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Förord 

 

Ett stort tack ska riktas till Volvo Construction Equipment i Braås som gjort denna 

uppsatsen möjlig. Ett särskilt tack ska riktas till Cecilia Ekstrand, logistikingenjör, Carl 

Sigfridsson, godsmottagningschef och alla respondenter som har tagit sig tid att delta i 

intervjuer, observationer, fokusgrupp och kvalitetscirklar. Det har varit en förmån att få 

testa sina teoretiska kunskaper som har erhållits under studietiden i en praktisk 

verklighet och i synnerhet i ett globalt och intressant företag som Volvo Construction 

Equipment. Genom ert visade intresse och engagemang har möjligheten funnits att göra 

denna uppsatsen mer djupgående, både teoretiskt och empiriskt.  

 

Till sist ska ett tack riktas till opponenterna som har bidragit med värdefull kritik samt 

handledare Åsa Gustavsson och examinator Helena Forslund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________  __________________ 

 
Christian Sjöström   Joel Cederberg  

 

 



  
 

 
ii 

 

Sammanfattning 

 

Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogramet, 4FE05E, VT14 

 

Författare: Christian Sjöström och Joel Cederberg 

 

Handledare: Linnéuniversitetet: Åsa Gustavsson 

                       VCE i Braås: Cecilia Ekstrand och Carl Sigfridsson  

 

Examinator: Helena Forslund 

 

Titel: En studie om kvalitetsbrister samt förslag till förbättring av 

godshanteringsprocessen på VCE i Braås 

 

Bakgrund: Företag har skiftat fokus från priskonkurrens till fokus på kvalitet och 

leveransförmåga. Kvalitet är en nyckelfaktor för att kunna tillfredsställa kunden, skapa 

lönsamhet i företaget och skapa ekonomisk tillväxt. Om processer som finns för att 

tillfredställa kunden innehåller kvalitetsbrister orsakar det problem för hela företaget. 

Det är av vikt att effektivisera processerna som finns i företag genom verktyg som 

processkartläggning för att motverka kvalitetsbristerna.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att, genom en kartläggning av godshanteringsprocessen 

från godsregistreringen till intern kund, identifiera kvalitetsbrister samt orsaker till dessa 

i processen samt föreslå åtgärder för minimering av dessa kvalitetsbrister. 

 

Metod: Studien är deduktiv och följer ett positivistiskt synsätt och empiri har samlats in 

genom en kvalitativ fallstudie där observationer, ostrukturerade och semi-strukturerade 

intervjuer har använts. Den teoretiska datainsamlingen har gjorts genom databaser och 

litteratur från Linnéuniversitetes universitetsbibliotek. Urvalsmetodiken som har 

använts följer bekvämlighetsurval och genom det även ett snöbollsurval.   

 

Slutsatser: Godshanteringsprocessen har kartlaggts från godsregistreringen till intern 

kund och har delats upp i tre olika processkartor för att minska komplexiteten. 

Kvalitetsbrister har identifierats genom hela godshanteringsprocessen och dessa kan 

observeras genom tabeller och i processkartorna. Förbättringsförslag av både icke-

teknisk och teknisk art har föreslagits för att minimera kvalitetsbristerna.  
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Abstract 

 

Course: Degree project in logistics, 4FE05E, spring 2014 

 

Author: Joel Cederberg och Christian Sjöström 

 

Tutor: Linnaeus University: Åsa Gustavsson 

            VCE Braås: Cecilia Ekstrand och Carl Sigfridsson 

 

Examiner: Helena Forslund 

 

Title: A study of quality deficiencies and suggestions of how to improve the handling 

process at VCE Braås. 

 

Background: Companies have changed focus from price competition to focus on 

quality and delivery performance. Quality is a key factor in order to satisfy the customer 

and generate profitability and create economic growth. If processes contains quality 

deficiencies  it could cause problems for the entire companya and it is therefore 

important to make the processes more effective in order to prevent quality deficiencies 

by using different tools, for example process mapping. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to map the handling process from goods 

registration to internal customer and identify quality deficiencies in the process and to 

propose suggestions to minimize quality deficiencies. 

 

Method: The study is deductive and follows a positivistic approach and empirical data 

were collected through a qualitative case study where observations, unstructured and 

semi-structured interviews were used. The theoretical data has been collected through 

databases and literature from Linneaus University Library. The samples used were 

samples through convenience and snowball sampling. 

 

Conclusions: The handling process has been mapped from goods registration to internal 

customer and have been divided into three different process maps to reduce complexity. 

Quality deficiencys have been identified throughout the handling process and can be 

seen through charts and in processmaps. Suggestions for improvement of both non-

technical and technical nature have been proposed to minimize these. 
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1 Inledningskapitel 
Kapitlet behandlar företagspresentation om AB Volvo i allmänhet och Volvo CE i Braås 

i synnerhet samt bakgrunden till upplevda problem. Vidare följer diskussion kring de 

problem som Volvo CE i Braås upplever och slutligen behandlar kapitlet syftet med 

rapporten.  

 

1.1 Företagspresentation 
AB Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, båtmotorer och 

anläggningsmakiner. Koncernen är uppdelad i fyra segment som alla behandlar 

produktion, distribution och försäljning och dessa segment är lastbilar,  

anläggningsmaskiner, bussar, båtmotorer samt tjänster för finans och affärssupport. AB 

Volvos totala omsättning 2013 var cirka 273 miljarder kronor medan Volvo 

Construction Equipments (VCE) omsättning var 53 miljarder kronor. (Volvo 

Construction Equipment, PowerPointunderlag, 2013; www.volvo.com) 

 

VCE utgör en betydande del av AB Volvo och deras huvudsakliga verksamhet är att 

utveckla, tillverka och marknadsföra maskiner för anläggningsproduktion. I deras 

produktsortiment ingår bland annat hjullastare, grävmaskiner, ramstyrda dumprar och 

asfaltläggare, dessa anläggningsmaskiner är ledande på många av världens marknader. 

VCE:s mål är, utöver att erbjuda ett brett utbud av produkter, att erbjuda en effektiv och 

heltäckande service samt kringlösningar i form av finansiering, reservdelshantering och 

uthyrning. (Volvo Construction Equipment, PowerPointunderlag, 2013) Nedan följer en 

bild som visar inom vilka världsdelar samt länder VCE’s produkter produceras: 
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Figur 1: Karta över VCEs produktionsenheter 

 

VCE i Braås är lokaliserat ungefär tre mil utanför Växjö och är en av världens största 

aktörer vid tillverkning av ramstyrda dumprar. Dessa fordon är utvecklade av VCE för 

transporter av stora materialvolymer i svårframkomlig terräng och i Braås ligger både 

enheten för produktutveckling samt tillverkning av dumprar. Tillverkningen består 

bland annat av plåtbearbetning, komponentsvetsning, maskinbearbetning, blästring och 

måleri och processerna har en hög automatiseringsgrad. Både tillverkningen och 

monteringen är uppbyggda enligt leanprinciper och logistikfunktionen stödjer 

produktionsprocessen genom hela flödet med material. Totalt jobbar cirka 1000 

medarbetare på VCE i Braås och företaget har kunder i över 150 länder. 

(http://volvosteget.se) Enligt Lördal, HR, (140331) ser fördelningen över anställda i den 

operativa delen ut som följer: I tillverkningen jobbar 165 personer, i monteringen jobbar 

199 personer medan det i materiallagret arbetar 45 personer och i godsmottagningen 

arbetar 36 personer.   

 

http://volvosteget.se/
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Nedan följer en bild som åskådliggör VCE i Braås fabrikslayout. Den blå sektionen 

representerar egentillverkning av material, den gröna sektionen representerar 

godsmottagning och materiallager medan den gula sektionen representerar montering av 

ramstyrda dumprar. Uppsatsens fokusområden syns i den svarta cirkeln och enligt 

Ekstrand, Logistikingenjör (131212) benämns tillverkningen, monteringen samt 

kvalitetskontrollen som interna kunder. Hädanefter benämns VCE i Braås som VCE.  

 

Figur 2: Fabrikslayout över VCE i Braås 

 

1.2 Bakgrund 

På dagens konkurrensutsatta marknad räcker det inte att hålla låga priser utan företag 

måste också vara bra på kvalitet och leveransförmåga vilket innebär att företag måste 

producera högkvalitativa produkter på ett effektivt sätt och samtidigt hålla nere 

kostnader (Olhager, 2013). Lagerfunktionen i företag syftar till att hitta den mest 

optimala metoden för att lagret ska fungera på ett effektivt sätt. (Rumyantsev och 

Netessine, 2007) Enligt Hamberg och Verriet (2012) kan flertalet processer urskiljas i 

lagerfunktionen, två av dessa är påfyllnadsprocessen och lagringsprocessen. 

Påfyllnadsprocessen inkluderar ankommande gods från leverantör men även 

förberedelse i form av ompackning till korrekt lagringsemballage. Efter det startar 

lagringsprocessen som innebär att gods placeras på rätt lagringsplats till dess att det 

efterfrågas. (Hamberg och Verriet, 2012). På senare tid har företag visat större intresse 

för att förnya och förbättra dessa processer.  
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Detta beror till stor del på viljan att minimera kvalitetsbrister som kan uppstå vid 

påfyllnadssprocessen och lagringsprocessen samt att bättre kunna utnyttja övriga 

processer i företaget, exempelvis montering eller tillverkning. (Chung, 2011; Hill, 2005) 

Enligt Hill (2005) är den vanligaste typen av lager processrelaterat lager där det 

processrelaterade lagret behandlar gods som ska ingå i en framtida process, exempelvis 

delar i en maskin som senare ska säljas vidare till slutkund. (Hill, 2005) Denna process 

är komplex och för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden är den av betydelse för 

företag (Wallin et al, 2006). 

 

Godshantering är en väsentlig del i tillverkande företag då det krävs ett godsflöde för att 

kunna förädla produkter. Godsflödets utsträckning beror på graden av förädling, vilken 

typ av produkt som tillverkas men även vilken strategi företaget använder sig av 

gällande lagerhållning. Ju högre grad av godshantering desto fler transaktioner behövs 

göras vilket medför en större risk för att fel uppstår. (Brooks och Wilson, 2007; Wil, 

2004; Sheldon, 2004) När transaktioner av material och information sker är det viktigt 

att den är korrekt och lätt att förstå för att undvika missuppfattningar, detta medför att 

kvaliteten på informationen i transaktionen måste vara av hög standard. (Persson, 2002) 

Detta styrks även av Forslund (2007) som skriver att en central del av företags fokus 

borde vara att stärka kvaliteten på både godsflödet och informationsflödet i 

verksamheten. Godshantering inbegriper hela flödet från producent till slutlig kund och 

det berör såväl fysiska som administrativa aktiviteter. (Storhagen, 2011) Då 

godshanteringen berör hela flödeskedjan har det en stor påverkan på den slutliga 

kostnaden för en produkt och tonvikten ligger på planering samt kontroll av flödet. 

(Tersine, 1994)  

 

Kvalitet är en nyckelfaktor för att tillfredsställa kunder, skapa lönsamhet i företag och 

generera ekonomisk tillväxt inom länder, men har under de senaste 20 till 30 åren varit 

ett av de största problemen företagen har upplevt. Den ökade konkurrensen på 

marknader har gjort att kvalitet har blivit en konkurrensfördel men även en nyckelfaktor 

för att lyckas på marknaden och detta är särskilt viktigt för tillverkande företag. (Golder 

et al, 2012; Battini et al 2010 ) 
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Kvalitetsbrister inträffar när en process avviker från de tidigare fastställda kraven av 

företagets kunder eller om processen påverkas av ett fel som i sin tur påverkar dess 

nyttjande. Kvalitetsbrister kan upptäckas av personal som tillhör det egna företaget och 

de kallas då för interna kvalitetsbrister men de kan också upptäckas av företagets kunder 

vilket kännetecknar externa kvalitetsbrister. (Sandholm, 2001; Sörqvist, 1998; Juran och 

Blanton Godfrey, 1998) Avvikelser kan också ske i form av bristande kvalitet i 

transaktioner av information då en enhet i företaget misslyckas att möta krav som ställts 

av en intern kund vilket således orsakar kvalitetsbrister. (Bergman & Klefsjö, 2012; 

Juran & Blanton Godfrey, 1998; Pfeifer, 2002)   

     

Enligt Juran & Blanton Godfrey (1998) är det vanligt med kvalitetsbrister i form av 

avvikelser eller ineffektivitet i processerna och det är viktigt att använda sig av verktyg 

som identifierar dessa kvalitetsbrister vilket senare kan möjliggöra en eliminering av 

dem. Processkartläggning är en vanligt förekommande metod för att skapa synlighet i 

verksamheten och påvisa kvalitetsbrister i olika processer inom organisationen. Denna 

kartläggning klargör ansvarsfördelningen samt fel och brister i den aktuella processen 

för att lättare kunna korrigera dessa. (Rother & Shook, 2004) Processkartläggning ökar 

också förståelsen för hur viktig kommunikationen mellan olika enheter är för att uppnå 

företagets mål. (Singh och Sharma, 2009)  

 

1.3 Problemdiskussion 

Företag verkar idag på marknader som kännetecknas av globalisering vilket innebär att 

de måste konkurrera med ett större antal företag som ofta har liknande resurser och 

ambitioner. (Govil och Rasmi, 2013) Företag konkurrerar inte endast med ett 

konkurrenskraftigt pris utan produktkvalitet, leveransförmåga och flexibilitet är också 

viktiga i sammanhanget. Även en mer utbyggd styrning av den operativa verksamheten, 

som lager, är av stor vikt. (Olhager, 2013) Enligt Nahmias (2009) är de främsta 

fördelarna med lager att det är lättare för företag som lagerför en viss kvantitet av sitt 

gods att värja sig mot stokastisk efterfråga och problem vid försörjning samt att erhålla 

skalfördelar i form av beställning av större kvantiteter.  
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Hur ser godshanteringsprocessen ut från godsregistreringen till intern kund?  

För att ständigt åstadkomma kvalitetsförbättringar är det enligt Persson (2002) 

nödvändigt att kartlägga det nuvarande tillståndet där kartläggningen kan innefatta 

kvalitetsledningssystemet, processer eller produkter. Enligt Ekstrand (Logistikingenjör, 

131212) innebär dagens arbetssätt, vilket sker manuellt, risker gällande kvaliteten i 

transaktioner av gods och information mellan godsregistreringen och de interna 

kunderna som är tillverkningen och monteringen av dumprar men även 

kvalitetskontrollen. Transaktioner av gods, både fysiskt och i affärssystemet SAP, 

kommer hädanefter benämnas som godshanteringsprocessen. Ekstrand, 

(Logistikingenjör, 131212) nämner att gods förekommer på fel plats i lagret än vad som 

anges i SAP vilket leder till både onödig tidsåtgång och platsåtgång. Dessa problem 

belyser även Nahmias (2009) och Sutter (2013) som återkommande problem inom 

företags lager. För att få en tydligare inblick i problemet är en kartläggning utav 

godshanteringsprocessen nödvändigt för att på sikt kunna minimera kvalitetsbrister. Hur 

ser godshanteringsprocessen ut i nuläget på VCE? 

 

Vilka kvalitetsbrister återfinns i den nuvarande godshanteringsprocessen? 

Den felprocent i plockning som efterföljer bristerna i godshanteringsprocessen är en 

relativt låg siffra, men företag strävar åt att felprocenten ska vara noll och i branschen 

VCE bedriver sin verksamhet i medför även låg felprocent betydande kostnader. 

(Ekstrand, Logistikingenjör, 131212) Felprocenten är en följd av kvalitetsbrister och för 

att kunna minimera dessa måste orsakerna identifieras och enligt Persson (2002) är det 

brister i metoder, arbetssätt och processer som främst ska identifieras och åtgärdas. 

Vidare menar Juran och Blanton Godfrey (1998) att kvalitetsbrister resulterar i 

kostnader i godshanteringsprocessen mellan interna kunder vilket kan leda till icke 

schemalagda stopp i produktionen. Vilka kvalitetsbrister kan identifieras i verksamheten 

baserat på processkartorna? 

 

Av vilka orsaker uppstår kvalitetsbristerna och hur kan VCE minimera dessa i 

den nuvarande godshanteringsprocessen?  

Lenander, produktionstekniker, (140211) anser att en del anställda har utvecklat rutiner 

som de förhåller sig till trots att de inte alltid är de mest effektiva arbetssätten. Detta kan 

leda till att kvalitetsbrister inte åtgärdas eftersom det finns en ovilja till att ändra 

arbetssätt.  
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Enligt Juran och Blanton Godfrey (1998) är en kvalitetsbrist en process som blir 

inkorrekt utförd. Detta stödjer det Lenander, produktionstekniker, säger angående 

oviljan att förändra arbetsrutiner. Bergman och Klefsjö (2012) vidhåller att en 

processkartläggning endast fungerar som en indikator över kvalitetsbrister i processerna 

och inte minimerar eller åtgärdar dem och att det är av vikt att hitta alternativa 

arbetsmetoder som kan minimera dessa. Enligt Juran och Blanton Godfrey (1998) 

används Ishikawadiagram, även kallat orsaks och verkan-diagram för att hitta orsaken 

till de symptom som orsakas av kvalitetsbristerna.   

 

Enligt Johansson, gruppledare utplock, (140210) har åtgärder som ”kompiskollen” 

införts, vilket innebär att efter att någon har plockat gods till ett kit kontrollerar en 

kollega att rätt artiklar och mängd är plockat för att minska kvalitetsbristen. Kenstam, 

bristbevakare, (140407) menar att detta har förbättrat materialförsörjningen men alla 

som gör kompiskollen  är inte ordningsamma och tar den inte på tillräckligt stort allvar, 

vilket innebär att det fortfarande förekommer brister som kan orsaka produktionsstopp 

som enligt Ekstrand, Logistikingenjör (131212) kostar mellan 100.000 - 200.000 kronor 

i timmen.  För att undvika produktionsstopp som föranleds av materialbrist krävs det att 

godshanteringsprocessen mellan funktioner i företaget håller en god kvalitet och den är 

lätt att förstå och avläsa. Persson (2002) menar att kvaliteten i  godshanteringsprocessen 

är av stor vikt när det kommer till att höja värdet på företags interna processer. Hur kan 

VCE minimera identifierade kvalitetsbrister och hur ska de kunna kvalitetssäkra 

godshanteringsprocessen? 

 

 

1.4  Forskningsfrågor 

1. Hur ser godshanteringsprocessen ut från godsregistreringen till intern kund?  

2. Vilka kvalitetsbrister återfinns i den nuvarande godshanteringsprocessen? 

3. Av vilka orsaker uppstår kvalitetsbristerna och hur kan VCE minimera dessa i den 

nuvarande godshanteringsprocessen?  

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att, genom en kartläggning av godshanteringsprocessen från 

godsregistreringen till intern kund, identifiera kvalitetsbrister samt orsaker till dessa i 

processen samt föreslå åtgärder för minimering av dessa kvalitetsbrister. 
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1.6 Disposition 
 

 
           Figur 3: Översikt över disposition av uppsats  
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Tidsplan 2013/2014

V.50 V.4  V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23

Introduktion

Metodologi

Teoretisk referensram

Empiri

Analys

Slutsats

Bidrag och förslag på vidare forskning

Korrekturläsning och korrigering

Möten med VCE i Braås

Studiebesök

PM/Seminarium

Inlämning av uppsats

Redovisning/Slutseminarium

1.7 Tidsplan och hållpunkter 
 

Figur 4: Uppsatsens tidsplan 
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Tidsplan hållpunkter 2013/2014
V.50 12-dec Introduktionsmöte med Cecilia Ekstrand på VCE i Braås

V.4 21-jan PM 0, presentation av ideskiss inför examensarbetet.

V.5 27-jan Påbörjan av introduktionskapitletskapitlet, företagsbeskrivning och bakgrund

28-jan Fortsättning med introduktionskapitlet, problemdiskussion

29-jan Slutföra problemdiskussionen och börja med metodkapitlet

30-jan Ta fram förslag på arbetets vidare disposition

31-jan Korrekturläsning av introduktionskapitlet och göra förändringar

V.6 03-feb PM 1, presentation och opponering på introduktionskapitlet och metodskiss, förberedelse inför VCE

04-feb VCE i Braås, genomgång av inventeringsgemba, godsregistrering, flödet

06-feb VCE i Braås, genomgång av utegruppen, godsmottagning, utplock till linan, skytteln

07-feb VCE i Braås, genomgång av utplock kit, packning, packinstruktioner

V.7 10-feb VCE i Braås, genomgång av avvikelser, inventeringsavstämning, bristbevakning

11-feb VCE i Braås, genomgång av tekniska lösningar, sammanställning av insamlat material

12-feb Färdigställande av metodkapitel inför PM2

13-feb Påbörjan av teorikapitel, bestämma vilka teoriavsnitt som ska finnas med

14-feb PM 2, presentation av metodkapitel, fortsätta med teorikapitlet

V.8 17-feb Fortsätta med teorikapitlet

21-feb Möte med Cecilia Ekstrand på VCE i Braås. Diskussion av vad som åstadkommits. 

V.9 24-feb Fortsätta med teorikapitlet. 

V.10 03-mar Korrekturläsa, göra rättningar

04-mar Slutföra teorikapitlet, påbörja empirikapitel

05-mar Avstämningsmöte med Cecilia Ekstrand på VCE i Braås.  Påbörja kartläggning

V.11 10-mar Korrekturläsa teorikapitlet, med reservation för besök på VCE, fortsätta empirikapitel

11-mar PM 3, presentation av teorikapitel

12-mar Korrigera fel som uppkommit på PM 3

13-mar Korrigera fel som uppkommit på PM 3

14-mar Avstämningsmöte med Cecilia Ekstrand. Fortsätta med empirikapitel

V.12 17-mar Studiebesök på Scania i Oskarshamn

18-mar Fortsätta kartläggning och empirikapitel 

19-mar Handledning med Åsa Gustavsson, göra eventuella korrigeringar efter handledningen

20-mar Fortsätta kartläggning och empirikapitel 

21-mar Avstämningsmöte med Cecilia Ekstrand och fortsätta kartläggning och empirikapitel 

V.13 24-mar Fortsätta empirikapitel 

25-mar Fortsätta empirikapitel, eventuellt påbörja analys till fråga 1

26-mar Fortsätta empirikapitel, eventuellt påbörja analys till fråga 1 

27-mar Studiebesök på Staples i Växjö, fortsätta empirikapitel

28-mar Avstämningsmöte med Cecilia Ekstrand, slutföra empirikapitel

V.14 31-mar Fortsätta analys till fråga 1

01-apr Påbörja analys till fråga 2

02-apr Tema-dagen, fortsätta analys till fråga 2

03-apr Avstämningsmöte med Cecilia Ekstrand, slutföra analys till fråga 2

04-apr Insamla empiri till fråga 3

V.15 07-apr Insamla empiri till fråga 3

08-apr Korrekturläsa, göra korrigeringar

09-apr Inlämning till PM 4

10-apr Opponering inför PM 4

11-apr PM 4, presentation av empirikapitel

V.16 14-apr Avstämningsmöte med Cecilia Ekstrand, göra korrigeringar efter PM 4 

15-apr Sammanställa orsaks-verkandiagram

16-apr Förbereda kvalitetscirklar

18-apr Avstämningsmöte med Cecilia Ekstrand, fortsätta analyskapitel

V.17 22-apr Förbereda kvalitetscirklar

23-apr Studiebesök på Volvo Cars i Olofström

24-apr Genomföra kvalitetscirkel 1

25-apr Avstämningsmöte med Cecilia Ekstrand, analysera kvalitetscirklar

V.18 28-apr Analysera kvalitetscirklar

29-apr Analysera kvalitetscirklar

30-apr Genomföra kvalitetscirkel 2   

02-maj Göra empirisk analys

V.19 05-maj Analysera frågeställning 3

06-maj Analysera frågeställning 3

07-maj Påbörja slutsatskapitel

08-maj Fortsätta slutsatskapitel

09-maj Avstämningsmöte med Cecilia Ekstrand, slutföra slutsatskapitel

11-maj Sluthandledning med Åsa Gustavsson

V.20 16-maj Avstämningsmöte med Cecilia Ekstrand

V.21 20-maj Slutpresentation av examensarbete för VCE i Braås, kl.13.00

V.23 02-jun Slutpresentation av examensarbete

 
Figur 5: Hållpunkter under uppsatsen  
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2 Metodkapitel 
Kapitlet beskriver uppsatsens val och tillvägagångssätt vad gäller metod. Först beskrivs 

olika metodteoretiska ställningstaganden som följs av uppsatsens metodval och i slutet 

av metodkapitlet presenteras en metodvalssammanfattning. 

 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

När ett positivistiskt synsätt anammas innebär det att forskare föredrar att arbeta i en 

observerbar social verklighet där forskningen och dess resultat senare kan generaliseras 

till andra forskares resultat. Endast fenomen som kan observeras kan leda till trovärdig 

data. (Saunders et al, 2009; Sohlberg och Sohlberg, 2013) Saunders et al (2009) menar 

att en viktig aspekt med positivism är att forskaren ska se saker från ett externt 

perspektiv och inte en position där forskarens egna åsikter får påverka eller förändra 

forskningsobjektet. Hermeneutik är till skillnad från positivismens inriktning på 

kvantifierbar fakta mer inriktad på tolkning och förståelse. Forskaren sätter sin egen  

prägel genom att tolka material för att öka den egna förståelsen om det studerade 

objektet. (Sohlberg och Sohlberg, 2013; Bryman och Bell, 2013) 

 

Uppsatsen följer ett positivitstiskt synsätt då kunskapen som inhämtats i aktuell studie 

ska kunna återges på ett objektivt sätt. Ingen tolkning av teoretisk data eller empirisk 

data har gjorts utan har återgetts helt objektivt. Syftet med uppsatsen var att beskriva 

godshanteringsprocessens uteseende från godsregistrering till intern kund med hjälp av 

en processkartläggning och genom denna identifiera och ge förslag på hur 

kvalitetsbrister kan minimeras. Processkartor har skapats med hjälp av både teoretiska 

källor och empiriska källor och dessa visar hur godshanteringsprocessen ser ut från de 

olika perspektiven, fri från tolkningar och subjektiva åsikter.  

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns två uppfattningar om och hur teori förhåller sig till praktik, dessa är deduktiv 

och induktiv teori, där deduktion är det vanligaste angreppssättet bland forskare. Ett 

deduktivt angreppssätt innebär att forskaren utgår från befintlig teori för att skapa en 

hypotes som ligger till grund för den empiriska datainsamlingen. Induktiv teori däremot 

innebär att teorin är resultatet av det som framkommit i empirin. Kopplingen mellan 

teori och praktik är åt olika håll beroende på angreppssätt. (Bryman och Bell, 2013)   
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Ett deduktivt angreppssätt valdes för uppsatsen då teoretisk information inhämtats för 

att skapa och utveckla en hypotes som tillämpades på VCE. En del i syftet med 

uppsatsen var att, genom en processkartläggning, kartlägga den nuvarande 

godshanteringsprocessen hos VCE och underlaget till detta har hämtats från redan 

existerande teoretiska källor.  

 

2.3 Forskningsstrategi 
Beroende av studiens syfte görs val om en kvantitativ eller kvalitativ studie ska 

genomföras. En kvantitativ studie innefattar att information kan mätas och beräknas 

numeriskt medan kvalitativa studier syftar till att ge en djupare förståelse av det 

studerade objektet. Användning av matematiska modeller och tillämpning av enkäter 

som datainsamlingsmetod är mest lämpade i kvantitativa studier medan observationer 

och intervjuer främst görs vid kvalitativa studier. Detta medför att generalisering oftast 

förekommer vid kvantitativa studier. (Björklund och Paulsson, 2012)  En skillnad som 

kan urskiljas vid analys av data från de olika strategierna är att analys av kvantitativ 

data görs genom diagram och statistik medan kvalitativ data analyseras konceptuellt. 

(Saunders et al, 2009) Kritik som ofta riktas mot kvalitativ forskning är att 

undersökningarna är subjektiva och att de bygger på forskarens egna uppfattningar. 

Vidare kritik riktas mot möjligheten till replikation och studiens generaliserbarhet. 

Svårigheten med att replikera en kvalitativ studie beror på att de ofta är ostrukturerade 

och uppbyggda utefter forskarens egna preferenser. (Bryman och Bell, 2013)  

 

I enlighet med uppsatsens syfte har data om de olika enheterna i processen och hur de 

anställda arbetar insamlats genom observationer och intervjuer på VCE. Genom att först 

observera hur godshanteringsprocessen ser ut och senare göra intervjuer med anställda i 

processen har resulterat i att en kvalitativ forskningstrategi valts. Denna uppmanar 

forskare att använda sig av observationer samt intervjuer för att samla in data medan en 

kvantitativ forskningsstrategi mer inriktar sig på statistisk data i form av 

enkätundersökningar.  

 

2.4 Undersökningsdesign 

En fallstudie kan användas i många olika situationer för att bidra med kunskap om 

individer, organisationer eller fenomen. Genom att genomföra en fallstudie fokuserar 

forskaren på ett särskilt fenomen inom en social kontext, exempelvis en organisation 

eller ett företag, och går in på djupet i denna.  
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För att en fallstudie ska kunna genomföras är det av vikt att bestämma vad som ämnas 

undersökas. Det är även en fördel när forskningsfrågan som ska undersökas och 

besvaras utgår från hur något kan vara. Vidare är en fallstudie att föredra när direkta 

observationer och intervjuer ska genomföras i en verklig social kontext. (Yin, 2014) Det 

är vanligt att tillämpa kvalitativa metoder vid en fallstudiedesign, exempelvis intervjuer 

av både ostrukturerade och semi-strukturerade slag och detta är fördelaktigt då 

forskaren kan undvika att förlita sig på en enskild metod utan kan kombinera flera olika. 

Det råder dock oegentligheter vidare om en fallstudie är generaliserbar till andra studier 

då endast ett objekt djupgående studeras. (Bryman och Bell, 2013)  

 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga godshanteringsprocessen i sitt nuvarande 

utseende och ge förslag på åtgärder för hur de identifierade kvalitetsbristerna ska 

minimeras. Genom att diskutera de problem som är specifika för just VCE i uppsatsens 

inledning skapades en uppfattning för vad som krävdes för att komma fram till 

förbättringsförslag. VCE vill genomföra förbättringar av de kvalitetsbrister som orsakas 

i godshanteringsprocessen eftersom konsekvenserna är felplock och onödig tidsåtgång 

när material saknas som kan leda till stopp i produktion. På grund av detta ansågs en 

fallstudie lämpligast då ett djupare fokus krävdes för att få information om de problem 

som föreligger. Fallstudier är dessutom flexibla vilket möjliggjorde särskilda 

anpassningar till VCE i form av sekretesskrav och observationer under tiden de 

anställda arbetade.  

 

2.5 Forskningsetiska val 

Forskaren ska informera personer som berörs av den aktuella studien och om dolda 

föremål, exempelvis mikrofon, används vid intervjun är det av vikt att respondenten 

meddelas om detta. Personerna ska också tilldelas information om vad som ämnas ingå i 

undersökningen och hur informationen beskrivs i studien. (Bryman och Bell, 2013; 

ESRC, 2012) Yin (2007) menar också att det är viktigt att inte vilseleda 

intervjurespondenten genom att ställa ledande frågor som gynnar forskaren. 

 

Innan en intervju är det viktigt att personer som är föremål för dessa informeras om att 

intervjun exempelvis är frivillig, att den kan avslutas när som helst eller att inte alla 

frågor behöver besvaras. (Bryman och Bell, 2013; Bell, 2007)  
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Ibland kan kontrakt signeras vid speciella omständigheter, exempelvis om respondenten 

är minderårig och deltagandet behöver godkännas av föräldrar eller liknande. (Bryman 

och Bell, 2013)  

 

Med krav på konfidentialitet menas att intervjurespondenten inte ska kunna identifieras 

eller beskrivas på ett sätt som möjliggör en identifiering. Det är av yttersta vikt att rätten 

till konfidentialitet respekteras av den intervjuande parten då detta är en rättighet. (Bell, 

2007; ESRC, 2012) Uppgifter om personer som vill ha konfidentialitet ska förvaras på 

en plats där endast forskaren har tillgång till uppgifterna. (Bryman och Bell, 2013)  

 

Den information som samlas in under studiens genomförande får endast användas för 

studiens ändamål. Vidare är det meningen att information som samlas in under studiens 

genomförande endast används under denna tid och om informationen ska användas vid 

senare tillfälle bör denna uppdateras vid situationer där ändringar har inträffat. (Bryman 

och Bell, 2013; ESRC, 2012)  

 

De berörda respondenterna har informerats om att de är delaktiga i en uppsats som görs 

av studenter från Linneuniversitetet och respondenterna har informerats om uppsatsens 

syfte när de varit delaktiga i studien. Respondenternas svar har återgivits exakt som de 

gavs och inget rum för egentolkning har givits från forskarnas sida. Cecilia Ekstrand, 

Logistikingenjör, kontaktade deltagarna vid ett tidigare tillfälle för att informera dessa 

om deras deltagande i studien vilket gjorde dem upplysta om uppsatsens syfte. 

Deltagandet har varit frivilligt och inspelningsutrustning har endast använts med 

respondenternas tillåtelse vilket således uppfyllde kraven om information och samtycke. 

Respondenterna som har berörts av studien har hela tiden beskrivits med titel och namn 

men om anonymitet önskats har detta beviljats. Ett avtal har undertecknats med VCE 

om att särskilda data inte får skrivas i rapporten, exempelvis vissa siffror som rör 

monteringen och tillverkningen och Cecilia Ekstrand har frekvent granskat innehållet i 

uppsatsen, i synnerhet under empirigenomgången för att inte känsligt material ska 

läckas ut. Genom detta har kraven om både konfidentialitet och nyttjande upprätthållits.  
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2.6 Datainsamling 

Primärdata, som samlas in för den aktuella studients syfte, kan erhållas genom olika 

typer av intervjuer eller observationer. Den struktuerade intervjun går ut på att forskaren 

ställer frågor till intervjurespondenten utifrån ett i förväg fastställt frågeschema. Genom 

att göra detta har intervjurespondenterna samma förutsättningar att svara på frågorna 

och forskaren kan förvänta sig att respondenterna svarar på ett ungefärligt liknande sätt 

vilket senare underlättar jämförelse. Genom att ställa slutna frågor, som är vanligt vid 

struktuerade intervjuer, minskar också risken för varians i svaren för forskaren. 

(Björklund och Paulsson, 2012; Bryman och Bell, 2013) I semi-strukturerade intervjuer 

använder sig forskaren av teman snarare än specifika frågor men manus kan förekomma 

även här, dock i ett enklare utseende. Det finns heller ingen specifik ordningsföljd för 

frågorna vilket gör att intervjurespondenten har stor frihet att svara på frågorna. I den 

sista intervjumetodiken, den ostrukturerade intervjun, använder sig forskaren av 

anteckningar från minnet istället för mer strukturerade frågescheman. 

Intervjurespondenten ges utrymme att svara fritt på frågorna och forskaren reagerar 

endast på delar i intervjun som kan vara värda en följdfråga. De två sista 

intervjumetoderna anses vara väldigt flexibla i sitt utförande och vikten av intervjun bör 

läggas på att öka intervjurespondenternas förståelse för frågorna. (Bryman och Bell, 

2013) 

 

Observationer kan utföras på olika sätt, forskaren kan delta i situationen som ämnas 

undersökas, även kallad deltagande observation eller observera situationen utifrån vilket 

kallas för icke-deltagande observation. Forskaren kan använda hjälpmedel som 

mikrofoner, videokameror eller tidtagarur, antingen i hemlighet eller i respondenternas 

vetskap. (Björklund och Paulsson, 2012; Bryman och Bell, 2013) Syftet med en 

observation är att se hur de observerade individernas beteendemönster ser ut och hur det 

ändras vid olika situationer och det handlar om att samla in data för studiens syfte och 

verktyg som kan användas är frågeschema och detta liknar det som används vid en 

strukturerad intervju. Observationer av olika slag kan ske av händelser utomhus, på 

arbetsplatser som i en fabrik eller i ett klassrum och forskaren kan delta eller agera 

objektivt beroende på vilken typ av observation som genomförs. Att genomföra 

observationer tar tid och beroende på vilken observation som genomförs kan det också 

vara dyrt. (Bryman och Bell, 2013; Yin, 2007)  
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Att genomföra en fokusgrupp innebär att flera deltagare intervjuas i grupp samtidigt där 

möjlighet ges för de närvarande deltagarna att diskutera de frågor som ställs av 

intervjuaren gemensamt med varandra. Intervjuaren väljer ut deltagarna baserat på den 

kunskapen de har om de frågor som ställs av intervjuaren. (Bryman och Bell, 2013) 

Fördelen med fokusgrupper är att deltagarna kan lyfta fram de saker de tycker är viktiga 

i särskilda frågor och diskutera dessa inbördes. I en vanlig intervju kan 

intervjurespondenten ibland tydligt säga emot sig själv och ge felaktiga svar utan att 

intervjuaren vågar påpeka detta. I fokusgrupper undviks detta eftersom deltagarna 

argumenterar med och mot varandra. (Bryman och Bell, 2013)  

 

Sekundärdata kännetecknas av data som samlats in i annat syfte än för den aktuella 

studien. Det är data som andra forskare tagit fram och kan också vara data från böcker, 

tidskrifter eller olika databaser för att erhålla vetenskapliga källor. Det är viktigt att vara 

källkritisk eftersom information som erhålls från sekundärdata kan vara vinklat eller 

sakna vissa delar. (Björklund och Paulsson, 2012; Bryman och Bell, 2013) När en 

fallstudie genomförs är det bra om informationen kommer från olika källor. Både 

skriftliga källor som hämtats från dokument och tidskrifter och insamlad information 

från intervjuer eller observationer bör användas för att styrka reliabiliteten i fallstudien. 

Det är dessutom flexibelt att använda flera olika typer av källor. (Yin, 2007) 

 

Syftet med uppsatsen är att, genom en processkartläggning, kartlägga 

godshanteringsprocessen från godsregistreringen till intern kund på VCE och komma 

med förbättringsförslag för hur kvalitetsbrister kan minimeras och information har 

därför samlats in i enlighet med tidigare nämnt syfte. Genom att söka i elektroniska 

databaser som One Search, Emerald och Google Scholar har vetenskapliga artiklar 

erhållits som, tillsammans med litteratur från Universitetsbiblioteket på 

Linnéuniversitetet, har använts som underlag till teorikapitlet till varje forskningsfråga. 

Populära sökord som har använts vid sökning av material i elektroniska databaser var 

Process, Process mapping, Quality, Five Whys, Pick Chart, Ishikawa, Quality circles, 

och Material handling.   
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Empiri har samlats in genom ostrukturerade samt semi-strukturerade intervjuer med 

anställda som har kompetens om aktiviteter i godshanteringsprocessen, observation av 

den dagliga verksamheten på godsmottagningen och materiallagret på VCE samt genom 

fokusgrupper i syfte att skapa en diskussion om vilka kvalitetsbrister som ska 

prioriteras. Kvalitetsbristerna har identifierats genom att intervjua anställda om vad de 

upplever är kvalitetsbrister i godshanteringsprocessen och det är således de 

kvalitetsbristerna som har återgivits som identifierade. Till sist genomfördes 

kvalitetscirklar med syfte att föreslå och diskutera förbättringsförslag för att minimera 

identifierade kvalitetsbrister. Mestadels genomfördes ostrukturerade intervjuer eftersom 

det underlättade att ställa frågor utefter de arbetsuppgifter de anställda utförde och 

använda sig av teman beroende på vart i processen de anställda jobbade.  

Fokusgruppernas deltagare samt kvalitetscirklarnas deltagare valdes ut specifikt 

beroende på vilka arbetsuppgifter de hade då det var viktigt att de hade kunskap om de 

diskuterade områdena inom godshanteringsprocessen. Observationerna som utfördes 

benämns som icke-deltagande observation eftersom de anställdas sätt att arbeta 

studerades helt från ett objektivt perspektiv. Både det teoretiska och det empiriska 

materialet kommer från flera källor vilket är standard när en fallstudie genomförs. Detta 

minskar också risken att informationen blir skev och vinklad och stärker studiens 

reliabilitet.   

 

Figur 6: Uppsatsens datainsamlingsmetoder 
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2.7 Urval av respondenter 

Varje studie kräver ett urval för att få fram ett stickprov till sin undersökning då det 

oftast är en omöjlighet att få respons från den totala populationen och val av 

urvalsteknik beror på syftet med studien. (Bell, 2007; Bryman och Bell, 2013) 

Sannolikhetsurval innebär att urvalet görs slumpmässigt vilket medför att alla i 

populationen har lika chans att bli vald. Denna urvalsmetod anses ge ett representativt 

urval och kan med hög säkerhet generaliseras. I ett icke-sannolikhetsurval  däremot ges 

inte alla i populationen lika chans att bli vald utan vissa enheter har större chans att 

komma med i urvalet vilket gör att generalisering inte är möjligt med ett icke-

sannolikhetsurval. Inom ämnesområdet ekonomi har bekvämlighetsurval en 

framträdande roll och det innebär att forskaren väljer respondenter som finns 

tillgängliga. Snöbollsurval kan sägas vara en sorts bekvämlighetsurval där forskaren 

genom respondenterna från bekvämlighetsurvalet erhåller nya respondenter som är 

relevanta för den fortsatta forskningen. Kvalitativa studier tillämpar oftast teoretiska 

urval medan kvantitativa studier föredrar statistiska urval. (Bryman och Bell, 2013)   

 

Eftersom studien är företagspecifik och ämnar genomföra en processkartläggning över 

godshanteringsprocessen på VCE samt komma med förbättringsförslag på hur 

kvalitetsbrister kan minimeras gjordes ett icke-sannolikhetsurval. Eftersom 

fokusområdena är godsmottagningen och materiallagret efterfrågades 

intervjurespondenter med kunskap om dessa specifika funktioner och därför passade ett 

icke-sannolikhetsurval bättre. En tredje anledning till användandet av tidigare nämnda 

urvalsmetod är att resultatet inte ska generaliseras till en större population då fokus 

ligger på VCE. Logistikingenjör Cecilia Ekstrand tillhandahöll en lista med 

intervjurespondenter som ansågs ha kompetens om studiens fokusområde och det är till 

stor del den listan som har använts. Således har ett bekvämlighetsurval genomförts. 

Vissa intervjurespondenter har intervjuats eller observerats på råd från andra 

intervjurespondenter för att få en ökad förståelse för godshanteringsprocessen vilket 

indikerar att ett snöbollsurval även har genomförts. Nedan visas tre figurer över 

uppsatsens urval av respondenter. Den första figuren redovisar vilka respondenter som 

har intervjuats och observerats till första forskningsfrågan som behandlar 

processkartläggning.  
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Den andra figuren representerar respondenter som intervjuades till forskningsfråga två 

som rör identifiering av kvalitetsbrister och den tredje figuren representerar 

respondenter som intervjuats för konstruerandet av Ishikawadiagram samt deltagande i 

kvalitetscirklar:  

 
Figur 7: Urval respondenter till processkartläggning av godshanteringsprocessen 
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Figur 8: Urval respondenter till kvalitetsbrister  

 
Figur 9: Urval respondenter till ishikawadiagram och kvalitetscirklar 
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2.8 Analysmetod                                                                                                                                                      

Det är av vikt att veta vad som är syftet med den data som samlas in i en fallstudie men 

detta är också den svåraste aspekten med den. Detta på grund av att forskare helt enkelt 

inte har kunskap om hur data ska analyseras. Det finns endast ett fåtal regler och tips 

som kan delges en forskare på just detta område och detta gör utförandet än svårare. 

Analys av data sker oftast i flera olika steg när det kommer till en fallstudiedesign. Det 

är rekommenderat att ordna informationen på olika sätt och skapa en matris av 

kategorier och placera informationen i dessa kategorier med avseende på vilken 

information det är som ska analyseras för varje problemfråga. (Yin, 2007) Syftet med 

analysen är att utifrån den data som analyseras komma med förslag på hur 

kvalitetsbrister kan minimeras eller åtgärdas. En målsättning är att komma fram till 

vilka lösningar som har bäst potential för framtida användning. Genom att skapa en 

analysmodell kan data presenteras och utvärderas och se till att data är tillräcklig för att 

analysen ska kunna täcka in alla releventa delar. Förbättringsförslagen bör presenteras 

på ett tydligt och konsekvent sätt för att underlätta för läsaren. (Björklund och Paulsson, 

2012) 

 

Sammanlagt har fyra analyser genomförts, en var för de två första forskningsfrågorna 

och två analyser, en empirisk och en slutlig analys för den sista forskningsfrågan. Den 

första analysen behandlar processkartläggning över godshanteringsprocessen från 

godsregistreringen till intern kund på VCE. Den andra analysen behandlar 

kvalitetsbrister som upptäcktes och hur dessa kan grupperas och klassificieras och de 

två sista analyserna behandlar förbättringsförslag för att minimera kvalitetsbrister samt 

kvalitetssäkra godshanteringsprocessen. Forskningsfrågorna har analyserats utifrån det 

insamlade teoretiska och empiriska materialet och har därför analyserats på samma sätt 

vilket gör uppsatsen konsekvent och resonemangen lättare att följa. Teori om 

processkartläggning har använts i analysen för både forskningsfråga ett och två för att 

skapa mer tyngd i uppsatsens resonemang. Nedanstående modell visar hur det 

insamlade materialet har analyserats och vilka beståndsdelar som leder till varandra: 
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Figur 10: Uppsatsens analysmetod 
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2.9 Kvalitetskriterier 

Det är fyra begrepp som vanligtvis används vid bedömningen av en studies kvalitet: 

trovärdighet, tillförlitlighet, möjlighet att belägga slutsatser och pålitlighet gällande 

data. Dessa tillämpas även för fallstudier och de sammanfattas ofta i validitet och 

reliabilitet (Yin, 2007). Olika typer av validitet är begreppsvaliditet som kännetecknas 

av om huruvida ett begrepp verkligen kan vara ett mått på det begrepp som studien 

anses undersöka. Denna kan stärkas genom att använda flera empiriska källor eller låta 

nyckelrespondenter granska innehållet i studien. De andra två måtten på validitet är 

intern- och externvaliditet som behandlar huruvida en studies slutsats rymmer ett 

kausalt förhållande mellan två studerade objekt, det vill säga om ett studerat objekt 

orsakar det andra studerade objektet, och om studiens slutsats kan generaliseras till 

andra studier utöver den aktuella studien. Det är allmänt känt att det är svårt för en 

enskild studie att kunna generaliseras till andra studier.   

 

För att stärka den interna validiteten kan en mönsterjämförelse upprättas vilket går ut på 

att relatera olika informationsenheter till ett och samma fall från olika teoretiska källor. 

Det är svårt att generalisera en fallstudie till flera olika studier men det är möjligt att 

generalisera den till liknande studier eller teoretiska källor, vilket stärker den externa 

validiteten. Målet med reliabilitet är att säkertställa att en forskare som följer en annan 

forskares metoder och tillvägagångssätt vid skapandet av en studie ska komma fram till 

samma slutsats som den förstnämnde forskaren och syftet med reliabilitetskriteriet är att 

minimera fel i undersökningen. Reliabiliteten kan stärkas vid en fallstudie genom att 

låta en granskare frekvent läsa igenom studien för att se till att den är följsam i det 

avseende att andra forskare kan läsa den och lätt förstå hur slutsatsen kommer till. (Yin, 

2007; Bryman och Bell, 2013) 

 

Begreppsvaliditeten stärks genom att använda flera olika källor både gällande teorin och 

empirin. I det teoretiska avsnittet i uppsatsen används flera teoretiska källor för att 

stärka referensramen och för att minimera risken för att uppsatsen blir missvisande. För 

att få en god insikt och öka förståelsen för godshanteringsprocessen inom VCE används 

olika empiriska datainsamlingsmetoder, både intervju och observation. Uppsatsens 

handledare på fallföretaget, Cecilia Ekstrand läste frekvent uppsatsen för att kontrollera 

att den empiriska referensramen var korrekt återgiven och detta styrker 

begreppsvaliditeten. 
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 Respondenterna kan kontrollera att den empiriska informationen skrivits ned korrekt 

och kan åberopa ändringar om de önskar eller känner att det de sagt har återgivits på ett 

missvisande sätt och efter färdigställandet kan respondenterna ta del av uppsatsen.  

 

Vidare stärks den interna validiteten genom nyttjandet av multipla datakällor. Genom 

intervjuer med flera respondenter som arbetar inom eller med godshanteringsprocessen 

på VCE kan en korrekt bild av processen erhållas men också möjligheten att jämföra de 

olika empiriska källorna för att kunna verifiera och säkerställa jämförbarheten. Både 

intervjuer och observationer tillämpas och observationerna ger en tydligare bild av hur 

godshanteringsprocessen fungerar och ger en ökad insyn och förståelse för denna. Den 

interna validiteten ökar  också på grund av processkartan som görs genom fallstudien då 

en ny karta kan relateras till den äldre uppfattningen om flödet.  

 

Syftet är inte att generalisera resultatet i uppsatsen till andra studier utan resultatet som 

erhålls är exklusivt för VCE och ska kunna användas på andra processer i företaget. 

Genom ett tydligt metodval samt dokumentation över tillvägagångssättet i uppsatsen 

stärks reliabiliteten. Alla källor finns dokumenterade i referenslistan och kan användas 

vid senare tillfällen eller av andra forskare till andra studier. Uppsatsen granskas 

genomgående av både handledare från Linnéuniversitetet samt handledare från VCE för 

att stärka att innehållet i uppsatsen är konsekvent.  
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2.10 Metodsammanfattning 

 
Figur 11: Metodsammanfattning 
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3 Hur ser godshanteringsprocessen ut från 
godsmottagning till intern kund? 

 

Här behandlas den teoretiska referensramen, den insamlade empiriska informationen 

samt analys som är nödvändig för att besvara den första forskningsfrågan. Teorin berör 

definition av en process, processkartläggning generellt och hur en kartläggning kan 

genomföras samt dess syfte. Empirin skapar förståelse och ger information om 

godshanteringsprocessen och slutligen konstrueras tre processkartor över de lager som 

återfinns på VCE i den analytiska delen av kapitlet.   

 

 
Figur 12: Analysmetod kapitel 3 

 

3.1 Teori 

3.1.1 Definiera processer 

En process är en serie aktiviteter som transformerar värdet av inflöde till ett utflöde av 

högre värde (Anjard, 1996; Jacka och Keller, 2009; Paradiso och Cruickshank, 2007).  

Definitionen av en process är enligt Ljungberg och Larsson (2012) bred och därför är 

det av betydelse för företag att välja vilken definition de förhåller sig till. Detta för att 

definitionen fastställer hur företaget ser på processarbetet, hur de ska arbeta och hur de 

inte ska arbeta. Processer delas vanligen in i tre olika kategorier beroende på betydelse 

och karaktär. (Ljungberg och Larsson, 2012) 
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Huvudprocesser är verksamhetens mest betydande processer då de ses som företagets 

själ och de ger en bild av verksamheten och dess viktiga beståndsdelar. Huvudprocesser 

är väsentliga för att realisera affärsidén och tillsammans är de grunden för 

verksamheten. Om en huvudprocess skulle elimineras försvinner förmågan att uppfylla 

kundens behov. (Ljungberg och Larsson, 2012) 

 

Stödprocessers funktion är att möjliggöra för huvudprocesserna att fungera optimalt och 

de utvärderas efter vilken utsträckning de lyckas med detta. Antalet stödprocesser 

överstiger huvudprocesser vilket innebär att det är av betydelse att identifiera de mest 

kritiska då det är en omöjlighet att försöka förbättra alla. (Ljungberg och Larsson, 2012) 

 

Ledningsprocesser är processer som ska leda och utveckla verksamheten men det 

underprioriteras ofta. Denna typ av process är nödvändig för att styra huvud- och 

stödprocesserna och anledningen till underprioritering är ofta bristande kunskap för 

processer i allmänhet eller för att det inte finns några riktlinjer över hur processerna ska 

fungera. (Ljungberg och Larsson, 2012)     

 

Processers komplexitet varierar vilket innebär att förståelse för processen är av 

betydelse för att en fullständig analys gällande processens nytta ska kunna genomföras. 

Vid en sådan analys kategoriseras processens alla aktiviteter vilket innebär att den bryts 

ner för att urskilja de olika aktiviteterna, detta medför att analytikern kan studera 

processen i detalj. För att möjliggöra ännu mer detaljerade studier av processer kan 

nedbrytningen fortsätta så att aktiviteter bryts ner för att se processen i aktiviteterna. 

Genom detta kan analytikern säkerställa processens kvalitet och utvärdera om den tillför 

värde. (Jacka och Keller, 2009)  

 

Anledningen till att utvärdera processer och ständigt försöka förbättra dessa är på grund 

av att det är processer som producerar ett företags produkt eller tjänst. (Jacka och 

Keller, 2009) Välutvecklade processer är kritiska för att erhålla samt bevara 

konkurrensfördelar, dessutom är det genom processer företag uppnår sina mål och 

tillfredsställer kundens förväntningar.  
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Enligt Paradiso och Cruickshank (2007) och Anjard (1996) är ett företag så effektivt 

som processerna tillåter det att vara och en felaktig process kan förhindra en anställds 

prestation vilket inte bidrar till att varken erhålla eller bevara konkurrensfördelar. 

 

3.1.2 Processkartläggning 

Genom att använda sig av processkartor är det enklare att förklara hur en organisations 

olika delar hänger ihop med varandra. En processkartläggning synliggör aktiviteter som 

annars kan vara oklara med syftet att öka transperensen inom processen eller funktionen 

i organisationen. (Ljungberg och Larsson, 2012; Klotz et al, 2008; Paradiso och 

Cruickshank, 2007) Dagens organisationer är mer komplexa än tidigare och aktiviteter 

som förr kändes självklara och enkla har idag blivit anpassade för att reagera på 

återkommande förändringar inom organisationen. Det är ofta först i och med en 

kartläggning av organisationens processer som aktiviteter kan kopplas samman och 

relateras till olika funktioner och avdelningar i organisationen. (Ljungberg och Larsson, 

2012; Juran och Blanton Godfrey, 1998) Väldigt få individer inom organisationen har 

full förståelse för hur processen genom hela organisationen ser ut och hur deras 

handlande påverkar nästa individ i processen. (Ljungberg och Larsson, 2012; Jacka och 

Keller, 2009) Juran och Blanton Godfrey (1998) menar att det är av vikt att ledning och 

övriga anställda är överens om hur processen ser ut och hur den relaterar till övriga 

processer då det annars kan leda till att kunderna blir lidande i och med att deras krav 

inte framkommer i alla delar av processen (Ljungberg och Larsson, 2012). En 

processkartläggning möjliggör en gemensam syn på verksamheten, förståelse för vad 

som skapar värde för kunderna, styrning av processer och en förbättring av dem. 

(Ljungberg och Larsson, 2012; Heinrich et al, 2007)  

 

Enligt Jacka och Keller (2009), Heinrich et al (2007), Paradiso och Cruickshank (2007) 

och Ljungberg och Larsson (2012) består en processkarta utav två faser: 

 

Fas 1: Består av att definiera vilka processer som är aktuella för kartläggningen. 

Personen som ansvarar för kartans framställning måste veta vad de olika processerna 

går ut på och bör således samla in information från individer som arbetar och verkar i 

dessa processer. Denna fas anses vara förberedande för processkartläggningen. 
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Fas 2: Består av att börja konstruera ett underlag som senare ska bli processkartan. 

Genom att rita upp huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser erhålls en 

förståelse för vilka delar som finns i processen. Aktiviteter får också anges men dessa 

bör stödjas av data från individen som arbetar i processen alternativt ett dokument som 

förtydligar detta. När data samlas in tenderar aktiviteter som inte är viktiga för 

processen ingå när det istället är aktiviteter som adderar värde till input eller delar som 

orsakar problem som ska vara med.   

 

Ett vanligt förekommande misstag är att processkartan endast visas för ett fåtal berörda 

människor men för att undvika detta kan kartan sättas upp på en vägg för att fler 

människor ska kunna ta del av den. Genom att dölja processkartan för vissa människor 

skapas bristande engagemang och entusiasm för den men även för utvecklingen av 

processarbetet i sin helhet. Ju fler människor som får se kartan och delge sin syn på 

processen desto högre blir kvaliteten på kartan och det bidrar till att människor får en 

gemensam bild av hur nuläget ser ut. (Ljungberg och Larsson, 2012)  

 

Det är av vikt att ett större antal människor deltar i framställandet av processkartan då 

det minskar risken för att denna blir missvisande och inte kan bidra till 

utvecklingsarbetet. Genom att i grupp diskutera, delge kunskap och kontrollera kartan 

steg för steg kan företag säkerställa att processkartan är korrekt (Juran och Blanton 

Godfrey, 1998). Detta är av betydelse eftersom problem som utelämnas i kartan heller 

inte kan bli lösta. Detaljnivån på kartan är också av betydelse då den varken ska 

beskriva var eller hur aktiviteterna utförs då detta skulle försvåra arbetet vid olika 

kundkrav och sänka flexibiliteten. En processkarta ska även vara lätt att förstå för den 

som tittar på den, att beskriva alla objekt, resurser och information leder endast till att 

begrundaren förlorar förståelsen för vad som faktiskt är viktigt. (Ljungberg och Larsson, 

2012) 

 

Kartan ska vara simpel för att undvika missförstånd men även att figurerna i 

processkartan håller samma lätthanterliga nivå där boxarna är i samma storlek och att 

riktningarna markeras noggrant samt namnet på funktionerna i processen. När 

processkartan har börjat konstrueras eller närmar sig ett färdigt stadium är det viktigt att 

aktörerna och indiverna i processen får säga vad de tycker om utfallet och om deras 

arbetsuppgifter och funktioner har återgivits på ett korrekt sätt. (Pojaseck, 2005) 
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Det finns symboler som används när en processkarta ska konstrueras. Rektanglar 

används generellt för att visa en aktivitet i processen och dessa aktiviteter kan vara vad 

som helst som driver processen framåt, exempelvis maskinbearbetning, 

materialförflyttning eller montering. Pilar som är fyllda eller streckade representerar åt 

vilken riktning gods respektive information färdas. (Chaneski, 2000; Rother och Shook, 

2005) Symbolen som representerar beslut som bör fattas brukar ritas som diamanter. 

Information i diamanterna skrivs ut som frågor och dessa kan formuleras ungefär som 

”tillverka eller köpa?” eller ”skicka eller lagra?”. Om gods möter en viss 

kvalitetstandard triggas en process igång och ifall kvalitetstandarden inte möts startar en 

alternativ process, dessa två olika processer illustreras som två grenar som sticker ut 

från diamanten. Symbolen som representerar lagring etcetera ritas upp som en 

inverterad triangel medan symboler för dokumentutbyte ritas som ett dokument samt 

symbol för start och stopp ritas som en rund cirkel. (Chaneski, 2000)  Nedan visas en 

grafisk illustration över hur dessa symboler kan se ut samt deras innebörd:  
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Figur 13: Symboler i processkarta med inspiration från Chaneski (2000) och Rother och Shook (2005) 
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3.1.3 Insamling av data 

Paradiso och Cruickshank (2007) fastslår att data och information om aktiviteter som 

rör helheten i processen är en förutsättning för att en processkarta ska kunna 

konstrueras. Intervjuer med individer som arbetar i processen är viktig för att få kunskap 

om hur processerna fungerar och vart de många olika funktionerna leder för att sedan 

dokumentera detta. Genomförande av intervjuer ger de mest noggrana processkartorna 

eftersom personerna som intervjuas arbetar i processerna. (Keller och Jacka, 1999)  

 

3.1.4 Identifiera brister 

Ett  faktum är att processkartläggning är ett avgörande steg för att förbättra en process 

då den visar vart i processen som brister föreligger. Den visar vilken aktivitet som 

exempelvis är mest ineffektiv eller orsakar mest väntetid. (Paradiso och Cruickshank, 

2007) Klotz et al (2008) nämner att processkartläggning synliggör hela processen på ett 

lätthanterligt sätt samtidigt som den avslöjar var i processen de aktiviteter som kan 

anses vara svagheter befinner sig. Kommunikationen mellan individerna i processerna 

blir också tydligare när processen åskådliggörs grafiskt eftersom transparensen ökar och 

enheterna får information om hur deras agerande påverkar nästkommande process. 

(Klotz et al, 2008) När fel och brister har identifierats börjar arbetet med att förbättra 

processen och göra den mer effektiv. (Paradiso och Cruickshank, 2007) Genom att 

undersöka hur bristerna uppstår och varför, är det större chans att rätt åtgärder tillämpas. 

Åtgärder som kan kopplas direkt på problemet och lösa detta tenderar att kosta mindre 

än att försöka lösa problemen utan att veta vad rotorsaken är och således inte veta hur de 

ska angripas. (Hill, 2005) 

 

3.1.5 Processkartläggning genomförande 

Ljungberg och Larsson (2012) menar att det första som görs vid en processkartläggning 

är att definiera processerna. Vid konstruerandet av en processkarta är det, enligt 

Paradiso och Cruickshank (2007) viktigt att processens nuläge redovisas och inte hur 

den skulle kunna se ut när den är optimerad. Ett annat syfte med att kartlägga den 

nuvarande processen är att företag minimerar risken att förlora viktigt humankapital på 

grund av uppsägningar.  
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Detta eftersom deras arbetsuppgifter och kompetens kartläggs i processkartan vilket 

minskar kostnaden att träna upp ny personal från grunden. (Paradiso och Cruickshank 

(2007) För att öka objektiviteten i utförandet bör en utomstående aktör genomföra 

processkartläggningen. (Paradiso och Cruickshank, 2007; Klotz, 2007)  

 

3.1.6 Lagerhantering 

Lagerhantering spelar en central roll i organisationer och består i huvudsak av tre olika 

funktioner: informationsutbyte, hantering och lagring. Informationsutbytet är viktigt i 

det avseende att ha kontroll över godsflödet i organisationen. Typ av information som är 

intressant för personalen som administrerar godsflödet är vilken leverantör som har 

skickat godset, hur stora kvantiteter som har ankommit, priset på godset och vad det är 

för typ av gods. Det är normalt att använda datorer som stödjer olika 

lagerhanteringssystem för att underlätta administrationen av godsflödet som ankommer 

till organisationen och ett sådant lagerhanteringssystem som frekvent används av 

organisationer är SAP. (Grant, et al, 2006) 

 

Godset som kommer in till organisationen ska godsmottagas vilket är en aktivitet som 

ingår i hanteringen av godset. Innan godset mottags ska det kontrolleras med avseende 

på att kvantiteten är korrekt och att kvaliteten är god. Kvantiteten kontrolleras ofta mot 

medföljande fraktsedel medan kvaliteten kontrolleras på andra sätt, exempelvis genom 

stickprov men detta varierar beroende på vilka krav den köpande organisationen har 

(Grant, et al, 2006).  

 

När godset ankommit ska det lagras fram tills godset ska användas i organisationen. 

Lagringen kan ske både inomhus och utomhus beroende på vilken typ av material det 

rör sig om. Material med lågt värde, som är oprocesserat eller om risken för stöld är 

minimal kan med fördel placeras utomhus. (Grant, et al, 2006) 

 

3.1.7 Automatiserat lager 

Ett automatiserat lager är ett lager som med hjälp av en automatisk signal levererar ut en 

lagrad enhet utan mänsklig hjälp. Godset som hanteras av det automatiserade lagret är 

ofta pallar men kan bestå av andra godsenheter. Godsenheterna kan förvaras i ett 

ställage av antingen stål eller betong och dessa konstruktioner har alltid ett intilligande 

rullband eller glidbana där godsenheterna kan förflyttas fram mot utlastningspunkten.  
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Automatiserade lager byggs på höjden med ett litet gångutrymme med syftet att 

reducera lageryta. Detta tillämpas ofta med automatiserade lager som byggs upp kring 

staplingskranar och denna staplingskran är den som hanterar och förflyttar 

godsenheterna. När andra godsenheter än pall används kan det finnas intresse av att 

plocka från pall in i det automatiserade lagret. Det vanligaste sättet är då att transportera 

fram pallen till en plats där en plockare är placerad. Detta sker vanligen med hjälp av ett 

rullband. Ett automatiskt lager är en dyrbar investering som sällan lönar sig om inte 

godsflödet exempelvis är större än 100 pallar/timmen. De rörliga kostnaderna för lagret 

är däremot relativt låga eftersom lite personal är sysselsatt i lagret. (Lumsden, 2012) 

 

3.1.8 Paternosterlager 

Organisationer som hanterar små artiklar måste övergå till en lagerteknik som 

underlättar plockning med hjälp av dator. Paternosterlager förflyttar artiklarna vertikalt 

och datorn kommenderar fram rätt lagerfack till en plockare. Eftersom beställning sker 

via datorn ges förutsättningar för en mer rationell plockning. (Lumsden, 2012)  
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3.2 Empiri 
 

3.2.1 Godsregistrering 

Efter att en lastbil har anlänt till avlastningsplatsen kommer chauffören in till 

godsregistreringen och lämnar relevanta papper som frakt- och följesedlar, de kan 

anlända mellan 07:12 – 16:00, dessa papper skiljs åt beroende på om de är inhemska 

eller utländska och läggs i separata fack. De utländska åkerierna ska ha fler officiella 

stämplar på sina papper än vad de svenska åkerierna ska ha, vilket är en bidragande 

orsak till att de skiljs åt. En annan faktor som skiljer de inhemska leverantörerna åt från 

de utländska är antalet papper de ska ha med sig därifrån, de utländska åkerierna vill ha 

kopior på fraktsedlarna samt både underskrift och stämplar. De vill ha följesedeln 

tillbaka efter att fraktsedeln är påskriven men eftersom den är specificerad över vad som 

faktiskt har fraktats samt är en handling mellan leverantören och VCE ska denne således 

inte tillfalla fraktbolaget. Detta brukar inte uppskattas av chaufförerna, de är rädda för 

att något ska bli fel och inte få betalt. (Hansen, godsregistrerare, 140204) 

 

Ansvaret flyttas sedan över på truckföraren som samtidigt som lastbilen lossas ska 

räkna och se till att antal levererade kolli stämmer med fraktsedeln. Vad gäller större 

artiklar som axlar och hytter räknas godset en extra gång. När lasten är kontrollerad och 

räknad skriver truckföraren på fraktsedeln om det är en inhemsk chaufför. Är det 

däremot en utländsk chaufför ringer truckföraren in till godsregistreringen och talar om 

hur många kolli som har anlänt och därefter gör godsregistreringen en jämförelse med 

följesedeln och om den stämmer skriver godsregistreringen på fraktsedeln och stämplar 

denna med relevanta stämplar. Efter chauffören har lämnat ska frakt-och följesedlarna 

sorteras in i tidigare nämnda fack, inhemska, utländska och avsändare betalar. Idag 

registreras inte fraktsedlarna utan det slutade VCE med för ett antal år sedan, detta 

administreras centralt av Volvo i Göteborg. Om det beror på en högre tillit till 

transportbolagen är oklart, men principen inom Volvokoncernen är att lita på sina 

leverantörer. (Hansen, godsregistrerare, 140204) 

 

Ifall antalet kolli inte stämmer överrens med fraktsedeln räknas de en gång till och om 

det bekräftas att det är fel antal ändras detta på fraktsedeln. Det finns vissa utländska 

åkerier som frekvent levererar fel antal kolli och det är en vanesak att alltid kontrollera 

dessa en gång extra. (Hansen, godsregistrerare, 140204) 
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Godsregistreringens roll är att registrera i SAP att godset har ankommit till VCE men 

ibland gör godsregistreringen även godsmottagningen av ett antal artiklar då de ska 

lagerföras utanför fabriksbyggnaden, detta på grund av att artiklarna är för stora för att 

godsmottagas inomhus. Processen innebär att godsregistreringen räknar det levererade 

godset och kontrollerar att det stämmer överens med fraktsedel och följesedel. Denna 

process blir aktuell när det rör gods som inte är kollistyrt och ska lagerföras utomhus 

eller i tält. Exempel på sådant gods är motorer, hytter och axlar. (Hansen, 

godsregistrerare, 140206)  

 

Efter att följesedlarna har sorterats ska de registreras i SAP, vilket är det affärssystem 

som används av hela Volvokoncernen. Godset registreras in-plant, det vill säga när det 

registreras in-plant kan materialhanterarna vid godsmottagningen se det i sitt system och 

lägga in det i lager. (Hansen, godsregistrerare, 140204) 

 

3.2.2 Lossning av ankommande gods och flaggning av utegods   

Utegruppens ansvar är som ovan nämnt att lossa det ankommande godset samt räkna 

antal kolli och sedan antingen skriva på fraktsedel själva eller stämma av med 

godsregistreraren vid leverans från utländska chaufförer. Denna process görs på alla 

inkommande lastbilar förutom ”logistikbilen” som kommer från Volvo i Göteborg. Det 

som skiljer för ”logistikbilen” är att ingen räkning av kolli sker, detta för att det 

levererade kolliantalet är stort och för tidskrävande att räkna (Hermander, 

produktionsteknik avd. logistik 140206) 

 

Med nuvarande produktionstakt ankommer i snitt 3000 pallar i veckan till VCE som de 

anställda ska lossa och placera på tillfällig lagerplats tills dess att godsmottagningen kan 

ta emot godset. Den tillfälliga lagerplatsen är under tak utomhus och den fylls när 

produktionen är hög men i slutet av veckan har godsmottagningen oftast hunnit mottaga 

allt. Som nämnts ovan levereras även större komponenter, till exempel axlar och hyttar, 

som benämns utegods då det lagerförs utomhus i tält och ställningar. Det är dessa 

artiklar som godsregistreraren även gör godsmottagningen på och efter det kan 

truckföraren transportera godset till rätt lagerplats. Vid lossning av utegods lagerförs det 

tillfälligt ute vid lossningsplatsen till dess att truckföraren har tid att transportera det till 

korrekt lagerplats. Utegodset saknar ofta kollistyrning som innebär att varje kolli får ett 

unikt kollinummer och gör det lättare att se vilken ordning artiklarna ankommit. 
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Utegodset som saknar kollistyrning har fasta lagerplatser i tält ute på gården medan 

utegods som är kollistyrt lagras under tak på ett ställe som kallas slussen, i slussen 

används flytande lager. Kollistyrt utegods får en intern flagga med kollinummer, som 

fästs av truckföraren som lossar godset från lastbilen, när det lagerförs på den tillfälliga 

platsen. Gods från utetältet samt slussen transporteras först in till avemballeringen för 

att sedan transporteras vidare mot monteringen som beställt godset. Transaktionen i 

SAP följer det fysiska flödet av gods, alltså först från lagerplats till avemballering och 

sedan från avemballering till montering. (Hermander, produktionsteknik avd. logistik 

140206) 

 

3.2.3 Godsmottagning  

Efter att inkommande gods har registrerats som in-plant i SAP kör utetruckarna pallar 

med gods från utelagret till ett intilligande transportband, även kallat konveyerband, där 

pallarna lastas på.  

 

Figur 14: Transportband vid tillfällig lagerplats 

 

Denna process kan inte initieras förrän förarna i utetruckarna får upp en bekräftelse på 

sina datorer att godset är registrerat. Pallarna transporteras in till godsmottagningen där 

processen att ge godset en lagringsplats startar. Pallarna är vid leverans märkta med en 

odett, som är en standardiserad flagga som är framtagen av AB Volvo, där information 

om vilken leverantör godset kommer ifrån, vilken kvantitet som ingår, vikt, 

artikelnummer, leverantörsnummer och en beskrivning av artikeln. (Jakobsson, 

gruppledare godsmottagningen, 140206)  
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En vital del av godsmottagningsprocessen är delning av pallen som godset ligger i samt 

omflaggning till VCE:s interna flaggor. När pallen transporteras in till 

godsmottagningen skrivs artikelnummret in i SAP som sedan visar hur många kragar 

som ska delas från pallen. För att hinna med hela processen är det de anställda vid 

godsmottagningen som styr transportbandet och inte truckförarna som lastar på bandet.  

(Jakobsson, gruppledare, godsmottagning, 140206) Nedan ses en pall med tre kragar 

vars funktion är att pallen kan lastas med större volym.  

 

Figur 15: Pall med kragar 

En pall kan exempelvis ha två kragar från början men SAP visar att pallen, när den ska 

lagras, endast ska ha en krage. Detta visas då som K1 eller L1 i SAP som står för kort 

pall med en krage och lång pall med en krage. Nästa del av processen är att VCE:s 

interna flagga fästs på pallarna. Den interna flaggan som används är relativt lik odetten 

som leverantörerna skickar bortsett från att den interna flaggan visar vart i 

materiallagret godset ska ligga, högställslager, kranlager eller skyttellager. 

 

Figur 16: Jämförelse mellan ODETT till vänster och VCE:s interna flagga till höger 
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En annan skillnad är ett kollinummer som tillkommer för att underlätta identifikation, 

efter att pallen har flaggats om färdas den vidare på transportbandet som sedan delar sig 

i fem kortare transportband. Vilket transportband som pallen ska transporteras på styrs 

manuellt med ett reglage och faktorer som påverkar valet av transportband är pallens 

utseende samt om brist föreligger på det materialet som ligger i pallen, godsmottagaren 

får direkt information om att brist föreligger när den nya flaggan skrivs ut. 

Standardiserade pallar transporteras till bana ett till tre, pallar som är av icke-standard 

transporteras till bana fyra och bana fem är avsedd för pallar som ska packas om, vid 

brist väljs det band som har störst tillgänglighet. (Jakobsson, gruppledare 

godsmottagningen, 140206). 

 

Figur 17: Godsmottagningen med fem transportband 

Vid leverans av nya artiklar som inte använts tidigare eller levereras av en leverantör 

med bristande kvalitet på sina produkter görs utfallsprov för att kontrollera att artiklar 

håller den kvalitet och de krav som ställs från VCE:s sida. När pallarna lossats får de 

som ska på utfallssprov ytterligare en flagga som indikerar att de ska till 

kvalitetskontrollen (intern kund). När truckföraren förflyttar pallen från 

godsmottagningen till kvalitetskontrollen ska denne göra en transaktion i SAP vilket 

indikerar att godsets status ändras från ”In-stock” till ”QA” som är beteckningen för 

kvalitetskontrollen. När kvalitetskontrollen är genomförd gör anställda på den 

avdelningen en transaktion i SAP vilket ändrar godsets status ändras från ”QA” till den 

lagerplats anges på flaggan. Denna process gäller för samtliga lagerplatser, 

högställslager, kranlager och skyttellager. (Jakobsson, gruppledare godsmottagningen, 

140206) 



  
 

 
40 

 

3.2.4 Kvalitetskontroll 

Som nämnts ovan begär VCE att kvalitetskontroll ska genomföras på särskilda artiklar 

och kvalitetskontrollens uppgift är att göra mätningar för att undersöka om artiklarna 

följer de specifikationer som angivits av VCE. Om en artikel godkänns återförs den till  

lagerplats men om den underkänns finns två alternativ. Är godset kritiskt för montering 

eller tillverkning och kvalitetsbristen inte är allvarlig behålls det men är det inte det 

avlägsnas godset från SAP antingen genom att kassera godset eller genom att skicka 

tillbaka det till leverantören. (Carl Sigfridsson, Godsmottagningschef,  140328)   

 

3.2.5 Plock ur högställslager 

När omflaggning skett och pallarna transporterats till en bana får truckföraren ett 

uppdrag med information om pallen, exempelvis vilket kollinummer som pallen har, 

artikelnummer, vikt och hur mycket material som finns i pallen. De väljer själva vilken 

pall de ska ta om inte brist föreligger och denna har prioritering. Pallen körs sedan till 

en valfri hyllplats, det vill säga datorn genererar ingen hyllplats utan truckföraren väljer 

hyllplats utifrån olika faktorer, exempelvis pallens vikt, vilket innebär att tunga pallar 

placeras i botten på högställslagret, våning noll eller ett. En annan inofficiell indelning 

av högställslagret är att gods som ska till tillverkningen placeras närmast tillverkningen 

medan gods som ska till monteringen placeras närmast monteringen (Gustavsson, 

godsmottagare, 140321).  Innan godset placeras på hyllplasten knappar truckföraren 

först in vilken gång godset placeras i sedan på vilken lodrätt rad och sen till sist på 

vilken höjd. När pallen placerats på den plats truckföraren valt skrivs slutligen tre 

checksiffror in som är unika för just den hyllraden som valts. All denna information 

knappas in i truckens SAP-program på datorn, efter detta återupprepas processen. 

(Jakobsson, gruppledare godsmottagning, 140206)  

 

3.2.6 Plock ur kranlager 

Godsmottagningsprincipen är densamma som för högställslagret vilket innebär att det 

står angivet i datorn att godset ska till kranlagret. Kranlagret är ett automatiserat lager 

som förvarar SB, som är en förkortning för small box, samt plockar fram dem när de 

anställda på avdelningen gör en beställning i SAP.  
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Figur 18: Small box i olika storlekar 

När en pall med SB kommer in till godsmottagningen skrivs artikelnumret in i datorn 

som i sin tur hänvisar den till kranlagret. Flaggan skrivs ut men eftersom artikeln ska till 

kranlagret fästs den inte på pallen utan läggs löst i den. Efter att pallen transporterats ner 

på lämpligt transportband kör trucken den till ett separat transportband som angränsar 

till kranlagret istället för att köra den till högställslagret som hade varit fallet om 

artikeln ska lagerföras i en pall. Där kontrolleras flaggan och en ny flagga skrivs ut med 

ett kollinummer samt en streckkod som roboten i kranlagret kan läsa av. Denna klistras 

på och roboten tar därefter hand om SB och lagrar den på en hyllplats den valt själv, 

varje hyllplats kan ta två SB. Gods till kranlagret kan komma i andra förpackningar än 

SB men om detta är fallet packas dessa om till SB som roboten kan hantera. (Anita 

Andersson, godsmottagare, 140314) 

 

3.2.7 Plock ur skyttellager  

Godsmottagningsprincipen är densamma, det vill säga att när godset kommer från 

utelagret och in till godsmottagningen läses artikelnumret av och informationen i datorn 

förtäljer vart pallen ska. I det här fallet är det skyttellagret, som är en form av 

paternosterlager och är indelat i tre sektioner benämnda Z, U och S. Processen fortgår 

med att en flagga läggs löst i pallen och transporteras med truck till en tillfällig 

lagerplats i närheten av skyttellagret. Flaggan som skrevs ut när pallen godsmottogs 

beskriver vilken sektion samt hyllplats som artikeln ska förvaras på i skyttellagret. Varje 

sektion består av cirka 90 hyllor och någon indelning av artiklar i de olika sektionerna 

finns ej (Linnertz, utplock, 140327).  
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Processen för påfyllning av skyttellagret är att artiklarna hämtas från tillfällig lagerplats 

och förbereds för omplockning till en förpackning som kallas tvåbinge. På tvåbingarna 

finns samma information som på flaggan som läggs löst i pallen, det vill säga vart 

artikeln ska lagerföras, det innebär att artiklarna har specifika tvåbingar. När dessa 

tvåbingar har fyllts på knappar operatören vid skyttellagret in vilken sektion, vilket 

hyllnummer tvåbingen ska lagerföras på och hyllan hissas ner, sedan knappas en 

tresiffrig checksiffra in. (Olle Örtman, utplock, 140314) Checksiffran är unik för varje 

hylla och används som en säkerhet att artikeln ligger på rätt hylla i SAP. Skrivs en 

checksiffra in som inte överensstämmer med hyllnumret går inte kvitteringen i SAP 

igenom. (Ederfors, utplockare, 140328) Varje tvåbinge har ett unikt ID-nummer som är 

kopplat till en viss artikel där försörjningen till monteringen organiseras genom kanban. 

(Kenstam, bristbevakare, 140407) 

 

Det finns en hylla bredvid skyttellagret där artiklar med brist hanteras och läggs fram. 

När en leverans gällande exempelvis 200 skruvar inkommer och det är brist på 100 

skruvar läggs först 100 skruvar i bristlådan och körs ut till monteringslinan medan 

resterande 100 fylls på i skyttellagret. (Olle Örtman, utplock, 140314) 

 

3.2.8 Utplock  

Monteringen beställer godset genom att scanna artikelnumret på det gods som är på väg 

att ta slut vid respektive station. Efter att en beställning har gjorts får truckförarna ett 

uppdrag i datorn där information om vilken station som gjort beställningen samt vilken 

artikel de beställt men även på vilken plats de ska hämta artikeln, sedan kör de ut pallen. 

(Jakobsson, gruppledare godsmottagning, 140206) Vid situationer där monteringen gör 

en felbeställning och utplocket är på väg att leverera en pall förekommer det att 

truckföraren genomför transaktionen i SAP från högställslager till monteringen innan 

godset levereras. Det är en felaktig process och eftersom monteringen gjort en 

felbeställning vilket innebär att pallen ska transporteras tillbaka till högställslagret 

måste truckföraren reaktivera pallen och hitta en ny pallplats samt genomföra en 

transaktion som innebär att pallen åter finns i högställslagret enligt SAP. Om 

truckföraren istället genomför processen korrekt vilket innebär att transaktionen i SAP 

inte genomförs förrän godset är levererat kan pallen köras tillbaka till samma plats i 

högställslagret som tidigare, den tidigare platsen i högställslagret kan truckföraren se i 

sin dator. (Bengtsson, gruppledare packningen, 140403)  
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SB körs ut av en särskild truck där truckföraren samlar in tomma SB i monteringen och 

samtidigt scannar av de tomma boxarna och ett uppdrag skapas då i SAP och 

truckföraren knappar in vilka artiklar som roboten ska hämta. (Jakobsson, gruppledare 

godsmottagning, datum) Vid felbeställning av SB kör truckföraren tillbaka till 

kranlagret och roboten väljer valfri plats i lagret (Larsson, uplockare, 140403) 

 

Utplocksprocessen av artiklar från skyttellagret ser ungerfär ut som processen för SB, 

en truck hämtar tomma boxar i monteringen och kör ut dessa till skyttellagret, på 

boxarna sitter en flagga med artikelnummer och position i skyttellagret. Truckföraren 

knappar in vilken hylla som ska hissas ner och kan därefter fylla den tomma boxen igen 

för att sedan köra ut den till monteringen igen. Efter beställning av gods från 

skyttellagret gör utplockaren en transaktion till intern kund och transporterar materialet 

till förbrukningsplats. Skulle det visa sig att monteringen har gjort en felbeställning 

transporterar truckföraren tillbaka godset till skyttellagret och en transaktion genomförs 

till korrekt position i lagret. (Olle Örtman, utplock, 140314) 

 

3.2.9 Kitplock  

I kitplocket beställs artiklar från högställslagret, kranen eller skytteln och transporteras 

från dessa tre platser till kitplockets hyllor för kitning. Kitning görs med två olika 

metoder, antingen kitas artiklar i pallar vilket innebär att artiklar från olika pallar läggs i 

en pall med fack för olika artiklar som sedan ska förse monteringen, eller så kittas 

godset på vagnar som körs ut med ett tåg. Tåget består utav ett lok och fyra vagnar där 

varje vagn är avsedd för en specifik station i monteringen och kan enskilt kopplas av 

utan att vagnar bakom påverkas. Tåget har alltid förtur i fabriken då det följer 

monteringens takttid, det vill säga den tid varje monteringsstation har till förfogande att 

utföra sina arbetsuppgifter. När tåget lämnat av varje vagn vid respektive station tar det 

med sig tomma vagnar tillbaka till kitplocket där vagnarna sedan fylls på igen. 

(Johansson, Utplock av kit, gruppledare, 140207) 

 

Det finns två olika typer av kit, ett standardkit som alltid innehåller samma sorts 

artiklar, det kan vara slangar, rör eller kablar. Standardkitten innehåller komponenter till 

tre olika maskiner, alltså tre uppsättningar av varje artikel. Den andra typen av kit kallas 

utrustningskit och dessa är avsedda för en specifik maskin, alltså varierar de från modell 

till modell.  
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En särskild sekvenslista till dessa kit förebereds av avdelningen PT-nära 

(Produktionsteknik) och skrivs ut av gruppledaren på avdelningen kitplock. Kiten 

plockas i ordningen som följer av listan då den är strukturerad efter monteringen vilket 

möjliggör att rätt kit transporteras till rätt maskin. Pallarna med utrustningskit är 

flaggade med ett nummer för den förbrukningsplats som är ämnad för de olika pallarna i 

monteringen, vilket innebär att samma pall alltid går till samma förbrukningsplats. 

Eftersom en dumper anpassas efter kundens önskemål monteras inte likadana artiklar på 

alla dumprar vilket innebär att pallarna, som alltid går till samma förbrukningsplats, 

plockas olika. Kitplocket skriver ut en plocklista för varje nytt utrustningskit som ska 

plockas för att det ska stämma överens med rätt maskin i monteringen.  (Johansson, 

Utplock av kit, gruppledare, 140207)  

 

Ett exempel då utrustningskiten beställs fram är att om en dumper ska användas i 

Sibirien behöver den material som är extra kyltåligt. Kiten märks ut beroende på vilken 

typ av maskin det rör sig om. Kit till tunga maskiner märks med en blå flagga medan kit 

till lätta maskiner markeras med en gul flagga, utrustningskiten markeras med en orange 

flagga. (Johansson, Utplock av kit, gruppledare, 140207) 
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3.3 Analys 

I analysen följer tre processkartor som illustrerar godshanteringsprocessen från 

godsregistrering till intern kund. En viktig aspekt med processkartor är att de ska 

förenkla och synliggöra processen för de som arbetar i den. Detta intygar bland annat 

Ljungberg och Larsson (2012), Klotz et al (2008) och Paradiso och Cruickshank (2007) 

vilket gjorde att godshanteringsprocessen delades upp i tre olika processkartor istället 

för en processkarta som då hade blivit komplex. Första halvan av processkartorna visar 

samma processer: godsregistrering, lossning, transport och flaggning av utegods, 

godsmottagning och kvalitetskontroll. Efter de processerna skiljer de sig åt då de är 

uppdelade efter de tre olika interna lagerna, högställslager, kranlager och skyttellager. 

Efter uppdelningen är processerna närmast identiska och skiljer sig bara i avseendet på 

vilken typ av emballage som materialet transporteras i.  

 

Arbetet med att illustrera de tre processkartorna inledes i enlighet med de faser som 

beskrevs av Jacka och Keller (2009), Ljungberg och Larsson (2012), Heinrich et al 

(2007) samt Paradiso och Cruickshank (2007) där det första steget var att intervjua de 

personer som arbetar på de berörda avdelningarna. Genom att göra intervjuer med 

personer som arbetar i godshanteringsprocessen erhålls en mer exakt 

processbeskrivning, i synnerhet i en sådan komplex process som 

godshanteringsprocessen, och detta är något som Jacka och Keller (1999) anser vara 

nödvändigt. När en uppfattning om processerna, utifrån intervjuer och observationer, 

hade erhållits ritades ett underlag till kartorna upp på papper innan de fördes in i datorn 

för att underlätta korrigeringar. Enligt Juran och Blanton Godfrey (1998) minskar risken 

att processkartorna blir missvisande om ett större antal människor deltar i framställandet 

av processkartorna. Flera personer som arbetar i godshanteringsprocessen och har 

djupgående kunskap om den har intervjuats och observerats för att processkartorna ska 

återgivas på ett korrekt sätt.   

 



  
 

 
46 

 

3.3.1 Processkarta över plock ur högställslager 

 
Figur 19: Processkarta över plock ur högställslager 
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När fraktsedeln registreras i SAP av godsregistreringen får godsmottagningen en 

bekräftelse att godset är in-plant och finns ute på den tillfälliga lagerplatsen.  

Truckföraren som lossat godset från lastbilen rapporterar antalet mottagna kolli till 

godsregistreringen som checkar av att antalet levererade kolli stämmer överens med 

antalet på fraktsedeln.  

 

Grant et al, (2006) menar att detta är en aktivitet som ingår i godsmottagningsprocessen 

och utöver kontroll av kvantitet ska även kontroll av kvalitet göras. VCE gör ingen 

kvalitetskontroll vid godsmottagningen vilket inte stämmer överens med teorin. 

Dessutom följer inte VCE teorins anvisningar om att kvantitetskontroll ska göras i 

godsmottagningen utan VCE gör denna kontroll ett steg tidigare i processen. En fördel 

med detta arbetssätt är att vid platsbrist i lager så kan VCE ändå ha kontroll över vad 

som har levererats till dem trots att godset inte har godsmottagits. Nackdelen är att 

godsregistreringsprocessen är överflödig då samtliga aktiviteter kan genomföras i 

godsmottagningsprocessen. Vad gäller gods som ska lagerföras utanför 

fabriksbyggnaden på grund av sin storlek gör truckföraren skillnad på om godset är 

kollistyrt, det vill säga varje kolli får ett unikt kollinummer. Kollistyrt utegods flaggas 

av truckföraren när lossningen är genomförd och lagerförs under tak på en lagerplats 

som kallas slussen. Icke kollistyrt utegods flaggas ej och det lagerförs i tält på gården 

där det har fasta lagerplatser. Enligt Grant et al, (2006) bör gods med lågt värde eller 

oprocesserat gods lagerföras utomhus om platsbrist råder, detta för att stöldrisk 

föreligger. VCE följer inte denna princip utan de lagerför gods utomhus på grund av 

dess storlek vilket i det här fallet även innebär att godset har ett högt värde.   

 

När monteringen sedan gör en beställning av utegods transporterar utegruppen 

materialet till respektive förbrukningsplats. Efter avstämning med godsregistreraren 

lastar truckföraren gods på transportbandet som transporterar godset in till 

godsmottagningen. Enligt Hansen, godsregistrerare, (140206) kan inte 

godsmottagningen hantera godset förrän det är registrerat i datorprogrammet  SAP, 

vilket visas som in-plant i godsmottagningens datorer när det är registrerat. Detta 

symboliseras i processkartan som en informationspil från aktiviteten ”registrering in-

plant i SAP” till aktiviteten ”godsmottagning, flaggning, avemballering och 

ompackning”.  
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Enligt Grant et al (2006) är informationsutbytet nödvändigt för att resten av 

organisationen ska fungera, vilket framgår i processkartan i form av att 

godsregistreringsprocessen ska göras innan någon annan process kan tas vid.   

 

När gods transporterats in via transportbandet till godsmottagningen startar aktiviteten 

att flagga om pallen och avemballera den. Enligt Jakobsson, gruppledare 

godsmottagningen, (140206) justerar personalen i godsmottagningen hur många pallar 

som transporteras in med hjälp av en knapp som startar och stoppar bandet. Detta 

underlättar för personalen ifall något oförutsett inträffar med exempelvis datorn de 

använder för att skriva in pallarnas artikelnummer i. Efter att pallen har flaggats om och 

fått rätt antal kragar förflyttas den till ett nytt transportband så truckföraren kan köra den 

till det lager som angivits på flaggan som fästs i godsmottagningen. Enligt Jakobsson, 

gruppledare godsmottagningen, (140206) innehåller flaggan annan nödvändig 

information som vilken typ av artikel det rör sig om, vilken kvantitet det är i pallen, vikt 

och vilken leverantör som har skickat materialet som kom i pallen, vilket stämmer 

överens med vad Grant, et al (2006) anser är nödvändig information för personalen som 

hanterar godset. I synnerhet vikt och artikeltyp är viktigt då det avgör vart i lagret, i det 

här fallet högställslagret, pallen ska stå. Tunga artiklar ska stå långt ner i högställslagret 

för att förenkla för truckföraren och material som ska till tillverkningen ska stå nära 

tillverkningen och detsamma gäller gods som ska till monteringen som då ska stå nära 

monteringen (Gustavsson, godsmottagare, 140321). Ju mer detaljerad information som 

samlas in från personerna som jobbar i processerna resulterar i en mer utförlig 

processkarta. Detta styrks av Jacka och Keller (1999) som menar att intervjuer med 

anställda i processen ger de mest noggrant utförda processkartorna.  

 

Det finns en avvikelse som kan inträffa ifall godset inte håller den kvaliteten som satts 

av VCE, vilket innebär att godset istället för att transporteras till ett av de tre lagerna, 

transporteras till kvalitetskontrollen. Där bedöms kvaliteten och om materialets kvalitet 

är god och bedöms som okej att användas i monteringen eller tillverkningen går 

materialet till tidigare avsett lager. Om kvaliteten bedöms som bristfällig kasseras 

materialet eller skickas tillbaka till leverantören. Om materialet har kvalitetsbrister, men 

att dessa inte är allvarliga och materialet är viktigt för de interna kunderna behålls det 

trots bristen i kvaliteten och då skickas det återigen tillbaka till tidigare avsedd 

lagerplats. Detta kan också observeras i processkartan.  
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Enligt Klotz (2007) är det viktigt att tydliggöra samarbetet mellan individer och 

avdelningar i processkartläggningen för att öka förståelsen för processen och göra den 

mer tydlig. Detta reflekteras i processkartan i form av beslut som måste tas på 

individnivå vid bedömning av kvalitet eller beroende på pallens utseende till vilket lager 

den ska transporteras  

 

Från högställslagret hämtar truckföraren pall med artiklar som intern kund beställt, 

artiklar som har beställts av tillverkningen körs från högställslagret utan att packas om 

medan material som beställts via SAP med handscanner från monteringen transporteras 

av truck antingen till kitplocket för att plockas ihop till ett fördefinierat kit eller i pall ut 

till monteringen. Detta görs för att underlätta transporten till monteringen och dess 

stationer. Dessa kit varierar beroende på om det är ett standardkit eller ett utrustningskit, 

standardkiten ser alltid likadana ut och skiljer endast på liten maskintyp och stor 

maskintyp medan utrustningskiten plockas ihop för en specifik maskin. En sekvenslista 

förebereds av PT-nära som sedan plockas ihop av kitplocksavdelningen. (Johansson, 

utplock av kit, gruppledare, 140207) Kit kan köras ut med hjälp av truck eller med ett 

kittåg, kittåget kör vagnar med en fast kvantitet material till olika stationer i 

monteringen. Dessa kit är lätthanterliga både när det kommer till platsutrymme men 

också ergonomi. Enligt Johansson, utplock av kit, gruppledare, (140207) har detta tåget 

alltid förtur gentemot andra lastbärare då det följer monteringens takttid. 

 

Pall med artiklar körs ut till intern kund och på vägen tillbaka hämtas tomma pallar och 

körs till utplocksavdelningen där det tas om hand för vidare transport tillbaka till 

leverantör.  
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3.3.2 Processkarta över plock ur kranlager 

 
Figur 20: Processkarta över plock ur kranlager 
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Processkartan över kranlagret skiljer sig inte nämnvärt från processkartan över 

högställslagret bortsett från processen efter att beslut om kvalitetskontroll har fattats. 

Efter att pallen med SB transporteras till ett passande transportband kör trucken pallen 

med SB till ett intilligande transportband som är kopplat till det helautomatiska 

kranlagret. Innan denna process skrivs AB Volvos interna flagga ut från 

godsmottagningen men denna fästs inte på pallen utan läggs endast löst i pallen. Detta 

är på grund av att en ny flagga ska skrivas ut från datorn som är kopplad till kranlagret. 

Denna flagga har en streckkod som scannern inne i kranlagret läser av och placerar på 

en slumpmässigt vald hylla. (Andersson, godsmottagare, 140314) VCE:s tillämpning av 

det helautomatiska lagret stämmer överens med Lumsdens (2012) definition och 

funktion av ett helautomatiskt lager.  

 

Intern kund beställer gods från kranlagret och SB transporteras till antingen 

tillverkningen eller monteringen. Om SB ska till monteringen plockas det om till kit i 

kitplocksavdelningen för att underlätta transport av gods. Kit kan köras ut med hjälp av 

truck eller med ett kittåg.  

 

En truck som är speciellt avsedd för transport av SB åker enbart mellan kranlagret och 

monteringen och levererar SB samt hämtar tomma SB. Chauffören till denna truck 

scannar själv med hjälp av handscanner tomma boxar i monteringen och skickar en 

beställning till kranlagret som förbereder efterfrågad SB för avhämtning. Detta är en av 

tre returprocesser. Den andra returprocessen är att kittåget hämtar vagnar som 

monteringen har förbrukat och kör tillbaka till kitplocket som fyller dem med material 

och komponenter. Den tredje returprocessen sker med hjälp av truck som kör tillbaka 

SB till kranlagret där tomma SB tillfälligt lagras.  
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3.3.3 Processkarta över plock ur skyttellager 

 
Figur 21: Processkarta över plock ur skyttellager 
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Processen för gods som ska lagerföras i skyttellagret är fram till godsmottagningen 

densamma som för gods som lagerförs i högställslagret och kranlagret. Det som sedan 

skiljer processen för skyttellagret gentemot högställslagret är att i godsmottagningen 

fästs ingen ny flagga på pallen utan den flagga som skrivs ut efter att godset mottagits 

läggs i pallen som sedan åker vidare på transportbandet. Anledningen till detta är att 

pallen med artiklar ska ompackas till tvåbingar som ryms i skyttellagret. När 

ompackning gjorts till tvåbingar används flaggan som ligger i pallen för att se på vilken 

hylla i skyttellagret som artikeln ska lagerföras. Operatören knappar sedan in det 

hyllnummer som står angivet på flaggan och hyllan flyttas ner så att påfyllning kan 

göras. Nästa steg i processen är att intern kund gör en beställning och avdelningen 

utplock tar emot beställningen i truckarna. Lumsden (2012) styrker VCE:s arbetssätt 

och menar att beställningar via dator ger förutsättningar för ett  rationellt arbete dock är 

VCE:s arbetsätt inte helt automatiskt eftersom överföring i SAP sker manuellt via dator. 

I beställningen framkommer det hyllnummer som artikeln förvaras på och truckföraren 

hissar ner rätt hylla för att fylla den interna kundens behov. Samtidigt som truckföraren 

levererar artiklarna till den interna kunden samlas tomma förvaringsboxar in och 

transporteras tillbaka till skytteln. Förutom intern kund gör även kitplocket beställningar 

från skyttellagret, processen ser likadan ut som vid beställning från intern kund bortsett 

från att transaktionen görs till kitplocket istället för respektive intern kund.    
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4 Vilka kvalitetsbrister återfinns i den nuvarande 
godshanteringsprocessen? 

 

Den teoretiska referensramen behandlar definitionen av kvalitetsbrister och hur de kan 

kategoriseras medan den empiriska informationen beskriver vilka kvalitetsbrister som 

identifieras i godshanteringsprocessen. De upplevda kvalitetsbristerna som presenteras 

i empirin har samlats in genom intervjuer med anställda i godshanteringsprocessen, se 

figur 8. Slutligen behandlas och analyseras teorin och empirin i analysdelen, dessutom 

illustreras tre stycken processkartor där kvalitetsbristerna är markerade. Slutligen 

grupperas bristerna för att förenkla det fortsatta arbetet.   

 

 
Figur 22: Analysmetod kapitel 4 

 

4.1 Teori 

Kvalitetsbrister 

Enligt Juran och Blanton Godfrey (1998) är kvalitetsbrister fel som försämrar 

produktens funktion. Kvalitetsbrister kan ta former som misstag på kontoret, material 

som inte är på sin plats i produktionen, strömavbrott eller material som det är fel på och 

därför inte går att bearbeta. (Juran och Blanton Godfrey, 1998) Fahlén (1998) menar att 

kvalitetsbrister kan orsaka interna störningar för företag i allmänhet men tillverkande 

företag i synnerhet.  
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För att kunna definiera en kvalitetsbrist krävs det att denna brist relateras till något, till 

exempel är det en kvalitetsbrist på en produkt när avvikelse från specifikationen 

uppstår. Ofta är det större intresse för kostnaderna som uppstår på grund av 

kvalitetsbrister än kopplingen mellan kvalitetsbristen och den bakomliggande orsaken. 

(Forslund, 2007) 

 

Kvalitetsbrister kan delas in i fyra olika kategorier, oregelbundet förekommande,  

regelbundet förekommande, externa och interna. De oregelbundet förkommande 

kvalitetsbristerna är de som uppstår och behandlas dag för dag medan de regelbundet 

förekommande är de brister som är svårare att upptäcka. Detta för att kvalitetsbristerna 

antingen är dolda eller accepterade, människor har lärt sig leva med bristerna. 

(Forslund, 2007) 

 

Externa kvalitetsbrister kan beskrivas som avvikelsen mellan kundens förväntade 

kvalitetsnivå och den upplevda kvalitetsnivån. Interna kvalitetsbrister kan vara ökade 

ledtider eller felaktiga ordrar och det är viktigt att beakta konsekvenserna som kommer 

av utförandet när en bedömning av kvalitetsbrister ska göras. (Forslund, 2007) 

 

Det kan även förekomma kvalitetsbrister i informationstransaktionen mellan enheter. 

Information kan anlända sent till berörd enhet, eller innehålla fel som gör att utfallet 

skiljer sig kraftigt från det tänkta utfallet. Det kan också beröra faktumet om 

informationen som tas emot möter eller inte möter de krav som de anställda har inom 

företaget. (Gustavsson och Wänström, 2008)  

 

Campanella (1990) redovisar de vanligaste kvalitetsbristerna i sin bok ”Principle of 

quality costs” och några exempel följer här nedan: 

 Bristande design av material: En vanlig kvalitetsbrist i materialet som leder till 

omarbete av material och förändrad design. 

 Skräp: Skräp som har skapats efter att förändringar har gjorts i designen av 

produkten. 

 Omarbete och reparation: Åtgärder som krävs för att produkten eller gods ska nå 

upp till föreslagen kvalitet. 

 Extra aktiviteter: Alla extra aktiviteter som behöver göras eftersom själva 

huvudaktiviteten inte kan göra det anses som en kvalitetsbrist.  
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 Inspektioner: Inspektioner, tester och besök som behöver göras eftersom något 

inte fungerar är en kvalitetsbrist. 

 

Nedan följer en lista där Fahlén (1998) klassificierar olika typer av störningar som 

orsakar kvalitetsbrister: 

 Bristande struktur: Härstammar från illa styrda organisationer som inte strävar 

efter att uppnå utsatta affärsmål. 

 Bristande teknologi: Orsakas av verktygens och maskinernas design samt 

bristande kvalitet på mjukvaran som används i datasystemen. 

 Brister i beslutsprocessen: Relateras till informationen som färdas igenom 

organisationen samt till de rationella beslut som fattas inom den.  

 Brister i beteende: Relateras till de felbeslut som tas av människor som jobbar 

inom organisationen. 

 Brister vid anpassning och utveckling: Orsakas av oviljan att anpassa sig till 

ständiga förändringar som sker i den omgivning organisationen verkar i. 

(Fahlén, 1998)  
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4.2 Empiri 

4.2.1 Godsregistrering 

Bristande kontroll av följesedel 

Kvalitetsbrister i godsregistreringsprocessen föreligger eftersom följesedeln endast 

registreras utan någon särskild kontroll av vad som anlänt med lastbil. Det har 

förekommit att gods som varit angivet på följesedeln inte har funnits med i lastbilen 

utan har stått kvar på godsterminalen i Göteborg. Det saknas en övergripande kontroll 

av vad det är som ankommer. (Lindqvist, logistikplanerare, 140407)  Ett annat exempel 

som orsakas av samma kvalitetsbrist kan vara när utegods som ej är kollistyrt 

ankommer till VCE och inte kontrolleras mot följesedel utan endast mot fraktsedel. 

Majoriteten av utegodset som ej är kollistyrt levereras av en ytbehandlare, detta innebär 

att leverantören levererar godset och följesedeln till ytbehandlaren som därefter 

levererar godset samt följesedel till VCE. Vid situationer där ytbehandlaren gjort fel och 

levererat gods inte stämmer överens med följesedeln uppmärksammas inte detta av 

VCE då kontroll mot följesedel saknas. Antal kolli stämmer, men saldot på det inköpta 

godset blir felaktigt då godsmottagning görs på gods som inte levererats. (Ekstrand, 

logistikingenjör, 140407) 

 

Bristande kontroll av kolli 

Gods som anländer räknas av truckföraren och konfimeras av godsregistreringen men 

det är inte alltid detta stämmer. Ett möjligt scenario kan vara att exempelvis 70 kollin 

har anlänt och det stämmer överrens med det räknade antalet samt följesedeln men det 

som inte syns är att vissa kollin kan vara delade i flera olika., vilket gör att de plötsligt 

saknas kollin. (Kenstam, bristbevakare, 140408) 

 

4.2.2 Lossning av ankommande gods och flaggning av utegods 

Bristande flaggningsprocess av utegods 

Allt utegods som är kollistyrt ska flaggas med VCE:s interna flagga men utegruppen har 

ofta mycket att göra på morgon/förmiddag då de flesta leveranserna ankommer. Detta 

leder till att godset endast lossas och inte flaggas direkt utan flaggningen görs senare 

under dagen eller till och med av kvällsskiftet. När lossningen är slutförd går 

truckföraren in till godsmottagningen och skriver ut flaggor till det lossade utegodset, 

det är i denna process som det föreligger kvalitetsbrister i form av felflaggningar.  
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I den ordinarie godsmottagningsprocessen skrivs en flagga ut till ett specifikt kolli 

direkt vid mottagning och operatören har då kontroll över hur många pallar som 

kommer in åt gången. Detta eftersom de styr flödet manuellt och operatören fäster en 

flagga efter varje enskild pall passerat genom godsmottagningen. Bristen i 

godsmottagningsprocessen av kollistyrt utegods är att truckföraren skriver ut flera 

flaggor åt gången och går sedan ut och fäster dessa på respektive pall, vilket resulterar i 

att kolli saknar flaggor men även att flaggor fästs på fel kolli. (Hermander, 

produktionsteknik avd. logistik 140206) 

 

Bristande räkning av kolli i logistikbil 

Normalt räknas kolli vid ankomst till VCE men denna process tillämpas inte på 

”logistikbilen” som kommer från AB Volvo i Göteborg. Lastbilen fraktar normalt ett 

stort antal kollin vilket gör det tidskrävande att räkna. (Hermander, produktionsteknik 

avd. logistik 140206)  

 

4.2.3 Godsmottagning 

Gods ej prissatt, avsaknad av plats och inkorrekt beredning 

Enligt Jakobsson, gruppledare, (140328) förekommer det brister i det avseendet att 

artikelnumret är låst och inte kan godsmottagas. Detta beror på att inköpsavdelningen 

har beställt artikeln men inte angivit något pris. När godsmottagning av en pall har 

genomförts är VCE betalningsskyldiga men denna process kan inte genomföras då pris 

saknas. (Kenstam, bristbevakare, 140328) Utöver pris kan även platsangivelse vara en 

anledning till att godsmottagning inte kan genomföras vilket innebär att 

produktionsteknikerna inte har gjort en korrekt beredning av gods och information 

saknas om vilken lagerplats godset ska ha det vill säga högställslager, kranlager eller 

skyttellager. Ytterligare anledning till att en artikel inte kan godsmottagas är att 

beredningen för emballage inte är korrekt utförd, det finns ingen förutbestämd typ av 

emballage, de vill säga SB, pall eller tvåbinge. (Jakobsson, gruppledare, 140328)  

 

Fel artikelnummer skrivs in i SAP 

En annan brist som kan föreligga i godshanteringsprocessen i godsmottagningen är att  

godsmottagaren kan skriva in fel artikelnummer när denne ska skriva ut Volvos interna 

flagga. Det är ett möjligt scenario om artikeln har godsregistrerats och i SAP har 

beteckningen in-plant.  
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När godsmottagaren upptäcker felet får denne gå ut till det tillfälliga lagret och försöka 

hitta den pall med artikelnumret som står på den utskrivna flaggan. Upptäcker inte 

godsmottagaren felet och fäster flaggan på fel pall förs godset in i saldo utan att det 

finns där. (Gustavsson, godsmottagare, 140403)   

 

4.2.4 Kvalitetskontroll 

Bristande beredning av kontroll gjord av kvalitetskontrollavdelningen 

En kvalitetsbrist som återfinns i godsmottagningen är information om artiklar som ska 

till kvalitetskontrollen. När nya artiklar köps in är det kvalitetskontrollens ansvar att 

aktivera en kontroll på de artiklarna, görs detta korrekt kommer ett poppuppfönster upp 

när godsmottagningen skriver in artikelnumret som då indikerar att en kvalitetskontroll 

ska genomföras. Vidare står det även på Volvos interna flagga som skrivs ut att artikeln 

ska till kvalitetskontrollen men om inte en korrekt beredning har gjorts av 

kvalitetskontrollen kommer inte poppuppfönstret upp och det står heller inte på flaggan 

att artikeln ska på kvalitetskontroll. (Sigfridsson, godsmottagningschef, 140421) 

 

Kvalitetskontrollflagga saknas på pall 

När pall ankommer till godsmottagningen med en beredning att det ska 

kvalitetkontrolleras och samtidigt måste dela pallen eftersom det är fel kvantitet i den 

försvinner signalen som anger att godset ska kvalitetskontrolleras, vilket gör att 

kontrollflaggan inte fästs på pallen. Pallarna får då en vanlig intern flagga och risken 

finns att gods med bristande kvalitet lagerförs. Utöver detta kan godsmottagaren göra 

misstag och klicka bort poppuppfönstret utan att sätta på den orange flaggan som gör 

det lättare för truckföraren att notera att artikeln ska på kontroll, det leder till att artikeln 

körs till vanlig plats. Konsekvenserna av detta är att en artikel som lagerförs istället för 

att kvalitetkontrolleras kan bli beställd av monteringen, då med osäker kvalitet, vilket i 

sin tur kan ge allvarliga konsekvenser, däremot stämmer saldot i SAP och artikeln kan 

följas. (Sigfridsson, godsmottagningschef, 140421) 

 

Fel vid kassering av artiklar i SAP 

När en artikel har blivit underkänd och inte ska behållas ska en transaktion genomföras 

för att ta bort den ur saldo. Fel som begås är att artikeln kasseras utan att någon 

transaktion genomförs vilket medför att materialstyrarna får fel uppgifter angående 

saldot. (Sigfridsson, godsmottagningschef, 140421) 



  
 

 
60 

 

4.2.5 Plock ur högställslager 

Felplacering av pall med avseende på våning 

En vanlig orsak till kvalitetsbrister i transaktioner i högställslagret är att pallen 

ställs/hämtas på fel våning i högstället. Det innebär att när truckföraren sätter upp en 

pall ska denne knappa in vilken gång, hyllrad, våning och sedan även en checksiffra 

vilket tillsammans bildar hyllplatsen i SAP. Checksiffran kontrollerar inte vilken våning 

utan endast gång samt hyllrad, vilket innebär att de föreligger risk att placera pallen på 

fel våning. SAP ger heller ingen varning ifall truckföraren är i färd med att göra fel. 

(Andersson, godsmottagare, 140331)    

 

4.2.6 Plock ur kranlager 

Glömt kvittera ut gods i SAP från kranlagret 

Enligt Larsson, utplock (140328) förekommer det att material finns i saldo men vid 

beställning av SB från kranlagret kommer ingen SB. Denna brist föranleds av mänskliga 

faktorn det vill säga att någon person tidigare har beställt material, hämtat det, men inte 

kvitterat ut det i SAP. (Larsson, utplockare,140328) 

 

Kolli försvinner i kranlagret 

Enligt Kenstam, bristbevakare, (140328) är en brist av teknisk art att kolli ibland 

försvinner i systemet. Det förekommer och det är oklart varför men Kenstam, 

bristbevakare (140328) tror att det beror på att SAP inte kommunicerar med datorn i 

kranlagret på ett korrekt sätt. Att kolli försvinner i systemet innebär att kollit finns där 

rent fysiskt men inte i SAP vilket gör att saldot blir fel. Vid den senaste inventeringen 

av kranlagret var det 6% fel, det vill säga kollit finns fysiskt men kranlagret hittar det 

inte. (Kenstam, bristbevakare, 140430)   

 

Totalt antal kvitteras ut i SAP 

Vidare finns en brist i transaktionen från kranlagret till ”ingen FP”. Om operatören 

glömmer ändra antalet som plockas kvitteras hela SB ut. Det leder till att artikeln rent 

fysiskt finns i kranlagret, om nu inte det efterfrågade antalet var lika med antalet som 

fanns i SB, men enligt SAP har hela SB kvitterats ut och artikeln finns inte längre.   
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4.2.7 Plock ur skyttellager 

Felräkning vid plockning i skyttellager 

Enligt Linnertz, utplockare (140327) är den mänskliga faktorn en brist som föreligger. 

Detta kan uttrycka sig som att operatören räknar fel vid påfyllningsprocessen vilket gör 

att det som finns i lager inte stämmer överens med informationen i SAP. Utöver risken 

att räkna fel finns det även en risk  att knappa in fel antal i datorn. (Linnertz, utplockare, 

140327) 

 

Gods plockas ut ur skyttellager utan att motsvarande transaktion görs i SAP 

Ederfors, utplockare (140328) menar att en annan brist inträffar när det uppstår 

materialbrist i monteringen tenderar operatören i skyttellagret att fortskynda processen 

att hämta material och transportera det till rätt förbrukningsplats i monteringen. Vid en 

sådan situation finns en stor risk att operatören glömmer genomföra motsvarande 

transaktion i SAP vilket leder till saldofel i skyttellagret. (Ederfors, utplockare, 140328)     

 

Artiklar flaggas fel vid plockning ur skyttellager 

Ytterligare en kvalitetsbrist som föreligger är att om det kommer hem en pall där de 

plockar från gångarna till tvåbingarna och det ligger bristuppdrag på 50 stycken och det 

kommer hem 400 stycken blir det endast en utskriven flagga på de 50 stycken och inte 

de resterande 350 stycken. De 350 ligger då kvar i saldo på torg GM, medan det ska 

göras en transaktion till förbrukningsplats. (Kenstam, bristbevakare, 140328) 

 

Felanvändning av elimineringskommando i skyttellager 

I skyttellagret används ett kanbansystem på tvåbingelådorna vilket innebär att varje 

binge har ett specifikt id-nummer och när en tvåbinge är tom scannar montören den 

tomma bingen och ett uppdrag skapas för truckföraren. Ett scenario kan vara att när 

tvåbingen sedan kommer ut för påfyllning i skyttellagret får operatören i skyttellagret 

möjlighet att trycka på siffran sju som innebär att artikeln plockas och kvitteras i SAP 

och får status ”full” medan det andra alternativet att trycka på siffran fyra innebär att 

uppdraget tas bort och behåller status ”tom” vilken är den ursprungliga statusen på 

tvåbingen. En anledning till att operatören väljer att trycka bort uppdraget kan vara att 

det föreligger brist på artikeln det vill säga att artikeln finns i saldo i SAP men inte 

fysiskt. En korrekt process skulle då vara att kontakta bristbevakarna och underätta om 

bristen men istället trycks uppdraget bort och tvåbingen ställs i briststället.  
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Det råder alltså brist utan att bristbevakaren har vetskap om detta. Då uppdraget har 

tryckts bort har bingen fortsatt status ”tom” och montören kan inte göra en beställning 

vilket leder till att påfyllning inte heller kan genomföras. När det sedan kommer hem 

nya artiklar läggs dessa endast in i skyttellagret och inte i bingen i briststället. 

(Kenstam, bristbevakare, 140328) 

 

4.2.8 Kitplock 

Plockat gods till kit från buffertplats kvitteras inte ut i SAP 

Kvalitetsbrister i godshanteringsprocessen i kitplocket föranleds till stora delar av den 

mänskliga faktorn då transaktioner glöms bort att genomföras. När plockning till 

utrustningskit görs ska även en transaktion göras från buffertplats till något som i SAP 

benämns ”ingen FP”, benämningen innebär ingen fast plats. Operatören i kitplocket 

följer en särskild plocklista för varje kit, när kitet är färdigplockat ska operatören 

genomföra tidigare nämnd transaktion. Kvalitetsbristen är att plockning och transaktion 

inte sker samtidigt därav blir det lätt att glömma. (Johansson, gruppledare utplock, 

140331)  

 

Dubbelplock 

Som nämnts tidigare följer plockningen av utrustningskit en sekvenslista som förbereds 

av produktionsteknikerna. Kvalitetsbrist uppkommer i samband med kitplocket när 

plockaren glömmer stryka över det senast plockade utrustningskitet på sekvenslistan 

vilket leder till dubbelplockning. Om detta kit då plockas sällan kanske det inte finns 

tillräckligt med artiklar i lager och bristbevakaren får då ett uppdrag. Som nämnts 

tidigare görs en transaktion i SAP till platsen ”ingen FP” när det gäller utrustningskit, de 

finns hemma men de finns ingen angiven plats vilket således gör de svåra att hitta. Detta 

kan leda till materialbrist i monteringen vilket i sin tur kan leda till att gods måste 

transporteras express med budbil. (Lindqvist, logistikplanerare, 140407) 

 

4.2.9 Utplock 

För tidig transaktion i SAP 

Som beskrivits i tidigare kapitel förekommer felbeställningar från monteringen vilket 

gör att utplocket hämtar material från lagerplats i onödan.  
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En brist i godshanteringsprocessen är att truckföraren ibland genomförs transaktionen 

för tidigt och detta leder till att ytterligare en transaktion behöver göras för att 

lagersaldot ska vara korrekt. (Bengtsson, gruppledare packningen, 140403)  

 

Generell okunskap i SAP 

Generellt råder det okunskap bland personalen om hur vissa funktioner i SAP fungerar, 

anställda klarar av de dagliga arbetsmomenten i SAP men när något extra ska göras, 

exempelvis returtransaktioner av gods i systemet, vet de inte hur de ska gå tillväga. Det 

är lättare fråga någon kollega hur de själva ska göra i särskilda situationer, vilket gör att 

inlärningsprocessen uteblir och okunskapen fortgår. (Lindqvist, logistikplanerare, 

140407) 

 

Okunskap om tillvägagångssätt vid avemballering  

Ytterligare en kvalitetsbrist i utplocket är åtagandet när monteringen har beställt fel 

gods från avemballeringen i utplocksavdelningen. När detta har skett ska godset 

transporteras tillbaka till avemballeringen och emballeras för att köras ut till slussen där 

utegruppen förvarar kollistyrt gods. Det förekommer att denna process brister och detta 

beror mycket på okunskap. Ofta blir godset liggandes vid avemballeringen för att 

kunskap om tillvägagångssättet saknas och istället för att fråga någon som vet och kan 

fullfölja processen blir godset liggandes. (Kenstam, bristbevakare, 140407) 

 

Nedan följer en sammanfattning över de kvalitetsbrister som har upptäckts i 

godshanteringsprocessen från godsmottagningen till intern kund.  
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Figur 23: Sammanfattning över kvalitetsbrister  
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4.3 Analys 

Enligt Forslund (2007) finns det två kategorier av kvalitetsbrister, oregelbundet 

förekommande och regelbundet förekommande, de kvalitetsbrister som har identifierats 

på VCE kan tillskrivas båda kategorierna. När de dyker upp tenderar de att behandlas 

direkt i form av inventeringar och utredningar som kan leda till saldojusteringar men de 

är regelbundet återkommande vilket kan innebära att de är dolda eller har accepterats. 

De flesta intervjurespondenterna pratar om kvalitetsbrister som händer kontinuerligt, 

exempelvis menar Andersson, godsmottagare, (140331) att placering av pallar på fel 

våning i högställslagret är något som förekommer flertalet gånger medan Hermander, 

produktionstekniker avd. logistik, (140328) menar att felflaggningar är en 

återkommande kvalitetsbrist som bland annat leder till tidsstörningar. Personalen 

accepterar inte att det blir fel, utan det är själva flaggningsprocessen som är ett 

accepterat arbetssätt. Detta är kvalitetsbrister som löser sig, men de är regelbundet 

återkommande, vilket styrker det Forslund (2007) säger.  

 

En del kvalitetsbrister initieras på tjänstemannanivå och får störst effekt på 

godsmottagningen. Enligt Jakobsson, gruppledare godsmottagningen, (140328) kan 

vissa pallar inte godsmottagas då beredningen kring pallarna är bristfällig. Detta kan 

bero på att inköpsavdelningen inte har angivit någon prisuppgift när de beställt pallen 

eller om produktionsteknikerna inte har givit pallen en platsangivelse. (Jakobsson, 

gruppledare godsmottagningen, 140328) Juran och Blanton Godfrey (1998) menar att 

kvalitetsbrister inte utstuderat behöver finnas i tillverkningen eller monteringen i företag 

utan även på kontoret. Gods som inte har förberetts ordentligt och därför inte kan 

bearbetas är en kvalitetsbrist som i synnerhet återfinns i tillverkande företag. (Juran och 

Blanton Godfrey, 1998) Anledningen till att godsmottagningen inte kan godsmottaga 

vissa pallar är på grund av att inköpsavdelningen eller produktionsteknikerna inte har 

fullföljt sitt åtagande när det kommer till prisuppgifter och platsspecifikation. Detta är 

något som direkt kan kopplas till det Juran och Blanton Godfrey (1998) säger angående 

var kvalitetsbrister kan inträffa i företag och hur de kan uppenbara sig. Kan inte 

godsmottagningen mottaga materialet blir det stående och transaktionen kan inte 

genomföras, detta leder till att det mottagna materialet inte läggs in i saldo, vilket kan ge 

en missvisande bild av godstillgängligheten och beslutsfattandet försvåras.   
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En klassificiering enligt Fahlén (1998) när det kommer till störningar som kan orsaka 

kvalitetsbrister är brister i det mänskliga beteendet. De flesta kvalitetsbristerna kan 

härledas till att människor inte har en vilja att förändra sitt sätt att tänka eller arbeta. Om 

något har varit likadant under en längre tidsperiod är det svårare att få människan att 

göra saker på andra sätt. Sättet att flagga som Hermander, produktionstekniker, avd. 

logistik (140328) pratar om är en process som har fortgått under lång tid men som 

mycket väl skulle kunna ändras, processen i sig orsakar kvalitetsbrister och är 

tidskrävande när den inte fungerar optimalt. En annan kvalitetsbrist som inträffar är vid 

kitplocket då utrustningskiten ska plockas. Enligt Johansson, gruppledare utplock, 

(140331) plockas artiklar ibland från pallar som står i buffertlagret. När artiklar plockats 

och transporterats ut till monteringen i ett utrusktningskit förbises transaktionen av 

information i datorn som måste göras då gods har tagits från lagret. (Johansson, 

gruppledare utplock, 140331) Även denna kvalitetsbrist kan härledas tillbaka till 

Fahléns klassificiering om brister i det mänskliga beteendet. Många av de 

kvalitetsbrister som har identifierats och redovisats tidigare har att göra med 

transaktioner av information i SAP. När material transporteras till en plats fysiskt ska 

samma transaktion göras i SAP. Enligt Gustavsson och Wänström (2008) kan det 

förekomma kvalitetsbrister i informationsflödet mellan enheter i företag. Exempelvis 

kan information inte möta den kvalitet som anställda inom företaget kräver eller att 

informationen saknar vissa vitala delar. (Gustavsson och Wänström 2008) Om 

informationen över huvudtaget inte går fram kan brister definitivt hämmar kvaliteten 

som efterfrågas av anställda då informationstransaktionen ska göras i samband med 

förflyttning av material.  

 

Nedan följer de tre tidigare presenterade processkartorna över högställslagret, kranlagret 

och skyttellagret fast nu med kvalitetsbristerna redovisade. Kvalitetsbristerna illustreras 

med hjälp av en röd cirkel. Hill (2005) menar att åtgärder som kan kopplas direkt på 

problem och lösa dessa är mer kostnadseffektiva än att försöka lösa problemen utan att 

veta hur de ska angripas och riskera att påverka ett större område än vad som är 

nödvändigt. Detta blir enklare genom att visa vart i processkartan kvalitetsbristerna kan 

lokaliseras. Paradiso och Cruickshank (2007) fyller i och menar att det är först efter 

identifieringen av kvalitetsbrister som förbättringsarbetet kan börja. Det är alltså 

nödvändigt att identifiera kvalitetsbristerna och synliggöra vart i processkartan de 

befinner sig innan de kan åtgärdas.  
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Åtgärder som kan kopplas direkt på problemen och lösa dessa tenderar att kosta mindre 

än att försöka lösa problemen utan att veta vad rotorsaken är och således inte veta hur de 

ska angripas. (Hill, 2005) 

 

Nedan följer processkartorna över de tre lagrena med redovisade kvalitetsbrister och 

dessa är märkta med röda cirklar samt nummer som är förklarade i text:  
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4.3.1 Processkarta över plock i högställslagret med tillhörande brister 

 
Figur 24: Processkarta över plock ur högställslager med tillhörande kvalitetsbrister 
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4.3.2 Processkarta över plock kranlagret med tillhörande brister  

 

 
Figur 25: Processkarta över plock ur kranlagret med tillhörande kvalitetsbrister 
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4.3.3 Processkarta över plock i skyttellagret med tillhörande brister 

 

 
Figur 26: Processkarta över plock ur skyttellagret med tillhörande kvalitetsbrister 
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Då godshanteringsprocessen från godsregistrering till intern kund har illustrerats i tre 

processkartor för att minimera komplexiteten, representeras inte samtliga identifierade 

kvalitetsbrister i varje enskild processkarta. I figuren nedan visas samtliga 

kvalitetsbrister och i vilken processkarta de illustreras. 
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Figur 27: Kvalitetsbrister i respektive processkarta 
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Kvalitetsbristerna som kan observeras i figur 27 kan grupperas i större grupper eftersom 

vissa av dem är lika. De som rör misstag som görs i eller indirekt i samband med 

användningen av SAP kan kategoriseras i en större kvalitetsbristgrupp med namnet 

Feltransaktioner i SAP och följande kvalitetsbrister kan ingå: 

 

 Fel artikelnummer skrivs in i SAP  

 Felanvändning av elimineringskommando i skyttellager 

 Totalt antal artiklar kvitteras ut i SAP 

 Generell okunskap i SAP  

 Okunskap om tillvägagångssätt vid avemballering  

 Artiklar flaggas fel vid plockning ur skyttellager 

 

Ovanstående kvalitetsbrister kan beskrivas som regelbundet förekommande i de tre 

olika processkartorna och kan relateras till Forslund (2007). Dessa kvalitetsbrister 

märks inte av direkt utan visar sig längre fram i flödet och de är vida accepterade. 

Personalen vet om att det blev fel men vet inte hur de ska åtgärda det eller vem de ska 

fråga om hjälp samt att intresset att lösa problemet direkt i viss mån saknas. 

Kvalitetsbristerna är även internt förekommande då de dels är internt förekommande i 

godshanteringsprocessen men även att det är utförandet av aktiviteterna som brister. 

Även detta stämmer in på det Forslund (2007) beskriver om interna eller externa 

kvalitetsbrister. Själva bristandet i utförandet styrks av Lindqvist, logistikplanerare, 

(140407) som menar att det råder en bristande kunskap om SAP och ett ointresse av att 

lära sig hur det fungerar. Fahlén (1998) menar att brister i beslutsprocessen samt brister 

i beteendet orsakar kvalitetsbrister och detta relateras till information som färdas genom 

organisationen. I nuläget råder bristande kunskap i användning av SAP och hur 

personalen ska utföra kommandon.  

 

Vidare kan kvalitetsbrister som rör räkning och kontroll av kollin grupperas in i en 

kvalitetsbristgrupp med namnet Bristande kontroll av kolli och artiklar: 

 

 Bristande kontroll av följesedel  

 Bristande kontroll av kolli  

 Bristande räkning av kolli i logistikbil 

 Felräkning vid plockning i skyttellager  
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Även dessa kvalitetsbrister stämmer överrens med Forslund (2007) i det avseendet att 

de är regelbundet förekommande, accepterade och förekommer internt. Dessa är inte 

dolda utan personalen vet att tillvägagångssättet i dessa aktiviteter är bristfälliga men att 

det just nu inte finns några andra alternativa metoder att tillgå. Enligt Hermander, 

produktionsteknik avd. logistik (140206) är tidsbrist en bidragande orsak till att dessa 

kvalitetsbrister uppkommer vilket följaktligen blir ett fel i utförandet. Fahlén (1998) 

menar att brister i anpassning och utveckling som innebär att det finns en ovilja att 

anpassa sig till förändringar i omgivningen kan orsaka kvalitetsbrister vilket i det här 

fallet stämmer överens med situationen på VCE. Kvalitetsbristerna som existerar skulle 

kunna minimeras med alternativa arbetsmetoder som framkommit genom den 

teknologiska utvecklingen de senaste åren.  

 

Kvalitetsbrister som berör slarv och uteblivna transaktioner i SAP grupperas in i  

Transaktioner i SAP görs för tidigt eller glöms bort och detta är följande 

kvalitetsbrister: 

 

 Gods plockas ut ur skyttellager utan att motsvarande transaktion görs i SAP  

 Plockat gods till kit från buffertplats kvitteras inte ut i SAP 

 För tidig transaktion i SAP  

 Glömt kvittera ut gods i SAP från kranlagret 

 

Dessa kvalitetsbrister förekommer regelbundet i det avseendet att de är svåra att 

upptäcka då de inte märks förrän följdfel uppstår och dessa förekommer endast internt 

och det stämmer överens med Forslunds (2007) indelningar av kvalitetsbrister. En orsak 

till bortglömda transaktioner i SAP är bristande struktur och avsaknad av riktlinjer hur 

personalen ska utföra sina arbetsuppgifter. Bristande struktur menar Fahlén (1998) är en 

orsak till kvalitetsbrister vilket kan kopplas till de kvalitetsbrister som upplevs på VCE.    
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Bristande flaggningsprocess av utegods blir en egen grupp då andra kvalitetsbrister inte 

kunde grupperas in i denna. Denna kvalitetsbrist är av betydande intresse eftersom den 

följer med genom hela processen. Flaggas fel gods eller gods blir utan flagga kan det 

inte hanteras i godsmottagningen eller i systemet och blir således stående eller 

bortglömt. Denna kvalitetsbrist förekommer internt och är både ett accepterat beteende 

samt att den är regelbundet förkommande. I dagsläget flaggas ankommande gods med 

en interna flagga för VCE, detta kan ses som en extra aktivitet då godset redan har en 

flagga som AB Volvo har bestämt att deras leverantörer ska använda, enligt Campanella 

(1990) är dessa extra aktiviteter kvalitetsbrister. Även denna kvalitetsbrist kan kopplas 

till det Fahlen (1998) anser vara brister i anpassning och utveckling med aveseende på 

att det finns alternativa arbetsmetoder som VCE ej använder sig av i dagsläget.  

 

Kolli försvinner i kranlagret är en dold kvalitetsbrist som förekommer internt liknande 

den föregående kvalitetsbristen eftersom det egentligen inte finns någon kunskap om 

varför kolli försvinner och det inte märks av förrän en beställning ska göras av artikeln. 

Enligt Kenstam, bristbevakare, (140328) är det svårt att fastställa exakt orsak men 

förmodligen har det att göra med komunikationsfel mellan SAP och krandatorn. Detta 

stämmer överens med Fahlén (1998) och hans klassificering bristande teknologi som 

kan orsaka kvalitetsbrister. Kvalitetsbristen är dold i det avseendet att det är svårt att 

veta om den inträffar förrän en beställning görs men den korrigeras snabbt när den 

upptäcks men den upptäcks inte förrän en inventering görs och inventeringarna görs 

sällan.  

 

Kvalitetsbrister som berör kvalitetskontrollavdelningen benämns som Bristande 

standarder vid kvalitetskontroll vilket innefattar följande brister: 

 

 Fel vid kassering av artiklar i SAP 

 Kvalitetskontrollflagga saknas på pall 

 Bristande beredning av kontroll gjord av kvalitetskontrollavdelningen 

 

Nämnda kvalitetsbrister förekommer internt på kvalitetskontrollavdelningen och är 

regelbundet förekommande.  
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De är svåra att upptäcka i avseende att felen begås i SAP vilket medför att felen 

upptäcks vid ett senare tillfälle, till exempel om kassering av artiklar görs utan 

transaktion märks felet när brist på artikeln uppstår eller vid en inventering.  

Kvalitetsbristerna kan relateras till brister i beteende som enligt Fahlén (1998) är en 

orsak till kvalitetsbrister eftersom medvetenheten saknas om att fel begås.   

 

Kvalitetsbristen som beskrivs Dubbelplock uppkommer av att sekvenslistan inte stryks 

efter plockning till utrustningskit. Även denna kvalitetsbrist var unik och kunde inte 

grupperas till någon annan. Detta beror på ouppmärksamhet för stunden och detta är 

inget dolt fel vilket innebär att denna kvalitetsbrist tas om hand när den uppkommer. 

Således kan den tillskrivas till en oregelbundet förekommande kvalitetsbrist som 

beskrivs av Forslund (2007). Campanella (1990) menar att extra aktiviteter som behöver 

göras på grund av att huvudaktiviteten inte kan utföras korrekt är kvalitetsbrister. 

Dubbelplockning anses vara en extra aktivitet då godset hanteras i onödan. En orsak till 

dubbelplockning kan vara brister i beteende vilket Fahlén (1998) klassificerar som en 

orsak till kvalitetsbrister och i det här fallet innebär det att den operativa personalen inte 

stryker över det senast plockade kitet i sekvenslistan.  

 

Kvalitetsbristen som beskrivs gods ej prissatt, avsaknad av plats, inkorrekt beredning 

var också unik och kunde således inte grupperas tillsammans med andra kvalitetsbrister. 

Eftersom detta inträffar frekvent och är något som korrigeras löpande när det kommer 

upp kan det beskrivas som oregelbundet förekommande kvalitetsbrister. Den inträffar 

internt i processen men eftersom felet som orsakar denna kvalitetsbrist inträffar på en 

annan avdelning utanför processen kan det argumenteras för att kvalitetsbristen är 

extern enligt Forslunds (2007) kategorisering. Dock är det ändå en kvalitetsbrist som 

inträffar i den undersökta processen och påverkar den negativt vilket innebär att den 

kategoriserades som en intern kvalitetsbrist. Denna kvalitetsbrist kan kopplas till extra 

aktiviteter som beskrivs av Campanella (1990) eftersom beredningen som görs av 

tjänstemän på kontoret inte utförs korrekt vilket leder till godsmottagningen får avvika 

från sin ordinarie arbetsmetod. Vidare förekommer brister i beslutsprocessen som 

Fahlén (1998) beskriver som bristande informationsflöde. Kommunikationen mellan 

den operativa personalen och tjänstemännen är bristfällig då en kvalitetsbrist upplevs 

vid felaktig beredning av gods. 
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Felplacering av pall med avseende på våning är en kvalitetsbrist som är dold med tanke 

på att den är svår att upptäcka utan en inventering av kolli. Denna kvalitetsbrist är även 

internt förekommande. Trollmåne, produktionsteknik, (140331) menar att 

kollinventeringar inte görs löpande men när de genomförs hittas ofta kvalitetsbrister 

med avseende på felplacering av pall, vilket stärker antagandet att de är dolda eftersom 

kvalitetsbristerna inte kan upptäckas utan en inventering. Även denna kvalitetsbrist är 

intern. Kvalitetsbristen uppkommer på grund av felbeslut av personal eftersom pallarna 

placeras på fel hylla. Enligt Campanella (1990) är inspektioner en kvalitetsbrist vilket 

blir konsekvensen av att pallarna placeras fel i form av inventering.  

 

 

Figur 28: Kvalitetsbrister grupperade och klassificerade 
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5 Av vilka orsaker uppstår kvalitetsbristerna och hur kan 
VCE minimera dessa i den nuvarande 

godshanteringsprocessen? 
 

Nedan följer den teoretiska referensramen, det empiriska underlaget och analysen som 

krävs för att svara på forskningsfråga 3. I teorin behandlas Pick chart, 

Ishikawadiagram, 5 varför och dess utförande samt kvalitetscirklar. Empirin består av 

data insamlade via intervjue, fokusgrupper och kvalitetcirklar med anställda som 

arbetar med processerna och vad de anser vara prioriteringar av kvalitetsbrister men 

även  förbättringar till identifierade kvalitetsbristerna. I den empiriska analysen 

behandlas ishikawadiagramen och kvalitetscirklarna och i slutanalysen binds teorin 

och empirin ihop.  

 

 
Figur 29: Analysmetod kapitel 5 

 

5.1 Teori 

 

5.1.1 Pick chart 

Vid förbättringssarbete i företag är det väsentligt att beslutsprocessen är effektiv och att 

konsekvensen blir som önskat. En metod för att underlätta beslutsprocessen är Pick 

chart som utvecklades av företaget Lockheed Martin för att kunna göra bättre 

prioriteringar i sitt förbättringsarbete (Petersson et al, 2011). Ett Pick chart medför att 

föreslagna förbättringar bedöms som möjliga (Possible), att de ska genomföras direkt 

(Implement), att de är svåra att genomföra (Challenge) eller att de ska avfärdas (Kill). 



  
 

 
79 

 

För att motivera beslut som tas är det av vikt att både kvantitativa och kvalitativa 

faktorer beaktas, ett Pick chart bidrar med den kvalitativa dimensionen. (Badiru och 

Thomas, 2013) 

   

Figur 30: Pick chart (Badiru och Thomas, 2013) 

 

Tillvägagångssättet vid ett Pick chart är att rita upp en kvadrat med fyra kvadranter och 

benämna dem Implement, Challenge, Possible och Kill som figuren ovan visar. Den 

vertikala axeln anger effekten av förbättringen medan den horisontella axeln anger 

svårigheten i att implementera förbättringen. Metoden genomförs vanligtvis subjektivt 

av en mindre grupp beslutsfattare som placerar förbättringsförslagen i de olika 

kvadranterna utefter de två påverkande faktorerna vid axlarna. Metoden får ofta kritik 

för de subjektiva antaganden som görs och avsaknaden av kvantitativ data men för att 

erhålla en helhetsbild kombineras den ofta med kvantitativa mätningar. (Badiru och 

Thomas, 2013) 

 

5.1.2 Ishikawadiagram 

En arbetsmetod som utförs enligt en fördefinierad process kan leda till stora variationer 

eftersom individer som utför arbetet är olika. Detsamma gäller maskiner som bearbetar 

artiklar då artiklar kan vara olika utformade vilket således skapar problem för maskinen. 

Små skillnader kan leda till stora avvikelser och variationer som påverkar kvaliteten i 

organisationen på ett negativt sätt. Efter att kvalitetsbrister identifierats måste de 

motarbetas, detta görs genom att finna orsakerna till kvalitetsbristerna för att avhjälpa 

symptomen som kommer av dem.  
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En systematisk rotorsaksanalys kan genomföras med hjälp av ett Ishikawadiagram, efter 

skaparen Kaoru Ishikawa 1943. Diagramet går ut på att grovt beskriva vilka typer av 

orsaker som kan generera det upplevda problemet. Efter orsakerna är definierade riktas 

fokus på en av dessa för att undersöka den mer detaljerat. (Ishikawa, 1993; Bergman 

och Klefsjö, 2012; Garg och Garg, 2012) Ishikawadiagramet är lätt att konstruera och 

skapar en plattform för resonemang och diskussion. Kvalitetsbristerna är indelade 

utefter hur viktiga de är för företaget vilket skapar en hierarkisk uppbyggnad. Efter 

rotorsaksanalysen skapas en helhetsbild över kvalitetsbristerna och breddar 

problemlösarens syn på dem genom att organisera en stor mängd information i länkar 

mellan händelser och potentiella orsaker till dessa händelser. När informationen är 

organiserad och diagrammet är konstruerat hjälper det till att generera ideer om varför 

problemet inträffar med avseende på kvalitetsbrister. Diagrammet underlättar också 

jämförelse mellan olika problem och dess orsaker. (Garg och Garg, 2012; Li och Lee, 

2012) Nedan följer en bild som visar hur ett Ishikawadiagram kan se ut: 

 

 

Figur 31: Ishikawadiagram (Li och Lee, 2011) 

 

5.1.3 Ishikawadiagrammets utförande 

Ishikawadiagrammen sorterar ut orsakerna till avvikelserna till de många kvalitetsbrister 

som företag upplever. Det första som görs är att identifiera vad det är som behöver 

förbättras, vilken karaktär kvalitetsbristen har, och ett exempel kan vara att en axel i en 

maskin roterar för långsamt. Detta problem skapar fler problem längre fram i processen 

och det är här som ishikawadiagrammet ska börja. En pil från vänster till höger ritas och 

kvalitetsproblemet skrivs till höger om pilen. (Ishikawa, 1993; Bergman och Klefsjö, 

2012) 
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Nästa steg går ut på att rita mindre pilar, eller grenar, från den större mittersta pilen. De 

mindre pilarna representerar huvudorsakerna till det tidigare nämnda 

kvalitetsproblemet.  Det är rekommenderat att gruppera in de olika orsakerna i 

kategorier, dessa orsaker kan exempelvis bero på arbetsättet eller att fel material har 

använts. Varje kategori utgör en liten pil. Kategorierna brukar delas in ett 7M-diagram 

som består av management, människan, metod, mätning, masking, material och miljö. 

(Ishikawa, 1993; Bergman och Klefsjö 2012) Nedan följer en beskrivning av de sju 

kategorierna:  

 

Management: Ger företagsledningen tillräckligt med stöd till verksamheten? 

Människa: Har personalen tillräckligt med utbildning för att hantera maskinerna på 

fabriksgolvet? Har de anställda tillräckligt med motivation? 

Metod: Finns ordentliga verktyg och ritningar att följa? Styrs verksamheten på rätt sätt? 

Mätning: Hur mäts verksamheten? Används rätt verktyg? 

Maskin: Underhålls maskinen på ett tillfredsställande sätt?  

Material: Är kvaliteten på det material som används god? Hur kvalitetssäkrar 

leverantören det levererade materialet? 

Miljö: Påverkar miljön produktutfallet? (Bergman och Klefsjö, 2012) 

 

I det sista steget förfinas kategorierna och detaljerade faktorer länkas till 

huvudorsakerna. Dessa utgörs av mindre pilar, även kallade kvistar, som går från 

respektive kategori de tillhör. I slutet av de minsta pilarna ska än mer detaljerade 

orsaker skrivas. Genom att definiera och länka dessa till huvudproblemet kan de mest 

bidragande orsakerna fastslås. (Ishikawa, 1993) 

 

5.1.4 5 varför 

För att samla in information om varje orsakskategori finns det en frågeteknik som kallas 

”5 varför?”. Det är en enkel teoretisk metod för att analysera rotorsaker till en upptäckt 

avvikelse eller kvalitetsbrist i det avseendet att den är lätt att förstå. När en kvalitetsbrist 

upptäcks ska frågan ”varför” ställas fem gånger. Den första frågan är enkel att formulera 

men det blir svårare med varje ny fråga och när frågan ”varför” är ställd fem gånger ska 

orsaken till kvalitetsbristen ha upptäckts.  
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Det är viktigt att poängtera att för att ”5 varför ska vara famgångsrik behöver 

kvalitetsbristen vara specifik eftersom generella kvalitetbrister har många orsaker. 

(Petersson et al, 2011; Bergman och Klefsjö, 2012; Hill, 2005)   

 

Nedan visas hur ett 5 varför-frågeformulär kan se ut: 

Figur 32: 5 varför-frågeformulär, (Serrat, 2009) 

 

5.1.5 Kvalitetscirklar 

Kvalitetscirklar består av en grupp mellan fem och tio anställda med liknande 

arbetsuppgifter. Syftet med cirklarna är att söka, mäta och analysera orsaker till problem 

som återfinns på arbetsplatsen och därefter hitta och föreslå lösningar för ledningen. 

Deltagandet är frivilligt och arbetet görs under arbetstid men för att locka anställda till 

att delta i kvalitetscirklarna brukar belöningar vara involverade. Kvalitetscirklar kan 

förenklas avsevärt om det finns tillgång till Ishikawadiagram då detta hjälper deltagarna 

på vägen med underlag till diskussion och öppen kritik av processen. Även andra 

kvalitetsverktyg är användbara för att förenkla denna process, exempelvis histogram 

eller sambandsdiagram. När orsakerna har identifierats och ett lösningsförslag har 

presenterats för styrelsen är det upp till styrelsen om det ska implementeras eller inte, i 

vissa fall har kvalitetscirkeln själv möjlighet att implementera åtgärder.  
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När en implementering har genomförts har kvalitetscirkeln i uppgift att övervaka och 

följa upp förbättringen och vilka effekter den får på processen. De ska även överväga 

och fundera på nya tänkbara förbättringar. Efter detta är gjort ska en kritisk rapport 

lämnas  angående alla aktiviteter som påverkas av förbättringen. Detta möjliggör för 

kvalitetscirkeln att se kritiskt på hur de har arbetat och vad de kunde ha gjort bättre. 

(Barra, 1989; Bendell et al, 1995; Bergman och Klefsjö, 2012; Dale et al, 1997)  

 

Kvalitetscirklar kan användas i alla slags organisationer och verksamheter med 

varierande antal anställda. Den kan anpassas till alla sorters kulturer eftersom det i 

grunden är människans vilja att lösa problem som den ämnar tillfredsställa. (Barra, 

1989; Bendell et al, 1995) Vid sidan av kvalitetscirklarnas huvudsyfte, att föreslå och 

implementera kvalitetsförbättringar finns det andra fördelar. (Li och Doolen, 2013) 

Kvalitetscirklarna hjälper deltagarna att blir mer förbättringsinriktade och öka sin 

prestationsförmåga. Vidare ökar kvalitetscirklarna deltagarnas lojalitet gentemot 

företaget eftersom de känner att företaget lägger ned tid på att lyssna på dem och ta 

deras förslag i beaktning. (Li och Doolen, 2013)  

 

Dale et al (1997) menar att det finns olika sätt att se på kvalitetsförbättringar och att 

synsättet på dem måste anpassas utifrån vilket typ av kvalitetsproblem det rör sig om.  

 

 Överväganden måste göras huruvida kvalitetsförbättringen gör en signifikant 

skillnad efter genomförandet. 

 Det är viktigt att veta hur idén till kvalitetsförbättringen kom till i 

uppföljningssyfte. 

 Slutligen bör det finnas en uppfattning hur kvalitetsförbättringen påverkar andra 

angränsande processer. (Dale et al 1997)    

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
84 

 

5.2 Empiri 

5.2.1 Pick chart 

 

1. Feltransaktioner i SAP 

Det behövs inga nya resurser för att implementera en lösning efter en rotorsaksanalys i 

det här fallet, det behandlar sättet att arbeta och hur väl underbyggd kunskapen är i 

SAP. En rotorsaksanalys och efterföljande förbättringsförslag för denna kvalitetsbrist 

anser fokusgruppen kunna genomföras omgående med hög effekt. (Fokusgrupp) 

 

2. Bristande kontroll av kolli och artiklar 

Detta är en resursfråga både vad gäller tekniska lösningar och extra personal. I dagsläget 

saknas en lösning för dessa kvalitetsbrister men om en rotorsaksanalys genomförs som 

kan leda till förbättringsåtgärder borde effekten vara hög. (Fokusgrupp) 

 

3. Transaktioner i SAP görs för tidigt eller glöms bort 

Effekten av att minimera kvalitetsbristerna i denna grupp borde vara hög enligt 

Fokusgruppen samtidigt som eventuella förbättringsåtgärder kan genomföras direkt 

vilket leder till att denna brist placeras under implementering. (Fokusgrupp) 

 

4. Bristande flaggningsprocess av utegods 

Denna kvalitetsbrist anser fokusgruppen att VCE kan undersöka och lösa men inte med 

befintliga resurser. Tanken är att denna process som innebär flaggning av utegods ska 

effektiviseras, målet är att anskaffa en resurs som exempelvis scanning eller extra 

personal som underlättar processen. Stora artiklar i denna bransch tenderar att ha högt 

värde och binder kapital vilket således gör att effekten är hög om kvalitetsbristen kan 

avhjälpas. (Fokusgrupp) 

 

5. Dubbelplock 

Stryks inte artiklarna ur sekvenslistan plockas utrustningskit två gånger vilket borde 

kunna härledas till problem med arbetsrutiner, denna kvalitetsbrist placeras till vänster 

det vill säga undersökas direkt men med en liten effekt. (Fokusgrupp) 

 

6. Gods ej prissatt, avsaknad av plats och inkorrekt beredning 

Det blir inte stor effekt om den löses eftersom produktionsteknikerna är där direkt och 

löser problemet när det uppstår men det kan leda till en del tidsbesparingar.  
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Vissa delar i denna brist kan undersökas och genomföras med befintliga resurser. Priset 

löser personalen genom att skicka ett mejl till inköp medan de andra två, inkorrekt 

beredning och avsaknad av plats blir svårare eftersom de saknar tillgång till rätt system. 

Bristen placeras således mellan ”possible” och ”kill”. (Fokusgrupp) 

 

7. Felplacering av pall med avseende på våning 

Den är möjlig men effekten blir liten vid genomförande lösningar efter utredning, då 

pallarna hittas nästan omgående efter att de är felplacerade. (Fokusgrupp) 

 

8. Kolli försvinner i kranlagret 

Här finns det problem i form av att flera lådor försvinner, närmare 6 %,  vilket kan 

härledas från senaste inventeringen. Denna kvalitetsbrist är dock utmanande eftersom 

kranlagret är automatiserat och kräver särskilt teknisk kompetens och denna kompetens 

tenderar att kosta men får en stor effekt.  (Fokusgrupp) 

 

9. Bristande standarder vid kvalitetskontroll 

Fokusgruppen tror inte att nya resurser krävs för att implementera en lösning efter en 

rotorsaksanalys, vilket innebär att eventuella lösningar kan genomföras omgående. Det 

är dessutom viktigt att få den här bristen undersökt eftersom kvalitetsbrister inträffar 

frekvent och felet ofta blir betydande. (Fokusgrupp)  

 

 

Figur 33: Pick chart VCE  
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Figuren nedan tydliggör relationen mellan de identifierade kvalitetsbristerna och 

kvalitetsbristgrupperna, vidare förklarar figuren vilken kvalitetsbristgrupp som tillhör 

respektive ishikawadiagram.  

 
Figur 34: Kvalitetsbrister grupperade och relaterade till Ishikawadiagram 
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5.2.2 Ishikawadiagram 

 
5.2.2.1 Feltransaktioner i SAP 

 

Figur 35: Ishikawadiagram, feltransaktioner i SAP 

 
5.2.2.2 Bristande kontroll av kolli och artiklar 

 
Figur 36: Ishikawadiagram, bristande kontroll av kolli och artiklar 
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5.2.2.3 Transaktioner i SAP görs för tidigt eller glöms bort 

 
Figur 37: Ishikawadiagram, transaktioner i SAP görs för tidigt eller glöms bort 

 
5.2.2.4 Bristande flaggningsprocess av utegods 

 
Figur 38: Ishikawadiagram, bristande flaggningsprocess av utegods 
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5.2.2.5 Kolli försvinner i kranlagret 

 

Figur 39: Ishikawadiagram, kolli försvinner i kranlagret 

 
5.2.2.6 Bristande standarder vid kvalitetskontroll 

 
Figur 40: Ishikawadiagram, bristande standarder vid kvalitetskontroll 
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5.2.3 Förbättringsförslag enligt kvalitetscirklar 

 

Bristgrupp: Feltransaktioner i SAP, se ishikawadiagram, figur 34 

Förbättringsförslag: 

Rensa torgplatser: I nuläget finns det olika benämningar av lagerplatser, D-torg, C-torg 

och tält 1. Det hade underlättat för den operativa personalen om dessa märkets om och 

skrevs upp på en karta över lagerområdet i någon form av lathund. (Kvalitetscirkel, 

140424) 

 

Fyll i en siffra: Istället för att kvittera ut en hel SB ur kranlagret, vilket inträffar i 

dagsläget om inget siffervärde ändras, när personalen endast behöver en del av det totala 

innehållet i SB borde det finnas ett deafult-nummer där personalen kan skriva in hur 

många artiklar de behöver. (Kvalitetscirkel, 140424) 

 

Tag bort elimineringskommando Detta kommandot ska inte gå att genomföra och 

dessutom har inte personalen tillåtelse att göra det. Det enda som går att göra är att 

lägga en begäran till huvudkontoret i Belgien men eftersom alla fabriker i koncernen 

använder SAP måste dessa godkänna att VCE tar bort just den funktionen. 

(Kvalitetscirkel, 140424) 

 

Körtkort i SAP: Genom att utbilda sig i SAP erhåller personalen körtkort som graderas i 

olika nivåer och erhåller således behörighet efter eget användar-ID. Endast de som har 

längst utbildning och har uppnått en viss behörighet kan göra avancerade kommandon i 

SAP. Ju mer utbildning personal erhåller desto mer ansvar ska de få och detta kan också 

premieras. (Kvalitetscirkel, 140424) 

 

Lathund: Genom att fästa ett laminerat papper med de mest sällan återkommande 

kommandona, eftersom det är de som är lättast att glömma, står uppskrivna minskar 

risken att en transaktion glöms bort eftersom de anställda får intrsuktioner om hur de 

kan genomföra transaktionen själva istället för att fråga någon kollega. (Kvalitetscirkel, 

140424) 
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Få ut SAP-kompetens på golvet: Det är viktigt att resurserna ska finnas tillgängliga vid 

behov och att hjälp ska kunna erhållas snabbt. Att utbilda personal i användningen av 

SAP och att den operativa personalen har denna kunskap är viktigt på grund av 

ovanstående anledningar. (Kvalitetscirkel, 140424) 

 

Språk: Det går att få språket till svenska men eftersom engelska är det officiella 

koncernspråket är det inget alternativ. AB Volvo erbjuder kurser i engelska som 

personalen kan anmäla sig till. (Kvalitetscirkel, 140424) 

 

Pilotprojekt med scanning: Genom att starta upp ett projekt som enbart fokuserar på 

implementering av scanning riktas fullt fokus på denna förbättringsmöjlighet. En plats 

avsedd enbart för scanning av gods kan testas i en period och många leverantörer som 

VCE använder sig av kan anslutas till ett sådant projekt direkt. Om AB Volvos odette 

som leverantörerna använder kan användas hela vägen och denna kan scannas när den 

väl kommer till godsmottagningen hade avhjälpt många kvalitetsbrister. Standarden är 

redan implementerad i och med odette-flaggan. (Kvalitetscirkel, 140424) 

 

En standard för hur gods ska räknas (enhet): I nuläget räknas gods i olika enheter, 

exempelvis par, styck, centimeter och dylikt vilket ökar felrisken. En standard för hur 

gods ska räknas hade minimerat att vissa transaktioner glömts bort eftersom det är 

lättare att komma ihåg en enhet. Exempelvis kan alla komponenter räknas styck istället 

för par som vissa gör i nuläget. (Kvalitetscirkel, 140424 

 

Bristgrupp: Bristande kontroll av kolli och artiklar, se ishikawadiagram, figur 35 

Förbättringsförslag: 

Frångå dagsrotationerna på personalen: Genom att frångå dagsrotationen och tillämpa 

en veckorotation får personalen mer tid att arbeta vid samma arbetsstation och detta gör 

dem mer noggrannare. Ansvarskänslan ökar eftersom de inte kan lämna över problemet 

till personen som ska jobba där dagen efter.  

 

Bättre vägledning för nyanställda: Ofta får nyanställda arbeta självständigt för tidigt 

trots att de inte är fullärda. I kontrast till monteringens metod för upplärning där det 

finns detaljerade beskrivningar om hur de ska arbeta samt att deras arbetsledare inte 

låter dem arbeta självständigt förrän de kan stationen.  
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Skapa bättre beskrivningar för hur arbetet ska genomföras och låta nyanställda följa 

med i godshanteringsprocessen och gå bredvid under en längre tid hade gjort dem mer 

noggranna.   

 

Skapa ett enhetligt arbetssätt: Det är viktigt att få anställda att arbeta på ett enhetligt sätt. 

Exempelivs skapa en standard för hur särskilda pallar ska plockas eller hur påfyllning 

ska ske, före sortering eller efter.   

 

Scanning: Använda handscanners i skyttellagret genom att scanna etiketterna på 

tvåbingelådorna eftersom detta underlättar påfyllningen i skyttellagret. Detta eftersom 

när tvåbingelådan har scannats tar skyttellagret fram exakt det fack som ska fyllas på 

automatiskt.    

 

Stickprov: Kan användas specifikt för logistikbilen eftersom logistikbilen leverar ett 

stort antal kolli som inte räknas då det är för tidskrävande. Ett stickprov möjliggör en 

ökad kontroll av godset i logistikbilen och det innebär att en plats reserveras för 

logistikbilen där allt gods räknas av en personalresurs en gång i månaden och under 

tiden detta görs får inte något kolli från logistikbilen godsmottagas.  

 

Bristgrupp: Transaktioner i SAP görs för tidigt eller glöms bort, se 

ishikawadiagram, figur 36 

Förbättringsförslag: 

Skapa förståelse för innebörden av transaktioner i SAP: Genom att skapa förståelse för 

de transaktioner som görs i SAP från en enhet till en annan ökar medvetenheten hos de 

anställda om de konsekvenser som uppstår ifall en transaktion uteblir, vilket leder till att 

risken blir mindre att de glömmer genomföra transaktionen. De operativa arbetarna bör 

få en helhetsbild över hela godshanteringsprocessen och inte bara sin enskilda process. 

Genom att visa processkartan för de operativa arbetarna kan förståelserna för alla 

processer och vilka konsekvenser en bortglömd transaktion kan innebära. 

(Kvalitetscirkel, 140424) 

 

 

 



  
 

 
93 

 

Felåterföring: Genom felåterföring ökar medvetenheten om vilka fel som har begåtts 

och hur ofta felen begås vilket kan leda till att felen inte upprepas. Ett exempel på detta 

kan vara att de senaste felen som har uppdagats på avdelningen skrivs ner på ett papper 

och läggs i en plastficka där personalen sen kan observera vad det är för typ av fel som 

begåtts och påminnas för att öka medvetenheten. Genom att ta fram statistik på 

felfrekvensen gör det att ledningen lättare kan se vilka kvalitetsbrister som ska 

prioriteras och åtgärdas. (Kvalitetscirkel, 140424) 

 

Scanning: Med hjälp av handscanners kan tidsförskjutningen i transaktion och plock i 

framförallt kit elimineras då plockad artikel direkt kan scannas. 

 

Körkort i SAP: Det här förbättringsförslaget har diskuterats som åtgärder för tidigare 

kvalitetsbrister, se ovan. 

 

Lathund i truckar: Det här förbättringsförslaget har diskuterats som åtgärder för tidigare 

kvalitetsbrister, se ovan. 

 

Surfplatta: Genom att använda en surfplatta är personalen alltid nära SAP och kan 

genomföra transaktioner av gods direkt och undgå tidförskjutning som uppstår om en 

anställd först plockar artiklar och sen går till en dator och genomför transaktionen i 

SAP. (Kvalitetscirkel, 140424) 

 

Fasta platser: Delge alla artiklar som kitplockas fasta platser möjliggör en större 

kontroll av kitplocket. Inga artiklar får läggas in i kit förrän en fast plats har delgivits 

kitet. Monteringen ansöker om att artiklar behöver läggas in i kit och om detta beviljas 

får kitplocket tillåtelse att plocka artiklarna. (Kvalitetscirkel, 140424) 

 

Bristgrupp: Bristande flaggningsprocess av utegods, se ishikawadiagram, figur 37 

Förbättringsförslag: 

Scanning: Denna arbetsmetod gör att flaggningsprocessen elimineras. AB Volvo har 

skapat en standard för alla flaggor som används av dess leverantörer och genom 

scanning kan dessa flaggor användas, externt, från leverantör in till lagret, internt på 

VCE. Olika scanningsmetoder kan användas, där handscanner eller scanningsbåge är de 

som föredras.  
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Personalpool: Skapa en personalpool som kontinuerligt har fyra personer som har 

kunskap om avdelningar som arbetar med godsmottagning. Eftersom bland annat 

sjukfrånvaro gör att flaggning inte hinner genomföras direkt när godset anländer kan 

personal från poolen ersätta de som är sjuka och möjliggöra flaggningen.  

 

Utjämning av godsleveranser: I dagsläget ankommer de flesta leveranserna på 

morgonen vilket innebär att personalen som arbetar med att lossa godset från lastbilarna 

inte hinner flagga det som lossats på grund av att tid till det inte finns. Genom att jämna 

ut godsleveranserna över hela dagen frigörs tid även på morgonen att göra övriga 

arbetsuppgifter utöver lossning av lastbilar. Det gäller att utveckla ett lossningsschema 

som passar de interna kunderna eftersom att det är kritiskt att de får godset de behöver.   

 

Skrivare i truck: När det kommer till flaggning av utegods och transaktion i SAP hade 

det underlättat om denna process hade kunnat genomföras parallellt för att minska 

feltransaktioner i SAP. Ett alternativ är att placera skrivare i truckarna som används av 

personalen i utegruppen för att minimera tidsförskjutningen i flaggningsprocessen.  

(Kvalitetscirkel, 140430) 

 

Bristgrupp: Kolli försvinner i kranlagret, se ishikawadiagram, figur 38 

Förbättringsförslag: 

Ställa högre krav på leverantören av kranlagret: Eftersom kranlagret i dagsläget inte 

fungerar korrekt utan kolli försvinner oförklarligt i systemet bör VCE ställa högre krav 

på leverantören av kranlagret. 

 

Ansvarsförhållande: För att utreda problemet med kranlagret krävs det att ett ansvar för 

detta ges till en person eller grupp. I dagsläget har ingen person ansvar för att lösa 

problemet vilket innebär att ingen vill åtaga sig arbetet som krävs för en ordentlig 

utredning.   
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Bristgrupp: Bristande standarder vid kvalitetskontroll, se ishikawadiagram, figur 

39 

Förbättringsförslag: 

Bättre FIFU vid avlastningsytorna i kvalitetskontrollen: Arbetet hade förenklats om 

pallarna datumplacerades för att skapa bättre kontroll av vilka pallar som är nyast 

respektive äldst. Eftersom större delen av verksamheten använder sig av Lean 5 S kan 

det vara aktuellt att använda det vid kvalitetskontrollen också, det underlättar vid fel och 

när bristbevakarna ska söka efter pallar som innehåller artiklar det råder brist på. En 

annan förbättringsåtgärd som kan katergoriseras som renhållning och struktur är att 

bygga ett pallställ för att underlätta kontroll av pallar. (Kvalitetscirkel, 140424) 

 

Uppmärkta ytor: Märk upp ytorna där pallarna ska stå enligt Lean-principer. Detta kan 

göras genom färgkodning eller lagerplatsnamn på en yta på golvet. Det är viktigt att 

detta görs noggrant.  

 

Olik benämning i SAP: En standard för utfallsproven i godsmottagningen vilken säger 

vart pallarna ska stå kopplat till kvalitetskontrollavdelningens uppmärkningar. En annan 

faktor är att systemmässigt när gods ska flyttas till kvalitetskontrollavdelningen är 

benämningen på kontrollen olika. Det finns två fysiska platser som tar emot gods för 

kontroll,  dessutom finns två benämningar i SAP och dessa är ”avdkr” och ”torgkr” men 

dessa är inte kopplade till fysisk plats. Koppling mellan fysisk plats och benämning i 

SAP skulle underlätta och detta kan göras genom visuella skyltar vid respektive ingång 

till kvalitetskontrollen. Det går att programera detta i SAP men detta måste begäras av 

huvudkontoret i Bryssel och en sådan process kan ta upp till ett år, effekten av denna 

ändringen är dock hög. (Kvalitetscirkel, 140424) 

 

Scanning: Dessa förbättringsförslag har diskuterats som åtgärder för tidigare 

kvalitetsbrister, se ovan. 

 

Surfplatta: Dessa förbättringsförslag har diskuterats som åtgärder för tidigare 

kvalitetsbrister, se ovan. 

 

Ökad kommunikation: Möjliggöra en mer frekvent kommunikation mellan 

godsmottagningen och kvalitetsavdelningen. (Kvalitetscirkel, 140424) 
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Standard för underhåll av sina ansvarsområden: Bättre underhåll av saldosida i SAP 

samt avsluta alla uppdrag i SAP innan fredagens arbetsdag är slut. (Kvalitetscirkel, 

140424) 

 

Bättre signal vid kvalitetskontrollvarning i godsmottagningen: I tillägg till 

poppuppfönstret kan ytterligare en signal läggas till för att öka medvetenheten att godset 

ska till kvalitetskontrollen. (Kvalitetscirkel, 140424) 

 

5.3 Empirisk analys 

5.3.1 Feltransaktioner i  SAP: 

Rotorsakerna som har identifierats genom ishikawadiagrammet är att arbetssättet är 

monotont, avsaknad av förståelse för vilka konsekvenser misstag medför och okunskap 

i SAP vilket följer av oviljan att lära sig. En rotorsak som skiljer sig från de andra 

rotorsakerna i denna kvalitetsbrist och som inte berör kunskap är att i dagsläget 

tillämpas inte odetten vilket innebär att när operatören vid godsmottagningen ska skriva 

in artikelnumret på pallen för att skriva ut en intern flagga för VCE finns en risk att 

knappa in fel siffror.  

 

Körkort i SAP är ett förslag för att öka kunskapen i användningen av SAP vilket innebär 

att personalen mer sällan behöver rådfråga kollegor med risk att glömma bort vad som 

skulle göras.  Detta kan vara en bra arbetsmetod om personalen är villig att lära sig och 

öka ansvarskänslan men även ge monetära incitament. Däremot kan det också ge en 

negativ påverkan då alla människor inte är villiga att lära sig utan är nöjda med vad de 

åstadkommit hittills och detta kan skapa klyftor i form av hierarkiska indelningar 

eftersom de anställda i grunden har samma arbetsuppgifter. En annan aspekt är antalet 

som är villiga att fördjupa sin kunskap i SAP, om inte intresset är tillräckligt stort kan 

det innebära att personal med intresse av att lära sig måste anställas för att klara den 

dagliga driften. Ett förtydligande exempel är att om 30 personer arbetar i kitplocket men 

endast tre av dessa är villiga att fördjupa sig och erhålla fullständig behörighet medan de 

resterande 27 inte är intresserade av att utbilda sig räcker inte personalen till för att alla 

transaktioner ska kunna göras korrekt eller genomföras över huvudtaget. 

 

Ett annat förbättringsförslag var att använda lathundar i truckarna för att underlätta för 

truckföraren att genomföra det mest sällan återkommande kommandona.  
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Ett fåtal kommandon görs med långa intervaller vilket medför att de anställda lätt 

glömmer bort hur kommandon ska användas i respektive situation och med en lathund i 

anslutning till arbetsstationerna och i truckarna påminns de anställda om hur de ska gå 

tillväga. Det är en kostnadseffektiv förbättring och det krävs inga beslut annat än att 

gruppledarna kommer överens om hur dessa lathundar ska se ut.   

 

Sprida SAP-kompetens till en bredare grupp människor i den operativa verksamheten är 

ytterligare ett förbättringsförslag. I dagsläget återfinns den främst på tjänstemannasidan  

vilket innebär att operativ personal måste gå in på kontoret för att rådfråga om specifika 

ärenden i SAP. Två nackdelar med detta är att personen som behöver assistans i SAP 

kan dels känna en ovilja att rådfråga en tjänsteman men även att förhinder kan 

uppkomma på väg till kontoret vilket leder till att behovet av hjälp åsidosätts. För att 

undvika att operativ personal behöver rådfråga kan körkort i SAP tillämpas, ju mer 

utbildning en person erhåller desto högre ambitioner får personen. Högre ambitioner 

medför vilja att byta arbetsupgifter som kan ge ekonomiska fördelar, därför bör viljan 

att lära sig premieras för att få den operativa personalen att stanna, då en tjänst på 

kontoret genererar i att  SAP-kompetensen återigen försvinner från den operativa 

verksamheten. En förbättring som också innebär utbildning är färdigheter i det engelska 

språket då SAP främst används på engelska, detta ses dock inte som ett stort problem då 

språket kan ändras till svenska men också då AB Volvo erbjuder språkkurser.  

 

För att minimera feltransaktioner som uppstår på grund av feltryck kan förbättringar av 

teknisk art genomföras, däribland införande av scanning. För att scanning ska kunna 

implementeras krävs viljan att satsa resurser på det och ett pilotprojekt är en metod där 

scanning testas i liten skala. Detta kan genomföras genom att en leverantör kontaktas för 

att undersöka om de är intresserade av ett sådant projekt och är villiga att låna ut sin 

utrustning och kompetens till VCE. Vid ett lyckat utfall har VCE erhållit värdefull 

erfarenhet och kan arbeta vidare med arbetsmetoden och övergå till en fullskalig 

scanninglösning.  

 

Ytterligare tekniska lösningar innefattar kalibrering av SAP, till exempel 

kvalitetsbristen gällande att hela SB kvitteras ut om inget siffervärde ändras, kan 

minimeras genom att sätta ett standardvärde så att inte hela SB kvitteras ut.  
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Dock elimineras inte kvalitetsbristen då risken att operatören glömmer ändra 

standardvärdet till det värdet som plockas ur SB fortfarande föreligger, saldofelet blir 

lägre men existerar fortfarande. Genom att inte använda ett standarvärde utan att SAP 

istället tvingar operatören att skriva in en siffra kvitteras inte hela SB ut av misstag och 

om operatören måste skriva in en siffra ökar medvetenheten, dock föreligger fortfarande 

risk att räkna fel när denne ska plocka artikeln. En annan förbättring som innebär en 

längre process, är att ta bort funktionen som möjliggör att radera ett uppdrag men 

processen är lång eftersom ansökan om förändring i SAP måste skickas till Bryssel där 

VCE:s huvudkontor ligger men även en förstudie angående effekt och genomförande 

måste göras innan det kan skickas till Bryssel. Deltagarna i den första kvalitetscirkeln 

trodde att effekten av en sådan förändring skulle vara hög men det krävs att resurser i 

form av tid läggs på en förstudie. 

 

Det näst sista förbättringsförslaget som uppkom vid diskussion av feltransaktioner i 

SAP var att märka upp lagerplatser tydligare för att underlätta för den operativa 

personalen då det i dagsläget är svårt att hitta rätt lagerplats. Tillämpning av 5S hade 

underlättat och att tydligare märka upp vilken lagerplats som avses samt sätta ut dessa 

på en karta över lagerområdet. Detta förbättringsförslag går i linje med övriga 

leanprinciper och borde inte ta lång tid att implementera.  

 

Det sista förbättringsförslaget som föreslogs var att skapa en standard för hur gods ska 

räknas det vill säga vilken typ av enhet som ska användas, det underlättar när särkilt 

gods räknas i par medan annat gods räknas i styck, exempelvis räknas slangklämmor i 

par, men dessa skulle kunna räknas styckvis. Detta blir dock ett problem med 

exempelvis slangar eftersom dessa räknas i meter, och styck är alltså inte aktuellt. En 

gemensam standard kan skapas för visst sorts gods men inte allt. 

 

5.3.2 Bristande kontroll av kolli av artiklar: 

Rotorsakerna till den här kvalitetsbristen var mestadels olika arbetssätt från individ till 

individ men också mängden leveranser på förmiddagen som skapar tidsbrist. De två 

sista rotorsakerna kunde härledas till att arbetssätten är monotona samt att AB Volvo 

har en policy att lita på sina leverantörer, rotorsaker som hög produktion samt cross-

docking på extern godsterminal kan inte påverkas av VCE.  
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En stor del av de förbättringsförslag som diskuterades var att förändra den operativa 

personalens sätt att arbeta, i synnerhet arbete vid skyttellagret. Att frångå dagsrotation 

och tillämpa veckovis rotation ger personalen en ökad ansvarskänsla eftersom de måste 

gå tillbaka till samma arbetsstation dagen efter istället för att lämna över den till en 

annan anställd, detsamma gäller eventuella problem som uppstod under dagen, dessa 

måste lösas av samma person. Anledningen att dagsrotation tillämpas är att personal 

inte ska stå och arbeta vid samma arbetsstation under en längre tid och slita ut sig.   

 

Ett annat förbättringsförslag var att vägleda nyanställda på ett bättre sätt men även att 

tillämpa ett enhetligt lärande vilket kan leda till att alla nyanställda får samma kunskap. 

I dagsläget tillåts de nyanställda att arbeta självständigt efter en kort tid trots att de inte 

är fullärda och detta gör att fel lättare begås. Inspiration kan hämtas från monteringen 

där kravbilden är större och nyanställda inte får arbeta självständigt förrän de kan 

stationen de arbetar vid. Genom att öka kraven för självständigt arbete i 

godshanteringsprocessen och låta de nyanställda gå bredvid och lära sig under en längre 

tidsperiod kan rätt arbetssätt läras ut. Upplärningsmetoden i monteringen är effektiv i 

den miljön då arbetsuppgifterna är upprepande men att tillämpa metoden i 

godshanteringsprocessen kan ifrågasättas då arbetsuppgifterna är mer varierande både 

på grund av att arbete sker i olika avdelningar som följd av dagsrotationer men även att 

olika scenarion uppstår, exempelvis returtransaktioner samt olik behandling av olika 

artiklar. 

 

För att öka kontroll av logistikbilens levererade antal kolli är stickprov ett förslag som 

diskuterades. Det finns inte resurser till att alltid räkna kolli som logistikbilen levererar, 

därför kan stickprov tillämpas för att kontrollera om antalet levererade kolli stämmer 

överens med fraktsedeln. Effekten av stickprov är svår att uppskatta då det inte finns 

resurser till att genomföra det med kort intervall vilket kan ge en missvisande bild. Till 

exempel om stickprov endast görs var tredje månad finns en potentiell möjlighet att 

leveranserna stämmer överens varje gång vilket skapar ett mörkertal då VCE tror att 

leveranserna ständigt är felfria, till skillnad från om kontroll hade gjorts varje gång 

logistikbilen anländer.   
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5.3.3 Transaktioner görs för tidigt eller glöms bort: 

Det finns olika anledningar till att dessa kvalitetsbrister förekommer och rotorsakerna 

till dessa är tidsbrist, motivationsproblem, avsaknad av tekniska hjälpmedel och önskan 

om extra rast. För att motverka dessa har deltagarna i kvalitetscirklarna föreslagit 

förbättringar av olika slag. Som förslag på tekniska hjälpmedel diskuterades dels 

handscanning men även surfplattor, dessa ska öka flexibiliteten i arbetssättet då 

personalen inte är lika beroende av en fast punkt, som en stationär dator. Surfplattor 

används redan av bristbevakarna och det har påvisats vara effektivt då deras 

arbetsområde sträcker sig över hela fabriken och att då vara bunden till en dator minskar 

förmågan att lösa problemen direkt när de uppstår. Tekniska lösningar kostar pengar i 

form av investeringar men eftersom det minskar den mänskliga påverkan i processen får 

de en stor effekt i form av korrekt utförda aktiviteter.  

 

Andra förbättringsåtgärder som diskuterades var att öka förståelsen för felen som begås 

och utbilda personalen i hur de ska arbeta. Genom att personalen förstår hur de olika 

aktiviteterna påverkar varandra och hur misstag som görs på en avdelning påverkar 

efterföljande arbetsstation kan medvetenheten och viljan att göra rätt öka. Utbildning 

över fabriken som helhet och inte bara utbildning i de arbetsmoment som personalen 

ska utföra krävs för att minska denna kvalitetsbrist. Felåterföring är en metod som kan 

vara en del av utbildningen då det också skapar medvetenhet om vilka fel och hur ofta 

dessa fel begås vilket bidrar till att personalen blir mer fokuserad och får ett ökat 

resultatansvar.  

 

Ytterligare ett förbättringsförslag är att delge fasta platser till alla kitartiklar vilket 

innebär att transaktioner inte behöver göras, detta utgår ifrån att monteringen först 

måste ansöka om att artiklar ska kitas och då delges en fast plats. Denna åtgärd kan 

göras direkt och tar endast resurser i form av tid i anspråk.  

 

5.3.4 Bristfällig flaggningsprocess av utegods: 

Rotorsaken till denna kvalitetsbristen är att takttiden har minskat men eftersom denna 

inte kan påverkas är det bättre att behandla det som orsakar den huvudsakliga stressen, 

intensiva godsleveranser under förmiddagen. Deltagarna i kvalitetscirklarna diskuterade 

godsflödesutjämning som en potentiell åtgärd att minimera stressen som inträffar under 

förmiddagarna.  
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Detta ger också mer tid att utföra andra arbetsuppgifter vid sidan av lossning av 

lastbilar, exempelvis omflaggning av gods och  ett alternativ är att ta emot en del av 

lastbilarna under eftermiddagarna då det är relativt lugnt för utegruppen. Det är av vikt 

att identifiera kritiskt gods som de interna kunderna behöver för sin produktion och som 

det finns ett mindre säkerhetslager av, det godset måste anlända under morgonen medan 

gods med större säkerhetslager och som inte är kritiskt kan anlända under 

eftermiddagen. Ett lossningschema där detaljerade instruktioner och tidangivelser finns 

är nödvändigt att skapa för att visa exakt när lastbilar kan anlända men detta kan endast 

bestämmas av de som planerar transporterna, vilket gör detta till ett chefsbeslut och kan 

inte implementeras direkt.  

 

Ett andra förbättringsförslag som diskuterades var att implementera en personalpool 

som kan täcka upp ifall sjukdom inträffar, sjukdomar som är en konsekvens av den 

stress som finns. Denna personalpool behöver inte enbart vara kopplad till enskild 

avdelning utan personalen i den kan arbeta inom olika avdelningar och täcka för 

sjukdomar eller ledighet inom andra avdelningar också. En nackdel med detta 

förbättringsförslag kan vara att de anställda inte har detaljerad kunskap om alla 

avdelningar de arbetar i detta eftersom de täcker upp för frånvarande personal vid behov 

på olika avdelningar och inte erhåller någon djupare kunskap om en enskild avdelning, 

detta kan påverka utförandet av deras arbetsuppgifter på ett negativt sätt.  

 

Det sista förbättringsförslaget som identifierades var scanning och denna arbetsmetod 

eliminerar flaggningsprocessen eftersom leverantörens flagga kan användas från det att 

godset skickas från leverantör tills det mottags av VCE och placeras på avsedd 

lagerplats, utan omflaggning. En scanninglösning förenklar arbetet på VCE, oavsett 

vilken typ av lösning som implementeras, en fast scanningbåge eller handscanning, men 

eftersom det är en teknisk lösning som ska ersätta ett inarbetat arbetssätt krävs det 

resurser för implementering, konsulter och utrustning för utbildning av personalen. Som 

en tillfällig lösning för att förbättra den bristande flaggningsprocessen av utegods var ett 

förslag att installera skrivare inuti truckarna som lossar gods för att minska 

tidsförskjutningen mellan lossning och flaggning. Förbättringen skulle kunna ge en 

betydande effekt men är inte en lösning på lång sikt då den fortfarande innebär 

omflaggning till VCE:s interna flagga.  
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5.3.5 Kolli försvinner i kranlagret: 

Enligt uppgifter som går att återfinna i Ishikawadiagrammet finns det i nuläget inga 

rotorsaker till varför kvalitetsbristen uppstår i kranlagret. Denna syn på situationen är 

ohållbar då fel inte kan accepteras, i synnerhet inte när det föreligger sex procent fel, det 

vill säga att kollit finns i kranlagret fysiskt men det går inte att hitta i systemet. 

Förbättringsförslag som diskuterades var att ställa högre krav på leverantören och att 

fördela ut ansvaret på en person, fördelaktigt någon med chefsposition som kan driva 

detta vidare och lösa kvalitetsbristen. Det bör finnas fler än en leverantör av 

helautomatiserade kranlager vilket innebär att krav kan ställas på leverantören att lösa 

felet eller att VCE byter till en annan leverantör som är mer tillmötesgående att få 

systemet att fungera. VCE implementerade SAP när det automatiserade kranlagret redan 

fanns på VCE vilket innebär att leverantören borde ha garanterat att kranlagret skulle 

fungera ihop med SAP, på samma sätt som den fungerade med det tidigare systemet. 

Det andra förslaget var att ge ansvaret till en person som driver detta vidare i stället för 

att acceptera att fel föreligger. Det är nödvändigt att en utförlig utredning görs för att 

finna orsaken till varför kranlagret och SAP inte fungerar tillsammans på ett korrekt 

sätt.  

 

5.3.6 Bristande standarder vid kvalitetskontroll: 

Rotorsakerna till ovanstående kvalitetsbrist är att personalen i kvalitetskontrollen är 

överbelastade av arbetsuppgifter, att artiklar och gods är oordnat samt att signalen för 

kvalitetskontroll i godsmottagningen är otydlig. De förbättringsförslag som har 

föreslagits behandlar leanprincipen 5S och att hålla avdelningen ren och 

uppstrukturerad. Genom att implementera 5S skapas ett förhållningssätt på 

kvalitetskontrollavdelningen som går ut på att strukturera de pallar som finns vilket gör 

att de är lättare att komma åt samt hitta rätt artikel som ska kvalitetskontrolleras. I 

nuläget har bristbevakarna problem att hitta aktuell artikel som ska undersökas eftersom 

arbetsplatsen inte är korrekt uppmärkt eller strukturerad men genom 5S uppnås detta. 

Det underlättar också för personalen som arbetar med kvalitetskontrollen då tiden som 

läggs på att leta efter artiklar minimeras och kan fördelas till övriga arbetsuppgifter. En 

implementering av 5S ökar också kontrollen av godsets datum och bidrar till ökad 

FIFU. Ett pallställ kan konstrueras för att underlätta kontrollen av FIFU men också för 

att frigöra utrymme i kvalitetskontrollavdelningen.  
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Ett annat förbättringsförslag som togs upp var att  tydligare märka upp ytor för pallar 

vilket kan gå under arbetsmetoden 5S men förslaget behandlade även att tydligare 

märka upp vart i SAP som godset ska skickas till när det ska till 

kvalitetskontrollavdelningen, i nuläget finns det två benämningar på 

kvalitetskontrollavdelningen i SAP men även två fysiska platser, vilket gör att det är 

svårt att hitta godset som ska kontrolleras då benämningarna inte är kopplade till fysisk 

plats. Genom att koppla benämning i SAP med fysisk plats underlättas arbetet för både 

kvalitetskontrollavdelningen att hålla isär godset men också för bristbevakarna att hitta  

gods med bristuppdrag.  

 

Tekniska hjälpmedel diskuterades även och surfplattor var ett hjälpmedel som föreslogs. 

Ett annat förslag var att bygga en datorplats ute vid lagerplatsen i 

kvalitetskontrollavdelningen där transaktionerna kan genomföras istället för att behöva 

gå in genom en låst dörr och använda datorerna inne på kvalitetskontrollavdelningen. 

Detta minskar tidsförskjutningen och gör således att risken att glömma transaktionen 

minskar.  

 

Ytterligare en förbättringsåtgärd som diskuterade var en standard för att alla uppdrag i 

SAP ska vara avklarade när dagen är slut. Detta minskar stress då restuppdrag annars 

skulle behöva göras nästkommande dag.  

 

Ett annat förbättringsförslag som diskuterades var att ett extra poppuppfönster används 

för att säkerställa att operatören vid datorn noterar signalen om kvalitetskontroll. 

Metoden är lätt att genomföra men det som bör ifrågasättas är om operatören lägger 

större vikt vid det andra poppuppfönstret, arbetsmiljön är fortfarande den samma och 

effekten av det kan också bli att operatören börjar se det som ett irritationsmoment som 

påverkar andra arbetsuppgifter.   
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5.4 Analys 

Under uppsatsens gång har de anställdas upplevda kvalitetsbrister identifierats i enlighet 

med uppsatsens syfte och dessa har sedan grupperats beroende på kvalitetsbristernas art, 

grupperingen var nödvändig eftersom antalet kvalitetsbrister som identifierades var stort 

och om samtliga skulle utretts hade en djupgående analys inte varit möjlig. För att 

kunna prioritera vilka kvalitetsbrister som skulle utredas i ett första skede tillsattes en 

fokusgrupp bestående av anställda med erfarenhet av arbete på avdelningar inom 

godshanteringsprocessen. Enligt Petersson et al (2011) är Pick chart en lämplig 

arbetsmetod för att kunna göra prioriteringar i sitt arbete att förbättra verksamheten 

vilken således var metoden som användes av fokusgruppen. Vidare menar Petersson et 

al, (2011) att metoden är användbar då kvantitativ information saknas eftersom den 

bidrar med kvalitativ information. Fokusgruppen bestod av ett begränsat antal anställda 

med befogenhet att fatta och genomföra beslut vilket bidrar till att diskussionen tas på 

allvar och får genomslagskraft. Trots att Badiru och Thomas (2013) menar att metoden 

har brister då den är subjektiv ansågs den ändå lämplig för att göra prioriteringar av 

kvalitetsbrister i denna uppsats då kvantitativ information angående frekvens på 

kvalitetsbristernas inträffande saknas. Efter fokusgruppens sammanträde valdes 

nedanstående kvalitetsbrister ut för att konstruera ishikawadiagram:  

Figur 41: Kvalitetsbrister grupperade, klassificerade och relaterade till ishikawadiagram 

 

Enligt Ishikawa (1993) är ishikawadiagram en metod som syftar till att identifiera 

rotorsaken till den upplevda kvalitetsbristen för att sedan kunna eliminera 

kvalitetsbristen. Datainsamlingen till ishikawadiagrammen utfördes genom en 

frågeteknik som kallas ”5 varför?”, metoden är enligt Hill (2005) enkel att utföra och 

innebär att utredaren frågar varför en kvalitetsbrist uppstår fem gånger.  
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Frågorna ställdes till slumpmässigt utvald personal som arbetar i de berörda områdena 

och rotorsaker kunde identifieras inom fem frågor varje gång. Vid konstruerandet av 

ishikawadiagrammen användes de grupperingar som gjordes av kvalitetsbristerna då de 

ansågs vara lika i sin art och samband kunde dras mellan dem. 7M är en metod som 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver för att kategorisera de olika orsakerna, i 

ishikawadiagram, till kvalitetsbristen som uppstår, men då flertalet kvalitetsbrister 

kunde grupperas ersattes 7M-metoden i några ishikawadiagram av de enskilda 

kvalitetsbristerna som identifierades. Ishikawadiagrammens komplexitet varierade 

beroende på vilken kvalitetsbrist som utreddes, de kvalitetsbrister som grupperats blev 

omfattande med flertalet orsaker men samband mellan orsakerna kan urskiljas vilket 

tyder på att grupperingen inte var felaktig.  

 

Efter rotorsakerna till kvalitetsbristerna identifierats krävs åtgärder i form av 

förbättringsförslag för att eliminera kvalitetsbristerna. Metoden som användes var 

kvalitetscirklar som enligt Bendell et al, (1995) består av mellan fem och tio personer 

med kunskap om de områden som ska diskuteras. Vidare menar Barra (1989) att 

kvalitetscirklar syftar till att söka lösningar till problem och i denna uppsats användes 

ishikawadiagrammen som grund för att föreslå lösningar vilket Bendell et al, (1995) 

anser underlättar för deltagarna under kvalitetscirkelns gång. De sex 

ishikawadiagrammen delades upp under två kvalitetscirklar för att säkerställa att varje 

rotorsak skulle utredas och diskuteras djupgående. Deltagarna i kvalitetscirklarna 

anpassades till vilka ishikawadiagram som skulle diskuteras vid vilket tillfälle utefter 

vilka kunskaper de besatt om respektive område i godshanteringsprocessen. Utöver 

kunskap var talförhet en faktor som ansågs väsentlig vid val av deltagare, detta för att 

utnyttja metodens kapacitet vid förbättringsarbete. Diskussion menar Bergman och 

Klefsjö (2012) är det essentiella i en kvalitetscirkel, ett slumpmässigt urval av deltagare 

ansågs därför inte vara optimalt då alla anställda inte delar med sig av åsikter på ett sätt 

som krävs i en kvalitetscirkel.   

 

Ytterligare en faktor som togs i beaktning vid val av deltagare var att deltagande enligt 

Li och Doolen (2013),  ökar de anställdas lojalitet gentemot företaget men även viljan 

till förbättringsarbete, därför deltog personal som arbetar på olika avdelningar inom 

godshanteringsprocessen. Genom att använda representanter från olika avdelningar 

skickas signaler att samtliga avdelningar är delaktiga i förbättringsarbetet. 
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Ett flertal förbättringsförslag uppkom under kvalitetscirklarna där majoriteten kräver lite 

resurser för att genomföra men samtidigt ge en betydande effekt. De var av icke teknisk 

art och innebar att förändra det nuvarande arbetssättet genom standarder och utbildning 

för att få personalen att arbeta enhetligt och sträva efter personlig utveckling vilket 

gynnar VCE i ett längre perspektiv.  

 

Den kvarvarande delen av förbättringsförslagen var av teknisk art exempelvis lösningar 

för scanning av gods men även förbättringar i SAP som att radera kommandon som 

används felaktigt. Även förslag om att truckar ska förses med skrivare är en åtgärd av 

teknisk art men denna anses vara en tillfällig lösning medan en implementering av 

scanninglösning utreds. 
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 Figur 42: Kvalitetsbrister grupperade, klassificerade och med förbättringsförslag 

 

Som kan observeras i figuren ovan är scanning ett förbättringsförslag av dem som kan 

tillämpas på flera av kvalitetsbristerna, detta på grund av att flertalet beror på den 

mänskliga faktorn som kan härledas till det manuella arbetssättet i dagsläget. Genom att 

tillämpa en scanninglösning frångås dagens arbetssätt i form av omflaggning av gods 

samt räkning av kolli.  
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6 Slutsatser 
Nedan presenteras uppsatsens slutsatser för de tre forskningsfrågorna. Egna 

reflektioner och kritik, uppsatsens bidrag, samhällsekonomiska aspekter, etiska 

överväganden och sanningskriterier samt i vilken riktning vidare forskning kan gå 

diskuteras även här. 

 

 

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Hur ser godshanteringsprocessen ut från godsmottagning till intern kund?  

Genom att tillämpa existerande processteori och ostrukturerade intervjuer samt 

observationer av personal som arbetar i godsghanteringsprocessen har tre processkartor 

konstruerats. Till vänster i processkartorna namnges de processer som ingår i 

godshanteringsprocessen och det som skiljer de olika processkartorna från varandra är 

processen som följer efter kvalitetskontrollen.  

 

Figur 43: Processkarta över plock ur högställslager, slutsats 
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Figur 44: Processkarta över plock ur kranlager, slutsats 

 

Figur 45: Processkarta över plock ur skyttellager, slutsats 

 

6.1.2 Vilka kvalitetsbrister återfinns i den nuvarande godshanteringsprocessen? 

Genom observationer och ostrukturerade intervjuer med personal som arbetar i 

godshanteringsprocessen har flertalet kvalitetsbrister identifierats, dessa kan observeras 

i de röda cirklarna i processkartorna nedan.  
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Figur 46: Processkarta över plock ur högställslager med tillhörande kvalitetsbrister, slutsats 

 

 
Figur 47: Processkarta över plock ur kranlager med tillhörande kvalitetsbrister, slutsats 

 

 
Figur 48: Processkarta över plock ur skyttellager med tillhörande kvalitetsbrister, slutsats 
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6.1.3 Av vilka orsaker uppstår kvalitetsbristerna och hur kan VCE minimera 

dessa i den nuvarande godshanteringsprocessen? 

Nedan följer en sammanfattande figur gällande varför kvalitetsbrister uppstår, vilket 

illustreras i Ishikawadiagrammen, men även hur VCE kan minimera kvalitetsbristerna 

som existerar, det vill säga genom olika förbättringsförslag. 

Figur 49: Kvalitetsbrister grupperade, klassificerade och med förbättringsförslag, slutsats 
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6.2 Egna reflektioner och kritik 

VCE hade en klar bild redan från början över vad de ville se för resultat efter avslutad 

uppsats vilket har satt en viss prägel på uppsatsen avseende förväntningar. Uppsatsens 

omfattning motsvarar det arbete som lagts ner och tidsplanen har kontinuerligt blivit 

avstämd för att se till att uppsatsen hålls inom angiven tidsram. Från början var det tänkt 

att endast en processkarta skulle ritas men efter att ha observerat hur processen 

fungerade hade endast en processkarta gjort flödet för komplext vilket medförde att 

processkartan delades upp i tre olika processkartor över de separata lager som används 

av VCE. Den empiriska datainsamlingen har med fördel kunnat genomföras utförligt då 

tillgången på information har varit oklanderlig och personalen har varit hjälpsam i alla 

avseenden. Tillgång till arbetsstation och dator har också bidragit till att den empiriska 

informationen har kunnat skrivas ner direkt när den har samlats in vilket har medfört att 

ingen information har förvanskats.  

 

VCE har varit ett stort stöd under hela uppsatstiden och handledarna för uppsatsen har 

hela tiden följt i vilken riktning uppsatsen går och kommit med nödvändig feedback. 

Handledarna för uppsatsen har även bidragit med listor avseende personal med bäst 

insikt i processerna vilket har förenklat datainsamlingen. De har anordnat studiebesök 

till andra liknande verksamheter, Scania AB och Volvo Cars, för att bredda förståelsen 

för hur godshanteringsprocessen kan fungera i praktiken på andra verksamheter vilket 

har präglat uppsatsens empiriska utformning.  

 

En faktor som ska beaktas är att VCE inte för statistik över hur ofta kvalitetsbrister i 

allmänhet kan förekomma, detta hade varit till hjälp eftersom vissa upplevda 

kvalitetsbrister som identifierats hade kunnat härledas till andra brister som förekommer 

och då lättare kunnat kvantifieras. Genom att kvantifiera kvalitetsbristerna hade en 

analys kunnat genomföras baserat på hur ofta kvalitetsbristerna förekommer och då 

enklare kunna prioriteras för en rotorsaksanalys. Istället fick en alternativ 

prioriteringsmetod användas av en mer kvalitativ art vilket inte ger samma tyngd som 

de kvantitativa metoderna.  

 

Förbättringsförslaget som rör scanning hade kunant vara till större hjälp för VCE om en 

kostnadsberäkning hade genomförts men eftersom underlag var svårt att ta fram samt att 

vissa siffror, exempelvis prisuppgifter var sekretessbelagda var inte detta möjligt.  
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I övrigt har handledare på Linnéuniversitetet samt opponenter vid seminarietillfällen 

bidragit med värdefull respons angående uppsatsens struktur, innehåll och disposition. 

 

6.3 Uppsatsens bidrag 

Uppsatsen har främst bidragit praktiskt till VCE:s verksamhet då den behandlade 

kartläggning av godshanteringsprocessen, identifiering av kvalitetsbrister i densamma 

samt hitta lämpliga förbättringsförslag. Genom processkartläggningen har VCE erhållit 

en överblick över aktiviteterna och beslutsfattandet i godshanteringsprocessen och 

samtidigt har förbättringsåtgärder föreslagits genom kvalitetscirklar och en följd av 

föregående åtaganden är att godshanteringsprocessens kvalitet ökar. Dessa 

förbättringsförslag är rimliga och borde bli genomförda eftersom de har föreslagits i 

samråd med två eniga kvalitetscirklar som bestod av både personal som arbetar i 

godshanteringsprocessen och personal som har beslutanderätt. Förutom uppsatsens 

praktiska bidrag har även den teoretiska referensramen i uppsatsen bekräftats. Teoretisk 

data rörande processer och tillvägagångssätt vid processkartläggning, olika typer av 

kvalitetsbrister och orsaker till dem och verktyg för identifiering av kvalitetsbrister har 

med framgång använts i uppsatsen och har bevisligen varit nyttigt för ett företag av 

VCE:s dignitet. 

 

6.4 Samhällsekonomiska aspekter 

Uppsatsens slutsatser utvecklar VCE och stärker deras position som största företag i 

regionen, vilket är bra för konkurrensen i regionen då det kan uppmana andra företag 

att. Eftersom vissa förbättringsåtgärder genomförs med hjälp av externa intressenter, 

exempelvis scanning, sysselsätter det företag i regionen med omnejd som har expertis 

om just det verktyget. Att modernisera sin godshanteringsprocess, dels genom scanning 

men också genom förändrade arbetsmetoder gör att godshanteringsprocessen går i linje 

med dagens utveckling, både teknologiskt och arbetsmässigt. Det är av vikt att VCE är 

medvetna om att deras utveckling och åtgärder motiverar och inspirerar andra företag i 

regionen att utveckla sin egen verksamhet.   
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6.5 Förslag till vidare forskning 

Transaktioner av gods och information görs inte enbart internt inom VCE utan även till 

andra enheter inom Volvo Construction Equipment. Transaktioner sker mellan 

fabriksenheten som tillverkar och monterar ramstyrda dumprar, VCE, och en annan 

fabriksenhet som arbetar med forskning och utveckling på samma ort, FoU. 

Packningsavdelningen i VCE som ansvarar för att särskilt gods som behövs för 

provmontering och forskning skickas mellan de båda fabriksenheterna. Här föreligger 

kvalitetsbrister vid transaktioner mellan dessa två fabriksenheter i form av uteblivna 

transaktioner och gods som inte har skickats. Det inträffar också att personal från FoU 

hämtar material från VCE utan att meddela detta, vilket orsakar saldofel. Eftersom 

denna uppsats endast berör interna transaktioner av gods och information från 

godsregistreringen till intern kund hade samma verktyg som används i denna uppsats 

kunnat tillämpas mellan de båda fabriksenheterna för att kvalitetssäkra den externa 

processen.  

 

En direkt fortsättning av aktuell studie skulle vara att prioritera de förbättringsförslag 

som har föreslagits eftersom detta inte gjordes i aktuell studie. När en prioritering har 

gjorts kan en förstudie genomföras som utreder de förbättringsförslag som ansågs bäst 

lämpade att genomföra för VCE:s räkning.  

 

6.6 Etiska överväganden och sanningskriterier 

Hänsyn tas till etiska överväganden genom att de anställda på VCE har informerats om 

sin rätt att avstå intervjuer och om de inte vill observeras. De har även haft möjlighet att 

välja om de vill att intervjun ska spelas in eller inte. Anonymitet har beviljats ifall 

anställda har önskat detta samt att information som har samlats in under uppsatsens 

gång endast har använts till förmån för uppsatsen. Personliga uppgifter eller andra 

privata handlingar har inte samlats in och de anställda på VCE har inte vilseletts genom 

falsk informationspridning.  

 

Uppsatsen har kontinuerligt lästs av handledare både på VCE och från 

Linnéuniversitetet vilket innebär att både validiteten i uppsatsen samt reliabiliteten har 

upprätthållits. Flera olika teoretiska samt empiriska källor har nyttjats i uppsatsen vilket 

ytterligare stärker validiteten och reliabiliteten i uppsatsen.  
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6.7 Övriga rekommendationer till VCE  

6.7.1 Scannerlösning i godsmottagningen 

Under uppsatsens arbetsgång har studiebesök gjorts som inte ingått i 

uppdragsbeskrivningen från VCE. Eftersom nedanstående förslag inte påverkar 

uppsatsens arbetsgång eller resultat valdes det att placeras under övriga 

rekommendationer.  

 

Vid studiebesöket på Scania i Oskarshamn observerades godshanteringsprocessen och 

hur de hade konstruerat en scanninglösning där företaget kunde använda sig av flaggan 

som är fäst på godset som ankommer från leverantör, detta kräver att leverantörerna 

tillämpar en standardiserad flagga som är framtagen tillsammans med Scania. Denna 

scanninglösning innebär att godset godsmottages automatiskt genom att truckförarna 

som lossat godset från lastbil ställer godset på ett transportband som transporterar 

godset genom en scanningbåge där godset läses av, vad som ankommit och i vilken 

kvantitet, för att sedan transporteras vidare till ett automatiskt högställslager.  

 

En variant på ovanstående lösning för scanning tillämpas även på Volvo Cars i 

Olofström, vilket observerades vid studiebesöket på deras godsmottagning. Volvo Cars 

tillämpade inte en helautomatisk scanninglösning utan de använde sig av handscanners, 

men en aspekt där de båda företagen tillämpar samma arbetssätt är att de använder sig 

av leverantörens flagga, det vill säga en gemensamt överenskommen standardiserad 

flagga. Nedan visas likheten mellan Volvo Cars standardiserade flagga (till vänster) och 

den odett som har tagits fram av AB Volvo (till höger), som således är den som 

levererantörerna fäster på godset som levereras till VCE. Genom att scanna 

streckkoderna kan Volvo Cars få information om vilken artikel, kvantitet, leverantör 

samt ett serienummer som sedan kan kopplas till lagerplats.    
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Figur 50: Jämförelse mellan Volvo cars flagga till vänster och AB Volvos odette till höger 

 

6.7.2 Föra statistik över kvalitetsbrister för att kvalitetssäkra  

godshanteringsprocessen 

I nuläget finns statistik över kvalitetsbrister i monteringen, men som en del i 

kvalitetssäkringen i godshanteringsprocessen kan statistik föras över kvalitetsbrister 

även här. Felåterföring är ett nämnt förbättringsförslag där de senaste felen som begåtts 

vid aktuell arbetsstation skrivs ned för att öka medvetenheten om de felen. Genom att 

implementera felåterföring erhålls statistik men det är viktigt att sammanställa statistik 

över längre tid och skapa en standard för hur kvalitetsbristerna kan benämnas för att 

kunna kategorisera dem. Om kategorisering sker blir det lättare att prioritera 

kvalitetsbristerna eftersom frekvensen i hur ofta de inträffar kan observeras och därmed 

får störst effekt av en eventuell lösning.  
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