vilka ofta benämns 

som värdeflöden inom Lean, för att se till att dessa utförs effektivt. Adams (2006) skriver i 

sin artikel Muda II - Solutions to waste att det finns åtta olika kategorier av slöserier; 

överproduktion, överarbete, väntan, transport, lagerhållning, defekter, onödiga förflyttningar 

samt outnyttjad kreativitet hos medarbetarna. 

 

Slöseri existerar idag på Företag X i olika former vid ställagegodsprocessen 

(Processutvecklare 1, 2018-03-07). Inledningsvis kommer, som tidigare nämnts, en 

processkartläggning att genomföras och med hjälp av denna kartläggning av 

ställagegodsprocessen kommer sedan slöserier i flödet att identifieras.   

1.2.3 Grundorsak till de identifierade slöserierna 

Lean är, som tidigare nämnts, ett verktyg som kan användas som hjälpmedel för att 

identifiera och eliminera waste, vilket enligt Beach (2013) kan vara överflödiga produkter, 

aktiviteter och tidskonsumtion. Matos (2014) skriver i sin artikel Four Ways Lean 

Manufacturing Improves Logistics att Lean eliminerar allt utom det som direkt behövs. Detta 

innebär eliminering av onödig arbetskraft, besvärliga och ohanterliga processer och även 

ineffektiva layouter. Matos belyser även att eftersom det på ett lager sker förflyttning av 

material både in på lagret, på lagret och ut från lagret finns det stor potential till att arbeta 

med Lean. Ett fiskbensdiagram är en metod som kan användas för att identifiera 
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grundorsaken till ett problem eller felaktigheter, för att sedan kunna eliminera dessa. 

Diagrammet används för att hitta grundorsaken till varför ett problem har uppkommit 

(Olhager, 2013).  

 

Efter processkartläggningen av ställagegodsprocessen samt identifieringen av slöseri på 

Företag X kommer fiskbensdiagram upprättas för att undersöka vad grundorsaken till de 

identifierade slöserierna är. Ställning kommer sedan tas till vilka av dessa slöserier, baserat 

på grundorsak, som har elimineringspotential vid en investering i stålprofiler. Slöserierna 

kommer beaktas vidare i studien och analyseras. Slöserier som uppkommer i 

ställagegodsprocessen idag på grund av att ompallning på träpall måste ske kommer härmed 

definieras som “slöseri i ställagegodsprocessen” i studien.  

1.2.4 Återbetalningstid vid en investering i stålprofiler 

Ett beslut kring en investering blir en konsekvens som ett företag måste leva med en längre 

tid och kan påverka företaget både negativt eller positivt. Det beslut som tas leder till 

långsiktiga konsekvenser och det är därför viktigt att det finns underlag som kan styrka ett 

investeringsbeslut (Andersson & Funck, 2017). För att göra en investeringsbedömning finns 

det hjälpmedel som avgör hur snabbt en investering är återbetald och om det är lönsamt för 

företaget att göra investeringen (Persson & Nilsson, 1999). Ett hjälpmedel som kan tillämpas 

för att avgöra om en investering är lönsam för företaget benämns som pay-off-metoden, även 

kallad pay-back-metoden. Pay-off-metoden används för att räkna fram vad som är mest 

lönsamt för företaget och för att se efter hur lång tid investeringen är återbetald. För att 

avgöra om investeringen är lönsam enligt denna metod bör återbetalningstiden vara så kort 

som möjligt (Greve, 2016).  

 

På Företag X behöver idag, som tidigare nämnts, ompallning av ställagegods ske för att 

godset ska kunna placeras i det nuvarande ställaget. För att undvika momentet ompallning 

krävs det att profiler installeras på hyllorna som passar wellpapp-pallen. Studien kommer här 

avgränsas gällande potentiella investeringar då det enda alternativet som kommer utvärderas 

är investering i stålprofiler. Det sker enligt Företag Xs önskemål med grund i företagets 

tidigare undersökningar och erfarenheter av området. Med bakgrund av detta kommer en 

undersökning göras av hur en eventuell investering i stålprofiler, och därmed eliminering av 

träpallar, för samtliga lagerplatser i det konventionella lagret skulle påverka Företag X 
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ekonomiskt (Processutvecklare 1, 2018-03-07). För att kunna avgöra om en investering i 

stålprofiler ska genomföras kommer en Pay-off-kalkyl, efter önskemål från Företag X, att 

upprättas. Här kommer samtliga delar som berör investeringen att tas med och beräknas för 

att kunna ta ett beslut med rätt underlag. Underlaget kommer samlas in genom klockning av 

slöserier på lagret samt från tillgänglig data och information från företaget.  

1.3 Problemformulering      

1. Hur ser ställagegodsprocessen ut, från inleverans till utleverans, vid befintligt arbetssätt på 

Företag X?  

2. Vilka slöserier kan identifieras i ställagegodsprocessen?  

3. Vad är grundorsaken till att de identifierade slöserierna uppstår? 

4. Hur lång tid kommer det ta innan den potentiella investeringen är återbetald?  

1.4 Syfte 

Syftet med följande studie är att undersöka om slöserier i en ställagegodsprocess kan 

elimineras med hjälp av en investering i stålprofiler på ett distributionslager som använder 

wellpapp-pallar.  
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1.5 Studiens disposition 

Studiens disposition illustreras nedan i “Figur 4: Studiens disposition”. Beslutet har tagits att 

för varje av studiens fyra frågeställningar upprätta ett enskilt kapitel med teori, empiri samt 

analys för att åstadkomma en fördelaktigare och följsammare struktur. 

 

 
Figur 4: Studiens disposition, (Egen illustration). 
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2 Metod 

 
Följande avsnitt kommer presentera val av metod för studien. I “Figur 5: Uppbyggnad av 

metodkapitlet” nedan redogörs för vilka aspekter som kommer beaktas vid val av metod. 

Vidare i metodkapitlet kommer val för studien inom dessa aspekter att göras vilket slutligen 

presenteras i en metodsammanfattning. 

 
 

 
Figur 5: Uppbyggnad av metodkapitlet, (Egen illustration). 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vetenskapligt synsätt kan delas in i två kategorier, positivistiskt och hermeneutiskt synsätt. 

Vilket som kategoriserar den specifika undersökningen beror på hur forskaren förhåller sig 

till sin forskning (Bryman & Bell, 2015). 

2.1.1 Det positivistiska synsättet 

Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som vid studier av den sociala världen och 

dess aspekter är naturvetenskapligt inriktad. Enligt detta synsätt ska endast kunskaper som 



 
 

   15  

kan bekräftas av sinnena ses som korrekt kunskap. Korrekt kunskap ska vara värderingsfri, 

det vill säga objektiv, och uppnås genom att samla in fakta som utgör grund för lagmässiga 

regelbundenheter. Syftet med teori är här att frambringa hypoteser som sedan kan prövas och 

därigenom kan ställning tas till lagmässiga regelbundenheter (Bryman & Bell, 2015).  

2.1.2 Det hermeneutiska synsättet 

Hermeneutik är ett synsätt med utgångspunkt från egen förståelse och kunskap, alltså genom 

subjektiv bearbetning. En hermeneutiker strävar efter att beskriva beteenden och företeelser 

utifrån de kunskaper, uttryck och tankar som forskaren som individ besitter. Inom detta 

synsätt ska även forskaren inneha förhållning till helheten för att sedan relatera denna helhet 

till delar inom forskningsområdet. Genom att se helheten anses forskaren få större kunskap 

och en vidare förståelse kan åstadkommas (Bryman & Bell, 2015). 

2.1.3 Studiens synsätt 

Studien har främst utgått från det positivistiska synsättet då undersökningen speglar en 

objektiv bild av den potentiella investeringens utfall. Den sistnämnda och resulterande 

frågeställningen för studien har därmed beaktats enligt ett positivistiskt synsätt. Materialet 

som samlats in i form av observationer och mätningar har här i så liten mån som möjligt 

tolkats för att skapa ett trovärdigt beslutsunderlag.  

 

Hermeneutiska inslag har förekommit i studien, mestadels gällande de tre första 

frågeställningarna. Detta på grund av att individuell förståelse har erhållits från intervjuer och 

processkartläggning. Processkartläggningen skapade inledningsvis en helhetssyn, där 

forskarna som individer införskaffade en förhållning till helheten av ställagegodsprocessen, 

vilken sedan har relaterats till vid information från genomförda observationer och intervjuer. 

Företagsmiljön på Företag X har studerats och en del av den insamlade informationen har 

tolkats och bearbetats för att uppnå en gedigen förståelse.  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Vetenskapligt angreppssätt handlar om hur teori och praktik relaterar till varandra. Det finns 

tre olika angreppssätt; deduktion, induktion och abduktion, dessa presenteras och redogörs 

för nedan (Bryman & Bell, 2015).  
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2.2.1 Deduktion 

Deduktion, som även kännetecknas som “bevisföringens väg”, innebär att forskaren utifrån 

de kunskaper och teoretiska överväganden som denne besitter deducerar, med andra ord 

härleder, en eller flera hypoteser. Dessa hypoteser blir sedan grunden för den empiriska 

undersökningen. I slutskedet jämförs teorierna med den empiriska granskningen i resultatet. 

Det deduktiva angreppssättet kan betraktas som objektivt och förknippas med det kvantitativa 

synsättet, då forskaren inte baserar resultatet på sina egna uppfattningar och värderingar 

(Bryman & Bell, 2015).  

 

Bryman och Bell (2015) skriver även att det deduktiva angreppssättet framställs som linjärt 

där forskaren kan hämmas av de existerande teorierna vilket leder till att synen på ny kunskap 

begränsas. Det bör även beaktas att det, innan resultatet är färdigt, kan upptäckas nya teorier 

och ny kunskap vilket kan göra att förutsättningarna förändras. En svaghet som författarna tar 

upp för deduktion är att forskaren förlitar sig för mycket på en fast logik gällande 

teoriprövning och falsifiering av hypoteser. Detta medför problem vid urval av den teori som 

ska prövas. 

2.2.2 Induktion 

Induktion kännetecknas som “upptäcktens väg” och detta angreppssätt inleds istället med att 

forskaren samlar in empirisk data och vidare utifrån den drar slutsatser för att kunna 

producera generaliserbar teori inom det ämnesområde som undersökts. Induktion brukar ofta 

förknippas med ett kvalitativt synsätt, på grund av kopplingen mellan teori och data (Bryman 

& Bell, 2015).  

 

Enligt Bryman och Bell (2015) finns det dock svagheter eller svårigheter vid induktivt synsätt 

likväl som vid deduktivt synsätt. Vid induktion som vetenskapligt angreppssätt ligger kritiken 

i att ingen mängd av empiriska data kan med nödvändighet möjliggöra generaliserbar teori.  

2.2.3 Abduktion 

En aspekt som Bryman och Bell (2015) tar upp i sin bok Företagsekonomiska 

forskningsmetoder är att det är fördelaktigt att tolka induktion och deduktion som tendenser 

istället för att skilja dem åt totalt. Författarna skriver även att det på senare år har blivit mer 
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vanligt att forskare kategoriserar sin forskning som abduktiv istället för induktiv eller 

deduktiv.  

 

Abduktion, som även kallas “den gyllene medelvägen”, anses vara ett tredje alternativ som 

medför att undvikelse kan göras av de svårigheter som annars kan uppkomma vid induktivt 

och deduktivt synsätt. Vid abduktivt angreppssätt inleds ett problem eller en överraskning 

som sedan ska förklaras. Svårigheter som kan uppkomma här är då forskare kan stöta på 

företeelser i forskningen som inte existerande teori kan förklara (Bryman & Bell, 2015).  

 

Det vetenskapliga angreppssättet abduktion är enligt Patel och Davidsson (2011) en 

kombination av de två föregående angreppssätten, deduktion och induktion. Vid abduktion 

menar författarna att forskningen till exempel kan inledas med det induktiva arbetssättet, 

genom att för ett specificerat fall identifiera och beskriva en teori. Efter detta följer vidare det 

deduktiva arbetssättet då forskaren testar teorierna på ett annat fall för att göra teorierna mer 

fullständiga.  

2.2.4 Studiens angreppssätt 

I studien har angreppssättet deduktion tillämpats. Valet av det deduktiva synsättet grundar sig 

i att forskarna inledningsvis införskaffat teoretisk kunskap, som inte fullständigt innehades 

från studiens början, inom de fyra olika problemområdena. Utifrån denna teori undersöktes 

sedan de fyra frågeställningarna ute på Företag X. Slutligen har studiens teori jämförts med 

den empiriska granskningen i resultatet.  

2.3 Forskningsmetoder  

Bryman och Bell (2015) skriver i deras bok Företagsekonomiska forskningsmetoder att det 

ofta skiljs på kvantitativ och kvalitativ forskning vid metodologiska frågeställningar. 

Författarna hävdar att det är ett “fruktbart sätt att klassificera olika metoder eller 

tillvägagångssätt inom företagsekonomisk forskning” (s.58). Nedan kommer de två olika 

metoderna presenteras.  

2.3.1 Kvantitativ metod 

Vid kvantitativ forskning ses förhållandet mellan teori och praktik på ett deduktivt sätt, det 

vill säga att tyngden ligger på teoriprövning. Enligt kvantitativ metod utgör den sociala 
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verkligheten en yttre och objektiv verklighet. Den ontologiska ståndpunkten är således 

objektivistiskt inriktad, vilket innebär att människan och världen ses som separerade ifrån 

varandra med en existens som inte påverkar varandra. Den naturvetenskapliga modellens 

tillvägagångssätt samt normer är integrerat och ett positivistiskt synsätt dominerar. En 

översiktlig beskrivelse av det kvantitativa arbetssättet är att en hypotes deduceras från teorin 

och vidare testas. Arbetssätt för att samla in data kan här exempelvis ske genom strukturerade 

intervjuer, surveyundersökningar, och enkäter (Bryman & Bell, 2015).  

2.3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning har, till skillnad från kvantitativ, ett induktivt synsätt vid förhållandet 

mellan teori och praktik. Detta synsätt innebär att teorin genereras på grundval av insamlad 

data. Tyngdpunkten enligt den kvalitativa metodiken ligger på förståelse av den sociala 

verkligheten och hur deltagarna i en miljö tolkar denna verklighet. Ontologiska ståndpunkten 

enligt kvalitativ metod är konstruktionistiskt inriktad, vilket innebär att sociala egenskaper är 

resultatet av ett samspel mellan individer. Kvalitativ forskning kan utföras genom ett flertal 

mycket olikartade metoder, bland annat genom etnografi, deltagande observation, kvalitativa 

intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder för insamling och analys av kvalitativa data 

samt insamling och kvalitativ analys av texter och dokument. Två av metoderna som är 

relevanta för studien och väljs att belysas här är etnografi och deltagande observation, dessa 

två är i flera avseenden likartade. Forskaren engagerar sig i en social miljö under en avsatt tid 

för att lyssna och observera i syfte för att få en bild av en kultur hos en social grupp. Det som 

skiljer dessa åt är dock att etnografi sträcker sig över en längre tidsperiod där det finns 

möjlighet till djupare förståelse och insikt av kulturen.  En deltagande observation innebär att 

observatören deltar för att skapa en bild över kulturen (Bryman & Bell, 2015).   

2.3.3 Studiens forskningsmetod 

Studiens forskningsmetod har delvis skett enligt kvalitativ metod. Inledningsvis ägde en 

deltagande observation rum i form av en processkartläggning av ställagegodsprocessen. Detta 

för att erhålla en gedigen förståelse för helheten av processen. Deltagande observationer ute 

på distributionslagret har även genomförts, i form av intervjuer och övriga observationer. 

Utfallet av dessa observationer har tolkats och analyserats för att uppnå ett så sanningsenligt 

resultat av undersökningen som möjligt.  
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Kvantitativ metod förekommer även i studien vid beräkningar enligt pay-off-metoden. Här 

speglar resultatet den objektiva verkligheten rakt av i den mån det är möjligt.  

2.4 Undersökningsdesign 

Vid vetenskaplig forskning behöver en ståndpunkt sättas gällande hur arbetet ska läggas upp 

för undersökningen. Forskningsdesignen vägleder hur användandet sker konkret av en metod 

samt utgör en struktur som styr. Designen sätter även riktlinjer för hur analys av den data 

eller information som undersökningen resulterar i sker (Bryman & Bell, 2015).   

 

Enligt Bryman och Bell (2015) finns det fem ledande former av undersökningsdesign; 

experimentella undersökningar, tvärsnittsundersökningar, longitudinella undersökningar, 

komparativa undersökningar och fallstudier. Dessa ledande former redogörs för nedan. 

2.4.1 Experimentella undersökningar 

En experimentell undersökning går ut på att identifiera de variabler som är av intressant 

bemärkelse och även någon eller några oberoende variabler som påverkar de variabler som 

valts. Sedan sker en indelning i två grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp där de 

förstnämnda utsätts av de oberoende variablerna för att sedan jämföra resultatet med 

resultatet från kontrollgruppen som står för den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2015).  

  

Det finns huvudsakligen två olika sorters experimentella undersökningar; fältexperiment och 

laboratorieexperiment. Fältexperiment innebär att experimentet genomförs i den verkliga 

miljön medan laboratorieexperiment genomförs i en konstlad miljö (Bryman & Bell, 2015).  

2.4.2 Tvärsnittsundersökningar 

Tvärsnittsundersökning är en studie där insamling av data sker vid en viss tidpunkt från ett 

flertal olika fall, då intresset ligger vid variation i fallen mellan. Syftet med denna 

undersökning är att hitta mönster och samband. Att först komma fram till en uppsättning av 

kvantitativa eller kvantifierbara data med koppling till två eller fler variabler, vilka sedan 

granskas för att kunna upptäcka sambandsmönster mellan dessa. En surveyundersökning 

omfattar en tvärsnittsdesign där informationen huvudsakligen samlats in genom enkäter, 

fokusering ligger här på flera fall och även större grupper (Bryman & Bell, 2015).  
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2.4.3 Longitudinella undersökningar 

Den longitudinella undersökningsdesignen används vanligtvis för att kartlägga förändringar. 

Vid denna undersökning studeras först ett urval en gång för att sedan studeras minst en gång 

till vid ett annat tillfälle. Det finns två olika kategoriseringar av longitudinella 

undersökningar; panelstudie och kohortstudie. Den förstnämnda fokuserar på urval och en 

datainsamling vid minst två tillfällen. Vid genomförande av kohortstudie så väljs en hel 

grupp av människor med liknande egenskaper ut, även kallat kohort, som grund för 

datainsamlingen. Den longitudinella undersökningen tillämpas dock förhållandevis sällan i 

företagsekonomisk forskning. Detta på grund av de kostnader och den tid denna 

undersökningsdesign kräver (Bryman & Bell, 2015). 

2.4.4 Komparativ undersökning 

I en komparativ undersökning, vilken även kan benämnas som jämförande design, tillämpas 

mer eller mindre identiska metoder för ett studerande av två olika och kontrasterande fall. 

Jämförelselogiken inom komparativ undersökning förutsätter en bättre förståelse av en viss 

företeelse vid jämförande av en eller flera motsatta situationer eller fall. Både det kvantitativa 

och kvalitativa angreppssättet kan användas vid implementering av denna 

undersökningsdesign (Bryman & Bell, 2015). 

2.4.5 Fallstudier 

Bryman och Bell (2015) beskriver i sin bok Företagsekonomiska forskningsmetoder att en 

fallstudie är en ingående och detaljerad undersökning av ett specifikt fall, exempelvis en 

organisation eller ett samhälle. Det som skiljer fallstudier från andra undersökningsdesigner 

är att forskarens mål vid en fallstudie är att åskådliggöra fallet på ett ingående sätt samt att 

belysa unika drag i fallet. Att belysa de unika dragen hos ett specifikt fall brukar även 

benämnas som att inneha ett idiografiskt synsätt.   

 

Det finns tre olika typer av fallstudier. Den förstnämnda är interna fallstudier vilka används 

för att få en inblick i detaljer som kännetecknar en situation, genomförs inte för att få 

kunskaper om andra fall eller om generiska frågeställningar. Den andra typen av fallstudie är 

benämnd instrumentella fallstudier, här ligger fokus på ett fall som ett medel för att få 

förståelse av en mer generell frågeställning eller kunna ifrågasätta generaliseringar. Den sista 

fallstudien är fallstudier som rymmer multipla eller kollektiva fall, där många fall studeras 
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tillsammans med syftet att i forskningen studera en generell företeelse. Det finns dock 

oklarheter gällande gränserna mellan dessa olika typer av fallstudier (Bryman & Bell, 2015).  

2.4.6 Studiens undersökningsdesign 

Studien omfattar en fallstudie på Företag X för att undersöka lönsamheten av en investering i 

stålprofiler på distributionslagret. Ett idiografiskt synsätt har tillämpats för att detaljerat 

kunna belysa processen, från inleverans till utleverans av ställagegods, såväl som för att 

djupgående kunna undersöka övriga aspekter som är relevanta för undersökningens fall. 

Undersökningen har genomförts i Företag Xs miljö för att få en verklighetstrogen bild samt få 

en djupare förståelse för att kunna ta fram rätt underlag för investeringsbeslutet. I studien har 

både interna och instrumentella fallstudier utförts. 

2.5 Datainsamling 

Datainsamling för en studie kan ske enligt olika metoder, nedan redogörs för ett antal olika 

former för insamling. Slutligen presenteras valet av undersökningens datainsamlingsmetod 

för följande studie. 

2.5.1 Primär och sekundärdata 

Den information som forskaren samlar in och som tidigare inte funnits dokumenterad kallas 

primärdata. Vid insamling av primärdata används oftast enkäter, observationer och intervjuer 

som metod. All annan information som redan finns dokumenterad sen tidigare kallas 

sekundärdata. Vid sådan datainsamling används oftast statistik, dokument, databaser och 

litteratur (Bryman, 2011).  

2.5.2 Intervju 

Intervjuer kan byggas upp på olika sätt, de kan vara strukturerade, semi-strukturerade eller 

ostrukturerade. Vid en strukturerad intervju ställs frågorna i en sedan tidigare bestämd följd 

och alla deltagande kommer få svara på exakt samma frågor. Vid en semi-strukturerad 

intervju har den som intervjuar mer frihet och kan därmed anpassa frågorna efter hur 

omständigheterna ser ut. Det är då tillåtet att ställa bland annat följdfrågor, frågorna vid 

denna intervjuform är lite mer allmänt inriktade. En ostrukturerad intervju är en intervju där 

inga frågor finns förbestämda, intervjuaren följer istället ett tema, vilket leder till att alla 
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intervjuer blir olika. De ostrukturerade metoderna liknar mer ett vanligt samtal (Bryman & 

Bell, 2015). 

2.5.3 Enkät 

En enkät utformas oftas som en uppsättning med frågor eller påståenden som respondenterna 

själva ska reagera på. Därför bör enkäten utformas så den är enkel att besvara och vara 

mindre känslig för felaktigheter. Enkäter är likartade med strukturerade intervjuer, det som 

skiljer de olika metoderna åt är att det inte finns någon direkt intervjuare vid enkätutskick, 

vilket kan vara negativt i termer av förståelse. Det är också en kostnadsfråga metoderna 

sinsemellan, intervjuer är betydligt dyrare både gällande tid och resurser än enkäter. Enkäter 

är även lättare att administrera men medför ofta ett större bortfall av respondenter. För att 

minimera bortfall är det viktigt att vid enkätutformandet ställa enkla, korta frågor samt inte 

för många öppna frågor. Detta för att respondenten inte ska drabbas av “enkättrötthet” och 

välja att inte delta i studien  (Bryman & Bell, 2015).  

2.5.4 Observation 

Vid en observation sker insamling av information genom att observation och studerande av 

faktiska händelser sker i en verklig miljö. Här observeras människors beteende direkt utan att 

behöva förlita sig på metodiska verktyg som exempelvis enkäter. Även observationer kan 

vara klassificerade i strukturerade eller ostrukturerade (Bryman & Bell, 2015). Dessa 

redogörs för nedan. 

 

Den förstnämnda kategorin, strukturerad observation, innebär att det som ska observeras är 

bestämt i förväg och ett schema är upprättat som redogör för hur utförandet ska ske. 

Strukturerad data samlas, enligt Mintzberg (1973), in på tre sätt; kronologiskt, skriftlig 

kommunikation samt kontakter. Kronologiskt innebär beskrivning av aktivitetsmönster, med 

notering för tidsåtgång, tidpunkt och aktiviteter. Vid skriftlig kommunikation beskrivs in- och 

utgående meddelanden och även vad som genomfördes för att besvara dem. Kontakter 

innebär en beskrivning av varje verbal kontakt och även underlag för var det ägt rumt och 

vilka som deltagit. Vid en ostrukturerad observation utgår forskaren istället inte från någon 

bestämd mall eller schema. Syftet här är att så detaljerat som möjligt notera hur de 

närvarande deltagarna beter sig i en miljö och att ge en beskrivning av detta beteende 

(Bryman & Bell, 2015).  
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2.5.5 Studiens datainsamlingsmetod 

I studien har både primära och sekundära källor tillämpats. Det empiriska materialet till 

första, andra samt tredje frågeställningarna består utav primära källor. Insamlingen har här 

skett genom olika företagsbesök vid ett flertal tillfällen. Inledningsvis har en 

processkartläggning över ställagegodsprocessen upprättats med underlag från ostrukturerade 

intervjuer med processutvecklarna. Vidare har ytterligare ostrukturerade intervjuer med 

processutvecklare och truckförare på företaget ägt rum. Genom den inledande 

processkartläggningen har en övergripande förståelse av ställagegodsprocessen samt de 

existerande slöserierna skapats och därefter har intervjuerna fördjupat synen på processen 

ytterligare. Planering har i förväg skett över vilken data som ska samlas in genom 

strukturerade observationer och klockning av de olika utvalda momenten.  

 

Den fjärde och sista frågeställningen innehåller både primära och sekundära källor. De 

sekundära källorna återfinns i form av information från företaget som redan är dokumenterad 

eller tagen från affärssystemet. Detta i form av prisuppgifter som rör investeringen och det 

nuvarande arbetssättet, exempelvis snittlön för medarbetare, prisuppgifter för stålprofiler och 

kostnader för band per pall. Informationen från företaget innefattar antal pallar som är i 

omlopp på lagret i snitt per dag, kostnader för underhåll av bandmaskinerna och kostnaden 

för band till dessa med mera. Primärdata har även samlats in genom observationer av 

aktiviteter i ställagegodsprocessen samt intervjuer med nyckelpersoner på företaget, som 

exempelvis klockning av fyra olika sekvenser i processen. 

2.6 Urval 

Begreppet urval, även kallat för sampling, skiljer sig åt mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Inom kvantitativ forskning diskuteras sannolikhetsurval medan det istället inom 

kvalitativ forskning ses till målstyrda urval, så kallade “purposive sampling”. 

Sannolikhetsurval används dock i vissa fall även inom kvalitativ forskning och kommer 

därför tas i beaktning vid val av urvalsmetod för studien (Bryman & Bell, 2015). Nedan 

redogörs för de två olika urvalsmetoderna målstyrt urval och sannolikhetsurval.  

2.6.1 Målstyrt urval 

Grundidén med målstyrt urval ligger i urvalet av enheter, det vill säga människor, 

organisationer, dokument, avdelningar med mera, som har direkt koppling till de frågor som 
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formulerats i forskningen. En viktig aspekt enligt denna urvalsmetod är att 

forskningsfrågorna ska ge vägledning kring vilka enheter som bör väljas ut för studien 

(Bryman & Bell, 2015). Nedan kommer två olika varianter av målstyrt urval att presenteras. 

 

Teoretiskt urval är en variant av målstyrt urval som i huvudsak används inom grundad teori. 

Grundad teori är ett synsätt inom kvalitativ metod som syftar till att generera teori ur data och 

skapa en passform mellan dessa två. Det teoretiska urvalet är ett urval som görs i enlighet 

med teoretiska överväganden som utvecklas under studiens gång. Det hävdas att det 

teoretiska urvalet ska genomföras tills så kallad teoretisk mättnad uppfylls, vilket innebär att 

de begrepp som utvecklats har undersökts fullständigt samt att inga teoretiska insikter längre 

fås (Bryman & Bell, 2015). 

 

Snöbollsurval, så kallat bekvämlighetsurval, är ytterligare en variant av målstyrt urval. Initialt 

vid denna urvalsmetod tar forskaren kontakt med ett mindre antal individer som är relevanta 

för studien, därefter med hjälp från det första urvalet av människor får forskaren kontakt med 

fler individer (Bryman & Bell, 2015).  

2.6.2 Sannolikhetsurval 

Sannolikhetsurval används som tidigare nämnts även inom kvalitativ forskning, dock är det 

vanligare i intervjuundersökningar än i etnografiska och kvalitativa studier. Det finns ingen 

självklar regel för en kvalitativ forskare när det är lämpligt att använda sig av 

sannolikhetsurval, dock tas två kriterier upp. Det första kriteriet innebär att forskaren ska 

kunna generalisera till en bredare population och tillämpa generaliserbarheten till mottagaren. 

Det andra kriteriet innebär att om forskningsfrågorna inte är direkt riktade till en viss kategori 

av individer kan det vara att föredra slumpmässig urvalsmetod. Det kan vara svårt i många 

situationer att genomföra ett sannolikhetsurval på grund av hinder som ett fältarbete kan 

innebära. I vissa fall kan det också vara ett faktum att det inte går att skapa en urvalsram för 

att det är omöjligt att kartlägga den population som urvalet ska göras ur (Bryman & Bell, 

2015).  

2.6.3 Studiens urval 

Urvalet i studien har utgått från ett målbaserat urval, vilket innebär att de deltagande i studien 

har valts utifrån den kunskap de besitter för att erhålla reliabel och relevant information. Vid 
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processkartläggningen, från inleverans till utleverans, deltog två processutvecklare från 

Företag X. Dessa två processutvecklare besitter hög kompetens från både lagerarbete samt 

förbättringsarbete på företaget och har därför kunnat delge en rättvis bild vid 

processkartläggningen samt övriga intervjuer. Vidare har snöbollsurval tillämpats, då en av 

processutvecklarna på Företag X har valt ut fem kompetenta truckförare inom olika områden 

på distributionslagret. Truckförarna har fått delge sina åsikter om aktiviteter rörande 

ompallning och bandning. Observationer har även genomförts på mellan 20-30 olika pallar 

som klockats vid de olika aktiviteterna som måste genomföras i ställagegodsprocessen på 

grund av ompallningen. Tidsstudien har övervakats av ett fackligt ombud. I “Figur 6: 

Sammanfattning av de personer som intervjuats i studien” redovisas de personer som 

intervjuats i studien samt inom vilket område personerna är verksamma. 

 

 
Figur 6: Sammanfattning av de personer som intervjuats i studien (Egen illustration).  

2.7 Analysmetod 

Det finns olika tillvägagångssätt för analys av data som samlats in i en fallstudie. Fem olika 

metoder för analys av fallstudier som Yin (2007) beskriver är mönsterjämförelse, formulering 

av förklaringar, tidsserieanalyser, logiska modeller och en syntes av olika fall. Meningen med 

dessa är att de ska underlätta i insamlings- och analysfasen samt även ge stöd åt analyser av 

hög kvalitet. De fem olika metoderna redogörs för vidare. 

 

Mönsterjämförelse jämför ett empiriskt mönster med ett förväntat eller förutsagt mönster. 

Detta genomförs för att kunna ställa skillnader mot varandra och komma fram till en 

förklaring. Om dessa mönster överensstämmer med varandra, kan den interna validiteten i 

fallstudien stärkas. 
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Att bygga upp en förklaring eller formulera en förklaring är en form av mönsterjämförelse. 

Vid detta tillvägagångssätt är målet att analysera fallstudiedata genom att formulera eller 

bygga upp en förklaring av fallet. Detta görs för att utveckla idéer för nya studier. Denna 

metod är dock krävande då det krävs att fokus hålls till det ursprungliga området samt så 

krävs en hög analytisk kompetens.  

 

Tidsserieanalyser innebär studering av hur olika mönster eller trender förhålls över en viss 

tid. Vid denna metod är det betydande att definiera en specifik indikator som ämnas att 

studeras under tidsserien. Metoden innebär utförande av en tidsserieanalys som direkt kan 

jämföras med de tidsmässiga analyser som görs vid experiment och kvasi-experiment.  

 

Logiska modeller, även kallat programlogiska modeller, är en analytisk metod som innebär 

att matchning och jämförelse sker av empiriskt observerade skeenden med teoretiskt 

förväntade händelser. Denna metod fastställer uttryckligen en komplex händelsekedja över 

tid med ett upprepande mönster vid orsak-effekt-orsak-effekt.  

 

Den femte metoden syntes av olika fall är en analys av multipla fall. Metoden går ut på att 

betrakta varje enskild fallstudie som en separat undersökning, detta görs för att finna unika 

drag i respektive fall vilka sedan kan sammanställas. Denna sammanställning utgör sedan en 

grund för bedömning av fallen för att finna olikheter och likheter (Yin, 2007).  

2.7.1 Studiens analysmetod  

Studiens analysmetod har genomförts enligt metodiken logiska modeller. I studiens 

inledningsfas har teoriförankring skett från olika källor, för att lägga en teoretisk grund som 

de förväntade händelserna baseras på. Empiriskt material från Företag X har sedan samlats in, 

i form av observationer, data och intervjuer. Slutligen har det empiriska materialet jämförts 

och matchats med det teoretiska materialet.  

2.8 Kvalitetsmått  

Det finns fyra kriterier som vanligtvis används för att se vilken kvalitet forskningen har. 

Dessa fyra prövostenar är tillämpliga på fallstudie och består av begreppsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin, 2007).   
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2.8.1 Begreppsvaliditet  

För att uppfylla kriteriet begreppsvaliditet måste forskaren säkerställa två steg. Först välja ut 

de specifika delar av förändring som ska studeras och dessa delar ska kunna kopplas till 

undersökningens ursprungliga målsättning. För det andra måste forskaren visa att de valda 

måtten på dessa förändringar verkligen speglar de specifika slag av förändring som valts ut. 

Detta kriterium rymmer vissa svårigheter när det gäller fallstudieforskning. Svårigheter 

uppkommer då personer som är kritiska till fallstudier menar att fallstudieforskare ofta 

formulerar mått som är operationella och inte objektiva bedömningar som ligger till grund för 

insamling av data (Yin, 2007).  

 

För att öka begreppsvaliditeten vid fallstudier finns det tre taktiker att tillämpa. Den första 

taktiken, som används under datainsamlingsfasen, innebär att flera empiriska källor används 

för att åstadkomma en överensstämmande undersökningsform. Den andra taktiken går ut på 

att upprätta en beviskedja som tillämpas även under datainsamlingsfasen genom intervjuer, 

observationer, dokument med mera. Den tredje taktiken innebär att nyckelpersoner som 

ingått i forskningen tillåts granska ett utkast till fallstudierapporten (Yin, 2007).  

2.8.2 Intern validitet  

Intern validitet är ett kriterium som tillämpas vid analys av datan som samlats in. Det handlar 

om i vilken utsträckning ett resultat som innefattar ett kausalt förhållande mellan två eller fler 

variabler är giltigt eller riktigt. Intern validitet tillämpas endast i förklarande eller kausala 

studier, inte vid beskrivande eller explorativa studier. Här finns flera “hot” vid falska 

samband och effekter. Ett hot mot den interna validiteten kan uppkomma när forskaren 

försöker dra slutsats om att det finns en relation mellan två variabler utan att ta hänsyn till en 

tredje som påverkar förhållandet (Yin, 2007).  

 

Ett annat hot mot intern validitet är att forskaren generaliserar till det berörda problemet och 

drar en viss slutsats. Detta innebär att forskaren kanske inte har dragit en korrekt slutsats och 

inte betraktat alla rivaliserande förklaringar. För att motverka detta hot och uppnå intern 

validitet kan mönsterjämförelse tillämpas, där jämförelse av olika mönster sker för att 

undersöka om dessa stämmer överens. Analys av fallstudiedata kan även ske genom att 

formulera eller bygga upp en förklaring av fallet, använda logiska modeller samt ta upp 

rivaliserande förklaringar (Yin, 2007).  
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2.8.3 Extern validitet  

Det tredje kriteriet syftar till om resultatet från en undersökning kan generaliseras utöver den 

aktuella fallstudien. Vid fallstudier utgör extern validitet ofta ett hinder, kritiker brukar hävda 

att ett enda fall utgör en skör grund för generalisering. Generalisering är inget som händer av 

sig själv och en teori måste prövas genom en replikering av resultatet i andra områden utifrån 

de specifika resultat som teorin förespråkar. Vid en enfallsstudie används teori för att stärka 

extern validitet och vid flerfallstudier tillämpas replikationslogik som nämnts ovan. Extern 

validitet används i fasen vid forskningsdesign (Yin, 2007).   

2.8.4 Reliabilitet  

Reliabilitet är ett kvalitetsmått där säkerställning görs att den forskning en forskare bedrivit 

ska ge samma resultat samt slutsatser som om en annan forskare skulle bedriva samma 

forskning. Här är syftet inte att replikera forskningen utan bedriva samma fallstudie en gång 

till. Syftet med detta kriterium är även att minimera fel och skevheter i en undersökning (Yin, 

2007).  

 

En avgörande faktor för att en annan forskare ska kunna upprepa en tidigare fallstudie är att 

forskaren innan har dokumenterat tillvägagångssättet som tillämpats så detaljerat som 

möjligt. För att uppnå detta kan fallstudieprotokoll användas där dokumentering av 

tillvägagångssättet genomförs för att öka reliabiliteten i studien. Målet är att en fallstudie som 

utförs av en annan forskare och som följer samma tillvägagångssätt ska uppnå samma resultat 

(Yin, 2007).  

2.8.5 Studiens kvalitetsmått  

Begreppsvaliditet har tillämpats i studien genom användning av olika källor för att styrka 

belägg samt genom att se till att forskarna och läsaren definierar samt tolkar begreppen på 

samma sätt. Studien har utförts genom objektiva bedömningar och följer bevisföringens väg 

genom att se för- och nackdelar i investeringen. Datainsamlingsfasen har tillämpats genom 

intervjuer, observationer samt tillgänglig data från företaget, vilket stärker 

begreppsvaliditeten för studien. Nyckelpersoner som deltagit i undersökningen har även fått 

verifiera att forskarna har uppfattat informationen korrekt.  
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Intern validitet har tillämpats genom studier av de olika faktorerna och hur de påverkar 

varandra samt undersöka om betingelserna är tillfälliga samband eller inte. Analyseringen av 

fallstudiedatan styrks genom tillämpande av logiska modeller, bland annat pay-off-metoden 

samt processkartläggning. Förklaring och formulering av fallet har byggts upp med hjälp av 

intervjuer, observationer samt processkartläggning på Företag X.  

 

Gällande den externa validiteten kommer inte resultatet kunna tillämpas för andra företag 

eftersom studien är anpassad efter Företag Xs förutsättningar. Extern validitet har dock delvis 

uppnåtts, då andra studier som står inför investeringsbeslut kan tillämpa samma 

tillvägagångssätt vid identifiering av slöserier samt samma beräkningssätt vid pay-off-

kalkylering. Generaliserbarheten i studien återfinns även i valet mellan att genomföra en 

investering i stålprofiler eller inte, där andra studier kan finna information samt underlag som 

kan vara användbart i deras beslut. Även teorier och begrepp som behandlas i studien kan 

generaliseras och vara användbart på andra studier.  

 

Reliabilitet för studien har uppnått en högre nivå genom att en detaljerad dokumentering av 

tillvägagångssättet av den data som samlats in under studien genomförts. Det här har 

genomförts för att andra forskare som tillämpar samma tillvägagångssätt ska kunna inneha 

möjligheten att uppnå samma resultat som studien slutligen har uppnått.     

2.9 Etiska överväganden 

Bryman och Bell (2015) menar att etiska överväganden är principer som hänsyn ska tas till 

vid forskning. Några principer som hänsyn ska tas till vid svensk forskning är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och principen om falsk förespegling. I följande stycke redogörs för de olika 

principerna. 

 

Informationskravet innebär att alla deltagande ska erhålla information om syftet med studien 

och dess olika delar. Samtyckeskravet innebär att studien är frivillig vilket deltagarna måste 

vara informerade om och att dem när som helst får avsluta deltagandet. Den tredje principen, 

anonymitetskravet, går ut på att deltagarna är anonyma och att uppgifter som används i 

studien inte ska kommas åt av obehöriga. Nyttjandekravet är principen om att uppgifterna 

eller annan information som samlas in endast får nyttjas till forskningen. Den femte och sista 
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principen rör sig om falsk förespegling som innebär att ingen information som är felaktig och 

som vidare kan ha en inverkan på undersökningen får ges till deltagarna (Bryman & Bell, 

2015). 

2.9.1 Studiens etiska överväganden 

I studien har informationskravet uppfyllts genom att alla som jobbar på företaget och som 

berörs av undersökningen har informerats om vad som sker och hur studien kommer gå till i 

förväg, till exempel har de informerats om att olika sekvenser ska klockas. Även 

samtyckeskravet uppfylls då ingen har blivit tvingad att klockas eller på något annat sätt delta 

i undersökningen. I och med att ett snitt har tagits över de pallar som klockats från lossning 

samt lastning, från olika truckförare som har deltagit, har ingen person pekats ut. Inga namn 

har heller krävts och ingen koppling mellan truckförarna och pallarna har gjorts, vilket 

medför att även anonymitetskravet följts. Nyttjandekravet har även följts genom att de 

uppgifter och den information som uppkommit från undersökningar inte har använts i något 

annat syfte än själva studien och ingen falsk förespegling har heller skett i arbetet.  

2.10 Arbetsfördelning i studien 

Samtliga deltagare har bidragit till alla kapitel i studien. En jämn fördelning av 

arbetsuppgifterna har genomförts och alla författare har tagit ansvar. Vidare har 

arbetsprocessen också skett enligt metodiken att alla författare har inkluderats vid 

diskussioner och bidragit med respektives infallsvinkel.  
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2.11 Metodsammanfattning 

  
Figur 7: Sammanfattning av metodkapitlet, (Egen illustration). 
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3 Ställagegodsprocessen 

 
I det nästföljande avsnittet kommer en teoretisk referensram för den första frågeställningen 

“Hur ser ställagegodsprocessen ut, från inleverans till utleverans, vid befintligt arbetssätt på 

Företag X?” presenteras i form av in- och utleveransprocessen på ett distributionscenter 

samt processkartläggning. Med grund från den teoretiska referensramen redogörs empiri 

från Företag X gällande ställagegodsprocessen där en processkarta presenteras och 

avslutningsvis analyseras allt material. 

 

 
Figur 8: Uppbyggnad av kapitel 3 - ställagegodsprocessen, (Egen illustration).  
 
Ovan i “Figur 8: Uppbyggnad av kapitel 3 - ställagegodsprocessen”, redogörs för det 

kommande kapitlets uppbyggnad.  

3.1 Teoretisk referensram  

3.1.1 In- och utleveransprocessen på ett distributionslager 

Vieira et al. (2017) belyser i artikeln “An AHP-based framework for logistics operations in 

distribution center” ett ramverk för att designa logistikprocesser specifikt i ett 

distributionscenter. Idag förser, enligt författarna, ett modernt distributionscenter en mängd 

olika tjänster, exempelvis orderhantering, packning och frakthantering. Dessa aktiviteter kan 

delas in i två olika nivåer; taktiska och operativa. Den taktiska nivån fokuserar bland annat på 
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lagerplanering, lagerplacering, uppdragsplanering och transportplanering. Vid den operativa 

nivån ligger huvudfokus istället på exempelvis mottagning, lagring samt orderdirigering.  

 

De interna aktiviteterna på ett distributionscenter tenderar att vara utformade på ett relativt 

liknande sätt. Hur företagen organiserar deras produktions- och distributionsprocesser 

påverkas dock av faktorerna; efterfrågan, kostnader, ordrar samt kvantitet av artiklar. Externa 

faktorer som kan påverka plockningsstrategier inkluderar kundmönster, leverantörsmönster 

för påfyllnad, lagernivåer från driften och den allmänna efterfrågan för en artikel (Vieira et 

al., 2017).   

3.1.1.1 Inleveransprocessen på ett distributionscenter 

Inleverans definieras enligt Mattsson (2004) som “de processer som åstadkommer 

materialflöden från leverantör till lager eller direkt in till produktionen”. Koc och Bozdag 

(2017) beskriver inleveransprocessen som de aktiviteter som berör mottagning och förvaring. 

Bland annat nämner de lagerhållning, materialhantering, fordonsplanering och lagerstyrning 

som inleveransaktiviteter. Arnold et al (2008) beskriver materialhantering som korta 

förflyttelser som sker i eller runt om ett distributionscenter och kan  innebära bland annat 

lastning och lossning av fordon. 

 

Vieira et al. (2017) delar in den operativa nivån, gällande inleveransrelaterade aktiviteter, i 

två olika aktiviteter; receiving och put away, vilka presenteras nedan i “Figur 9: 

Inleveransprocessens aktiviteter och delaktiviteter på ett distributionscenter”. 

 
Figur 9: Inleveransprocessens aktiviteter och delaktiviteter på ett distributionscenter, (Egen 

illustration med inspiration från Vieira et al., 2017). 
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Mottagning/Receiving: 

○   Kontroll: Bekräftning av ankomsten av materialet till distributionslagret samt verifiering 

av vilka artiklar som har mottagits och i vilka kvantiteter. Aktiviteten kan exempelvis 

genomföras med hjälp av en lista eller datainsamling.  

○   Packning och märkning: Märkning samt manuell förpackning av föremål, kan innefatta 

vilken typ av ompaketering som helst.  

○   Sekvensering för att ställa undan, ”put away”: Alternativa transporteringsalternativ för 

artiklarna för att kunna ställa undan eller lagra dessa. Kan till exempel utföras med icke-

motoriserade fordon, truckar eller till fots.  

 

Ställ undan/Put away:   

○   Buffert- och plockningsområden: Olika val för lagring i reserverings- eller 

plockningsområden. 

○   Påfyllning: Alternativ för att vägleda plockningen av artiklar, kan genomföras med hjälp 

av en lista eller genom olika system. 

○   Lagringsplacering: Olika alternativ för fördelning samt registrering av lagerplacering för 

artiklarna på distributionslagret. 

3.1.1.2 Utleveransprocessen på ett distributionscenter 

Mattsson (2004) definierar utleverans som “de processer som åstadkommer materialflöden 

från lager eller produktion till kund”. Koc & Bozdag (2017) anser att utleverans är de 

aktiviteter som handlar om att samla, lagra och även fysiskt distribuera produkter till kunder. 

Det kan vara aktiviteter som materialhantering och orderhantering. 

 

Vieira et al. (2017) delar in den operativa nivån, gällande utleveransrelaterade aktiviteter, i 

två olika aktiviteter; picking och shipping, vilka presenteras nedan i “Figur 10: 

Utleveransprocessens aktiviteter och delaktiviteter på ett distributionscenter”. 
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Figur 10: Utleveransprocessens aktiviteter och delaktiviteter på ett distributionscenter, (Egen 

illustration med inspiration från Vieira et al., 2017). 
 

Plockning/Picking:  

○   Plockningsprocess: Guidning av plockningen av artiklar på distributionslagret. 

○   Ordergranskning: Inspektion med avseende på kvantitet, kund och processtider.  

○   Packning: Kan packas antingen manuellt eller med stöd från maskiner. 

○   Hantering: Artikelhantering vid plockningsprocessen kan utföras exempelvis med hjälp 

av icke-motoriserade enheter, truckar eller till fots. 

 

Frakthantering/Shipping:  

○   Kontroll: Liknar kontrollen vid mottagningen, här kontrolleras och verifieras 

att ordern är komplett och vilka artiklar som lämnar distributionslagret (Vieira 

et al., 2017).  

 

Författarna belyser att transporteringstid vid plockningsprocessen är den mest krävande av 

alla aktiviteter på lagret, det är även det mest diskuterade ämnet bland akademiker. Det anses 

att plockningsprocessen kan kortas ner genom att rekonstruera layouten på lagret, utveckla 

bättre lagerplatser, korta ned orderplockningsrutter samt att samordna orderrutter till batcher 

för att minska plockningsfrekvensen (Vieira et al., 2017).  

3.1.2 Processkartläggning 

Processkartläggning är ett verktyg som företag använder för att kartlägga och visualisera 

processer. Kartläggning syftar till att förmedla processernas syfte, uppbyggnad och utseende 

samt rita upp dessa för att lättare kunna förstå hur organisationens olika delar är relaterade till 

varandra och hur de samverkar för att skapa värde. Vid processkartläggning synliggörs de 
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osynliga aktiviteterna då processerna ofta är gömda bakom den traditionella, 

funktionsorienterade beskrivningen av verksamheten. Om inte alla i företaget ser värdet i hur 

de olika aktiviteterna utförs och hur aktiviteterna är sammankopplade kan problem uppstå i 

organisationen (Ljungberg & Larsson, 2015).  

 

Vid utförande av processkartläggningar är det vanligt att organisationer upptäcker, och får en 

förståelse, för hur de olika aktiviteterna i företaget hänger samman. Det är vanligt att 

organisationer idag är väldigt komplexa och företagens processer har tillåtits bli mer 

“vildvuxna” vilket leder till att många har god förståelse för den del som utförs och väldigt få 

har förståelse för helheten. När de olika delarna i organisationen inte har ett helhetsperspektiv 

kan det leda till problem då personer inom organisationen inte kommer i kontakt med kunder 

och därav inte får förståelse för hur deras arbete påverkar kundtillfredsställelsen. Det kan 

upplevas svårt att identifiera förbättringar för helheten vilket vanligtvis leder till 

suboptimering i verksamheten. Processkartläggningen spelar stor roll här då det visualiserar 

organisationens processer och de värdeskapande aktiviteter som utförs. Detta ger 

medarbetarna en tydlig bild på vad deras arbete bidrar till helheten och vad dem kan göra för 

att påverka till det positiva (Ljungberg & Larsson, 2015).  

 

Processkartläggningen i sig innebär inte stora förbättringar utan är det första steget att ta för 

att etablera och utveckla verksamheten då det skapar en stabil grund för att underlätta 

mätning och analys av processerna. Vid processkartläggning upprättas även en komplett 

processdokumentation som beskriver processen. Dokumentationen är till nytta både för de 

som arbetar i processerna och de som styr och utvecklar processerna. Processdokumentation 

kan även vara ett hjälpmedel för att introducera nya medarbetare såväl som analys och 

förbättringar av processen. Genom att genomföra en processkartläggning möjliggörs bland 

annat: 

 

○   Få en gemensam syn på hur verksamheten fungerar i sin helhet  

○   Få en förståelse för vad som är värdeskapande för kund  

○   Få en förståelse för vad processynsättet betyder för den egna verksamheten 

○   Etablering av processerna  

○   Mätning och styrning av processerna 

○   Förbättringsarbete kring processerna (Ljungberg & Larsson, 2015). 
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Rentzhog (1998) skriver i sin bok Processorientering - en grund för morgondagens 

organisationer att det vid kartläggning är vanligt att använda symboler som är 

standardiserade, oftast från ANSI-standarden. Genom att använda dessa symboler underlättas 

kommunikationen då ett gemensamt språk skapas. Dock menar Rentzhog (1998) även att det 

finns en nackdel med de standardiserade symbolerna då dessa kan minska flexibiliteten. 

Nedan i “Figur 11: Symboler enligt ANSI-standarden vid processkartläggning” illustreras 

några av de standardiserade symbolerna från ANSI-standarden. 

  
Figur 11: Symboler enligt ANSI-standarden vid processkartläggning, (Egen illustration med 

inspiration från Rentzhog, 1998) 

 

Som tidigare nämnts skriver Sharp och McDermott (2009) om Swimlane diagram, en sorts 

kartläggning, som är bra att använda när olika avdelningar är inblandade i processen. Med 

hjälp av swimlanes ges en tydlig bild över om det sker onödigt många växlingar mellan de 

inblandade avdelningarna eller om dubbelarbete existerar. Sharp och McDermott skriver även 

att om ett swimlane diagram används kan källor som skapar ineffektivitet identifieras och 

processens deltagare tydliggöras genom att det ges en bild av vem som gör vad och när. 

3.2 Empiri 

3.2.1 Ställagegodsprocessen - in och utleverans 

Ställagegodsprocessen på distributionslagret på Företag X består idag utav två delprocesser, 

inleverans och utleverans. Vid processkartläggning på Företag X identifierades fyra olika 
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aktörer som samverkar vid ställagegodsprocessen, lossning, Multicykel IN, Multicykel UT 

samt lastning. Lossning och lastning innehåller, precis som deras benämningar symboliserar, 

aktiviteter relaterade till lossnings- samt lastningsprocessen. Multicykel IN består av 

aktiviteter gällande transport av godset från lastningsytan till lagringsplats vid inleverans. Vid 

Multicykel UT avses istället transportering av godset från lagringsplatsen i ställaget till 

lastningsytan vid utleverans. Det specifika ordet Multicykel definieras som en strategi för att 

aldrig köra truckarna med tomma gafflar. Systemet planerar ständigt en inkörning till 

ställagen med en utkörning från ställagen, för att kunna samordna transporteringen på lagret 

och minimera transportsträckorna (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26).  

 

För förflyttning av godset på distributionslagret används idag två olika sorters truckar, 

motviktstruck samt skjutstativtruck. Den mest väsentliga skillnaden för följande studie 

mellan dessa är att motviktstrucken inte, på grund av för långa gafflar, kan placera någon 

sorts pall i ställagen utan då används skjutstativstrucken. Skjutstativstrucken används vid 

Multicykel IN & UT. Vid lastning och lossning kan däremot istället inte skjutstativstrucken 

användas utan då används motviktstrucken (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26). De två 

delprocesserna, inleverans och utleverans, samt aktiviteter inom dessa processer kommer 

redogöras för nedan. 

3.2.1.1 Inleverans 

Inleveransprocessen initieras av att truckföraren vid lossning hämtar tomma träpallar, som 

ska användas under lossningen, till sin yta. Vidare sker lossning av en wellpapp-pall från 

lastbil med hjälp av en motviktstruck och pallen scannas av. Vid scanningen av den 

inkommande pallen registreras artikeln i Företag Xs system. När detta har genomförts 

placeras den lossade wellpapp-pallen på den utplacerade träpalls-stapeln. Därefter sker 

avlyftning av wellpapp-pallen inklusive träpallen som vidare transporteras till en bandmaskin 

där dessa bandas ihop. Bandning av wellpapp-pallen ihop med träpallen sker för att på ett 

säkert sätt kunna förvara och förflytta pallen. Efter att bandningen har genomförts lyfts 

godset ner från bandningsbanan och placeras på en yta. Vidare får Multicykel IN ett uppdrag 

om inlagring på sin display i trucken. Multicykel IN hämtar upp godset med hjälp av en 

skjutstativtruck för att sedan transportera detta till angiven plats och placera det på rätt plats i 

ställaget (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26). 



 
 

   39  

3.2.1.2 Utleverans 

Utleveransprocessen inleds med att Multicykel UT får ett uppdrag om utlagring av en pall på 

sin skärm i trucken. Truckföraren kör då till den plats i ställaget där pallen står, hämtar pallen 

och transporterar den sedan till angiven plats eller lastningsyta. Därefter tar föraren vid 

lastning över och väljer, med hänsyn till de olika pallarnas storlek och form, vilken pall som 

ska in först i lastbilen för att uppnå en så hög fyllnadsgrad som möjligt. Sedan scannas den 

utvalda pallen och om den är placerad på en annan pall lyfts den ned på marken. Efter att 

pallen är nedtagen måste truckföraren knäppa upp säkerhetsbältet, gå ur trucken och klippa av 

banden för att kunna separera wellpapp-pallen från träpallen. Därefter städar föraren av ytan 

från band. Vidare går truckföraren tillbaka till trucken, knäpper säkerhetsbältet och lyfter av 

wellpapp-pallen från träpallen och placerar den i lastbilen. Efter att denna process är 

genomförd tas ställning till ifall de tomma träpallarna behöver förflyttas till förvaring eller 

inte. Transportering till förvaring alternativt annan lastningsyta sker ifall föraren anser att 

antalet tomma träpallar på ytan är för många och behöver transporteras iväg eller i de fall 

lastningen är klar. Tas beslutet istället att tompallarna inte behöver transporteras för förvaring 

börjar cykeln om från val av pall och scanning av denna (Processutvecklare 1&2, 2018-03-

26). 
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3.2.2 Processkartläggning 

 

 
Figur 12: Processkartläggning av ställagegodsprocessen, 2018-03-26 på Företag X, (Egen 
illustration). 
 

I “Figur 12: Processkartläggning av ställagegodsprocessen” ovan  illustreras 

ställagegodsprocessen på Företag X genom ett swim-lane diagram enligt ANSI-standardens 
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symboler. De olika aktörer som inkluderas är; lossning, multicykel IN, multicykel UT samt 

lastning. Här illustreras även de olika aktiviteter som processen inkluderar.  

3.3 Analys  
Processkartläggningen medför fördelar för kommande arbete i studien genom att en 

gemensam bild över processen skapas och de olika stegen identifieras. Vid analysering av de 

olika aktiviteterna i ställagegodsprocessen på Företag X i jämförelse med den teoretiska 

referensramen från in- och utleveransprocessen i ett distributionscenter kan många likheter 

identifieras.   

3.3.1 Ställagegodsprocessens inleverans  

Mattssons (2004) definition av inleverans som “de processer som åstadkommer 

materialflöden från leverantör till lager eller direkt in till produktion” samt Koc och Bozdag 

(2017) definition av inleverans, i form av de aktiviteter som berör mottagning och förvaring, 

kan kopplas till inleveransprocessen på Företag X. Kopplingen kan ske eftersom 

inleveransprocessen är en del av materialflödet från leverantör till lager trots att leverantörer 

och externa transporter har exkluderats. Dessutom innehåller den aktiviteter i form av 

mottagning och förvaring vilket också tydligt kan jämföras med tidigare nämnda definitioner.  

 

Vid en grov analysering av inleveransprocessen på ett distributionscenter, enligt Vieira et al. 

(2017), kan inleveransprocessens aktiviteter i ställagegodsprocessen jämföras med 

mottagning/receiving samt ställ undan/put away aktiviteterna. Där aktiviteterna vid lossning i 

ställagegodsprocessen kan kategoriseras som mottagning/recieving aktiviteter. De aktiviteter 

som sker vid multicykel IN är istället jämförelsebara med de aktiviteter som benämns som 

ställ undan/put away. Vid en mer detaljerad inblick går det även att hitta likheter, men också 

vissa olikheter, mellan de olika aktiviteterna vid ställagegodsprocessens inleverans och Vieira 

et al.s (2017) indelning i delaktiviteter. Vid analysering och kategorisering av 

ställagegodsprocessens inleverans, som inleds med hämtning av träpall till den slutförande 

placeringen av pall på angiven plats i ställage, kan följande indelning göras:  
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Mottagning/Receiving: 

○   Kontroll: Bekräftning av ankomsten av materialet till distributionslagret samt verifiering 

av vilka artiklar som har mottagits och i vilka kvantiteter. Aktiviteten kan exempelvis 

genomföras med hjälp av en lista eller datainsamling.  

■   Aktiviteter från ställagegodsprocessens inleverans som är jämförelsebara 

med delaktiviteten kontroll: 

●   Scanning av pallen (Lossning): vilket medför att pallen och godset 

registreras i Företag Xs system och ankomsten bekräftas.  

 

○   Packning och märkning: Märkning samt manuell förpackning av föremål, kan innefatta 

vilken typ av ompaketering som helst.  

■   Aktiviteter från ställagegodsprocessens inleverans som är jämförelsebara 

med delaktiviteten packning och märkning: 

●   Palläggning på träpall (Lossning): denna aktivitet klassas under 

ovanstående kategori på grund av att det genomförs för att 

möjliggöra paketeringen av wellpapp-pallen ihop med träpallen. 

●   Bandmaskinen bandar (Lossning): här sker en slags ompaketering 

av godset, då träpallen samt wellpapp-pallen sätts ihop med band.  

 

○   Sekvensering för att ställa undan, ”put away”: Alternativa transporteringsalternativ för 

artiklarna för att kunna ställa undan eller lagra dessa. Kan till exempel utföras med icke-

motoriserade fordon, truckar eller till fots.  

■   Aktiviteter från ställagegodsprocessens inleverans som är jämförelsebara 

med delaktiviteten sekvensering för att ställa undan, “put away”: 

●   Avlyftning av pallen inklusive träpall (Lossning): här lyfts pallen 

inklusive träpallen ned, det vill säga ställs undan, för att sedan 

kunna transporteras vidare till bandmaskinen. 

●   Transportering av pall till bandmaskin (Lossning): genomförs för 

att bandningen ska kunna ske och slutligen möjliggöra lagring. 

●   Avställning av pallen på bandningsbanan (Lossning): 

kategoriseras enligt samma anledning som ovan aktivitet, 

transportering för att slutligen lagring ska kunna ske. 
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●   Avlyftning av pall från bandningsbanan (Lossning): Ned lyftning 

sker för att pallen sedan ska kunna transporteras iväg och vidare 

ställas undan.  

●   Placering av pall på yta (Lossning): kategoriseras här på grund av 

att godset här ställs undan för att sedan kunna transporteras iväg 

för vidare lagring på lagret. 

 

Ställ undan/Put away:   

○   Buffert- och plockningsområden: Olika val för lagring i reserverings- eller 

plockningsområden. 

■   Ingen aktivitet från ställagegodsprocessens inleverans kunde kategoriseras 

under denna kategori. 

○   Påfyllning: Alternativ för att vägleda plockningen av artiklar, kan genomföras med hjälp 

av en lista eller genom olika system. 

■   Ingen aktivitet från ställagegodsprocessens inleverans kunde kategoriseras 

under denna kategori. 

○   Lagringsplacering: Olika alternativ för fördelning samt registrering av lagerplacering för 

artiklarna på distributionslagret. 

■   Aktiviteter från ställagegodsprocessens inleverans som är jämförelsebara 

med delaktiviteten lagerpåfyllning: 

●   Får uppdrag om inlagring (Multicykel IN): denna aktivitet, då 

truckföraren får anvisning av lagringsplats, klassificeras under 

lagerplacering. Då det här bestäms fördelning av lagerplacering 

samt sker en registrering av vart pallen ska placeras. 

●   Hämtning av uppdraget/pallen (Multicykel IN): för placering i 

lagret under angiven plats. Skulle även kunna kategoriseras som 

sekvensiering för att ställa undan, men valet görs här att placera 

denna under lagringsplacering på grund av den starka kopplingen 

till vidare lagring.  

●   Transportering till angiven plats (Multicykel IN): går även under 

föregående aktivitets resonemang, kategoriseras här för att 

aktiviteten genomförs för att placering i lagret ska kunna ske. 
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Två aktiviteter i ställagegodsprocessen som inte kan kopplas till någon av delaktiviteterna 

enligt Vieira et. al.s (2017) indelning är hämtning av träpall samt lossning av wellpapp-pall 

från lastbil. Hämtning av träpall kan eventuellt tänkas kategoriseras som packning och 

märkning, då detta indirekt är en aktivitet som sker för att sedan kunna paketera om 

wellpapp-pallen med träpallen för att kunna passa ställaget. Aktiviteten skulle även kunna 

tänkas klassificeras som sekvensiering för att ställa undan, då detta är något som sker för att 

sedan kunna ställa undan pallen. Slutligen fastställs dock att hämtning av träpall inte helt 

passar korrekt in på någon av dessa kategoriseringar. Lossning inkluderas heller inte under 

någon av Vieira et. al.s kategoriseringar, då ingen av dessa avser transporter från lastbil in i 

lagret.  

 

Överlag kan det dock anses att ett grovt fastställande av kategorisering för 

ställagegodsprocessens delprocess inleverans kan göras i två olika delaktiviteter, enligt Viera 

et al. (2017); mottagning/recieving samt ställ undan/put away. Lossning är även en 

delaktivitet som utöver dessa kan inkluderas och argumenteras för.  

3.3.2 Ställagegodsprocessens utleverans  

Mattssons (2004) definition av utleverans som “de processer som åstadkommer 

materialflöden från lager eller produktion till kund” samt Koc och Bozdags (2017) definition 

av utleverans, i form av att samla, lagra och även fysiskt distribuera produkter till kunder, kan 

kopplas till utleveransprocessen på Företag X. Utleveransprocessen är en del av ett 

materialflöde från lager till kund, där den externa transporten till kund exkluderats,  vilket 

utgör kopplingen till Mattssons definition. Det ingår även att lagra och distribuera produkter, 

till lastbilen, i utleveransprocessen vilket skapar kopplingen till Koc och Bozdafs defintion. 

 

Genom en snabb överblick kan utleveransprocessen jämföras med Vieira et al.s (2017) 

aktiviteter plockning/picking och frakthantering/shipping. Utleveransen första del, multicykel 

UT, kan jämföras med plockning/picking. Utleveransens andra del, lastning, kan jämföras 

med frakthantering/shipping men även plockning/picking. Ställagegodsprocessens 

utleveransprocess kan därmed anses bestå av tre delaktiviteter; plockning/picking, 

frakthantering/shipping samt lastning. Vid en närmare titt, som tydliggörs nedan, kan 

ytterligare kopplingar mellan Vieira et al.s (2017) delaktiviteter och Företag Xs 

utleveransprocess hittas.  
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Plockning/Picking:  

○   Plockningsprocess: Guidning av plockningen av artiklar på distributionslagret. 

■   Aktiviteter från ställagegodsprocessens utleverans som är jämförelsebara 

med delaktiviteten plockningsprocess: 

●   Uppdrag om utlagring (Multicykel UT): information ges om var i 

ställagen pallen ska hämtas vilket kan kopplas till 

plockningsprocessen då det är en guidning av var pallen ska 

plockas.  

 

○   Ordergranskning: Inspektion med avseende på kvantitet, kund och processtider.  

■   Inga av Företag Xs aktiviteter i utleveransprocessen kan jämföras med 

Vieira et al.s (2017) delaktivitet ordergranskning.  

 

○   Packning: Kan packas antingen manuellt eller med stöd från maskiner. 

■   Aktiviteter från ställagegodsprocessens utleverans som är jämförelsebara 

med delaktiviteten packning: 

●   Klippning av band (Lastning): Vid lastning klipps banden av för 

att möjliggöra separering mellan wellpapp-pallen och träpallen. 

Detta kopplas till Vieiras packning då det möjliggör att pallarna 

kan “ompaketeras” till endast en pall. 

●   Avlägsning av wellpapp-pallen från träpallen (Lastning): Efter 

klippning av band avlägsnas wellpapp-pallen från träpallen. Detta 

jämförs med Vieiras packning, av lite samma anledning som 

ovan, eftersom denna aktivitet ompaketerar till en pall istället för 

två.  

 

○   Hantering: Artikelhantering vid plockningsprocessen kan utföras exempelvis med hjälp 

av icke-motoriserade enheter, truckar eller till fots.  

■   Aktiviteter från ställagegodsprocessens utleverans som är jämförelsebara 

med delaktiviteten hantering: 

●   Hämtning av uppdraget/pallen (Multicykel UT): pallen hämtas i 

ställaget vilket är en artikelhantering som utförs med truck och 

kopplas därför till Vieira et al.s delaktivitet hantering.   
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●   Transportering till angiven plats (Multicykel UT): pallen körs till 

angiven plats vilket också är en artikelhantering av samma 

anledning som ovan.  

●   Placering av pall på angiven plats/lastningsyta (Multicykel UT): 

efter att pallen körts till angiven plats placeras pallen på ytan, 

även detta jämförs med Vieiras et al.s hantering eftersom det är en 

truck som hanterar artiklar.  

●   Nedlyftning av pallen (Lastning): om pallen står placerad på en 

annan pall får föraren som lastar lyfta ner den med hjälp av truck. 

Därför kopplas även denna aktivitet till Vieira et al.s delaktivitet 

hantering.  

 

 

Frakthantering/Shipping:  

○   Kontroll: Liknar kontrollen vid mottagningen, här kontrolleras och verifieras 

att ordern är komplett och vilka artiklar som lämnar distributionslagret (Vieira 

et al., 2017). 

■   Aktiviteter från ställagegodsprocessens utleverans som är 

jämförelsebara med delaktiviteten kontroll: 

●   Val av pall och scanning av pallen (Lastning): pallen scannas 

för att det ska gå in i systemet att denna pallen lämnar lagret 

vilket kan jämföras med Vieiras delaktivitet kontroll.  

 

Dock finns det vissa skillnader mellan utleveransprocessen på Företag X och Vieira et al.s 

(2017) delaktiviteter. Aktiviteten städning av band som finns i Företag Xs utleveransprocess 

kan inte kategoriseras till någon av Vieira et al.s delaktiviteter. Inte heller nedlyftning av 

pallen, inkörning av wellpapp-pallen i lastbil eller placering av tompallar för förvaring kan 

kopplas till någon av Vieira et al.s delaktiviteter. Eventuellt skulle dessa kunna jämföras med 

hantering men Vieira et al.s definiering av hantering hänvisar till plockningsprocessen vilket 

gör att dessa aktiviteter inte kan kopplas dit. 
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3.3.3 Slutsats 

Vid första anblick kan det redan nu konstateras att ställagegodsprocessen innehåller många 

små steg och aktiviteter i de båda två delprocesserna, inleverans och utleverans. Det kan även 

fastställas att mer kunskap behövs kring området om slöserier, vilket kommer att spegla den 

teoretiska referensramen i nästkommande kapitel.  
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4 Identifiering av slöseri i ställagegodsprocessen 
 

Följande avsnitt redogör för den teoretiska referensramen tillhörande andra 

frågeställningen, “Vilka slöserier kan identifieras i ställagegodsprocessen?”, som baseras på 

slöseri. Med grund från teorin utmynnar det empiriska materialet, därvid de identifierade 

slöserierna på Företag X för att sedan presenteras i en processkartläggning. Därefter 

analyseras slöserierna utifrån teorin och det empiriska materialet. 

 

 
Figur 13: Uppbyggnad av kapitel 4 - identifiering av slöserier i ställagegodsprocessen, (Egen 
illustration). 
 
I “Figur 13: Uppbyggnad av kapitel 4 - identifiering av slöserier i ställagegodsprocessen” 

illustreras det kommande kapitlets uppbyggnad och olika delar.  

4.1 Teoretisk referensram 

4.1.1 Slöseri 

I boken “Detta är Lean” definierar Modig och Åhlström (2004) Lean som en 

verksamhetsstrategi för att nå ett mål. Målet är att prioritera en hög flödeseffektivitet framför 

resurseffektivitet genom att eliminera, reducera och hantera variation för att öka 

flödeseffektiviteten och effektiviteten i utnyttjandet av resurser (Modig & Åhlström, 2004). 

Inom Lean delas tid och resurser upp i två kategorier, värdeskapande och icke 

värdeskapande. Syftet med Lean är att eliminera de icke värdeskapande aktiviteterna och 

lägga fokus på de värdeskapande aktiviteterna för att ta bort slöserier (Segerstedt, 2009).  

 



 
 

   49  

Det finns som nämnts olika typer av slöseri, en relativt vid kategorisering brukar göras med 3 

olika typer av slöseri: 

1.   Muda: Innefattar alla icke-värdeadderande aktiviteter. Det mest kända av de tre M:en 

som innehåller åtta olika typer av slöseri vilka kommer diskuteras vidare.  

2.   Mura: Slöseri innefattar här ojämnheter och variationer. Detta beror på oregelbunden 

produktionsanläggning eller varierande produktionsvolymer som i sin tur orsakas av 

interna problem. Muda blir därför en följd av Mura.  

3.   Muri: Under denna kategori finns slöseri som orsakas av överbelastning av 

människor, system och utrustning (Liker, 2004). 

 

Vid sökande efter slöseri och potentiella resurselimineringsmöjligheter är det enligt 

Ljungberg och Larsson viktigt att betrakta aktiviteterna utifrån en helhetssyn istället för att 

betrakta dessa isolerat. Helhetssynen möjliggör en lättare identifiering av vad som tillför 

värde och vad som inte gör det (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Petersson et al. (2015) och Bicheno et al. (2011) beskriver åtta olika kategoriseringar för 

olika typer av slöseri. Denna kategorisering är en fördel för att skaffa vetskap vart resurserna 

bör riktas från början för att finna slöserier: 

1.   Överproduktion: Produktion av något tidigare eller snabbare gentemot när kunden 

förväntar sig det alternativt produktion av något som ingen har beställt. 

2.   Överarbete: Aktivitet som ingen vill betala för eller har begärt, behövs inte för att 

tillfredsställa och uppfylla kundens krav. 

3.   Väntan: Exempelvis att material inte anlänt, en hel grupp får vänta på grund av att en 

person inte anländer i tid eller att information saknas. Dessa faktorer leder till onödig 

väntan. 

4.   Transport: All intern transport kan ses som rent slöseri då det inte tillför något värde. 

5.   Lagerhållning: Kan finnas olika skäl varför en lagerhållning krävs, till exempel 

produktion/transport av batcher (på grund av kostnadsskäl), att minska osäkerheter i 

leveranstid och kvalitet eller att kunna uppnå en viss servicenivå. 

6.   Defekta produkter: När processen slutar i något som kunden inte är villig att använda 

eller betala för, kan också vara att processen resulterar i något felaktigt. 

7.   Onödiga förflyttningar: Gå eller böja sig för att t.ex. få tag på verktyg, gå till kopiator 

eller till en annan avdelning. Det är även när onödiga arbetsmoment utförs.  
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      8.  Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna: Att inte ett fullt utnyttjande sker av 

den faktiska kunskap, initiativtagande och förmåga som finns hos de egna medarbetarna. 

4.2 Empiri 
Vid processkartläggning av ställagegodsprocessen kan elva olika slöserier identifieras, varav 

sju stycken uppkommer vid inleveransprocessen respektive fyra stycken vid 

utleveransprocessen. Samtliga av slöserierna redogörs för nedan och presenteras slutligen i en 

processkartläggning där slöserierna illustreras i form av trianglar. 

 

Det första identifierade slöseriet i ställagegodsprocessen uppkommer vid aktiviteten 

hämtning av träpall. Där tvingas föraren köra och hämta tomma träpallar, som wellpapp-

pallen ska ställas på vid lossning, för att sedan kunna banda samman dessa. Förvaringsplatsen 

av tomma träpallar ligger en bit bort från lossningsytan och föraren kan tvingas hämta 

tompallar mer än en gång då de endast kan köra 34 tomma träpallar åt gången 

(Processutvecklare 1&2, 2018-03-26).  

 

Det andra slöseriet som har identifierats är palläggning på träpall. Föraren måste noggrant 

placera wellpapp-pallen på den tomma träpallen. Det är viktigt att wellpapp-pallen ställs 

centrerat vilket kräver noggrannhet och fokus av truckföraren. Ett dilemma här är även att 

wellpapp-pallarna, som leverantörerna själva tillverkar i standardiserade mått enligt Företag 

Xs standard, ibland kan skilja sig från vad som står avsett på pallen. På wellpapp-pallen finns 

en etikett från leverantörerna som redogör för vilket mått pallen har. Detta mått är också det 

truckföraren ställer in sina gafflar efter, är detta inte korrekt uppstår det då problem vid 

placeringen på träpallen och risken är även högre att skador på godset uppkommer 

(Processutvecklare 1&2, 2018-03-26).  

 

Tredje slöseriet avser avlyftning av wellpall-pall inklusive träpall. Truckföraren måste ta ett 

nytt gaffeltag, från endast wellpapp-pallen, för att även kunna förflytta träpallen, innan pallen 

kan lyftas ned. Onödiga gaffeltag tar inte bara extra tid utan ökar även, som nämnts i 

föregående stycke, risken för att godset skadas (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26). 

 

Efter att wellpapp-pallen inklusive träpallen lyfts av identifierades slöseri nummer fyra. 

Slöseriet uppkommer vid transportering av pallen till en av bandmaskinerna. Det finns två 
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olika bandmaskiner på distributionslagret, vilket medför att denna icke-värdeskapande 

aktivitet kan ta längre tid beroende på om lossningen är planerad en bit bort från 

bandmaskinerna (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26).  

 

Det femte slöseriet uppkommer direkt efter att pallen körts till bandmaskinen och föraren 

ställer ned pallen på bandningsbanan. Även denna aktivitet kräver noggrannhet och 

fokusering då pallen måste ställas inom kanterna på banan. Här kan även föraren behöva 

vänta innan pallen kan ställas ner då bandet kan vara fullt av pallar som är i 

bandningsprocessen redan (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26).  

 

Det sjätte slöseriet är själva bandningen, när pallen ställts ner på bandningsbanan ska den 

rulla igenom bandmaskinen och bandas. Även här kan pallen få vänta på bandet om det står 

färdigbandade pallar, som inte plockats av från banan, och hindrar obandade pallar att rulla 

framåt. Det hör inte heller till ovanligheten att bandningsmaskinerna krånglar och stillestånd i 

dessa uppkommer ofta. Vilket medför ytterligare väntetid innan pallarna kan bandas 

(Processutvecklare 1&2, 2018-03-26).  

 

Det sjunde och sista slöseriet vid inleveransprocessen uppkommer vid avlyftning av pall från 

bandningsbanan. Truckföraren måste ta ett nytt gaffeltag för att lyfta av pallen vilket, som 

nämnts ovan, ökar risken för att godset ska skadas. Eftersom bandningen är relativt 

tidskrävande finns det även en risk att föraren blir ståendes och måste vänta på pallen innan 

den kan lyftas av (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26).  

 

Det åttonde slöseriet uppstår i utleveransprocessen, vid lastningen. Då måste truckföraren 

klippa av banden runt pallen för att kunna separera wellpapp-pallen från träpallen, då det 

endast är wellpapp-pallen som ska lastas in i lastbäraren för vidare transport. För att klippa av 

banden måste föraren knäppa upp säkerhetsbältet, kliva ur trucken, klippa banden för att 

sedan gå tillbaka till trucken och bälta sig igen (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26).  

 

Efter avlägsningen av bandet måste wellpapp-pallen avlägsnas från träpallen vilket även 

innebär ett nytt gaffeltag, och därmed uppkommer slöseri nummer nio (Processutvecklare 

1&2, 2018-03-26).  
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Det tionde slöseriet innebär att föraren måste städa undan och slänga de avklippta banden 

innan placering av wellpapp-pallen i lastbilen sker (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26).  

 

Det elfte, och sista, slöseriet identifierades vid aktiviteten därefter när föraren måste 

transportera alla tomma träpallar, vid för stort antal tompallar eller avslut av lastning, till 

förvaringsutrymmet alternativ till en ny lastningsyta (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26).  

 

Nedan i “Figur 14: Processkartläggning av ställagegodsprocessen inklusive slöserier” påvisas 

de elva identifierade slöserierna vid ställagegodspricessen. I figuren illustreras dessa 

identifierade slöserier som trianglar och är även numrerade enligt den ordning de uppkommer 

i processen. 
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Figur 14: Processkartläggning av ställagegodsprocessen inklusive slöserier, 2018-03-26 på Företag X, 
(Egen illustration). 
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4.3 Analys 
Enligt Liker (2004) är muda aktiviteter som är icke-värdeadderande, vilket kan återfinnas i 

samtliga av de identifierade slöserierna. Slöserierna kan även kopplas till fyra av de åtta 

kategoriseringarna som Petersson et al. (2015) och Bicheno et al. (2011) skriver om. 

  

Överarbete klassas enligt Petersson et al. (2015) samt Bicheno et al. (2011) som aktiviteter 

ingen vill betala för eller har begärt och som inte behövs för att tillfredsställa eller uppfylla 

kundens behov. Med bakgrund från detta klassificeras samtliga av de elva identifierade 

slöserierna som överarbete. Detta på grund av att dessa aktiviteter inte skapar något värde för 

kund eller är aktiviteter som sker på begäran av kund. Hur förvaring och transport sker inom 

lagret är inte viktigt för kund utan det väsentliga är att varorna kommer enligt avtalad tid. 

  

Petersson et al. (2015) och Bicheno et al. (2011) definierar väntan utifrån de faktorer som 

leder till onödig väntan, till exempel material eller en person som inte anlänt i tid eller 

information som saknas. Slöseri 5, 6 och 7 har kategoriserats som väntan, avseende slöseri 5 

kan föraren få vänta på att ställa ner pallen när bandet är fullt. Väntan på bandmaskinen kan 

även ske när bandaren går sönder och föraren får vänta på att en reparatör ska reparera 

bandaren. Slöseri nummer 6 avser tiden maskinen bandar då pallen inte kan transporteras 

vidare eller utnyttjas på annat sätt i distributionslagret. Slöseri nummer 7 har kategoriserats 

som väntan på grund av att föraren som lossar kan behöva stå och vänta innan pallen har 

bandats klart och kan lyftas av från banan. 

  

Transport innebär all intern transport som kan ses som rent slöseri eftersom det inte tillför 

något värde (Petersson et al., 2015 & Bicheno et al., 2011). Slöseri nummer 1 kategoriseras 

som transport på grund av att trucken som kör den sträckan inte tillför något värde till 

produkten, samma kategorisering görs även för slöseri 4 samt 11. 

  

Onödiga förflyttningar är enligt Petersson et al. (2015) och Bicheno et al. (2011) att gå eller 

böja sig för att till exempel få tag på ett verktyg, kan även förklaras genom onödiga 

arbetsmoment som utförs. Slöseri 1-5 samt 7-11 kan identifieras som onödiga förflyttningar 

då det är onödiga arbetsmoment som utförs och inte genererar något värde till kund. 

  



 
 

   55  

I “Figur 15: Identifierade slöserier i ställagegodsprocessen” nedan illustreras en 

sammanfattning över de identifierade slöserierna samt de kategorier som de har delats in i. 

  

 
 Figur 15: Identifierade slöserier i ställagegodsprocessen, (Egen illustration). 

  

4.3.1 Slutsats 

Sammanfattningsvis har slöserier i ställagegodsprocessen identifierats i form av  överarbete, 

väntan, transport samt onödiga förflyttningar. I följande kapitel kommer dessa slöserier och 

deras grundorsaker vidare att analyseras. 
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5 Grundorsak till de identifierade slöserierna  
I följande avsnitt kommer referensramen för den tredje frågeställningen, “Vad är 

grundorsaken till att de identifierade slöserierna uppstår?” att behandlas. Här presenteras 

metoden fiskbensdiagram. Vidare redogörs för det empiriska materialet, med grund i teorin, 

på området samt en potentiell processkarta vid optimal resurseliminering. Slutligen 

genomförs en analys som baseras på det empiriska materialet samt den teoretiska 

referensramen.

 

 
Figur 16: Uppbyggnad av kapitel 5 - grundorsak till de identifierade slöserierna, (Egen illustration). 

 

Ovan i “Figur 16: Uppbyggnad av kapitel 5 - grundorsak till de identifierade slöserierna” 

visas de olika byggstenarna för uppbyggnaden av kapitel 5. 

5.1 Teoretisk referensram 

5.1.1 Fiskbensdiagram 

Enligt Olhager (2013) och Dobrusskin (2016) benar ett fiskbensdiagram upp ett problem eller 

en felaktighet genom att studera vad som har orsakat det och hur det har uppkommit. Genom 

ett fiskbensdiagram hjälper metoden att finna grundorsaken till varför ett problem har 

uppstått (Olhager, 2013 & Dobrusskin 2016). Ett kännetecken för fiskbensdiagram är att det 

är flexibelt och är applicerbart på ett problem med flera olika orsaker (Dobrusskin, 2016). 

Fiskbensdiagram utgår från 6M och delar upp möjliga orsaker till problemet i följande 

områden enligt Olhager (2013) och Petersson et al. (2015): 
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○   Material - Är kvaliteten på material, underlag, beställningar med mera 

tillräckligt bra? 

○   Miljö - Påverkar den omgivande miljön genom faktorer såsom värme, kyla 

med mera?  

○   Människa - Har medarbetaren ett standardiserat arbetssätt att följa? Finns rätt 

utbildning och kompetens för att utföra arbetssysslorna?  

○   Mätning - Arbetssättet, mäts det och följs upp?  

○   Maskin - Är processerna tillräckligt bra? Utförs förebyggande underhåll? 

○   Metod - Finns ett standardiserat arbetssätt som har koppling till problemet? 

Tillräckligt bra? 

 

Petersson et al. (2015) tar även upp ett 7:nde M: 

○   Management - Ger ledningen rätt förutsättningar i form av stöd och resurser 

för att lösa problemet?  

  

Genom att dela upp möjliga orsaker till problemet enligt ovan förenklar det för att hitta 

grundorsaken till problemet, vilket tydliggörs i “Figur 17: Fiskbensdiagram”. 

Fiskbensdiagrammet ger inga lösningar utan skapar förutsättningar till att hitta lösningar 

genom att analysera orsaker till problemen (Petersson et al., 2015).  

 

 
Figur 17: Fiskbensdiagram, Olhager (2013), sida 469. 
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5.2 Empiri 
I “Figur 18: Kategoriindelning av de identifierade slöserierna” presenteras en 

sammanfattning från kapitel 4 över de olika former av slöserier som identifierats i 

ställagegodsprocessen samt kategorisering av de elva slöserierna.  

  
Figur 18: Kategoriindelning av de identifierade slöserierna, (Egen illustration) 

5.2.1 Eliminering av slöserier i inleveransen  

Under de ostrukturerade intervjuerna med processutvecklare 1 och 2, angående eventuella 

elimineringar av de identifierade slöserierna, ansåg de båda att samtliga identifierade slöserier 

i inleveransprocessen kunde elimineras med hjälp av en investering i stålprofiler. Genom 

investeringen kommer hanteringen av tomma träpallar helt kunna elimineras i det 

konventionella lagret då wellpapp-pallen kommer kunna stå i ställaget utan träpall enligt 

processutvecklarna (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26). 

 

Förare 1 och 4, vars huvudområde är lossning, såg även de mest positivt på investeringen. De 

menar att det är mycket tid som läggs på ompallning samt bandning och genom en 

investering kommer dessa moment att försvinna. Det kommer göra att lossningen kan 

genomföras snabbare och mer effektivt (Förare 1, 2018-03-26 & Förare 4, 2018-04-06).  
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Däremot hade inte förare 3, vars huvudområde är multicykel IN & UT, riktig samma positiva 

inställning till investeringen i stålprofiler. Förare 3 ansåg att om wellpapp-pallen ställs på 

profiler i ställaget kommer avståndet, där truckgafflarna ska in, att minska rejält på grund 

utav att wellpapp-pallens fot är lägre än träpallens. I dagsläget ligger avståndet på 10 

centimeter medan om stålprofiler installeras kommer det istället ligga på 5 centimeter. 

Dessutom är de nya gafflarna 4 cm tjocka, hela vägen, vilket påverkar marginalen ytterligare 

än om de endast haft de gamla truckgafflarna som ligger på 4 centimeter längst in mot 

trucken och ungefär 2 centimeter längst ut. Förare 3 anser därför att multicykel IN kommer ta 

längre tid än den gör idag, på grund av mindre marginal och större krav på noggrannhet, om 

en investering sker. Dock i frågan om det kunde vara en vanesak svarade förare 3 att det 

skulle kunna vara det. Däremot sa förare 3 inte emot tidigare nämnda åsikter från 

processutvecklare 1 och 2 eller förare 1 och 4, utan menar endast att detta är ett slöseri som 

kan tillkomma trots att de nuvarande slöserierna elimineras (Förare 3, 2018-03-26).  

5.2.2 Eliminering av slöserier i utleveransen  
Processutvecklare 1 och 2 ansåg att de identifierade slöserierna även i utleveransprocessen 

kommer kunna elimineras med hjälp av en investering i stålprofiler. Eftersom orsaken till 

slöserierna ligger i att wellpapp-pallen måste stå på träpall kommer de försvinna när 

wellpapp-pallen kan stå direkt i ställaget (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26).  

 

Förare 2, vars huvudområde är lastning, ansåg att godset står stadigare och utsätts för mindre 

risk under transport när lastning istället sker med wellpapp-pallen inklusive träpallen i 

lastbilen. Genom att behålla träpallarna menar förare 2 att godsskador även vid lastning kan 

minska. Detta eftersom träpallar minskar risken för att lastaren kör truckgafflarna i godset 

innanför (Förare 2, 2018-03-26). 

 

Förare 3, som tidigare nämnt har multicykel IN & UT som ansvarsområde, såg samma 

problem vid utleverans som vid inleverans. Minskad marginal kan bli ett problem då det kan 

leda till att multicykel UT tar längre tid, men som tidigare nämnts kunde det vara en vanesak 

och därmed inte påverka så mycket i slutändan. Även här säger inte förare 3 emot att de 

identifierade slöserierna kommer elimineras utan gav endast en annan bild av vilka nya 

slöserier som potentiellt kan uppkomma (Förare 3, 2018-03-26).  
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Förare 5, som är mest verksam inom lastning, ansåg speciellt att bältes av- och på-knäppning 

samt även klippning och städning av band vid utleverans är väldigt tidskrävande i längden. 

Enligt förare 5 hade det underlättat mycket att investera i stålprofiler och inte behöva 

genomföra dessa moment (Förare 5, 2018-04-06).   

5.3 Analys 
Med bakgrund i frågeställning 1 och 2, där processkartläggning genomfördes samt slöserier 

identifierades, kommer nu grundorsaken till varför slöserier uppstår och om dessa går att 

elimineras att analyseras i både inleverans samt utleverans. Vilket både Olhager (2013) och 

Dobrusskin (2016) hävdar kan göras med hjälp av ett fiskbensdiagram. Nedan presenteras 

fyra olika fiskbensdiagram där de mest relevanta orsakerna till  slöserierna överarbete, 

väntan, transport samt onödiga förflyttningar synliggjorts. 

 

Samtliga fiskbensdiagram har utgått från de 6 M:en som är möjliga orsaker till problem som 

kan uppstå enligt Olhager (2013) & Petersson et al. (2015). Fiskbensdiagrammen utgår även 

från det 7 M:et enligt Petersson et al (2015), management. I de fyra diagrammen har de M 

som anses relevanta för de olika grundproblemen belysts. 

 

För grundproblemet överarbete kunde fyra olika M identifieras: maskin, metod, management 

samt material. Detta synliggörs i “Figur 19: Fiskbensdiagram över grundproblemet 

överarbete” nedan där även fyra olika grundorsaker identifierats tillsammans med ytterligare 

underliggande orsaker.  

 

För det första M:et, maskin, identifierades överarbete vid bandning i bandmaskinen, då detta 

inte skapar något värde för kund. Detta i sig grundas i att bandningen krävs för att 

ompallningen ska kunna ske vilket vidare orsakas av att ställaget i dagsläget inte är anpassat 

efter wellpapp-pallen.   

 

Vid det andra M:et, metod, identifierades orsaken till överarbete i de extra aktiviteter som 

Företag X idag utför genom interna transporter samt palläggning och avlyftning av pall. Att 

dessa saker måste utföras grundas i att ompallning måste ske.  
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Det tredje M:et, management, grundar sig först i själva ompallningsprocessen, vilken måste 

genomföras på grund av att ställaget inte är anpassat, med stålprofiler, för wellpapp-pallen. 

Detta gör att wellpapp-pallen inte kan placeras där. Slutligen orsakas detta då ledningen har 

tagit ett beslut om att wellpapp-pallar ska införas men inte infört stålprofiler. På grund av 

detta måste alla ompallningsrelaterade aktiviteter genomföras. 

 

Det fjärde M:et, material, avser banden för bandningsprocessen. Material grundar sig i att 

städning av band måste ske vid utleveransprocessen. Den underliggande orsaken till att det 

måste genomföras är att klippning av band krävs, dels för att kunna möjliggöra separering av 

wellpapp-pallen från träpallen men också för att ompallningen sker från första början, annars 

hade inga band behövts klippas av. Orsaken till att separering måste möjliggöras ligger i att 

endast wellpapp-pallen lastas i lastbilen vilket grundas i att det finns ett mål att uppnå en 

högre fyllnadsgrad. 

 

 
Figur 19: Fiskbensdiagram över grundproblemet överarbete, (Egen illustration). 
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För grundproblemet väntan kunde tre olika M identifieras: maskin, metod samt management, 

vilka illustreras i “Figur 20: Fiskbensdiagram över grundproblemet väntan” nedan. Utifrån 

dessa definierades sedan tre olika orsaker till detta grundproblem, vilka sedan mynnade ut i 

fler underliggande orsaker. 
  

För det första M:et, maskin, uppstår väntetiden för att föraren kan tvingas vänta på att kunna 

genomföra ompallningen då ett stillestånd har uppkommit. Stillestånd uppkommer idag på 

Företag X, som tidigare nämnts, med jämna mellanrum och kan vara länge. Dessa stillestånd 

beror på att själva bandmaskinen har stannat, vilket grundar sig i att behov av reparation har 

uppkommit. 
  

Det andra M:et, metod, grundar sig i den väntetid som ibland uppkommer när ompallningen 

ska ske. Här syftas till den väntetid som grundar sig i att det är fullt på bandet i 

bandmaskinen. Två olika bakomliggande orsaker identifierades här. Det första avser när 

pallarna inte har lyfts av från bandet än, vid slutförandet av bandningen, vilket resulterar i att 

bandet är fullt och inga fler pallar kan placeras på bandet. Den andra bakomliggande orsaken 

syftar till då lossningen av ställagegodset genomförs i fortare takt än vad bandningen kan ske. 

Detta resulterar även i att bandet är fullt och truckföraren tvingas att vänta innan placering av 

pallen på bandet kan ske. 
  

Det tredje M:et, management, grundar sig i att väntan uppstår på grund av att bandmaskinen 

stannar eller går sönder. Anledningen till att detta händer är för att bandmaskinerna är gamla 

vilket i sig orsakas av att ledningen inte valt att investera i nya bandmaskiner. 
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Figur 20: Fiskbensdiagram över grundproblemet väntan, (Egen illustration). 

 

För grundproblemet transport har två M kunnat identifieras: metod samt management. Detta 

visas nedan i “Figur 21: Fiskbensdiagram över grundproblemet transport” där även 

bakomliggande orsaker synliggjorts.  

 

Det första M:et är metod, här syftar det till det arbetssätt som används idag för transportering 

av tomma träpallar. Två underliggande orsaker till att transportering av tomma träpallar 

måste genomföras är att förvaring för dessa krävs efter avslutad användning/lastning men 

även för att tomma träpallar krävs vid lossningen. Båda två av dessa orsaker resulterar i den 

underliggande orsaken ompallning. Om ompallningen på träpall inte hade behövt genomföras 

hade inte heller transporteringen av de tomma träpallarna behövt utföras. 

 

Det andra M:et, management, grundas också i de interna transporterna som beror på att 

föraren måste köra och hämta tomma träpallar och även lämna de på förvaring. Dessa interna 
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transporter beror på att ompallning måste ske vilket i sig är ett resultat av att ledningen har 

beslutat som wellpapps-införande men inte infört stålprofiler i ställagen. 

 

 

 
Figur 21: Fiskbensdiagram över grundproblemet transport, (Egen illustration). 

 

För grundproblemet onödiga förflyttningar kunde två M identifieras: metod samt 

management. Dessa illustreras i ett fiskbensdiagram nedan i “Figur 22: Fiskbensdiagram över 

grundproblemet onödiga förflyttningar” tillsammans med två grundorsaker och dess 

underliggande orsaker.  

 

Det första M:et, metod, grundas i förflyttning av pall. I det identifierades två underliggande 

orsaker, dels av- och nedlyftning samt påställning men även hämtning, lämning samt 

bandning av pall. Både dessa underliggande orsaker grundas av samma sak, ompallning. 
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Det andra M:et, mangement, härrör från de interna förflyttningarna som kommer av att 

ompallning måste ske. Ompallningen i sin tur genomförs på grund av att ledningen har tagit 

beslut om införandet av wellpapps-pallar men inte infört stålprofiler.  

 

 
 

Figur 22: Fiskbensdiagram över grundproblemet onödiga förflyttningar, (Egen illustration). 

 
Den slutsats som kan dras genom de upprättade fiskbensdiagrammen, och även genom 

analysen av slöserierna i processkartläggningen, är att alla orsaker indirekt eller direkt 

mynnar ut i ompallningsprocessen eller det faktum att en investering av stålprofiler inte har 

genomförts.  
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Figur 23: Processkartläggning av ställagegodsprocessen efter eliminering av slöserier, 2018-03-26 på 

Företag X, (Egen illustration).  

 

Baserat på fiskbensdiagrammens grundorsak, vilken är ompallning eller att en investering i 

stålprofiler inte genomförts, framställs en ny processkartläggning i “Figur 23: 

Processkartläggning av ställagegodsprocessen efter eliminering av slöserier”. Denna 

processkartläggning visar den process som kan åstadkommas vid en investering i stålprofiler.  

Det finns här mycket färre aktiviteter i lossningen, och därmed i inleveransprocessen, om 

slöserierna elimineras helt till följd av investeringen. Lossningen kommer då enbart bestå 

utav lossning av wellpapp-pall från lastbil, scanning av pallen och placering av pall på yta. 

Likaså vid lastningen kommer antalet aktiviteter att minska. Lastningens aktiviteter kommer 

bestå av val av pall och scanning av pallen, nedlyftning av pallen och inkörning av wellpapp-

pallen i lastbil.  
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5.3.1 Slutsats 

Med hjälp av fiskbensdiagram har grundorsaken till de identifierade slöserierna fastställts. 

Ompallningen visade sig vara grundorsaken till samtliga slöserier vilket även innebar att alla 

slöserier kan elimineras om en investering i stålprofiler ske, eftersom ompallningen då 

kommer försvinna. Fortsättningsvis är det relevant för studien att undersöka vad dessa 

potentiella elimineringar av slöserier medför för påverkan till den potentiella investeringen, 

ur ett kostnadsperspektiv. I följande kapitel kommer därför en pay-off-kalkyl att upprättas. 
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6 Återbetalningstid vid en investering i stålprofiler  
  

I följande avsnitt presenteras studiens fjärde och sista frågeställning “Hur lång tid kommer 

det ta innan den potentiella investeringen är återbetald?”.  Inledningsvis redogörs för den 

teoretiska referensramen, i form av pay-off-metoden. Med grund i teorin presenteras det 

empiriska materialet i form av insamling av material. Slutligen analyseras materialet och 

beräkningarna.  
  

 
Figur 24: Uppbyggnad av kapitel 6 - återbetalningstid vid en investering i stålprofiler, (Egen 

illustration).  

 

Ovan i “Figur 24: Uppbyggnad av kapitel 6 - återbetalningstid vid en investering i 

stålprofiler redogörs för uppbyggnaden av följande kapitel.  

6.1 Teoretisk referensram 

6.1.1 Pay-off-metoden 

Pay-off-metoden är ett verktyg som används för att beräkna den tid det tar innan 

investeringsalternativet är återbetalt i jämförelse med det kapital som satsas i alternativet i 

fråga. Denna tid kallas för pay-off-tid, pay-back-tid, hemtagningstid eller återbetalningstid. 

Den enklaste varianten av metoden tar ingen hänsyn till ränta. Beslutskriterier för pay-off-

metoden är att ett investeringsalternativ är lönsamt om dess återbetalningstid är kortare än en 

förutbestämd återbetalningstid, eller i en rangordning av flera lönsamma alternativ så är det 
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den med kortast återbetalningstid som är mest lönsam. Metoden används ofta i samband med 

investeringsbedömningar då den är enkel att använda och förstå. En till anledning att den 

tillämpas ofta är att den beaktar både likviditeten och osäkerheten. Likviditeten i form av de 

alternativ som återbetalas det satsade kapitalet snabbast och osäkerheten angående framtida 

betalningar ökar oftast med antalet år som tas hänsyn till (Ljung & Högberg, 2007).  

 

För att räkna ut återbetalningstiden med hjälp av Pay-off-metoden med lika stora 

inbetalningar kan formeln skrivas:  

 
T= återbetalningstiden 

G= grundinvesteringen 

a = årligt inbetalningsöverskott (Skärvad & Olsson, 2008). 

 

Om inbetalningarna inte är lika stora utan kan variera från period till period ser formeln ut:  

 
T= återbetalningstiden 

Ci= står för varje betalning inklusive grundinvesteringen (per period) fram tills summan blir 

0, tills investeringen är återbetald (Skärvad & Olsson, 2008). 

 

Kritik som riktas mot metoden är utifrån teoretiska utgångspunkter, där den viktigaste 

synpunkten är att metoden inte tar hänsyn till vad som händer efter återbetalningstidpunkten. 

Att felaktiga slutsatser lätt kan dras vid olika utseenden på alternativens 

återbetalningskonsekvens, detta genom att återbetalningstiden ofta räknas utan hänsyn till 

kalkylränta och inte heller någon nedvärdering på framtida betalningar. Detta resulterar i att 



 
 

   70  

återbetalningstiden kan framstå som kortare än vad den i själva verket är (Ljung & Högberg, 

2007).  

6.2 Empiri 
För att möjliggöra bedömning om investeringen är lönsam eller ej kommer en pay-off-kalkyl 

upprättas. Till upprättandet av kalkylen krävs underlag gällande kostnader för en investering i 

stålprofiler, samt över de besparingar som kan innehas gentemot det nuvarande arbetssättet 

med ompallning på träpall. I Pay-off-kalkylen tillämpas både primärdata och sekundärdata, 

nedan i “Figur 25: Tabell över data som ingår i kalkylen” sammanfattas de olika delarna som 

ingår i beräkningarna. 

 
Figur 25: Tabell över data som ingår i kalkylen, (Egen illustration).  
 
Baserat på den insamlade datan kommer en pay-off-kalkyl upprättas i analysavsnittet. 

Kalkylen kommer upprättas enligt uppbyggnaden i “Figur 26: Mall över upprättandet av pay-

off-kalkylen” där kostnader som tillhör investeringen specificeras under stålprofiler och det 

som kan sparas in under inbetalningar. Pay-off tiden kommer kalkyleras fram genom att 

dividera investeringen med inbetalningar.  

 
Figur 26: Mall över upprättandet av pay-off-kalkylen, (Egen illustration).  
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Intervjuer med processutvecklarna samt truckförare genomfördes för att erhålla förståelse 

kring hur investeringen kommer påverka det nuvarande arbetssättet samt hur truckförarna 

upplever ompallningsprocessen. Genom de ostrukturerade intervjuerna identifierades de 

moment som skulle utgöra underlag för tidsstudien samt en djupare förståelse i vad som ska 

ingå i kalkylen.  

 

En tidsstudie har även utförts på Företag X som ligger till grund i den följande kalkylen. 

Tidsstudien baseras på fyra sekvenser som idag utförs på grund av ompallningen måste ske. 

Nedan i “Figur 27: Processkartläggning med markering över vilka aktiviteter som klockats” 

märks de aktiviteter, vilka även är slöserier, som klockats med en blå cirkel. De aktiviteter, 

vilka är markerade med blå cirkel, är de som kan elimineras om en investering i stålprofiler 

sker. Cirklarna är även numrerade efter vilken sekvens respektive klockad aktivitet tillhör. 

Tiderna för det första identifierade slöseriet samt det sista, hämtning/bortkörning av tomma 

träpallar, har istället analyserats fram med hjälp av intervjuer från processutvecklare och 

övriga medarbetare. Det förstnämnda slöseriet har med hjälp av två snitt uppskattats och det 

sistnämnda slöseriet har istället exkluderats från beräkningarna. Detta baseras på att 

transporteringen av träpallar till förvaring mestadels inte sker, utan dessa transporteras oftast 

till en ny lossningsyta.  
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Figur 27: Processkartläggning med markering över vilka aktiviteter som klockats, (Egen illustration). 

 

I “Figur 28: Tabell över tidsstudien i de olika sekvenserna” nedan framgår det hur många 

pallar som har klockats samt vilket delmoment som avses. I Sekvens 1 avses det moment där 

truckföraren sätter pallen på en träpall för att sedan ta ett omtag och köra bort den till 

bandmaskinen där den ställs ner på bandet. Sekvens 2 har mätts enligt två olika principer, den 

första principen gäller från där pallen går igenom bandaren och endast när den är i rörelse. 

Den andra principen visar tiden på bandaren inklusive tiden då pallen står still, på grund av 
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kö, på bandningsbanan. Sekvens 3 avser momentet då truckföraren lyfter av pallen från 

bandaren tills dess att föraren gör en antydning till att sätta ner pallen. Detta genomförs på 

grund av att föraren ändå hade behövt genomföra nedsättning av pallen vid båda alternativen 

och därför klockas inte tiden för att sätta ner pallen. Slutligen avser sekvens 4 den del i 

utleveransen där föraren måste knäppa upp bältet för att kunna klippa bandet runt pallen, för 

att möjliggöra separering av wellpapp-pallen från träpallen, samt städning av bandet efter 

detta.  

  

  
  
Figur 28: Tabell över tidsstudien i de olika sekvenserna, (Egen illustration).  
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Godset på Företag X hanteras idag många gånger och utsätts för onödig risk att bli skadat vid 

förflyttningar och eftersom godset har två pall-lösningar, både träpall och wellpapp-pall, ökar 

även hanteringsarbetet och tar mycket extra tid. Kontentan av detta är att det krävs mycket 

extra resurser i form av tid, pengar och arbetskraft för att få godset till och från sin plats samt 

att godset utsätts för onödig risk. Ett till problem är kostnaden för träpallar samt underhållet 

av dessa och även kostnader för band och underhållning av bandmaskiner. Vid lossning av en 

lastbärare behöver truckförarna se till att det finns träpallar att placera godset på vid 

lossnings-ytan och vid lastning behöver förarna köra bort de tomma träpallarna från 

lastningsytan till förvaringsplatsen eller en lossningsyta efter att godset lastats på en 

lastbärare vilket tar tid (Processutvecklare 1&2, 2018-03-26).  

 

Ett stort problem vid ompallningen är att det uppstår väntetid när bandmaskinen har stannat 

och måste invänta reparatör. Detta medför att truckförarna får vänta tills bandaren är igång 

igen och kan inte utnyttja tiden till andra sysslor. Bandmaskinen kan stå stilla allt från 5 

minuter till 30 minuter och det händer flera gånger i veckan (Processutvecklare 1 & 2, 2018-

03-26).  

 

I “Figur 29: Tabell över data som erhållits av Företag X” nedan redogörs den sekundära 

datan som tillhandahållits av Företag X. 
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Figur 29: Tabell över data som erhållits av Företag X, (Egen illustration). 

6.3 Analys 
Analysen delas upp i två delar utifrån pay-off-kalkylen samt de observationer och intervjuer 

som genomförts på Företag X. Detta för att inkludera båda dimensioner i de faktorer som går 

att kalkylera fram och även de faktorer som inte går att kalkylera men som kommer påverka 

investeringsbeslutet.  

6.3.1 Investeringen  

Första delen i kalkylen innehåller allt som tillhör grundinvesteringen (Skärvad & Olsson, 

2008). En beräkning av investeringen där inköpspris av stålprofiler har beräknas genom att 

multiplicera antalet stålprofiler som ska installeras med inköpspriset per styck. Till 

grundinvesteringen tillhör även installationskostnader som har beräknas genom att 

multiplicera arbetskostnaden för installationen i minuter, tid för installationen per stålprofil 
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och antal stålprofiler som behöver installeras. Antal och pris har Företag X plockat fram i 

interna system samt från prisuppgift från leverantör. 

6.3.2 Inbetalningar 

Andra delen i kalkylen innehåller inbetalningar det vill säga det årliga inbetalningsöverskottet 

(Skärvad & Olsson, 2008), i praktiken det som kan sparas in vid byte till stålprofiler. 

Personalreduceringen består utav de sex heltidsanställda som idag jobbar med att hantera 

förvaringen av träpallarna. Här har beräkning gjorts utifrån 359 arbetsdagar på ett år som 

Företag X är verksamma multiplicerat med åtta timmar arbetsdag samt lönekostnaden för 

medarbetarna. Lönekostnader består av den kostnaden som företaget har i form av lön till 

medarbetaren, skatter och arbetsgivaravgifter. Dessa tre faktorer har multiplicerats ihop för 

att få fram summan per år som kan sparas in. Kostnaden för band har beräknats genom att ta 

antalet pallar per år multiplicerat med styckkostnaden för band per pall. Kostnaden för 

bandmaskin är baserat på prisuppgifter från Företag X och multiplicerat med 2 på grund av 

att båda maskinerna kommer behövas bytas ut. Det finns bandmaskiner för allt mellan 200 

000 kronor upp till 1 miljon, de maskiner de har idag köptes för 300 000 och därför har en 

uppskattning på 450 000 per bandmaskin gjorts. Hämtning av träpall har beräknats genom att 

multiplicera antal gånger som pallar hämtas med tid för hämtningen och arbetskostnaden per 

minut. Antal gånger som pall hämtas har beräknats genom att ta antalet pallar delat med 34 

vilket är hur många pallar föraren kan ta åt gången. Alla tre delar har hämtats in från 

processutvecklare och truckförare på lagret genom intervjuer.  

 

Tidsbesparing för varje av de fyra sekvenserna nedan i I “Figur 30: Tabell över tidsstudien 

samt beräkningar för total- och snittider” är totalen i tabellerna, vilket är den totala tiden för 

alla pallar. Den totala tiden har delats på antalet pallar för att få en genomsnittstid att räkna 

på. Tiderna i figuren är skrivna i minuter. För sekvens 2 har de båda genomsnittliga tiderna 

först lagts ihop för att sedan delas på två. Detta för att skapa en korrekt bild av verkligheten 

då väntetid vid fullt band medför att förarna får stå och vänta på pallen vid bandaren. Det 

genomförs även för att inkludera de fall när inte väntetid inträffar.  

 

I tabellerna framgår även tiderna för respektive pall samt beräkning på respektive total per 

sekvens. För att få fram en kostnad för varje moment har den genomsnittliga tiden per 

moment för en pall multiplicerats med en genomsnittlig lönekostnad som Företag X har 
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bistått med. Lönekostnaden är inte den summa som den anställde får utan den kostnaden som 

företaget har för att ha den anställde hos sig. Sekvens 4, klippning av band, har framställts 

genom att klocka tiden det tar för föraren att knäppa upp bältet, klippa av och slänga banden, 

och sedan knäppa säkerhetsbältet igen. Detta har utförts på två olika pallar för att få fram en 

genomsnittlig tid. Genomsnittstiden har sedan multiplicerats med kostnaden för medarbetaren 

per sekund och genomsnittliga antalet pallar som bandas per år för att få fram totala 

kostnaden.  

 
Figur 30: Tabell över total- och snittider, (Egen illustration). 
 

Beräkningar över hur stor den totala tidsbesparingen i manår per år är för 

ställagegodsprocessen redovisas nedan i “Figur 31: Tidsbesparing för 

ställagegodsprocessen”. Här har beräkningar gjorts genom att räkna på hur många sekunder, 

för varje sekvens samt hämtning av träpall, som går åt per pall. Sedan har summan av dessa 

multipliceras med antal pallar som är i genomlopp i distributionslagret per år. Vilket sedan 

har räknats om till manår. Antal manår, som sett till alla medarbetare kan spara in på ett år, 

uppnår 2,83 manår. Vilket kan anses vara en stor potentiell besparing av resurser, som vid en 

investering i stålprofiler kan användas till annat.  
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Figur 31: Tidsbesparing för ställagegodsprocessen, (Egen illustration). 

6.3.3 Pay-off-kalkylen  

Utbetalningar har exkluderats från kalkylen då underhåll- och driftkostnader inte går att 

beräkna på stålprofiler då dessa endast byts ut när de går sönder vilket inte går att göra en 

uppskattning på. För att studien ska vara konsekvent har även underhåll- och driftkostnader 

för bandmaskiner exkluderats.  

 

När grundinvesteringen och inbetalningarna har summerats ihop räknas Pay-off-tiden fram 

genom att ta summan av grundinvesteringen delat med inbetalningar. Enligt kalkylen 

kommer det ta 1 år innan investeringen är återbetald vilket visas nedan i “Figur 32: Kalkyl 

enligt pay-off-metoden 

 
Figur 32: Kalkyl enligt pay-off-metoden, (Egen illustration). 
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Ur ett ekonomiskt perspektiv, baserat på teorin angående pay-off-metoden, är det en god idé 

att genomföra investeringen eftersom återbetalningstiden är kort (Ljung & Högberg, 2007). 

En stor orsak till detta är personalreduceringen för de som arbetar med att hantera 

träpallsparken samt de olika sekvenser som pallen genomgår vid ompallning. Dock kommer 

de sex anställda som arbetar med förvaring av träpallar inte bli av med jobbet på grund av en 

investering i stålprofiler utan kommer isåfall omplaceras. Detta gör att kostnaden för dem inte 

försvinner för Företag X men de kan få arbetsuppgifter på andra ställen på lagret som skapar 

mer värde och därför räknas kostnaderna för dem bort i in- och utleveransprocessen.  

 

Vid intervju med processutvecklarna togs tiden för då bandmaskinen står stilla på grund av 

haveri av maskinen upp. Detta var svårt att kalkylera fram då det inte går att få fram någon 

statistik över hur länge bandmaskinen stått stilla eller hur ofta stillestånd uppkommer. Denna 

faktor är något som kostar pengar i den tid truckförarna inte kan utföra någon syssla utan får 

invänta reparatör samt att irritation över att inte kunna utföra sitt arbete. Det kostar även tid 

och pengar för själva reparationen, i form av reservdelar och reparatörer med mera.  

 

Vid första anblick på kalkylen ser investeringen väldigt fördelaktig ut för Företag X på grund 

av den låga återbetalningstiden. Det som metoden inte visar är vad som händer efter 

återbetalningstiden vilket kan framstå som kortare pay-off tid än vad det i själva verket är 

(Ljung & Högberg, 2007). Utifrån stålprofilerna lämnar leverantören livslång garanti och 

stålprofilerna behöver endast bytas ut vid skada, detta ses som en fördel för investeringen. 

Den ser även fördelaktig ut utifrån processkartläggningen och de olika slöserierna som kan 

elimineras samt att processen kring inleverans och utleverans kan göras effektivare. Ett 

varningstecken som väcks är utifrån personalens upplevelse kring försvåring att ställa in i 

ställage samt mindre marginal att jobba med mellan pallen och ställaget. Detta anses vara en 

inlärningskurva, det vill säga att det nya arbetssättet som investeringen kräver är något 

medarbetare kommer lära sig med tiden.  

6.3.4 Slutsats 

Med hjälp av en pay-off-kalkyl har återbetalningstiden beräknats till 1 år vilket, med stöd i 

teorin, anses som en kort återbetalningstid. Personalreduceringen, för de anställda som 

hanterar tompall, visade sig bli den största besparingen om en investering genomförs. Genom 
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analys visade det sig även att 2,83 manår kan sparas in per år som ett resultat av att installera 

stålprofiler och därmed eliminering av ompallningen.  
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7 Avslutande kapitel  

7.1 Slutsats 

Baserat på analyserna över respektive av studiens fyra frågeställningar kan det fastställas att 

elva olika slöserier i ställagegodsprocessen kan identifieras, i form av fyra kategorier; 

överarbete, väntan, transport samt onödiga förflyttningar. Genom analysering av slöserierna 

samt upprättande av ett fiskbensdiagram kunde grundorsaken till varför samtliga av de 

identifierade slöserierna uppstår identifieras. Det baseras på att alla slöserier har sin 

grundorsak i att en investering i stålprofiler inte genomförts och att ompallning måste ske till 

följd av detta. Vilket medför en stor elimineringpotential av slöserier vid en investering i 

stålprofiler. Med underlag från pay-off-kalkylens korta återbetalningstid på 1 år samt fördelar 

med att kunna eliminera slöserier i ställagegodsprocessen, ställer sig studien positivt till ett 

genomförande av investeringen. Det som kan ses som en nackdel är att det för personalen 

krävs en inlärningsperiod i det nya arbetssättet med stålprofiler vilket kräver att ledningen 

finns där som stöd i form av kunskap och tid. Slutligen, sett till alla faktorer, kan dock 

rekommendationen fastställas att ett införande av stålprofiler hade varit ett fördelaktigt beslut 

för Företag X.  

7.2 Praktiskt bidrag  

Studiens bidrag har främst varit av praktiska slag då den har fokuserat på Företag Xs 

investeringsbeslut och kalkyleringar har skett utifrån deras förutsättningar. Till Företag X 

bidrar denna studie till att en nulägesbeskrivning, i form av processkartläggning över 

ställagegodsprocessens in- och utleverans, tagits fram. Studien har även identifierat olika 

slöserier som sker i in- och utleveransen samt presenterat hur ställagegodsprocessen kan se ut 

efter att en investering i stålprofiler genomförts. Detta kan hjälpa Företag X i sitt fortsatta 

arbete att optimera processen och lägga resurser på värdeadderande aktiviteter. Studien har 

även presenterat en kalkyl med hjälp av pay-off-metoden som Företag X kan grunda sitt 

investeringsbeslut i ur ett ekonomiskt perspektiv. 



 
 

   82  

7.3 Teoretiskt bidrag 

Studien visar på en arbetsgång, i fyra steg, för att komma fram till om en investering i 

stålprofiler är ekonomiskt lönsam eller inte. På grund av detta skapar den även ett teoretiskt 

bidrag, då arbetsgången kan nyttjas av andra företag i samma sits för att se om en investering 

i stålprofiler är ekonomiskt lönsam.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning    

För framtida studie kring ämnet i att investera i stålprofiler eller ej ligger det i Företag Xs 

intresse att inkludera automatlagret och beräkna vilka ytterligare kostnader som krävs för att 

kunna genomföra investeringen i stålprofiler. Vidare kan forskningen utvecklas genom att 

identifiera slöserier i samtliga åtta kategorier, då studien endast kategoriserat slöserier i fyra 

av de åtta kategorierna. För att få mer information kring investeringen kan fortsatt forskning 

även bedrivas genom att studera ett företag som idag har wellpapp-pallsorienterat lager och 

hur investeringen i  stålprofiler har påverkat deras processer och arbetssätt.   

7.5 Kritik till studien    

En kritik till studien är att endast ett investeringsalternativ har tagits i beaktning och att inte 

flera alternativ har ställts i parallellitet till varandra. En annan kritik till studien är att inte 

fältstudier på ett företag, som idag har stålprofiler installerat, gjorts då investeringen på så sätt 

kunnat värderas djupare och utifrån ett annat perspektiv. Författarna saknar även kunskap 

angående hur det nya arbetssättet påverkar medarbetarna och om det nya arbetssättet kommer 

ha en inlärningstid eller om processen att ställa in pallarna i ställaget kommer vara mer 

tidskrävande. Därför har fokus i studien lagts på de ekonomiska fördelarna som investeringen 

ger samt identifiera de slöserier som kan undvikas om investeringen genomförs. Resultatet av 

studien kan användas som underlag i ett investeringsbeslut samt identifieringen av slöserierna 

kan vara ett verktyg för att kunna eliminera slöserier i ställagegodsprocessen. 

7.6 Studiens etiska övervägande och kvalitetskriterier    

Författarna för studien har tagit hänsyn till etiska övervägande genom att alla som involverats 

i Företag X har informerats om studiens syfte. Vid intervjuer och tidsstudier har samtliga 

deltagare blivit informerade att de är anonyma samt att reflektioner inte kommer göras på 
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individnivå, detta för att uppnå anonymitetskravet. För att uppnå nyttjandekravet har all 

information som författarna fått tillgång till enbart används i studiens syfte. 

  

Handledarna på Företag X har även haft möjlighet att bekräfta den information som 

författarna fått tagit del av samt använt i arbetet. Uppsatsen har även lästs av handledare på 

Linnéuniversitetet som kommit med feedback för att upprätthålla både validitet samt 

reliabilitet. För att ytterligare styrka reliabiliteten samt upprätthålla begreppsvaliditeten har 

många olika källor används både teoretiska och empiriska. 
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Empiriska källor 

Processutvecklare 1, 2018-03-07. Intervju med Processutvecklare 1 på Företag X.  

Elofsson, Malin., Nygren, Jane., Bjerhag, Linnea den 7:e mars, Växjö. 

 

Processutvecklare 1 & 2, 2018-03-26 & 2018-04-06. Intervju och processkartläggning med 

Processutvecklare 1 & 2 på Företag X. Elofsson, Malin., Nygren, Jane., Bjerhag, Linnea den 

26:e mars, Växjö.  

 

Förare 1, Område: Lossning. 2018-03-26. Intervju. på Företag X. Elofsson, Malin., Nygren, 

Jane., Bjerhag, Linnea den 26:e mars, Växjö. 

 

Förare 2, Område: Lastning. 2018-03-26. Intervju. på Företag X. Elofsson, Malin., Nygren, 

Jane., Bjerhag, Linnea den 26:e mars, Växjö. 
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Förare 3, Område: Multicykel IN & UT. 2018-03-26. Intervju. på Företag X. Elofsson, 

Malin., Nygren, Jane., Bjerhag, Linnea den 26:e mars, Växjö. 

 

Förare 4, Område: Lossning. 2018-04-06. Intervju. på Företag X. Elofsson, Malin., Nygren, 

Jane., Bjerhag, Linnea den 6:e april, Växjö. 

 

Förare 5, Område: Lastning. 2018-04-06. Intervju. på Företag X. Elofsson, Malin., Nygren, 

Jane., Bjerhag, Linnea den 6:e april, Växjö. 

 

Illustrationer 

Figur 1: Ompallad wellpapp-pall på en träpall, Företag X. 

 

Figur 2: Wellpapp-pall placerad direkt på en stålprofil, Företag X. 

 

Figur 3: Stålprofiler, Företag X. 

 

Figur 4: Studiens disposition, (Egen illustration). 

 

Figur 5: Uppbyggnad av metodkapitlet, (Egen illustration). 

 

Figur 6: Sammanfattning av de personer som intervjuades i studien, (Egen illustration). 

 

Figur 7: Sammanfattning av metodkapitlet, (Egen illustration). 

 

Figur 8: Uppbyggnad av kapitel 3 - ställagegodsprocessen, (Egen illustration).   

 

Figur 9: Inleveransprocessens aktiviteter och delaktiviteter på ett distributionscenter, (Egen 

illustration med inspiration från Vieira et al., 2017). 

 

Figur 10: Utleveransprocessens aktiviteter och delaktiviteter på ett distributionscenter, (Egen 

illustration med inspiration från Vieira et al., 2017). 
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Figur 11: Symboler enligt ANSI-standarden vid processkartläggning, (Egen illustration med 

inspiration från Rentzhog, 1998). 

 

Figur 12: Processkartläggning av ställagegodsprocessen, 2018-03-26 på Företag X, (Egen 

illustration). 

 

Figur 13: Uppbyggnad av kapitel 4 - identifiering av slöserier i ställagegodsprocessen, (Egen 
illustration). 
 

Figur 14: Processkartläggning av ställagegodsprocessen inklusive slöserier, 2018-03-26 på 

Företag X, (Egen illustration). 

 

Figur 15: Identifierade slöserier i ställagegodsprocessen, (Egen illustration). 

 

Figur 16: Uppbyggnad av kapitel 5 - grundorsak till de identifierade slöserierna, (Egen 

illustration). 

 

Figur 17: Fiskbensdiagram, Olhager (2013), sida 469. 

 

Figur 18: Kategoriindelning av de identifierade slöserierna, (Egen illustration). 

 

Figur 19: Fiskbensdiagram över grundproblemet överarbete, (Egen illustration). 

 

Figur 20: Fiskbensdiagram över grundproblemet väntan, (Egen illustration). 

 

Figur 21: Fiskbensdiagram över grundproblemet transport, (Egen illustration). 

 

Figur 22: Fiskbensdiagram över grundproblemet onödiga förflyttningar, (Egen illustration). 

 

Figur 23: Processkartläggning av ställagegodsprocessen efter eliminering av slöserier, 2018-

03-26 på Företag X, (Egen illustration). 

 

Figur 24: Uppbyggnad av kapitel 6 - återbetalningstid vid en investering i stålprofiler, (Egen 

illustration).  
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Figur 25: Tabell över data som ingår i kalkylen, (Egen illustration). 

 

Figur 26: Mall över upprättandet av pay-off-kalkylen, (Egen illustration).  

 

Figur 27: Processkartläggning med markering över vilka aktiviteter som klockats, (Egen 

illustration). 

 

Figur 28: Tabell över tidsstudien i de olika sekvenserna, (Egen illustration). 

 

Figur 29: Tabell över data som erhållits av Företag X, (Egen illustration). 

 

Figur 30: Tabell över total- och snittider, (Egen illustration). 

 

Figur 31: Tidsbesparing för ställagegodsprocessen, (Egen illustration). 

 

Figur 32: Kalkyl enligt pay-off-metoden, (Egen illustration). 
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Bilagor 

Bilaga 1: Pay-off-kalkyl (Excel-fil)  

 


