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Sammanfattning 

Fallstudien går ut på att jämföra teori med empiri på fallföretaget för att kartlägga 

infasningen av levererat gods. För att leveranserna ska ske i tid så behövs det ett 

schema som bidrar till att alla vet precis vad de ska göra och viktigast av allt när de 

ska göra det. Fallstudien ger en bakgrundsfakta för att sätta in läsaren i problemet och 

ge en inblick av företaget och deras arbetsrutiner ges också. Dessa två jämförs sedan 

med teorin för att se likheter och förbättringsmöjligheter.  

Kartläggning av material- och informationsflödet ökar visualiseringen samtidigt som 

arbetarna blir insatta i arbetet och ser helheten. Analysmodellen har i uppgift att hålla 

arbetet inom ramarna och samtidigt lägga en bas för jämförselser mellan teori och 

empiri. Utifrån det kunde diskussion och rekommendationer göras som har baserats 

på författarnas observationer och arbete i form av praktik men också arbetarnas 

historier som förmedlades med hjälp av intervjuer.  
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Summary 
 

The study aimed to compare the theories with emperical evidence for the company to 

map the phasing in of the goods delivered. For deliveries to be made in time, we need 

a schedule that helps everyone knowing exactly what to do and most importantly 

when to do it. The case study provides background information to put the reader into 

the problem, but a glimpse of the company and their working procedures are also 

given. These two then compared the theory to see similarities and opportunities for 

improvement. 

 

Mapping of material and information flow increases visualization while workers 

become familiar with the work and see the big picture. Analysis model has the task 

of keeping the work within the limits and at the same time lays a base for comparing 

theory and empiricism. Based on the discussion, recommendations could be made 

that are based on the authors ' observations and work in the form of internships , but 

also the workers' stories that were transmitted through interviews . 
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Abstract 
 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur ett transport- och logistikföretag 

arbetar och hur väl de stämmer överens med de teorier som finns för arbetet. Den 

insamlade informationen skall sedan användas för att göra ett schema som förenklar 

infasningen av gods till terminalen. Analysmodellen håller arbetet inom ramarna och 

det är även där teori och empiri jämförs.  

För att schemat ska bli så bra som möjligt så skall arbetet innan och före schemat 

också analyseras så att alla parametrar tas med i beräkningen.  

 

 

Nyckelord: Lageroptimering, effektivisering, lagerstyrning, kartläggning, intern 

logistic, transport, Lean 
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Förord 
 

Fallstudien har genomförts av två studenter som studerar industriell ekonomi 

respektive maskinteknik med inriktning produktion och är i slutfasen av utbildningen 

på Linnéuniversitet.  

  

Författarna är mycket tacksamma för att ha fått möjlighet att utföra studien på 

fallföretaget och den tilliten som dem har gett oss, öppnat upp sin verksamhet till oss 

och gav oss en bättre inblick i hur ”verkligheten” ser ut.  Vi vill även rikta stor 

tacksamhet till alla de anställda på företaget för ett trevligt bemötande och viljan att 

hjälpa till med vår studie vilket gav oss energi att utföra arbetet så bra som möjligt. 

Även stort tack till opponenterna som har hjälpt oss med att förbättra arbetet.  

 

Personerna som vi vill tacka lite extra som har funnits som hjälp och stöd på vägen 

är:  

Marius Ciuca: Supervisor, som gjorde det möjligt att utför uppgiften genom att ta 

emot oss och har funnits som stöd under fallstudien. 

Mikael Hartwig: Supervisor, ägnade sin tid till att hjälpa oss under studien. 

Vallmir Krosa: Trafikledare, gjorde det möjligt att kartlägga informationen via 

intervju. 

Sven Kallin: Handledare på Linnéuniversitetet, som guidat oss genom hela 

fallstudien. 

Anders Ingwald: Universitetslektor, hjälp till med den akademiska biten av 

fallstudien 

Tobias Schauerte: Eximinator på Linnéuniversitet, har förbättrat arbetet genom 

föreläsningar och seminarier. 

Tom Ivarsson: Student/opponent som har granskat arbetet i tre olika stadier.  
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1. Introduktion 

Här ska ges en bild och en förståelse för bakgrunden till rapporten/projektet 

och vad man vill uppnå med den. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Tack vare transport- och logistik branschen samt internet så ”känns det som 

att världen har krympt”. Gränslösheten som globaliseringen bidrar med har 

gjort att man idag ser en markant skillnad på flödet av pengar, människor 

och varor runt om i världen. Man kan se en avsevärt stor skillnad på hur 

detta har utvecklats genom att bara se tillbaka ett par årtionden. Ett exempel 

på vad globaliseringen bidrar till samhället/världen är att den politiska 

styrningen bildar ett gemensamt beslutande styre (Mattson, 2012).  

En viktig faktor som man måste tänka på är att skaffa sig kontroll över sin 

verksamhet och organisation samt dess tillhörande flöde. Detta är en av 

grundförutsättningarna för att skapa processer som är effektiva och som 

håller en jämn kvalité genom hela kedjan, oavsett om man pratar om 

producerande- eller icke producerande företag.  

Det finns ett antal metoder och filosofier att använda sig av i organisationen 

som kan bidra till en ökad kontroll och effektivisering av inre- och yttre 

processer. En metod som har blivit allt mer uppskattat av företag och 

organisationer runt om i världen är Lean-filosofin. Utövandet av filosofin 

har förändrats under åren, detta på grund av att Lean-teorin har utvecklats 

och blivit en mer omfattande metod (Merlino et al., 2015).  

 

Lean-teorins huvudsakliga syfte är att försöka skapa effektiva processer 

genom att eliminera slöserier i försörjningskedjan. Slöseri är sådant som 

finns i våra processer men inte skapar något värde till slutkunden (Monden, 

2011). 
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Informationsflödet spelar en viktig roll för att försörjningskedjan ska bli så 

effektiv som möjligt. Denna aspekt är oftast förbisedd men det man inte tar 

hänsyn till är hur viktig denna funktion är för verksamheten. Ur ett 

managementperspektiv så påverkas hela resursflödet av informationen, 

vilket gör att man måste ha extremt bra koll på att den fungerar som det är 

tänkt. Förlorad information kan vara förödande för vilket företag som helst. 

Informationen kan i många avseende vara avgörande för att kunna hantera 

produkter oavsett om det gäller produkter i lager eller i produktion (Wang et 

al., 2015).  

I takt med att efterfrågan ökar måste företagen växa eller göra något radikalt 

för att inte halka efter. Det man kan göra för att expandera sin verksamhet är 

att ta hjälp av ett outsourcingföretag (Wang et al,. 2015). Ett sådant företags 

uppgift är att ta över en process eller tjänst som den egna verksamheten inte 

kan eller har möjlighet att ta hand om. Den officiella definitionen är 

’’utläggning av verksamhet’’ och innebär att man hyr in hjälp utifrån till sin 

egen organisation. Anledningen till att man väljer att anlita ett utomstående 

företag som ska sköta någon del av processen är för att verksamheten inte 

har tid eller tillräckligt med kunskap för att hantera dem (Mattson. S-A, 

2012).  

 
 
1.2 Problemdiskussion  

 
Genom ökad globalisering har många människors livsstil ändrats. Med 

enbart ett knapptryck eller telefonsamtal kan du beställa önskad vara samt 

tjänst över hela världen. Den globala marknaden har bidragit till att 

industrialiserade företag runt om i världen har blivit mer 

internationaliserade. Globalisering är idag av större betydelse än vad den var 

för ett par årtionden sedan och är dessutom ett mångfacetterat fenomen. 

Detta medför att varje aspekt har olika effekter på verksamheternas 

sysselsättning och är något som även varierar beroende på vilket land man 

befinner sig i, industri, politik mm (Säkerhetspolitik, 2016-02-01 14.30). 
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När en kund och säljare kommer överens om leverans så sluts det hela ihop 

med ett avtal. Det är då viktigt att båda partnerna följer avtalet och att 

leveransen sker i tid.  

I vissa fall kan konsumenten, kunden ersättas på grund av försening. Enligt 

konkurrens- och konsumentverket så har kunden rätt att kräva leverans och 

om inte det lyckas så får man reklamera den försenade leveransen. Det är 

viktigt att dialogerna sköts rätt och att den exakta informationen läggs på 

bordet.  

Samhället är uppbyggt på ett sådant vis att vi får mycket information via 

TV, radio, böcker och internet. Vi människor lär oss av informationen som 

dagligen tilldelas till oss, det kan vara skvaller, föreläsning eller läsning. När 

information delas mellan två individer är det svårt att mäta om den är exakt. 

En stor problematik är ryktena som sprids samt missvisande information 

(Mattson & Floridi, 2012). 

En kartläggning utav verksamhetens alla processer leder till att slöserier i det 

dagliga arbetet uppstår vilket i sin tur genererar ett visualiserat information- 

och materialflöde. Slöserierna måste identifieras innan de kan elimineras 

(Mattson. S-A, 2012). 

 

 

Problemformulering:   

Hur kan leveranserna kartläggas för att förenkla infasning av gods? 

 

1.3 Syfte och mål 

 

Syftet är att få ökad förståelse inom material och produktionsstyrning.  

 

Målet är att synkronisera det dagliga schemat och skapa så god balans som 

möjligt. 

I helhet så ska strukturen öka internt, samtidigt som man får ett smidigare 

flöde och minska extra arbete(onödigt arbete), även kallat muda. Genom att 
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planera leveranserna och dela upp respektive port till rätt lastbil bidrar det 

till att medarbetarna hinner tömma godsmottagningsyta innan nästa leverans 

sker. 

 

1.4 Avgränsningar 

För att begränsa arbetet så har vi som författare har valt att endast arbeta på 

DHL-terminalen i Växjö, Stycke avdelningen. För att få all information som 

är väsentlig för arbetet så kommer det även bli några rundor till kontoret för 

att prata med trafikledare.  

Kartläggningen kommer enbart att beröra godsmottagningen, lastningsytan 

och portarna där leveranserna sker under kvällspasset mellan 14.30–22.30.  
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2. Metod 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Det finns två olika vetenskapliga synsätt, positivism och hermeneutik. Dessa 

två representerar en syn inom verklighetsuppfattning samt uppfattning om 

vetandet. Man beskriver hur den vetenskapliga synen förhåller sig i 

jämförelse med den vetenskapliga forskningen.  

 

2.1.1 Positivism 

 

Ordet ”positivism” härstammar från positivismen som är en 

naturvetenskaplig synsätt som har förändrats och utvecklats med åren. Inom 

positivismen finns det tre olika påståenden som ligger till grund för teorin 

som formulerades redan på 1800-talet utav sociologen Auguste Comte som 

än idag ligger till grund för forskningen inom positivism. Tanken var att 

man skulle kunna skapa och utveckla mänskligheten genom kunskaper som 

var positiva. Det skulle sedan leda till att skapa en metodologi som ansågs 

överensstämma med alla sorters vetenskaper. Det man gjorde var att skapa 

tre olika metoder. 

Den första metoden som beskrivs handlar om enhetsvetenskap, vilket kan 

översättas till att alla dessa vetenskapliga metoder som behandlas utifrån en 

forskningsmetod samt forskningsprincip. Dessa principer och metoder 

härstammar från den naturvetenskapliga synvinkelen. Den andra metoden 

riktar sig åt det som är objektivt sant, det vill säga åt den positivt givande 

riktningen. Denna metod innehåller inga spekulationer om hur det egentligen 

bör vara utan hur det i själva verket är och ser ut.  

Metod nummer tre handlar om målet man vill uppnå, alltså målet för 

vetenskapen. Detta innefattar att man vill få fram generella regler och lagar 

(Patel. R, Davidson. B, 2011).  
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Det positivismen vill framhäva är att man vill få människor att basera 

besluten på tankar som är pålitliga och har säker kunskap (Thurén, 2007). 

Positivismen var och är även i dag är en relativt enkel och mångsidig 

tanketradition (Patel. R, Davidson. B, 2011).   

 

2.1.2 Hermeneutik 

 

Hermeneutik kommer ursprungligen från det grekiska språket och har en 

betydelse som lyder ” tolkning av bibelns texter” men har på senare tid fått 

en annan innebörd. Idag tolkar vi ordet hermeneutik som ”allmän 

tolkningslära”. Hermeneutiken anses vara den direkta motsatsen till 

positivismen. Den hermeneutiska synen anser man vara speciellt viktig då 

den bidrar till att man ser på saker och ting från ett objektivt perspektiv. Man 

kan även tolka det genom en uppfattning som en person har gjort utav något 

som inträffat, och att uppfattningen har kommit ifrån utbildningar, 

vetenskapliga arbeten samt även egna erfarenheter. Den hermeneutiken har 

stått för en roll som är subjektiv till forskaren och bidragit med kvalitativ 

tolkning och kvalitativa system. Hans-Georg Gadamer påpekar att 

hermeneutiken en gång var en teologisk och filosofisk hjälpdisciplin och har 

genomgått en utveckling som har lett till att den har blivit ett grundval. Detta 

grundval är till för den samling som finns i humanvetenskapliga 

verksamheten (Andersson, S ).  

En forskare som utgår ifrån en hermeneutistisk syn drar dig allt mer mot 

forskningsmålet subjektivt genom sin egna synvikel. Man ska vara 

medveten om att förståelse, uttryck, tankar, känslor och intryck samt det 

kunnande som forskaren besitter är till fördel när det gäller att göra 

tolkningar del för del. Hermeneutiken försöker se ur en holistisk synvinkel, 

alltså en helhetssyn över situationen (Patel. R, Davidson. B, 2011). 
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2.1.3 Eget synsätt 

 

Det synsätt som kommer att dominera i vår studie är det hermeneutistisk 

synsättet med anledning till att uppgiften går ut på att försöka få en ökad 

förståelse för situationen som är i nuläget. Vi försöker få kontroll på 

situationen för att kunna generera en grundförstålse utav problemet som 

gjordes genom att vi bröt ner arbetet i mindre delar och gjorde det hela 

enklare att förstå. Den ökade förståelsen kom från observationer vid in och 

utfasning av material, intervjuer samt information från företaget. Genom att 

blanda dessa teorier så ger det oss information som inte kunde ges via 

dokumenterad data, eftersom verkligheten ger oss en bättre bild av hur 

situationen verkligen är i nuläget.  

 

2.2 Vetenskapligt angreppsätt 

 

Vetenskaplig angreppsätt har som funktion att binda ihop teorin med 

empiriska fakta. Det ska hjälpa till och binda ihop hela det vetenskapliga 

arbetet så att forskaren kommer närmare den empiriska verkligheten 

(Johansson Lindfors, 1993). När det kommer till vetenskaplig angreppsätt så 

brukar man skilja mellan tre olika metoder: deduktion, induktion och 

abduktion (Patel. R, Davidson. B, 2011). 

 

2.2.1 Induktion 

 

Induktion betyder att man härleder och formulerar teorin med hjälp av 

empiriska fakta som man har samlat in. Detta innebär att man klargör 

slutsatser utifrån associationer av tidigare erfarenheter. Induktion kan 

förklaras genom att man skapar en ny teori utifrån ett verkligt fall eller 

händelse (Patel. R, Davidson. B, 2011). Det är svårt att få teorin och 

verkligheten att passa ihop då studien ska vara trovärdig. Man kan inte 

bevisa ifall empirin stämmer fullt ut utifrån teorin. Detta gör att det tunga 
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jobbet med induktion är att försöka få avvikelsen så minimal som möjligt 

och försöka att generera en teori som är pålitlig, för att ha möjlighet att 

validera undersökningsresultatets trovärdighet (Thurèn, 2007). 

 

2.2.2 Deduktion 

 

Deduktion är motsatsen till induktion. . Den stora skillnaden mellan de båda 

är att slutsatserna i induktion utformas ifrån observationer i verkliga 

förhållanden medan deduktiva slutsatserna härleds utifrån teorier. Ett 

trovärdigt resultat skall finnas genom logisk resonemanget som ska hjälpa 

till att stärka och bekräfta att resultatet stämmer. Man ska alltså hitta ett 

trovärdigt resultat genom ett logiskt resonemang som ska stödja de kända 

principerna (Patel. R, Davidson. B, 2011). 

 

2.2.3 Abduktion 

 

Detta forskningssätt anses vara den vanligaste metoden att använda, detta 

eftersom den då är så öppen och att man inte behöver förhålla sig till en 

specifik teori. Abduktion innebär att resonemanget man hänför är baserat på 

teorier och blandar dem med observationer som gjorts. Detta bidrar till att 

abduktion ses som blandning mellan att deduktivt angreppsätt och att 

induktivt angreppsätt (Holme et al., 1997). Denna metod börjar med att man 

ser utifrån ett induktivt synsätt som sedan mynnas ut i en deduktiv 

analys.  Genom Abduktion så skiftar forskaren mellan olika synsätt för att 

relatera teorin till utvald empirisk fakta. Det positiva med detta arbetsätt är 

att personen som forskar i ett område inte blir lika låst till endast ett synsätt 

(Induktion & Deduktion) utan kan förhålla sig till de förhållningssätt  som 

passar bäst för tillfället. Teorierna blir dessutom mer generell beroende på 

hur väl den fungerar i det område man forskar i (Patel. R, Davidson. B, 

2011). 
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2.2.4 vår egna vetenskapliga angreppsätt 

 

Vid undersökning av materialflödet så kommer vi för mestadels använda de 

deduktiva angreppsättet då det passar bäst till vårt arbete. I vår studie så tar 

vi fram underlag utifrån våra teorier. Detta görs enklast med hjälp av 

intervjuer med arbetare och observation under de stressigaste tiderna. Detta 

för att vi ska få en klarare bild av vad problemet faktiskt ligger när det 

kommer till arbetsutförandet. Det deduktiva angreppsättet är mestadels valt 

eftersom vi i studien kommer använda oss utav beprövade teorier som testats 

innan. Utifrån teorierna så utvecklade vi en modell som ligger till grund för 

den insamlingen av empiriska data som samlats in. Sedan kommer vi att 

jämföra empirin med teorin för att på så sätt öka förståelsen för hur den 

teoretiska delen och den empiriska delen konkurrerar med varandra. Detta 

var något vi var tvungna att utföra för att ha möjlighet att ge svar på 

frågeställningen. 

 

2.3 Vetenskaplig metod 

 

En vetenskaplig metod beskriver på vilket sätt personerna som forskar inom 

området ska analysera och samla in relevant data. Detta steg är mycket 

viktigt eftersom metoden som valts ska hjälpa forskaren att samla in 

ovärderlig fakta. Det betyder att man måste avgöra på vilket sätt man ska 

samla in informationen. När det kommer till metoder brukar man skilja på 

två olika som är kvalitativ- och kvantitativ metod (Bryman. A, 2011).  
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2.3.1 Kvalitativ 

 

Det primära syftet med att utföra en undersökning som är kvalitativ är att 

erhålla annan kunskap än den man redan besitter. Användningen utav en 

kvalitativ metod passar ypperligt när man ska försöka tränga sig ner på 

djupet med sin sökning, och när det inte är viktigt att generalisera utifrån ett 

givet sammanhang. Arbetssättet som oftast förknippas med en kvalitativ 

metod är att bearbetningen utav arbetet oftast är i form av dokument. Man 

ska ta i akt att även observationer som är nedskrivna, artiklar och böcker kan 

brukas när man utför en kvalitativ undersökning (Patel. R, Davidson. B, 

2011).  

Det primära målet med en kvalitativ metod är att försöka öka förståelsen och 

gå ner på djupet i dem områden man ska beröra. Genom de diverse 

angreppsätt så skapar man med hjälp av insamlad fakta en djupare förståelse 

av uppgiften eller problemet man ska studera (Holme et al., 1997). 

2.3.2 Kvantitativ 

 

Kvantitativa metoder används när man ska försöka lösa problemet med hjälp 

av matematik, statistik eller mätning. Metoden används inte enbart som en 

teoretisk del utan även inom den empiriska vetenskapen. Det är en metod 

som innefattar en rad olika matematiska tillvägagångssätt vid analys av 

uppgifter och problem som ska uttryckas i siffror. Men man skiljer mellan 

två förhållningssätt när det kommer till statiskt: Hypotesprövad- och 

deskriptiv statistik. Hypotesprövad innebär att man testar statisktikens 

hypoteser medan deskriptiv innebär att siffrorna i statisktiken ger en egen 

beskrivning av det material som är insamlat. Detta innebär att en kvantitativ 

metod blir oerhört strukturerad och kontrollerad i det område man 

undersöker. Detta medför även att utförande med en kvantitativ princip blir 

mer precis och dessutom mer pålitlig då den innehåller konkret data (Holme 

et al., 1997).  
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2.3.3 Vald forskningsmetod 

 

Vid val av forskningsmetod så har vi använt oss av både den kvantitativa 

och den kvalitativa forskningsmetoden. Detta för att man ska skapa en bättre 

förståelse över situationen som företaget är utsatt för. Genom användning 

utav båda metoderna så får man en klarare syn på vad problemet verkligen 

är och hur pass det påverkar företaget, alltså enklare att utföra en 

nulägesanalys.  

2.4 Datainsamlingsmetoder 

 

Man kan använda sig av en rad olika källor som hjälper till att hitta svaret 

man söker efter i sin frågeställning. Det källor kallas för primär- och 

sekundärkällor (Patel & Davidson, 2011). Insamlingen handlar om att ta till 

sig information från rätt källa för att kunna nyttja den på bästa möjliga vis. 

Dock ska man vara medveten att man inte kan hitta en optimal källa utan 

försöka kombinera dem beroende på forskningen (Björklund & Paulsson, 

2012). 

 

2.4.1 Primärdata 

 

Datainsamling som skett genom närhet till den information som är relevant 

för forskningen kallas för primärdata (Patel & Davidson, 2011). Detta 

betyder att primärdata är den information som samlas in av forskaren för 

fösta gången och är specifik för frågeställningen som man har. Insamlingen 

av denna sorts data sker genom en mängd olika metoder som t.ex. 

observationer, intervjuer, enkät mm. 

Detta gör att utförandet av insamlingen av huvuddata sker på en rad olika 

sätt och gör även den mer trovärdig och säker. Dock finns det en negativ 

sida med detta menar Bryman & Bell (2005), eftersom de oftast kostar en 

del att utföra men även tar en del tid att genomföra. Dock kan det vara värt 
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att utföra denna typ av metod eftersom det ofta ger god indata (Eriksson & 

Wiederskeim, 2014). 

 

2.4.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är all data som inte primär vilket innebär att informationen 

som erhållits sker genom uppsamling via böcker eller tidskrifter som redan 

är aktuell. Sekundärdata innebär att data som finns tillgänglig har samlats in 

utav en annan forskare. Det är sekundärdata som man främst använder sig av 

är artiklar eller litteraturer som har skrivits. Det finns vissa fördelar med att 

använda sig av denna sorts data och det är att den är tidsparande och 

kostnadsvänlig. Det negativa med att använda sig av sekundära källor är att 

man måste ha koll på att teorin fortfarande gäller och är anpassad till 

nutiden. Därför är det viktigt att man noggrant granskar och är aktsam att 

teorin är brukbar (Johansson Lindfors, 1993).  

 

2.4.3 Intervju 

 

Att använda sig av Intervjuer är ett utmärkt sätt för insamling utav 

huvudinformationen, alltså primärdata. Genom intervjuer så tilldelas man 

kvalitativ data i form av synpunkter som kommit från den undersökte 

personens egna åsikter och uppfattningar. Dock är metoden tidskrävande och 

sätter hög press på den som ska intervjua. I en intervju ska man låta 

personen som intervjuas styra den i största möjliga mån. För att metoden ska 

bli professionell så måste forskaren vara väl förberedd och se till att ha koll 

på det ämne man behandlar, vilket kan ta lång tid. Dessutom blir intervjun 

som bäst när man har det ”face to face” då man kan knyta en bättre relation 

till den som blir intervjuad (Holme m. I & Solvang B). 
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2.4.4 Observation 

 

Vid en observation ställs det stora krav på den som ska utföra uppgiften. I en 

observation har forskaren tre uppgifter, att se, fråga och att lyssna för att få 

tag i vad det är som egentligen händer. Vid en observation så fångar man 

lättare upp nätverket av reaktioner och handlingar mellan olika parter i 

verksamheten. 

En observation kräver förberedelser för att insamlingen av data ska vara 

användbar till det område som skall utforska. Observationen i sig har visats 

vara användbar när det kommer till studier som rör lokalsamhälle och 

stängda system, samt att man få en liten personlig kontakt vid utförandet. 

Detta genom att man får spendera en tid med gruppen som är involverad och 

på så sätt skapar en intim relation mellan parterna (Bell, 2006). 

 

2.4.5 Enkät 

 

Vid en undersökning med hjälp av en enkät så ges en bra källa till 

primärdata. En enkät är en ett frågeformulär som innehåller både fasta- och 

lösa svartsalternativ. Den ska innehålla frågor som anses relevanta till det 

område man sak undersöka för att få en så bra data som möjligt. Man kan 

med hjälp av en enkät få fram mycket information i förhållande till hur lång 

tid det tar att göra en. Det finns ett problem som kommer med enkät-

metoden, och det är att svaren inte blir lika välformulerade som vid många 

andra metoder. Vid en enkät så får man oftast väldigt korta och koncisa 

svara i förhållande till en intervju, som i sin tur kan leda till att frågan och 

svaret kan misstolkas. Ett annat orsak till att svaren man får är svåra att tolka 

kan vara att frågorna som är ställda visar sig vara svårt formulerande eller 

svåra att förstå. Om man istället tar dessa frågor i en intervju kan man 

omformulera och förklara dem vilket underlättar för den intervjuade 

personen (Björklund & Paulsson, 2012).  
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2.4.6  Litteraturstudie 

 

Litteraturstudie är en viktig del när man ska utföra sin forskning, metoden 

anses vara den vanligaste metoden för att få fram relevant teori till sin 

forskning. Litteraturstudie fungerar som en bra metod för att få fram 

information som är sekundär. Informationen kan man ta fram genom böcker 

som finns i biblioteket eller från skolan. Det är viktigt att vara noggrann när 

det kommer till sekundärdata och granska den kritiskt i och med att 

informationen som står kanske inte gäller längre. Därför är det viktigt att 

undersöka fler böcker för att se ifall man kan hitta liknelser eller ett 

samband. En bra metod är att se vilken utgåva som boken är samt vilket år 

den släpptes, ju senare desto bättre (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

2.4.7 Dokument 

 

Ett dokument kan se ut på flera olika sätt. Det kan till exempel vara i form 

av ett pappersformat, layouter eller statistik. Ett dokument innerhåller 

information som finns nerskrivet, dokumenterat eller tryckt på något sätt. 

Förut så var dokument oftast i form av pappersformat, men med den nya 

tekniken och med tiden så har det istället lett till att dokument förekommer 

som filer i datorn (Patel & Davidsson, 2011). 

 

2.4.8 Vår datainsamlingsmetod  

 

Insamlingen av relevant data har vi hämtat både från sekundära och primära 

datakällor. De primära källorna består först och främst av företagets 

supervisor tillsammans med tillhörande medarbetare. Insamlingen har skett 

genom intervjuer, observationen och en del mätningar samt information 

angående inkommande och utgående ordrar som vi har tagit del av. Detta är 

de metoder vi för mestadels använt vid insamlingen av 

huvuddata/primärdata. De källor som är sekundära av empiriska fakta har vi 

hämtat ifrån dokument som samlats in. Detta eftersom kundorder och annan 
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information är relativt jämt fördelat när det kommer till arbetsbelastningen 

för de anställda, vilket vi känner är en bra hjälp när det gäller planering utav 

förbättrad implementation. 

 

2.5 Sanningskriterier  

 

När det kommer till forsking som innehåller vetenskapliga teorier så är det 

viktigt att beskriva huruvida informationen är pålitlig och ifall den stämmer, 

detta för att dels se ifall informationen som beskriv är användbar. I dessa 

stycken så behandlar vi sanningskriterierna i studierna. Vid verifiering av 

data finns det tre mått för att mäta forskningsstudiens trovärdighet och det är 

genom validitet, objektivitet och reliabilitet (Bell, J, & Nilsson, B 2006). 

 

2.5.1 Reliabilitet  

 

Reliabilitet bestäms huruvida noggrant man utför en viss mätning när 

informationen man tillhandahållit bearbetas. Tillförlitlighet och pålitlighet är 

två andra ord för reliabilitet vilket ska förklara hur man kan få samma 

resultat vid olika tillfällen som sker under samma förhållanden. Naturligtvis 

är målsättningen att man ska få fram data som är pålitlig. En hög pålitlighet 

kommer vi få ifall man gör mätningar som är helt oberoende av varandra 

men ändå lyckas få fram samma resultat. Tvärtom ifall resultaten skulle bli 

olika vid olika metoder, då har resultaten en låg reliabilitet (Bryman. A, 

2011). 

 

2.5.2 Validitet  

 

Validitet är ett ord för att förklara att något är giltigt. Alltså räcker det inte 

med enbart information som anses ha hög reliabilitet. Ett resultat kan vara 

hur reliabel som helst utan att ha någon aning om den är valid eller inte. 
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Validitet är något som beskriver huruvida giltigt mätresultatet är giltigt samt 

ifall man har använt sig utav rätt sorts data. Validitet är även till för att se 

ifall mätresultatet har blivit påverkat av några andra faktorer som på något 

sätt har kunnat påverka mätvärdena som man fått ut (Befring 1992).   

 

Inom validitet finns det två viktiga aspekter: inre-och yttre validitet.  Den 

inre validiteten förklarar giltigheten för ett visst påstående medan den yttre 

validiteten beskriver hur slutsatser på ett resultat som man fått fram och i 

vilken mån den i senare skede kan användas av liknande grupper i andra 

situationer (Eriksson, 2014). 

 

Det finns flera kategorier som man kan dela in validitet i, de vanligaste är 

empirisk och teoretisk. Vid teoretisk validitet så handlar det om att man ska 

testa mätresultatet som man fått ut gentemot teorin medan empirsik validitet 

innebär att man testar sitt resultat gentemot andra forskares resultat. Genom 

att genomföra detta och se ifall resultaten i fråga blir lika så kan man avgöra 

ifall resultatet innehar hög eller låg validitet (Andersen, 1994). 

 

2.5.3 Våra sanningskriterier  

 

För att öka våra sanningskriterier i undersökningen av den empiriska fakta 

så har insamlingen utav information skett via ett antal olika strategier. 

Anledningen till att vi valt att jobba på detta sätt är för att minska risken för 

slumpmässig data som sedan skulle användas för att lösa vårt problem. 

Genom att använda sig av olika metoder och göra fler mätningar så kommer 

man närmare det troliga felet än vid bara någon enstaka mätning.  

 

I teorin kommer vi att använda oss utav metoder från vår litteraturstudie. Vi 

tar del av metoder som redan innan visat sig fungera och är beprövade 

teorier. För att ytterligare höja undersökningens validitet och reliabilitet så 

har vi undersökt ett antal böcker för att vara säker på att metoden fungerar 

bra till vårt problem. När det kom till att samla in kvantitativ information så 
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kommer den mestadels ifrån företagets egna informationscentrum och hur de 

upplever situationen. Denna data som vi hämtar från företaget anser vi är 

pålitlig då företaget och deras medarbetare själva tar del av informationen. 

Som säkerhetsåtgärd så ska vi själva att kontrollera objektivt i hallen för se 

så tiderna stämmer överens med dem vi hade fått tillhandahålla av företaget. 

Genom detta tilltag så ökar vi reliabiliteten och validiteten.  

 

För att ytterligare öka trovärdigheten i vår information som kommit från 

observationer och intervjuer så kommer vi först gå igenom ett antal steg för 

att informationen ska vara så bra som möjligt.  

Det första vi kommer att göra är att informera företaget angående 

intervjuerna som skulle hållas. Detta gör att man kan hitta en tid då 

arbetsbelastningen är låg vilket medför att de intervjuade personerna inte 

känner sig stressade utan kan ta sin tid att svara på frågorna. För att 

ytterligare öka reliabiliteten och validiteten så ska även kontaktpersonen på 

företaget välja ut dem man anser har mest kompetens och erfarenhet. Nästa 

steg är att personen som blir intervjuad ska vara där arbetaren känner sig 

bekvämast. Eftersom det leder till att informationen man får blir mer 

verklighetstrogen då man både får se och höra hur situationen verkligen ser 

ut. 

 

Under intervjuerna så kommer vi att spela in samtalet eftersom det minskar 

risken att man tolkar svaren fel. Genom att spela in samtalet så kan vi gå 

igenom svaret ett antal gånger vilket gör oss ännu mer införstådda i hur 

svaret gick ihop med frågan. 

Detta minskar även risken för att missa viktiga nyckelfaktorer som annars 

kan vara lätta att förbise. En annan anledning till varför vi kommer att spela 

in intervjun är att slippa lägga fokus på nedskrivandet av information. 

Genom att inte behöva skriva så slipper man avbrott i intervjun och samtalet 

sker mer naturligt och avslappnat.  
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3. Teori 

 

3.1 Cross-docking 

 

Cross-docking är en term som används inom logistiken och innebär att 

produkter från produktionsanläggningar och leverantörer distribueras direkt 

till kund med kort eller ingen lagringstid alls. En cross-docking central 

består av två öppningar som på ena sidan är till för inkommande gods och på 

andra sidan för utgående gods. För att transportera godset tar man oftast 

hjälp av lastbilar. När lastbilen har lämnat av gods till terminalen så har den 

även som uppdrag att ta med sig nytt gods till tillhörande terminal som 

lastbilen kom ifrån. Processen går ut på att terminalen tar emot produkterna 

genom inkommande leverans från någon transport. När det befinner sig i 

terminalen lossas, sorteras och skannas godset som sedan flyttas till 

respektive lastningsport. När denna process är utförd skickas godset iväg till 

en annan terminal eller slutkund (Mattson, 2011). 

 

3.2 Informationsflödet 

 

Information kommer i olika former och betyder olika saker. Några exempel 

på former är E-mail, fax, telefon och dialoger. Hur vi sedan tolkar 

informationen beror på bland annat kultur och bakgrund men även 

kompetensen inom ämnet är en faktor (Information. Floridi. L, Lägg till). 

Informationen ska vara exakt, komplett, aktuell, vid rätt tid och relevant. Det 

största underliggande problemet en organisation har och som skapar mest 

problem är informationsflödet och hur det är uppbyggt (Mattsson. S-A, 

2012).  

Man har konstaterat att 95 % av felen ligger i informationsflödet och enbart 

5% vid förflyttning eller försörjning av material.  
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För att ha ett så effektivt materialflöde som möjligt så krävs det att man 

planerar noggrant. Med hjälp av information om tillgänglig kapacitet, 

material och kundernas behov så kan man enkelt tillfredsställa och bevara 

långsiktiga kundrelationer.  

Informationsflödet rör sig åt båda riktningarna, från kund till leverantör och 

leverantör till kund. Det är viktigt att man tidigt i orderuppbyggnaden går 

igenom exakt vad kunden vill ha så att det inte dyker upp framtida 

komplikationer på grund av otydlig information. För att göra detta kan man 

gå tillväga på olika sätt som till exempel papper, fax, Webrix, ’’EDI 

(Electronic Data Interchange)’’ i form av affärssystem.  

Problemet med papper är att det tar lång tid och det kan försvinna på vägen 

mellan kund och leverantör. Webrix innebär att man skickar e-mail och 

liknande. Då måste en person aktivt lägga sin tid på att skriva samt skicka. 

EDI tillåter affärssystemen att integrera med varandra och på så vis smidigt 

byta information mellan organisationerna (Mattsson S-A, 2012). 

Effektivisering av informationsflödet 

 

Genom att använda sig av EDI sparar man både arbetskraft samtidigt som 

informationen transporteras snabbare än till exempel papper. Det krävs dock 

att någon matar in information i systemet. Om detta görs manuellt kan det 

förekomma felinformationer vilket leder till brist på informationskvalitét. 

Beroende på ändamål finns det två olika metoder vid automatiska 

inmatningar, identifieringssystem och inskanningssystem. 

·         Identifieringssystem som används när man ska identifiera en lastbil, 

inbetalningsavi eller ett objekt. Systemet använder sig av en kod som vid 

tidigare tillfälle har skrivits in manuellt i systemet. 

·         Inskanningssystemet kräver också manuellt förarbete. Detta system är 

vanligast och förmedlar informationen efter skanning. En streckkod kan 

innehålla en A4 sida full med text och det är därför väldigt uppskattat. 

För att läsa av en streckkod behövs en så kallad streckkodsläsare. Det finns 

manuella som används vid större gods men även fasta som installerat längs 
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transportbandet där mindre gods flödar. Genom enbart en skanning med en 

sträckkodsläsare kan information om storlek, längs, bredd, höjd, vikt och 

destination ges. Det ger även möjligheter att avisera skador, vem som bär 

ansvaret för dem samtidigt som förseningar och liknande meddelas till 

kunden (Mattsson. S-A, 2012). 

 

 

3.3 Materialflödet 

 

När man pratar om materialflöde så menar man flödet som produkterna går 

igenom i organisationen till slutlig produkt som är värdeskapande för 

kunden. Det kan även vara flödet från kund till leverantör i form av 

återvinning och reklamation. Beroende på organisationen så finns det olika 

ändamål. Den inre effektiviteten är det som materialstyraren måste 

kontrollera. Det är detta flödet av material som man strävar efter att styra. 

Genom att styra flödet så blir det effektivare samtidigt som verksamheten 

sparar pengar när man eliminerar de icke värdeskapande aktiviteterna. När 

man mäter materialflödet så flödas det enbart åt ett håll, från leverantör och 

förbi det egna företaget till slutkund. (Jonsson. P, Mattsson S-A, 2011) 

När man pratar om materialhantering så finns det två olika typer av flöden, 

interna och externa. Det interna flödet går att styra och att effektivisera 

medan det externa flödet inte går ur organisationens perspektiv att styra utan 

det går enbart att påverka dessa. Genom att ha tydlig och kontinuerlig 

kontakt med sina leverantörer och kunder kan man tillsammans hjälpas åt 

med effektiviseringen (Brigelius. L, Rosén. P Lägg till). 

 

 

 

3.3.1 Materialstyrning 
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Genom att kartlägga materialflödena så får man en helhetsbild av hur 

material flödar inom företaget eller mellan olika anläggningar. Det är då 

enklare att styra materialet men det kräver noggrann planering. Genom att 

veta i god tid hur mycket kunden behöver så kan man utifrån det styra det 

interna materialet så målet uppnås. Det går även att integrera med ett WMS-

system som förenklar materialstyrningen och samtidigt skapar ett bättre 

flöde (Mattson S-A, 2012). 

Problemet är att det enbart görs vid enstaka tillfällen men då blir inte utfallet 

som förväntat. Några anledningar till detta är att man inte gör ständiga 

uppföljningar, man ser inte tidiga resultat samtidigt som ledningen inte är 

tillräckligt engagerad. För att hålla en hög standard så måste uppföljningar 

ske frekvent och allting dokumenteras (Harrison. A, Hoek. R-V, Lägg till). 

 

3.3.2 Parametrar som ska uppfyllas vid materialstyrning 

 

Planering - Innebär att man måste samla information från leverantörer eller 

kunder om framtida behov och utifrån det skapa en plan. 

Omplanering - För att göra eventuella förändringar beroende på tid och 

antal. 

Exekvering – Utförning av de planerade materialflödesaktiviteterna. 

Bevakning – Övervakning av genomförandet så att man följer planen. 

Rapportering – Insamling och rapportering av information om de olika 

materialflödesaktiviteterna. 

Uppföljning – Analysera utfallet och dra slutsatser samt göra en kontroll 

som visar om allting följs enligt planen (Mattsson. S-A, 2012). 

 

 

 

 

3.4 Lean production 
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Lean är en produktionsfilosofi vars grundläggande syfte är att på ett 

systematiskt sätt hjälpa till att reducera slöserier som finns runt om i 

verksamheterna. Lean är ett samlingsnamn som består av olika praktiska 

verktyg som ska hjälpa till med implementering och brukandet av Lean-

tänket. Med hjälp av Lean-konceptet så är målet att uppnå en långsiktig 

förbättring och detta gör man genom att arbeta med en satsning på långsikt 

vilket Lean-konceptet är till för. Konceptet går ut på att minska slöserier 

både för verksamheten men framförallt för slutkunden (Rother,M, 2013). 

Lean production är en tolkning utav det Japanska TPS (Toyota production 

system). Teorin är baserad på fem principer som är grundförutsättningar för 

att Lean skall kunna implementeras och bli så effektivt som möjligt. Dem 

fem principerna är: Ständiga förbättringar, kundorderstyrning, definiera 

kundnytta, identifiera värdeflödet för varje produkt och process samt 

kontinuerligt flöde utan avbrott (Liker 2004).  

 

3.4.1 De 7+1 slöserier  

 

Slöserier är allt som anses vara onödigt och överflöd i processerna som inte 

skapar något värde åt slutkunden. Inom Lean-filosofin så finns det sju olika 

slöserier som man anses vara väsentliga att reducera för att ha möjlighet att 

uppnå en verksamhet med bra lönsamhet och högt kapacitetsutnyttjande 

(Blücher & Öjmertz 2004).  Under senare år har det även tillkommit en till 

form av slöseri som även den är viktig att optimera, vilket är outnyttjad 

kreativitet. Dessa slöserier är viktiga att ha i åtanke så att man hela tiden 

försöker uppnå ett mer kostnadseffektivt flöde vilket leder till ökad 

lönsamhet och minskade kostnader för kund. De sju slöserier som ska 

försöka tyglas är (Liker 2004): 

 

- Väntan: Det är en form av slöseri som innebär att man har outnyttjad 

kapacitet i form av tid. Väntan kan innebära att produkter får ”vila” för länge 

mellan operationerna vilket gör att kostnaderna ökar i takt med ledtiderna. 

Denna form av slöseri anses vara den vanligaste som finns ute i 
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organisationer och företag och är en stor bidragande faktor till att slutkunder 

och fabriksägare får ökade kostnader. 

 

- Överproduktion: Denna form av slöseri anses vanligtvis som den värsta 

utav dem sju (Liker 2004). Detta eftersom överproduktion leder till de andra 

slöserierna. Överproduktion kan tolkas genom att man producerar mer och i 

snabbare takt än vad kundefterfrågan är, vilket resulterar i nästa form av 

slöseri som är lager (Rother,M, 2013). 

 

- Lager: När ett företag vet att de inte kan hålla vad de lovar till kunden eller 

har för långa ledtider och inte klarar av att leverera i tid så väljer man att 

bygga lager. Lager är nödvändigt för många verksamheter för att ha 

möjlighet att behålla sina kunder. Detta eftersom kunden i frågan inte har tid 

att vänta och vill ha produkten så fort som möjligt. En annan orsak till varför 

man blir tvungen att bygga lager är att man kan ta del av mängdrabatter 

vilket resulterar i att man köper in mer än vad man egentligen behöver. 

Lager är något som kostar väldigt mycket pengar både i form av 

lagerhållningskostand och i kapitalbindning av produkter (Liker 2004). 

 

- Transport: Det finns två former av transporter, de interna och externa. All 

form av transport är slöseri, från att man lämnar pallar inne i verksamheten 

till att man fraktar produkter till andra länder (Pascal, D. 2007). Den enda 

gången en transport inte betraktas som slöseri är när kunden betalar för den, 

men de interna transporterna är alltid ett slöseri. Orsaken till att ett företag 

har mycket transport kan vara pga. layouten är felkonstruerad eller att 

truckar kör onödiga sträckor vilket medför en ökad transportsträcka 

(Petersson, P, & Ahlsén, S 2009). 

 

- Överarbete: Innebörden i denna form av slöseri är att man utför något extra 

som kunden inte är villig att betala extra för. Det kan handla om att företaget 

producerar en liknande produkt fast med en högre kvalité vilket från 
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företagets sida kan se bra ut medan kunden inte alls är villig att betala för 

den förbättringsåtgärden (Petersson, P, & Ahlsén, S 2009). 

 

- Rörelse: Rörelse är vanligtvis alltid slöseri och tillför inte något speciellt 

värde till produkten. Det handlar vanligtvis om en ergonomisk fråga (Pascal, 

D. 2007). Onödiga rörelser kan t.ex. vara att verktygen som ska användas i 

en process ligger dåligt till i förhållande till operatören vilket gör att man 

måste vrida eller böja sig ner för att få fatt i verktyget. Detta kan orsaka 

skador samt att det även tar längre tid att utföra arbetet vilket leder till en 

negativ effekt rent ekonomiskt (Petersson, P, & Ahlsén, S 2009). 

 

- Defekta produkter: Produkter som producerar och brister i någon punkt när 

det gäller kvalitetskraven betraktas som defekta produkter. Genom att 

producera defekta enheter så ger man även upphov till andra slöserier såsom 

omarbete och hög kassation. Det som vanligtvis leder till defekta produkter 

är att är att man fyller i felaktig information angående produkten som t.ex. 

felaktig hänvisning eller icke fullständig orderinformation (Petersson, P, & 

Ahlsén, S 2009). 

 

- Outnyttjad kreativitet: När en organisation inte använder sina medarbetare 

så väljer man att inte utnyttja dem till fullo. Medarbetarna kan sitta på 

information som kan hjälpa företaget framåt i sitt förbättringsarbete. En 

person som inte känner att den utvecklas på sitt arbete kan välja att inte göra 

sitt bästa i varje situation för att hjälpa företaget framåt. Det kan även gå så 

långt att arbetaren säger upp sitt samarbete med företaget (Liker, 2004). 

 

 

3.4.2 Kostnader 

 

Inom lager och transport förekommer det många kostnader som kunden inte 

är villig att betala för. Genom att eliminera dessa så blir det billigare för 

företaget samtidigt som kunden fortfarande betalar lika mycket. Ett 



25 

medelstort företag som har en omsättning på sin frakt mellan 10-15 miljoner 

kronor kan sänka sina kostnader mellan 5-10% genom att enbart sänka 

lagernivån med ungefär 5 miljoner kronor. Detta kan nästan 90 % av alla 

industriföretag göra utan några stora hinder (Lönsam Logistik - Pewe Ulf). 

 

Fraktkostnad är den kostnaden som uppkommer vid transportering av gods. 

Det är toppen av isberget som upplevs vara fraktkostnad. Vad man inte ser 

när man pratar om frakt är alla kostnader som gömmer sig under vattnet. 

Kunden är enbart villig att betala för frakten och inget annat. Till exempel så 

står skador under transport för 0,5-8% av kostnaden (Lönsam Logistik – 

Pewe Ulf). 

 

3.4.3 Daglig styrning 

 

Daglig styrning är en styrningsmetod av organisationen som sker visuellt, 

som går ut på att genomföra korta möten med ett visuellt inslag av tavlor. 

Mötena som genomförs ska vara korta, vara disciplinerade och inte sak 

diskuteras (Lindlöf, 2014). Syftet med att utföra daglig styrning är att 

generera förutsättningar för problemlösningar och kommunikation 

(Langstrand, 2012). Genom att utföra daglig styrningsmöten så medför det 

många förbättringsmöjligheter som inte hade kommit fram annars. Därför 

ser man dagligstyrningsmöten som ett visuellt inslag som kan resultera i 

fungerande flöden, där alla vet vad som finns på agendan för dagen och 

förenklar valet vid prioritering av uppgifter. Det som vanligtvis tas upp vid 

det dagliga mötet är uppföljning av produktionsläge, långsiktiga mål, 

avvikelsehantering och uppföljning av nyckeltal. Det är viktigt att mötena 

hålls nära de områden som berörs för att man lätt skall kunna hålla sig 

uppdaterad om nuläget och snabbt kunna avläsa fel eller avvikelser 

(Olausson och Berggren, 2010).   

 

3.4.4 Ständiga förbättringar 
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Ständiga förbättringar kommer ifrån det japanska ordet Kaizen. Ordet 

Kaizen är indelat i två benämningar som lyder (Kai) som betyder 

”förändring” (Zen) som betyder ” till det bättre”. Förändringar är något som 

ständigt är i fokus vare sig man talar om sitt privata liv eller arbetsliv. Det är 

i många fall enkelt att säga ”vi jobbar med ständiga förbättringar” men 

ibland kan det vara oklart vad man egentligen skall förbättra. I vissa fall kan 

en förbättring vara tydlig och klar utan någon vidare förklaring och i andra 

sammanhang kan en förbättring vara förvirrande vad som verkligen menas. 

Därför är det väsentligt att ha ett mål att utgå ifrån vilket leder till en klarare 

bild utav vad man eftersträvar att förbättra. 

 

Inom företag och organisationer är det vanligt att förbättringar kommer på 

tal i det flesta sammanhangen oavsett vad i företaget man pratar om. Men för 

att ha möjlighet att arbeta krävs det att man har kunskap och förstår vad 

ordet betyder och vilka viktiga egenskaper förbättringsbegrepp innebär. För 

att förstå vad en förbättring innebär bör man i första hand studera de brister 

och problem som finns, detta är en grundförutsättning för att möjliggöra en 

förbättring (Sörqvist 2004). 

De anställda på ett företag förknippar ofta en förbättring enbart på 

företagsnivå och sällan en förbättring på arbetsnivå för medarbetarna. I vissa 

fall kan de anställda tolka en förbättring med att man gör det ”jobbigare” för 

dem vilket resulterar i motstridigheter. Därför är det viktigt att 

uppmärksamma, informera, men framförallt göra alla medarbetare delaktiga 

i förändringen från start (Sörqvist 2004). 

 

Det ständiga förbättringsarbetet innebär att organisationens anställda tar 

ansvar för att företaget förbättras och utvecklar de befintliga processerna, 

aktiviteterna och arbetsmomenten. I många fall tror man att innebörden av 

ständiga förbättringar i arbetet betyder förändring av företagets processer 

och aktiviteter. Huvudsyftet med ständigt utförande av förbättringsarbete är 
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att små framsteg i form av utvecklingar och förbättringar skall i slutändan 

resultera i större utveckling (Ax m fl. 2009). 

För att kunna säkerställa att de förbättringar som gjorts kvarstår blir 

informationen en kritisk faktor. Det är alltså avgörande ifall förbättringen 

ska hålla eller inte beroende på ifall man får ut informationen till sina 

medarbetare. Spridingen utav informationen angående förbättringsarbeten 

sker genom regelbundna förbättringsmöten på arbetsplatsen. Man ska under 

mötena generera olika förslag på vad som kan förbättras och sedan tilldela 

resurser för att försöka uppnå förslagen (Liker, 2004).  

 

3.4.5 Standardiserat arbetssätt 

 

Ett standardiserat arbetssätt förklarar hur de olika processerna på företaget 

ska utföras för att uppnå bästa resultat för tillfället. Man utformar processer 

så att momenten blir repetitiva vilket leder till att man ej lämnar något åt 

slumpen. Genom att standardisera så blir det även enklare att både upptäcka 

förbättringsmöjligheter samt att hitta och elmininera olika slöserier som 

finns i verksamheten.  På så sätt kan man optimera alla processer och 

moment vilket bidrar till bättre rutiner i arbetet. Det standardiserade 

arbetssätten fungerar även som en grundpelare för att över huvud taget 

kunna arbeta mot en bättre framtid och ett mer effektivt flöde.  Alltså har 

standarden som grundsyfte att förbättra.  För att se till så arbetet som man 

förbättrat har standardiserats så är ska man se till att dokumentera och 

implementera förbättringsåtgärden så fort som möjligt (Liker 2004).  

När det kommer till att företaget väljer att implementera nya förbättringar så 

är det viktigt att man gör alla sina anställda delaktiga i processen och 

informera dem vad det ska leda till. På så sätt får man mindre 

motstridigheter från arbetarna vilket även resulterar i smidigare 

implementering av förbättringsåtgärder (Blücher & Öjmertz 2004). 

En arbetsplats som är strukturerad och väl utformad bidrar till minskat 

slöseri och spill av produkter och material. Detta gör även att medarbetarna 

känner sig tryggare och bekvämare på sin arbetsplats. Reducering utav 
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slöseri är även det en grundförutsättning för att arbeta med lean (Liker, 

2004). 

 

3.4.6 Just-in-time (JIT) 

 

Hela Lean-tänket går ut på att försöka uppnå en produktionsverksamhet som 

levererar rätt produkter i rätt tid med rätt kvalité. Ett Lean-verktyg som 

hjälper till så att allt går rätt till är JIT ’’(Just In Time)’’.  Det är ett verktyg 

som västvärlden utvecklat av det Japanska verktyget Kanban (Rother, M). 

Verktygets syfte är att försöka skapa mindre kvantiteter vid beställning, 

kortare ledtider och hög kvalitet på produkterna. Genom att utföra de 

punkterna på ett korrekt sätt så bidrar det till minskad kapitalbindning samt 

minimal väntetid.  

Vid en implementation av JIT i en organisation eftersträvar man att 

åstadkomma ständiga förbättringar inom kostnader och produktkvalitet 

genom att eliminera slöserier i sina processer (Trygg m fl. 2010). Om alla 

processer producerar i rätt tid samtidigt som leverantörer kan leverara i rätt 

tid och mängd så skulle vi reducera väntetiden. Därför blir JIT ett verktyg 

som även bidrar med att reducera kostnader i form av kortare arbetstid och 

ökat kapacitetsutnyttjande (Pascal, D. 2007).   

 
 
3.5 Kapacitet 

 

Kapacitet som även kan kallas utnyttjandegrad är ett mått som tydliggör 

tillgängligheten av anläggningar, fordon, maskiner och arbetspersonal. 

Måttet används för att räkna ut om produktionen åstadkommer 

värdeförädling. Genom att vara väl medveten om sin kapacitet så kan man 

planera utifrån den. För att göra planeringen av kapaciteten enklare är det 

viktigt att strukturera upp ett system för hur man kör och förflyttar produkter 

för att göra allt lättillgängligt och göra det lättframkomligt för arbetarna. 
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Kapacitetsbehov måste ligga i linje med kapacitetstillgång och efter 

balansering kallas det för kapacitetsplanering (Mattsson. S-A, Jonsson. P).  

Man kan enkelt öka kapaciteten genom att köra övertid. Problemet är dock 

att kapacitetsutnyttjandet blir sämre då arbetarkostnaden vid övertid ofta är 

hög. Med hjälp av volymen och tiden som finns tillgänglig samt antalet 

mantimmar så kan utnyttjandegraden räknas ut (Johansson, Process & 

Compliance Manager). 

 

3.6 Liggtid 

 

Liggtid är en enhet som visar verksamhetens effektivitet ur 

kapitalbindningssynpunkt. Liggtid är den tiden produkterna ligger i lager 

innan de skickas ut till kund eller till färdigvarulager. Användningen av 

enheten förenklar vid effektivitetsmätningar och hjälper till vid beräkningar 

för effektivitetsuppföljning. Ett företag som har kort liggtid har ett effektivt 

kapitalbindningssystem. Anledningen till varför man använder sig av detta 

mått är på grund av att det skapar en storlekskänsla som är lättare att greppa 

samt räkna med. I vissa fall kan tiden även kallas för täcktid. 

 

3.7 Flaskhals 

 

Flaskhalsen är det som styr hela produktionens flödeshastighet. Processen 

eller operationen har på grund av olika faktorer en lägre hastighet än 

resterande processer inom organisationen. Det resulterar till att hela 

verksamheten måste anpassas till flaskhalsens hastighet för att inte 

överproducera inom de andra operationerna. Om man istället ökar 

kapaciteten på den befintliga flaskhalsen kommer det automatiskt att uppstå 

en ny och flera problem uppstår. Man kan avlasta den befintliga flaskhalsen 

genom att lägga över arbetet på en annan operation som inte är en flaskhals 

(Sörqvist. L 2004). För att tydliggöra så kan man få ner alla siffror om 

pengar som förloras vid flaskhalsar och på så vis öka förståelsen för de 
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anställda. För att uppnå högt kapacitetsutnyttjande måste 

flaskhalsproblematiken identifieras och kapaciteten för dessa utnyttjas till 

fullo (Mattsson. S-A, Jonsson. P). 

 

3.8 Spaghettidiagram  

 

Att utföra ett spaghettidiagram är ett simpelt men effektivt verktyg för att 

visualisera och visa hur transporter och olika förflyttningar utförs i en 

verksamhet. Syftet med utförandet av ett spaghettidiagram är att försöka 

reducera förflyttningar, transporter och slöseri i olika former. Diagrammet 

tar man fram för att se hur materialet rör sig i ett flöde som även visar på hur 

medarbetarna förflyttar sig. 

När man skall börja med att utföra ett spagettidiagram så är det viktigt att 

rita upp hur fabriken ser ut eller skriva ut ritningar i form av lokalen. Sedan 

ska man betrakta alla transporter och förflyttningar samt skriva ner dem. 

Diagram som utformats ska vara utformade som en ritning och inte i 

textform. Detta göra att man få en klarare bild, både som forskare men också 

som arbetare. Oftast är inte den anställde medveten om vilka rörelser eller 

transporter man utför men genom ett spagettidiagram så blir allt mer 

visuellt. För att användingen utav ett spagettidiagram ska bli effektiv ska 

man visa hur nuläget ser ut och sedan implementera en förändring för att se 

hur nuläget förändras när det kommer till förflyttning och transportering i 

verksamheten. På så sätt får man med arbetarena i förändringar då de får en 

ökad förståelse för grundproblemet (Bicheno, 2013). 

 

 

 

 

3.9 Värdeflödesanalys 
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En viktig grundsten för att göra det möjligt att skapa ett flöde som är både 

resurssnålt och kostnadseffektivt är att identifiera vart resurserna förbrukas i 

produktflödet. Detta kan man se genom att utföra en värdeflödesanalys av 

verkasamheten. Huvudsyftet är att göra en kartläggning över flödet som 

skall mätas, från leverantör till färdig produkt till kunden för att se var i 

processen man har möjlighet att förbättra värdeflödets helhet. 

Värdeflödesanalysens framtagande görs genom att forskaren går ut på 

platsen som skall analyseras och observerar hur flödet ser ut just nu. 

Därefter utför man på plats en detaljerad ritning/kartläggning över processen 

som ska undersökas närmare. Detta är det första steget i en utveckling mot 

ett bättre flöde (Petersson, P, & Ahlsén, S 2009). 

 

Nästa steg går ut på att göra en beskrivning angående hur processen ska se ut 

i en förbättrad version. Genom att planera flödet och göra nödvändiga 

justeringar så försöker man skapa en effektiv försörjning av 

resurserna.  Därefter så ska man se till att minimalt produktantal finns i 

arbete samtidigt och endast se till att producera i en takt som kunden 

bestämmer. 

Sista steget i en värdeflödesanalys är att man skall ta beslut angående hur 

och när förändringarna ska implementeras.  Detta för att man ska veta om 

man ska göra en stor eller liten förändring i organisationen. 

Små förändringar blir effektiva eftersom man utför förbättringar 

kontinuerligt under arbetets gång medan de stora blir mer grundliga 

förändringar som i vissa fall chockerar verksamheten och de involverade 

medlemmarna (Liker, 2004). 

Förbättringsarbeten som gjorts har sin plats i värdeflödet, det kan gälla en 

enskild process som på något sätt är kopplad till en annan.    

Det som gör att kartläggningen får stor betydelse oavsett vilken bransch man 

riktar sig mot är att den är väsentlig för att ha möjlighet att fortsätta att 

utveckla effektiva processer och värdeflöden som är förutsägbara. Det är 
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helheten som i stort sett påverkar att man leverarar rätt produkter i rätt tid till 

en rätt kostnad (Pascal, D. 2007).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10 
Analysm
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Figur 1: Analysmodell  

4.Företagsbeskrivning 

 

4.1   DHL - Dalsey, Hillblom och Lynn 

Företaget som studerats är DHL belagt i Växjö, Sverige. DHL är en 

förkortning utav (Dalsey, Hillblom och Lynn) och är ett världsledande 

företag inom express och logistik. DHL tillhör koncernen Deutsche Post 

DHL Group och omfattar DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, 

DHL Global Forwarding och DHL Supply Chain. 

 

DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget 

för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- 

och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella 

brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och 

territorier och med 470 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder 

högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa 

sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela 

varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta 

med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med 

katastrofhantering samt utbildning. DHL i Sverige har ca 4000 medarbetare 
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och 60 kontor, terminaler och stationer runt om i Sverige. Våra kunder är 

viktiga för oss och varje kontakttillfälle som en kund har med DHL ska vara 

kopplad till en positiv känsla. 

”Kunden ser DHL som den främsta globala partnern inom Expressfrakt och 

logistik. Att DHL är marknadsledande när det gäller kvalitet, lönsamhet och 

marknadsandelar.”(DHL) 

 
Bild 1: Översikt DHL terminal i Växjö 

 

Detta är företagets vision och utgör det mål som DHL vill uppnå i framtiden. 

Visionen innefattar även att man eftersträvar att bli världens logistikföretag, 

vilket innebär att kunden skall ha DHL som förstahandsval när det kommer 

till logistiska behovslösningar. Man ska även poängtera att det inte bara 

handlar om att sköta kundernas leveransbehov utan också vara ett företag 

som kunden är villig att investera i och ha som arbetsgivare.  

 

Målet som DHL har satt upp som även speglar visionen som företaget har 

består av fyra olika delar: 

 

1. Förenkla livet för deras kunder. 
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2. Göra sina kunder, investerare och anställda mer framgångsrika. 

3. Att positivt bidra till världen ur globalt perspektiv. 

4. Att alltid visa respekt när resultat uppnås. 

 

Det huvudliggande syftet som DHL har är att man ska leverara glädje, 

välstånd och förtroende till alla sina intressenter.  

 

4.1.1 Marknadssegmentering och produktutbud 

 

När det kommer till transportindustrin och dess marknad så finns vanligtvis 

tre olika kundsegmenteringar. Vanligtvis har DHL endast hand om 

leveranser som sker mellan företag till företag, men för att utöka sina 

marknadsandelar så valde man at 2007 att även ingå i två andra 

marknadssegment. Dessa segment är: 

 

1. B2C, Business to Customer. Vilket innebär att man har ett 

distansförhållande på handelsmarknaden. Transportering utav varor sker 

mellan ett distansföretag till kund i form av en privatperson. 

2. C2C, Customer to Customer. Detta innebär att transporter sker mellan två 

privatpersoner. 

3. B2B. Business to Business. Detta innebär att transportering av varor sker 

mellan två företag. 

 

4.1.2 Leveransformer 

 

DHL erbjuder flera olika logistiklösningar och leveransformer som till 

exempel Paketleveransser, styckgods, expressleveranser men även 

specialtransporter om så önskas. Detta erbjuder man både till nationella och 

internationella kunder över hela världen.  

 

Det finns tre huvudsakliga ”produkter” som DHL erbjuder sina kunder. 

Detta utbud består av: 
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Exakten: 

- Paketgods: Gods som skickas med en vikt under 35 kg och har ett mått som 

ör 1200*500*500mm anses vara paket. Paketen kommer in till anläggningen 

och först där sorteras dem. 

Stycke: 

- Partigods: De stora lasterna som går direkt från kund A till kund B går direkt 

till kunden utan att passera terminalen. 

- Pallgods: Gods som lastas på en europapall på terminalen. 

Godsmottagningsytan och skannar alla pallar. Detta görs på olika sätt 

beroende på pallen. AVG är klassisk avgångsscanning. När det anländer 

pallar från Staples och Atea så skannas dessa med AVG. Skulle pallen vara 

från någon annan kund så mäts den och skannas med VoV- vikt och volym 

enligt längd, bredd, höjd och vikt.  

 

4.1.3 Vid leverans 

 

För att kunna leverara paketen till sina kunder så använder sig DHL utav 

fem åkerier som tar hand om både in- och utleveranser. Dessa åkerier är CL, 

KVT, VGT, MNT, GGT och tar hand om alla paket som körs för hela DHL i 

Växjö. Åkerierna som kör har leveranstider som skall följas både för när 

dem ska leverera till DHL samt när dem ska köra ut för leverans till 

slutkunderna. Dessa tider är viktiga att följa för att en noggrann planering av 

flödet skall vara möjligt att göra samt att allt ska kunna flyta på i jämn takt 

utan avbrott för terminalarbetare eller chaufför. I dagsläget följer man inte 

något speciellt schema vilket medför till att åkerierna kan komma lite när 

som helst. Leveranstiderna kan variera allt ifrån 30 min till 90 min för 

samma åkeri nästa dag vilket gör uppgiften att planera oerhört svår. Detta är 

ett problem för utleveranserna av paketen och pallarna som bidrar till ökade 

kostnader i form av övertid för chaufförer och terminalarbetare.  

 

4.1.4 Förberedande inför leverans  
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Innan någon arbetare flyttar det ankommande godset till respektive plats så 

finns det ett antal moment som skall utföras och gås igenom för att allt ska 

gå rätt till. När Chauffören hämtar gods från de olika kunderna så är första 

uppgiften att skanna varje paket/pall som ska fraktas i lastbilen. Detta för att 

både slutkunden och DHL ska ha möjlighet att veta när paket kommer samt 

var paketen befinner sig i nuläget, men även för att skapa 

faktureringsmöjligheter och för att bekräfta ansvarsbytet. Detta är ett sätt att 

meddela att DHL tar över ansvaret från kunden eller åkeriet. När paketen 

och pallarna anländer till terminalen har chauffören i uppgift att lossa och 

sedan tar terminalarbetarna över. Då ska varje palla skannas och sorteras om 

möjlighet finns. Det är vanligast att man har 2-3 stycken som går runt på. 
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5. Empiri 
 

5.1 Cross-docking 

 

På DHL-terminalen i Växjö så använder man sig av ett cross-docking 

system. Det innebär att alla produkter som ska skickas kommer in på pallar. 

Det är ett åkeri som har i uppgift att hämta alla pallar samt leverera dessa till 

terminalen. Väl inne på terminalen skall varje pall skannas vilket lämnar 

över ansvaret på DHL. Efter detta sorteras alla pallar och skickas vidare till 

nästa DHL-terminal i respektive ort. Samma lastbil som levererar har också i 

uppgift att ta med allt mot avgångsort Växjö. Ett sådant system lägger 

mycket vikt på att leverans sker i tid.   

 

5.2 Information 

 

DHL är en stor koncern som sätter mycket fokus på informationen. För att 

säkerställa att alla på företaget rör sig åt samma riktning så är det väsentligt 

att informationen kommer fram. Det finns flera administratörer som 

förenklar arbetet och planerar så att arbetarna har all viktig information 

framme i början av passet. Det finns ett datorbaserat program som låter 

terminalerna kommunicera med varandra som heter MyPerformance. Där 

finns bland annat rapporter om Vikt- och volymmätningar samt utfallet av 

dem. Ett annat internt kommunikationssystem är AxsFreight-systemet som 

tillåter arbetarna att söka på specifika sändningar för att få all väsentlig 

information kring sändningen. 
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5.2.1 Informationsmöte 

 

För att kommunicera med varandra inom avdelningen så använder man sig 

av ett möte i början av passet. De flesta börjar sitt pass vid 14.30 och då 

hålls mötet. Det varar i max 15 minuter och ska innehålla information som 

är väsentlig för dagen. Detta möte kallas för daglig styrning och hjälper 

företaget att samla alla anställda för att diskutera avvikelser från det dagliga 

arbetet samt statistik som är väsentlig för förbättringsarbetet.  

 

5.2.2 Telefon 

 

Det finns ett antal telefoner på terminalen och de delas ut till personerna som 

behöver dem allra mest. Den som kör motviktstrucken (65) som har i uppgift 

att tömma godsmottagningen tillsammans med två andra motviktstruckar 

men även att leverera kundernas paket. För att kunna leverera paketet så 

krävs en telefon som förenklar informationsutbytet. När en kund kommer in 

på DHL för att hämta sitt paket så måste de legitimera sig i receptionen. 

Efter detta så ber man kunden komma ut till slussen där man levererar 

paketen. Receptionisten ringer in direkt till 65:an och ger uppgifterna om 

paketet så som plats på terminalen, namn, mottagningsort, antal kolli och 

vikt. Efter det kan 65:an leta upp paketet och sedan återgå till utkörning. 

65:an har ingen möjlighet att ringa ut med telefonen utan har bara möjlighet 

att bli uppringd eller be om att bli uppringd. 

En annan person som också har telefon är den som arbetar med Euroconnect 

(utlandsgods). Arbetaren måste skriva ut nya fraktsedlar till varje paket som 

ska vidare. Det är även så att leveranserna utomlands inte sker kontinuerligt 

och kan då ha en längre liggtid än vanliga paket. För att arbetaren ska få all 

information som den behöver så används telefonen då snabbkontakt är 

viktigt. Det förekommer även mail och face to face kommunikation. 

 

5.2.3 Tuben 
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För att på ett smidigt sätt kunna skicka dokument mellan kontoret och 

terminalen så använder man sig av en tub. Tuben öppnas och inuti placeras 

dokumentet. Sedan placeras tuben i en liten låda. När man stänger luckan till 

den lilla lådan åker tuben iväg och på bara ett fåtal sekunder så är 

dokumentet framme vid receptionen. Tuben används inte så ofta under just 

kvällsskiftet, men det förekommer. Det är mest för att skicka fraktsedlar 

eller specialordar mellan kontoret och terminalen. I princip så kan allt i 

pappersform skickas för att slippa springa fram och tillbaka. 

Några nyckelpersoner arbetar varje dag för att få fram rätt information till 

arbetarna på DHL. Dessa tre nyckelpersoner är: Supervisor, teamleader och 

trafikledaren. 

 

5.2.4 Supervisor 

 

Supervisor har i uppgift att ge ut information som är väsentlig för dagen, 

dagens behov, ringa in personal vid eventuell frånvaro eller ökat behov men 

också att göra ett schema så att alla arbetare känner till dagens arbete. 

Supervisor har även som uppgift att ta fram ett schema för dagen. Det är 

viktigt att i god tid se till så att man har plats med allt gods och även se till 

att leveranser sker på utsatt tid. Behovet är baserat på förra årets prognos 

tillsammans med gårdagens leveranser för att kunna räkna ut hur mycket 

gods som förväntas anlända. Vid uträkningen tar man även hänsyn till nya 

kunder som kan påverka dagens behov. Detta eftersom man sluter nya avtal 

med nya kunder vilket gör att förra årets prognos kan bli missvisande. Detta 

gör att supervisor även tar med gårdagens leverans för att se hur mycket som 

skiljde sig den dagen gentemot förra året vid samma tid. Denna process 

utförs på grund av att DHL skall vara medvetna om vad som kommer hända 

och lämnar på så sätt inget åt slumpen. Om supervisior inte kan vara 

närvarande eller liknande så blir det teamleaderns uppgift att sköta dessa 

punkter. 
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5.2.5 Teamleader  

 

Teamleadern är en person som håller i mötet när supervisor inte har 

möjlighet att vara närvarande. Personen har i uppgift att leda gruppen och 

lösa de problemen som uppstår under dagen. Det är viktigt att arbetarna är 

självgående och gör sitt arbete då teamleadern bara är där för att hjälpa till 

när problem uppstår. Som teamleader så finns möjligheten att ta en truck och 

lasta gods där det behövs eller tömma på godsmottagningen ifall det behövs. 

Teamleader har i uppgift att i slutet av dagen kolla hur mycket plats det finns 

kvar i varje lastbil, detta för att veta hur mycket extra flakmeter som har 

utnyttjats. Arbetet utförs för att se till så att man använder all kapacitet som 

finns tillgänglig och inte slösar med befintliga resurser. Man vill se till att 

fylla alla bilar maximalt, därför är teamleaderns roll viktig så att man inte 

beställer extra flakmeter vilket då kommer resultera i slöseri. Det kan också 

förekomma speciella ordrar men då blir teamleadern informerad utav 

trafikledaren. 

 

5.2.6 Trafikledare 

 

Inne på kontoret sitter två personer som har hand om trafikledning och 

styrning. Deras uppgift är att ständigt ha kontakt med åkerierna, men även 

att direkt kontakt med lastbilschaufförerna. När något problem uppstår med 

lastbilarna så måste man ändå se till att DHL kan frakta paketen vidare. Det 

man har att välja emellan är att antingen laga bilen direkt på plats om det rör 

sig om mindre problem, eller så skickar man en ny bil för att hämta paketen. 

Anledningen till detta tilltag är att DHL har som policy att paketen skall 

tillhandahållas till kunden redan nästa dag. Det kan även vara så att man 

blivit tvungen att lämna kvar pallar under gårdagen på grund av platsbrist. 

Då har trafikledaren som uppgift att fixa några extra flakmeter på en annan 

bil så att man får med det kvarlämnade godset. I detta fall så är det som blev 

kvarlämnat (KVT – kvarlämnat på terminal) prioriterat. 
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Trafikledaren tar även hand om partigodsen. Då gäller det att ha bra kontakt 

med chaufförerna så att godset levereras på rätt plats i rätt tid.  

 

 

 

 

5.2.7  Intern kommunikation 

 

Om en lastbil som har avgått från Växjö kommer fram med många skadade 

kolli på grund av dålig lastning så skickas mail direkt till supervisor med 

bilder från incidenten. Man tar tag i problemet redan dagen efter och sätter 

en standard så att det inte händer igen. Det är även vanligt att vissa papper 

måste skickas från Växjö till någon annan DHL-terminal i Sverige. Då kan 

man ge dessa dokument till chauffören i ett slutet kuvert. För att internt 

kommunicera så används AxsFreight-systemet. 

5.3 Materialflödet  

 

På terminalen sköts infasning av gods via godsmottagningen. Där finns 11 

portar som gör det möjligt för flera chaufförer att tömma sina lastbilar 

samtidigt. Vid 11-tiden kommer den första lastbilen med ett släp som ska 

lossas. Mellan 11:00 – 14:30 kommer ungefär 15 % av godset. Mellan 14:30 

– 19:00 kommer 80 % av godset som beräknas komma under dagen. Sedan 

från 19:00 och framåt kommer resterande 5 % av godset. 

 

Allt börjar vid infasningen. Där ligger godset på pallar i vila medan en 

arbetare skannar och mäter dem, i vissa fall förekommer kodning också för 

att visa vilken ort pallen ska fraktas till. Efter vilan kan arbetare hjälpas åt 

med att köra ut godset till lastningsutrymmet. Där staplas pallar, två och två 

på varandra för att spara plats samtidigt som det förenklar lastningen. Om 

pallarna redan är staplade kan arbetaren som lastar bara köra in pall efter 

pall utan hinder. När pallarna sedan tagit sig från lastningsytan in i 
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lastbilarna eller släpen så är dagens arbete färdigt, men detta är mer 

komplicerat än det verkar.  

 

Det är inte alla pallar som ska till lastningsutrymmet. Det är bara pallarna 

som är färdigsorterade som kan köras bort direkt. De osorterade godsen körs 

till ett sorteringstorg där en till två arbetare hjälps åt att sortera. Detta arbete 

görs av bemanningsföretag och nämns därför inte mer. 

 

Vissa pallar ska till andra sidan av lagret och då är det EP, Exakt Paket. Där 

är det ett rullande band som förenklar sortering i större volymer. Viktigt är 

att paketen uppfyller dimensionerna för att kunna glida på bandet. Om det är 

för stort eller för tungt paket så kan bandet stoppas.  

 

En vanlig arbetsdag slutar vid 21:30 för vissa och 22:30 för resterande så det 

tar ett tag att få alla paket och pallar från infasningen till utfasningen efter 

lastningen. Det är sorteringen som tar tid och ibland så händer det att 

lastbilar blir sena och då kan övertid vara aktuellt.  

 

5.4 First choice (Lean) 

 

DHL använder sig utav ett leankoncept som man själv har utvecklat och 

anpassat efter verksamheten som heter First choice. Konceptet är ett 

kundfokuserat kvalitetsprogram och innehåller enbart dem delarna av Lean 

som DHL tycker är användbara och kan ha nytta av. Detta för att få med 

egen anpassat innehållet och endast ha delar som kommer till nytta för att 

driva verksamheten framåt. 

First choice huvudsyfte är att skapa en stor tillväxt genom att generera en 

god kundlojalitet. Det är ett globalt initiativ som har förändrat DHL:s 

tillvägagångssätt när det gäller att sluta affärer samt att ge de anställda bra 

metoder för att ha möjlighet att leverera service av högsta kvalité. First 

choice har i uppgift att hjälpa och förstärka DHL´s verksamhet så att man 
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fortsätter att vara förstahandsvalet när kunder skall välja logistikföretag. 

Konceptet är en strategi för att förbättra leveransprocesserna för hela 

verksamheten som ska öka tryggheten bland kunder samt öka 

kundnöjdheten. 

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) som är ett Six-sigma 

verktyg används på DHL för att förbättra de nuvarande affärsprocesserna 

som på något sätt påverkar kunderna. Förbättringar som görs utifrån 

DMAIC är att minska fel och brister i processerna vilket i sin tur ökar 

kundnöjdheten. DMAIC hjälper till att definiera, mäta, analysera, förbättra 

och skapa kontroll men även optimera sina affärsprocesser och eliminera fel 

och slöserier. 

Det som gör att First choice skiljer sig från det traditionella Six-sigma och 

andra metoder så som Kaizen och TPS är att metoden istället fokuserar på 

skapa ständiga förbättringar inom logistik, vilket gör att First choice 

inkluderar hela tjänstesektorn medan Six-sigma enbart inkluderar 

tillverkningsindustrin. 

 

 

5.4.1 Slöseriena hos DHL  

 

Det som inte skapar värde till kunden men kostar företaget pengar ses som 

slöserier. 

 

Väntan: Att vänta tillför inget värde för slutkunden. När en lastbil har 

backat in i porten och ser att det är fullt på godsmottagningen så blir 

personen tvungen att vänta. Men det kan också leda till att personen blir sen 

i framtiden. Väntan är som värst på godsmottagningsytan där alla pallar 

skannas innan vidare transport. Personen som skannar pallarna måste vänta 

på att chauffören lossar allt gods från trailern. Pallarna som inte har skannats 

hindrar truckförarna från att köra ut dem och det medför mer väntan.  
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Överproduktion: Då DHL inte är ett tillverkande företag så finns det ingen 

produktion på det sättet. Det finns överarbete i form av att man flyttar pallar 

för att tömma godsmottagningen. För att det ska gå snabbt så ställs pallarna 

bara jämte och det leder till onödigt extra arbete. 

 

Lager: Ibland så händer det att behovet ökar enormt någon dag. Det kan 

vara som så att extra många skickar paket vid tiden runt jul och liknande. 

För att möta efterfrågan så tas extra arbetskraft in men det lyckas inte alltid. 

Det är vanligt förekommande att arbetarna får arbeta övertid och i vissa fall 

kan det lämnas kvar paket och pallar till nästa dag. Dessa kallas för KVA, 

kvarlämnat på grund av avsändaren eller KVT, kvarlämnat på grund av 

terminalen. I en del fall straffas DHL då paketet inte lyckas levereras i tid 

men det är också vanligt att ta hjälp av taxi eller liknande företag för att 

slippa straffavgift. 

 

Transport: Transporter mellan de olika terminalerna sker på löpande band. 

Det är transporter som måste utföras för att kunna leverera till kund. 

Transporterna utnyttjas också för att byta information så som internpost och 

viktiga dokument. Transporterna står inte DHL för själva utan man har valt 

att outsourca dem till ett antal åkerier. Det finns idag upp emot 20 olika 

åkerier som har sammarbete med DHL. Allt ifrån små åkerier ute på 

landsbygden till stora centrala företag som MNT.  

 

Överarbete: Det förekommer hela tiden att extra arbete utförs. När pallar 

lastas så tar arbetaren med hjälp av trucken en pall på en annan och kör 

sedan in dem tillsammans. För att eliminera överarbete så finns det en 

oskriven regel som säger att pallarna som har staplats skall köras in direkt i 

släpet, om släpet finns tillgängligt.  

 

Rörelse: Ur en ergonomisk synvinkel så förekommer arbete som kan 

förstöra både rygg, armar och leder. Det kan vara tunga lyft högt över 
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huvudet. Detta görs för att fylla trailern så mycket som möjligt för att 

utnyttja platsen ordentligt. 

 

Defekta produkter: Produkter som anländer till DHL och är defekta 

skannas med SKA – skadat innehåll från avsändaren. Men det finns även 

EMB – emballageskada. Detta görs för att skilja på skadan men även för att 

reda ut vem som är ansvarig för skadan. Vid mindre emballageskador så kan 

även tejp eller liknande förslutande material användas. 

 

Outnyttjad kreativitet: För att utvecklas som verksamhet så gäller det att 

utnyttja sina arbetares kreativitet. På DHL i Växjö använder man sig av 

daglig styrning för att få hela gruppen till att hitta gemensamma 

problemlösningar. Genom att öppet diskutera problemet och dess lösning så 

kan hela avdelningen genomföra förbättringen och sätta en ny standard 

direkt. Det är viktigt att alla på företaget känner att de har någonting att säga 

till om. För att ytterligare höja gemenskapen i gruppen så finns det olika 

aktiviteter för medarbetarna efter arbetstid.  

 

5.4.2 Kostnader 

 

Beroende på kollits storlek och vikt så blir prisklassen olika. Men det är 

även avståndet som påverkar. Med hjälp av bilagor kan man räkna ut exakt 

vad det kostar från punkt A till önskad leverans i punkt B. Det finns även 

tilläggstjänster som erbjuder leverans innan ett visst klockslag redan nästa 

arbetsdag, även kallat för G-tjänst. För att skilja på det lite så finns det DHL 

– Stycke och DHL – Pall. De olika prisklasserna presenteras i bilagorna 

DHL – Stycke: Maxvikt 1000kg och max sändningsvikt 2500kg 

Måtten för kolli över 50 kg: 299x240x220cm 

DHL – Pall: Maxvikt 800 kg och max sändningsvikt 2400kg 

Måtten för kolli 120x80x200. Maxhöjd för Pall är 200cm  
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Priset för kunden kan variera då det kan förekomma avtal som sträcker sig 

en längre tidsperiod. Vissa kunder får även sträcka sig över maxvikt eller 

maxvolym utan att betala någon extra fraktkostnad.  

 

Det förekommer fraktfel i form av felmärkning av vikt och volym från 

avsändaren. Varje pall som avviker från den information som tillhandahålls 

från kunden mäts upp för att säkerställa att informationen stämmer. Då detta 

uppstår fakturerar man kunden med rätt kostnad samt en straffavgift för felet 

som uppstått för att vara mer uppmärksam och för att felet inte ska upprepas. 

På ett år rör det sig om ca 30% av allt gods som måste mätas om på grund av 

felrapportering av vikt och volym. 

5.4.3 Daglig styrning 

 

I början av arbetspasset, 14.30 så hålls ett möte av supervisor eller 

teamleader. Det handlar om ett kort möte på max 15 minuter där man går 

igenom information som är väsentlig för dagen. Det första man går igenom 

på mötet är gårdagens statistik, antal sändningar, VoV (vikt och volym) 

procent (hur många procent man har mätt), VoV utfall (hur mycket man har 

tjänat på att mäta) och antalet felsorterade. Hur det kan se ut presenteras i 

bilagor samt det som var kvar sedan gårdagen(kvarlämnade). Då pratar man 

om KVT eller KVA som står för kvarlämnat på grund av terminal respektive 

avsändare. 

Därefter kontrolleras schemat för att upptäcka eventuella fel, avvikelser eller 

problem. Problemen diskuteras öppet i gruppen och en lösning samt vem 

som ska lösa problemet tas fram. Man räknar även antalet dagar utan skador 

på arbetsplatsen för att det är en väsentlig faktor att medarbetarna mår bra 

och utför sitt arbete på ett ergonomiskt sätt. Vid dålig lastning eller liknande 

så skickar DHL-terminalerna bilder till varandra för att sätta en standard för 

bra arbete. Det minimerar samtidigt antalet skadade paket samtidigt som 

medarbetarna vet hur arbetet ska utföras. 

Det är även vanligt att gå igenom där det finns extra lastutrymme som 

avviker från det vanliga. Vissa stora kunder skickar antalet sändningar så att 



48 

terminalen kan förbereda sig och ha plats tillgängligt för att kunna leverera. 

Det är trafikledaren som bokar platsen men supervisor som meddelar 

arbetarna. 

Schemat är en väsentlig byggsten för att organisationen ska kunna ständigt 

förbättra. Genom att ta upp problemen till ytan och sedan komma på en 

gemensam lösning som alla sedan ska följa så förbättrar man lite hela tiden. 

Att terminalerna skickar bilder till varandra är också till för att ständigt 

förbättra samtidigt som det knyter samman terminalerna så att alla strävar 

mot gemensamma mål.  

 

 

 
Bild 2: Daglig styrningstavla Stycke 

 

5.4.4 Ständiga förbättringar 

 

Alla medarbetare har i uppgift att rapportera när de ser något som går fel. 

Det kan vara allt ifrån felplacering av gods till onödiga extra moment som 

inte tillför något värde till produkten. Under daglig styrningsmötet får 

arbetarna tid att öppet i gruppen diskutera problem som uppstått och 
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samtidigt komma på en gemensam lösning samt skapa en standard för hur 

framtida arbete ska gå till. 

 

 

5.4.5 Standardiserat arbetssätt  

 

Alla på terminalen arbetar på olika sätt men trots detta så finns det en del 

arbetsmoment som är likadana för alla. I varje port finns en lathund för hur 

lastning ska gå till. Detta är till för att hjälpa nyanställda men fungerar 

samtidigt som en påminnelse för den rutinerade. Det finns också ett 

standardiserat schema som man följer dagligen vilket gör att arbetarna vet 

precis var de ska arbeta samt vilka hjälpmedel som finns till hands så som 

truck, skanner och liknande. Det Daglig styrningsmötet som DHL utför 

dagligen är också ett standardiserat arbetsätt. Detta för att det får arbetaren 

att hitta problemen för att sedan kunna lösa dem och skapa ett nytt och 

förbättrat arbetssätt. 

 

5.4.6 Just-in-time(JIT) 

 

Just in time betyder att man ska få sina produkter i rätt tid och när man vill 

ha det. För DHL är just in time en viktig faktor för att verksamheten skall 

kunna fortsätta bedriva sin verksamhet och hålla sina kunder nöjda. Men för 

att ha möjlighet att leverera paket i rätt tid så sker det mycket förarbete från 

alla de inblandande i företaget. Det gäller att alla delmoment stämmer och 

görs på korrekt sätt för att kunden i slutändan ska ha möjlighet att få sin 

produkt vid utsatt tid. 

Det första som händer är att chauffören backar in sin trailer i en av 

lastportarna. Där är det viktigt att man får fart på utlastningen av paketen så 

att terminalarbetarna snabbt kan sortera och scanna paketen samt att 

lastbilen måste flytta på sig eftersom fler lastbilar kan vara på ingång. När 
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paketen står på godsmottagningen så gäller det att man scannar varje paket. 

Detta med anledning till att DHL ska kunna fakturera det leverande 

företaget, att hålla koll på hur mycket som kommer in i terminalen men 

också för att kunden skall kunna spåra sitt paket. Anledningen till scanning 

är att skapa en trygghet för både kunden och företaget. Genom att 

genomföra stegen så skapar DHL ett systematiskt sätt att hantera paketen för 

att minska sena leveranser och minska andelen kvarlämnat gods. 

DHL är medvetna om att det alltid kan uppstå faktorer som påverkar 

leveranstiderna till sina kunder. Men det finns ett leveranstillägg som 

garanterar att kunden får sitt paket i rätt tid, tillägget är G-tjänster. Med G-

tjänster så betalar kunden extra för att DHL skall se till att paketet kommer 

nästa dag och vid utsatt tid, antingen 9.00 eller 12.00. Ifall det skulle uppstå 

problem på vägen som till exempel paket som har skickats till fel terminal 

eller haveri på bilen som paketet fraktas med, så ordnar DHL en extra bil för 

att godset skall komma i tid. Denna insatsbil kan vara allt ifrån en ny lastbil 

till att paketet får fraktas med taxi, allt för att kunden skall få vad dem betalt 

för.  

 

5.5 Kapacitet 

 

Det tillgängliga utrymmet som DHL i Växjö har möjlighet att utnyttja till 

pallar och paket är en yta på ca 110*36 m. Dock har man enbart ca 16*110 

meter på varje sida till sitt förfogande att placera pallar då en transportgång 

är placerad i mitten. På ena sidan har man 20 portar med lastningsyta som 

man har möjlighet att placera ut sina pallar på innan lastning, på andra sidan 

som tillhör godsmottagningen har man 14 portar varav 11 stycken används 

av chaufförerna. De resterande har tomma släp som kan utnyttjas för att 

lagra gods över natten på grund av tidsbrist eller platsbrist. Vid leverans så 

placeras alla pallar på en rad längs med porten. Vid varje port har man 

möjlighet att placera tre rader som ger en möjlighet att placera upp till 21 

pallar med paket beroende på hur pallarna ser ut.   



51 

 

 
5.6 Liggtid 

 

På DHL har man en policy att paketen skall vara levererade till slutkunden 

redan nästa dag vilket innebär att pallarna som kommer in till terminalen 

endast ska “vila” en kort stund innan de ska vidare. Stycke avdelningen på 

terminalen i Växjö får sitt första anlända paket 11:00 och det fortsätter att 

komma leveranser fram till kl. 19:00. När det gäller leveranser från terminal 

till en annan kund eller terminal så går första 16:10 och sista lastbilen 

lämnar 00:00 vilket gör att liggtiden för ett paket kan vara från 5 timmar upp 

till 13 timmar beroende på vart paketet ska samt vilken typ av paket det är. 

Oftast försöker man hålla ner liggtiden på terminalen på varje paket för att få 

ett väl fungerade flöde och på så sätt minska risken för förseningar vilket 

kan resultera i straffavgift eller att man förlorar kunden. Eftersom DHL är en 

stor koncern så tar varje bil med sig leveransen från avgående ort tillbaka till 

utgående ort. Detta sätter stora krav på att leveranserna sker i tid.  

 

5.7 Flaskhals 

 

Den identifierade flaskhalsen som i nuläget försämrar materialflödet på 

DHL Växjö befinner sig i godsmottagningen. Det huvudsakliga problemet 

ligger i förflyttningen av paket och pallar från godsmottagning till 

lastningsytan. Beroende på om det är bil eller släp som skall tömmas så tar 

det ungefär 15-45 min då kvantiteten spelar roll. När pallarna och paketen 

väl ligger på ytan och tömningen är slutförd, precis då man börjar köra ut 

pallar till lastningsytan finner vi vår identifierade flaskhals. Detta på grund 

av den stora variationen på tiden i de olika arbetsuppgifterna på ytan, 

skanning, utkörning, kvalitetskontroll och andra avvikelser ifrån det 

normala. Vikt- och volymmätningar som utförs påverkar också flaskhalsen 

då pallarna måste ligga kvar på godsmottagningsytan och kan först efter 

mätning och skanning köras ut. 
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5.8 Spaghettidiagram   

 

Diagrammet nedanför illustrerar de olika rörelserna och förflyttningar av 

människor och material som utförs i terminalen. Här kan vi enkelt se vilka 

“onödiga” interna transporter som görs, en tjockare linje innebär att samma 

väg används flertalet gånger. 

 

 

 

 

Figur 2: Spahgettidiagram 
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5.9 Värdeflödesanalys 

 

Värdeflödesanalysen illustrerar informations- och materialflöde. Genom att 

följa pilarna så får man en bild av hur informations- och materialflödet rör 

sig upp och ner i kedjan.  

 

Figur 3: Värdeflödesanalys  

 

Tiderna i minuter som presenteras i figuren ovan är för en hel lastbil. De 

exakta tiderna var svåra att ta fram för att arbetarna jobbar i olika takter och 

har olika arbetsrutiner. Processen som t.ex. lastning sker kontinuerligt över 

dagen och därför är det svår att sätta en exakt tid på hur lång tid varje 
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process tar. Processen innan lastning är den som sträcker sig från 5-300 

minuter. Det beror på att vissa pallar lämnas strategiskt kvar för att spara 

plats på lastningsytan.  
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6. Analys  
 
6.1 Cross-docking  

 

Enligt Mattsson så innebär cross-docking att produkter levereras från 

leverantörer till en terminal där allt kan sorteras och sedan på ett smidigt sätt 

levereras vidare. På ena sidan av byggnaden hanteras leveranser till terminal 

och andra sidan hanterar ut leveranserna. Sedan när leverans mellan 

terminalerna sker så tas även paket med tillbaka. Om lastbilen går mellan 

Växjö och Malmö så tar Växjö bilen med sig Växjö godset från Malmö. 

DHL följer cross-docking och använder sig av de metoder som finns 

framtagna för systemet. En sådan arbetsmetod kräver samarbete mellan 

terminalerna vilket DHL har lyckats bra med. Det är vanligt förekommande 

med kontakt mellan supervisors på de olika terminalerna för att förbättra 

arbetet men samtidigt hålla en hög kvalitet men även hög 

leveransprecision.   

 

6.2 Informationsflöde 

 

Informationen bidrar till att spårbarheten utav paket och pallar ökar 

samtidigt som det ligger till grund för bättre materialstyrningsmöjligheter. 

Det är väsentligt arbete för att kunna ta sig an avvikelser i produktionen. 

DHL-terminalen i Växjö baserar sitt informationsflöde via registrering från 

godsmottagningen, trafikledarens kontakt med chaufförerna och genom 

programmet MyPerformence. Informationsutbytet som sker mellan 

medarbetare på företaget kan även förekomma i form av 

dagligstyrningsmöte som hålls max 15 min varje dag. Det är ett smart 

arbetsätt som ger alla en inblick i vad som måste göras samt att man i 

gruppen skapar en gemensam standard som ligger till grund för framtida 

arbete. 
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6.2.1 Informationsutbytet mellan företag-företag 

 

Mattson S-A antyder att EDI (Electronic data interchange) är ett bättre val 

när det kommer till utbyte av information mellan företag och företag samt 

företag och kunder. Detta eftersom utbytet sker elektronisk genom scanning 

eller mail och därför snabbare än vid pappersutbyte som till exempel fax. 

När en scanning görs så skickas fakturan till kunden samtidigt som man får 

information om storlek, vikt och destination. Man kan även ange skador 

eller meddela eventuell försening. Genom användning av EDI så sparar man 

arbetskraft och minskar informationsspill. När DHL överför information 

inom företag så sker det via EDI. Man anser att kvalitén på informationen 

blir bättre och mer exakt. Man slipper onödig informationsspill eller andra 

faktorer som kan försena ankomsten och kan vara säker på att informationen 

har nått fram till rätt avsändare.  

 

6.2.2 Informationsbyte mellan DHL terminal - DHL terminal 

 

Det vanligast förekommande sättet att överföra information på DHL är via 

mail och telefon. I vissa fall förekommer även internpost, här skickas viktiga 

dokument och fraktsedlar. Dem ges till chauffören som har i uppgift att 

överlämna brevet till den ansvarige på ankomstterminalen. För att sedan 

kunna jämföra statistik med sig själv gentemot de andra terminalerna så 

används internprogrammet MyPerformence. På DHL bör alla dokument och 

viktiga pappersarbete överföras via EDI eftersom det ger en säkrare 

överföring och risken för att dokumenten kommer bort minskar drastiskt. 

EDI garanterar att överförandet av informationen kommit fram då en 

bekräftelse ges vid fulländat genomförande.  
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6.2.3 Informationsbyte på DHL terminal Växjö 

 

På terminalen sker mestadels av informationsbytet under 

dagligstyrningsmötet som äger rum i början av arbetspasset. Här går man 

igenom statistik för att förbättra nuläget, säkerhet i form av utrustning och 

personal. DHL går igenom schemat för dagen om avvikelser finns eller ifall 

eventuella byten av positioner bör göras. Vikt och volymutfall presenteras 

samtidigt som information om extra lastningsutrymmen utöver det vanliga 

finns tillgängligt.  

 

Telefonkontakt är vanligare än mail i Växjö. Det finns tre personer som har 

telefon på Stycket. De som ringer är trafikledare, receptionist men också 

chaufförer som vill komma in på terminalen. När receptionisten ringer så 

handlar det om att leverera ut till kund. Det finns en truck på terminalen som 

har i huvudsaklig uppgift att förse kunden med sitt paket och därför måste 

telefonen finnas nära till hands. Det kan vara svårt att höra vad 

receptionisten säger i telefonen då det är en hög ljudnivå i terminalen. För att 

slippa detta så kan man försöka att skicka elektroniskt i form av sms eller 

liknande. Möjligheten för detta finns inte i dagsläget då terminalens 

telefoner saknar denna funktion.  

 

För att skicka dokument mellan kontoret och terminalen så använder DHL 

en tub som med hjälp av tryckluft skickar dokumenten mellan de olika 

destinationerna. Detta används sällan men kan vara väsentligt för att få en 

fraktsedel dit den ska. Genom att integrera det med ett EDI-system så skulle 

kontoret kunna hämta all viktig information elektroniskt istället för att 

krångla med att skicka papper fram och tillbaka.  
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6.3 Materialflöde 

 

Enligt (Brigelius. L, Rosén. P) är materialflödet det flöde som produkterna 

inom organisationen genomgår innan slutlig produkt som är värdeskapande 

för kunden. På DHL-terminalen i Växjö kommer 80% av allt som körs under 

dagen mellan 14:30-19:00. 15% av godset kommer innan denna tiden och 

resterande 5% hamnar efter klockan 19:00. Dagens arbetsmetoder kan 

orsaka en viss försening då det tar lång tid att skanna, mäta, koda och sedan 

sortera ut godset. Anledningen till detta är för att infasningen tar så lång tid 

och det mesta av godset kommer intensivt mellan 14:30-19:00. 

Det är först efter skanning med mera som truckföraren kan sortera ut 

pallarna. Då körs dessa till lastningsytan eller till sorteringstorget. Det här 

torget är också ett moment som tar lång tid men det är ett bemanningsföretag 

som ansvarar för denna avdelning. Genom att komma på ett system vid 

skanning, mätning, kodning och utkörning så kan man styra materialflödet 

på ett bättre sätt och på så vis bli effektivare i sin materialhantering. 

 

6.4 First choice  

 

Rother, M nämner att Lean är en produktionsfilosofi vars syfte är att på ett 

systematiskt sätt hjälpa till med reducering av organisationens slöserier. 

DHL har en skräddarsydd variant av Lean filosofin som heter First choice. 

Istället för att använda sig av alla Lean principer så har man tagit ut det som 

varit relevant tillsammans med sex sigma för att uppnå optimalt effekt. 

Lean-principerna fungerar som bäst i det tillverkandet företaget och det är 

den huvudsakliga anledningen till att first choice har skapats. Genom att 

göra sin egen filosofi som baseras på sitt efter företag så har man 

förutsättningarna för att arbeta smart.  
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6.4.1 De 7+1 slöserierna 

 

Enligt blücher & Öjmertz så är slöserier alla överflödiga processer i 

verksamheten som inte skapar något värde för slutkunden. När det kommer 

till DHL så finns det fem slöserier istället för teorins 7+1 som sticker ut mer 

än de andra. Det är väntan, lager, transport, överarbete och rörelse.  

 

När det kommer till väntan så förekommer det allt för ofta. Det kan vara en 

chaufför som väntar på att truckförarna ska tömma färdigt eller en 

truckförare som väntar på att chauffören ska lossa färdigt. Det är vanligt 

förekommande att väntan sker på grund av ansvarsbyten. En liten väntan i 

början av dagen kan leda till stora förseningar mot slutet av passet. Detta kan 

leda till obalans i arbetet vilket i sin tur pressar medarbetarna att komma i tid 

till arbetet. För att skapa en behaglig arbetsmiljö krävs det att alla 

involverade medarbetare utför sina uppgifter i tid.  

 

Lager används inte på DHL. Dagar då behovet har ökat förekommer dock att 

vissa pallar får stanna kvar en extra dag på terminalen. Detta är inte bra för 

DHL då man strävar efter att lämna kvar noll paket om dagen. Detta för att 

DHL i Växjö är en terminal och inte ett lager. Men vid behov så finns det 

tillgänglig plats att lagra dessa till morgondagen. En viktig sak att tänka på 

är att inte lagra för mycket då det kan störa medarbetarna i deras arbete. Det 

är viktigt att hitta en balans så att det dagliga arbetet kan fortsätta.  

 

Transport förekommer i två olika former, internt och externt. Enligt 

Petersson & Ahlsén är alla former av transporter slöseri, oavsett om det 

gäller att gå eller köra. På DHL förekommer det mycket transporter mellan 

de olika terminalerna men också inom verksamheten. Genom att göra en 

noggrannare planering och vara väl insatt av utfallet så kan man minska 

transporterna avsevärt. Detta kan i sin tur leda till minskade 

tranportkostnader samtidigt som slitage och underhållsarbete minskas.    
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Överarbete sker kontinuerlig under arbetet. Det är onödiga omplaceringar av 

pallar tillsammans med dålig information vid upplärning som kan leda till att 

arbetet utförs olika beroende på personen som utför det. Genom att skapa 

gemensam standard kring arbetsuppgifterna så kan man ena hela företaget åt 

samma riktning samtidigt som förbättringsmöjligheterna ökar drastiskt.  

 

Ur en ergonomisk synvinkel så förekommer en del dåliga lyft. Det rör sig 

om otympliga paket som oftast placeras högt uppe i trailern. Det är sådant 

arbete som kan leda till skador samt otrivsel på arbetsplatsen.  Så fort en 

arbetare upptäcker något som är ergonomiskt fel så ska den rapportera detta 

på nästa dagliga styrningsmöte eller till supervisor för att eliminera dessa 

och sätta en standard för bra arbete. Detta är något som redan är framtaget i 

nuläget och öppnar för medarbetarnas involvering i förbättringsarbetet. 

 

6.4.2 Kostnader 

 

Enligt Ulf Pewe så ses alla transporter som kostnader oavsett om de är 

interna eller externa. Kunden är dock inte villig att betala för saker som den 

inte behöver. DHL har strukturerat upp en standard för vad varje paket 

kostar att frakta med deras färdtjänst. Beroende på vad paketet väger och hur 

stort det är finns det en prislista som man kan följa för att enkelt se hur 

mycket slutkostnaden kommer vara. Detta gör det smidigt för kunden då 

man redan innan kan ta reda på priset och det slipper bli komplikationer 

mellan parterna. Ulf Pewe nämner även att eliminering av slöserier i 

verksamheten leder till minskade kostnader för kunden. Tyvärr förekommer 

det slöseri med arbetstillgångar på DHL. Detta är i form av extraarbete på 

grund av fel från kunden. Genom att kunden har angett fel uppgifter 

angående vikt och volym så måste arbetarna på terminalen skanna pallen 

igen vilket tar både tid och pengar. För att DHL utför denna handling så 

lägger man en extra avgift till kunden för att uppmärksamma de om att fel 

har gjorts. Detta är ett bra sätt att jobba på då kunden blir påmind att vara 

mer noggrann och kontrollera så att det blir rätt från början. Genom att göra 
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detta så kan man tillslut minska kostnaderna vilket leder till minskad 

kostnad för kunden och för DHL som organisation. Om mätningar skulle 

elimineras så skulle tre stycken arbetare kunna arbeta med något annat men 

det förutsätter att kunden inte försöker sig på att kringgå reglerna i form av 

fusk.  

 

6.4.3 Daglig styrning  

 

Langstrand förklarar att ett dagligstyrningsmöte har som syfte att generera 

förutsättningar för problemlösning och kommunikation. DHL:s syfte med att 

utföra ett sådant möte är att få fram förbättringsförslag men även 

uppmärksamma andra om eventuella åtgärder som gjorts. Man välkomnar 

även egna tankar och idéer på vad som kan förbättras och vad som skulle 

kunna göras vilket anses som positivt. Genom att öppna för medarbetarna att 

komma med förbättringsförslag så ökar även kommunikationen mellan 

medarbetarna vilket stärker arbetsmoralen och förbättrar arbetet.  

 

Ett dagligsyrningsmöte skall även ta upp vad som ska göras under dagen 

men även ta upp uppföljning av arbetet och hur det har gått för 

verksamheten (Olausson och Berggren, 2010). Mötena som utförs på 

terminalen tar upp statistik över nuläget, hur mycket som är kvarlämnat på 

terminalen, hur mycket VoV utfallet är och antalet felsorteringar. Detta för 

att ge den anställda en bild över hur det faktiska läget ser ut för DHL i 

Växjö. Genom att göra på detta sätt så blir medarbetarna medvetna om 

situationen och kan därifrån bilda en egen uppfattning om vad som måste 

göras. Genom att alla blir medvetna om situationen så kan alla på terminalen 

bilda gemensamma mål för hur man ska förbättra situationen vilket knyter 

samman gruppen. 
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6.4.4 Ständiga förbättringar 

 

Enligt Söderqvist är det viktigt att ha ett tydligt mål för att ständigt kunna 

förbättra sitt arbete så att målet uppnås. Detta för att öka medarbetarnas 

förstålse kring varför det är viktigt att förbättra verksamheten. På 

fallföretaget får alla medarbetare möjlighet att vara med i förbättringsarbetet 

i form av dagligstyrningsmöten samt på eget initiativ framföra förbättringar 

direkt till någon ansvarig. Detta tycker vi är bra då man ger individen 

möjlighet att utvecklas samtidigt som det öppnar för problemlösningstänk. 

Södervist förklarar även att arbetare kan bli motstridiga och negativa till 

förändring då det förknippas med extra arbete. Men genom att involvera alla 

från början och göra det enkelt att komma med förbättringsförslag så blir det 

lättare att diskutera dem öppet i grupp. När man jämför teorin med 

verkligheten så finns tydliga likheter som visar på att DHL grundar sitt tänk 

på teoretisk bakgrund.   

 

6.4.5 Standardiserat arbetssätt 

 

Genom att utforma de olika arbetsmomenten och göra dem repetitiva så 

leder det till att inget lämnas åt slumpen. Det är sådant arbete som Liker 

uppmuntrar för att det blir lättare att förutse, upptäcka fel och förbättra 

processerna. På DHL:s terminal finns det en förklarning i form av en lathund 

vid varje port som på bästa sätt visar hur arbetet ska gå till vid lastning just 

nu. Det är väsentligt att dokumentera dessa så att resten av företaget kan ta 

del av förändringen som har skapat standarden. En arbetsplats som är väl 

genomtänkt och utformad på ett strukturerat sätt bidrar till minskat slöseri 

och bättre flöde.  
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6.4.6 Just-in-time(JIT) 

 

Just in time innebär att rätt produkt leveraras till rätt person och vid exakt 

den tiden då det behövs. Det är även viktigt att hålla hög kvalitétsnivå men 

ändå arbeta med hög takt så att arbetet blir gjort. Detta gäller även för 

fallföretaget då deras uppgift är att leverera godset enligt kundens önskemål. 

Vid extra snabb leverans så kan G-tjänst användas. Det är en tjänst som 

garanterar leverans redan nästa dag vid klockan 9.00 eller 12.00. En sådan 

tjänst kostar lite extra men om det är viktigt för kunden att paketet kommer 

fram vid en speciell tid så är G-tjänst något att rekommendera.  

Då Terminalen i Växjö är en cross-docking terminal så är det extra viktigt 

med JIT. Varje lastbil som lämnar Växjö tar med sig allt gods från de andra 

terminalerna tillbaka och så gör man varje dag. Om en av lastbilarna är 

försenade så orsakar det att båda terminalerna påverkas av detta.  

 

6.5 Kapacitet 

 

Efter observationer kan man konstatera att Stycke avdelningen på terminalen 

har en yta på 110*36 meter. Av detta så används 110*4 meter till 

transportgång och här bör inga pallar placeras då det förhindrar 

framkomligheten. Det är enligt Mattsson viktigt att ha koll på sin kapacitet 

och utifrån det, tillsammans med behovet planera så att ett balanserat flöde 

uppnås. Det finns även lite extra tillgänglig kapacitet i tre olika trailrar som 

står tomma. Det är bra system för att få lite extra kapacitet för stunden 

samtidigt som pallar inte står i vägen för nästa skift. Problemet kan dock 

vara framkomligheten för att få ut pallarna. Om fallet skulle vara att man 

behöver pallen som befinner sig längst in i trailern så blir man tvungen att 

tömma hela vägen in. Det är slöseri med tid och arbetskraft och därför ser 

man helst att paketen levereras i tid.  
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6.6 Liggtid 

 

Det är svårt att säga exakt hur lång liggtiden för paketen på terminalen är. 

Enligt Mattsson så är liggtid den tid som produkterna ligger i lager innan de 

skickas ut till kund eller till färdigvarulager. Enligt överenskommelse så 

skall leverans ske inom 24 timmar. Detta gäller enbart inom Sverige och 

avsändaren måste skicka sitt paket senast klockan 16.00 för att få det dagen 

efter innan kl. 16.00. Den första bilen måste lämna terminalen klockan 

16.10. Tiderna är väldigt viktiga då det är cross-docking verksamhet så varje 

lastbil som lämnar, tar med sig gods tillbaka som ska mot avgångsort Växjö. 

Efter beräkningar och observationer går det att konstatera att liggtiden är 

mellan 5-13 timmar. Det är den tiden som produkter ligger i ”lager” innan de 

transporteras vidare.  

 

6.7 Flaskhals 

 

Det är enligt Sörqvist flaskhalsen som styr flödeshastigheten i produktionen. 

På terminalen så är flaskhalsen identifierad och befinner sig i 

godsmottagningen. Beroende på om det är släp eller bil som ska tömmas så 

tar det ungefär 15-45 min att tömma. Efter det tillkommer skanning och 

utkörning/sortering. 

Genom att komma på ett speciellt system som ska underlätta för utkörningen 

så kan denna flaskhals kontrolleras samtidigt som hela produktionen 

påverkas till det bättre. I vissa fall kan det även förekomma att lastare får 

pausa sitt arbete för att hjälpa till med utkörningen på godsmottagningen. 

Denna form av arbete fungerar då lastning sker kontinuerligt under dagen.  
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6.8 Spaghettidiagram  

 

Enligt Bicheno så är spagettidiagram ett värdefullt verktyg som hjälper till 

att kartlägga alla rörelser inom verksamheten.  

Författarna använde sig av en truckförare som körde pallar från en specifik 

rad som var bestämd i förväg. Under tiden som truckföraren körde ut 

pallarna så kunde vi, författarna, rita på ett A4 med en penna exakt vilka 

vägar som föraren körde. Efter observationerna så frågades föraren vilka 

vägar som ansågs vara onödiga och extra trafikerade och resultatet jämförde 

med diagrammet som ritats.  

 
 
6.9 Värdeflödesanalys 

 

Pascal antyder att en korrekt utförd värdeflödesanalys borde ha huvudsyftet 

att kartlägga flödet från leverantör till färdig produkt som är värdeskapande 

för kunden. Istället för att göra två bilder som visar materialflödet och 

informationsflödet så har författarna valt att slå ihop dem och separera dem 

med hjälp av färgerna rött och svart.  

För att få fram tiderna för de olika operationerna har vi använt oss av 

tidtagare på mobiltelefonen, Samsung s5. Vissa operationer tar olika lång tid 

beroende på när mätningen görs. Som exempel sker lastningen kontinuerligt 

över dagen och därför finns ingen exakt tid för hur lång tid lastningen tar.   
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7. Resultat 
 

I fallstudien har flaskhalsen identifierats och orsakerna till bristerna 

upptäckts med hjälp av observationer, intervjuer och arbete i form av 

praktik. 

Som tidigare nämnt befinner sig flaskhalsen vid infasningen av gods. 

Godsmottagningen är den process som tar längst tid i terminalen. En pall ska 

köras ut från släpet och ställas på godsmottagningen för att sedan blir 

skannad, uppmätt och kodad med avgångsort. Det är först efter alla dessa 

steg som pallen är redo att sorteras. Om ett system skapas i syftet att 

förenkla infasningen av gods så kommer detta problem minimeras men 

tyvärr inte elimineras. 

 

Det finns inget standardsystem för det dagliga arbetet när det kommer till 

skanning, mätning och kodning. Men en oskriven regel som finns bland 

medarbetarna säger att arbetaren bör börja på den pallen som befinner sig 

längst bak i raden. Efter observationer och intervjuer så kan det konstateras 

hur olika arbetsätt alla arbetare har. 

 

Informationen finns tillgänglig men är inte alltid exakt, felfri och 

tillhandhållen vid rätt tid. Det är vanligt förekommande att ge all 

information till en specifik person som sedan förmedlar den vidare. Det är 

ett system som förutsätter att den personen alltid finns närvarande och 

fallerar då avvikelser utifrån det normala sker. 

 

• Flaskhals vid lossning av gods. 

• Ett skräddarsytt system vid skanning, mätning, kodning och utkörning. 

• Rätt informationen når inte fram när den behövs. 

• Det finns ingen specifik standard för hur det vardagliga arbetet ska gå till 
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8. Diskussion 
 

1.   Information 

 
I nuläget sker informationsutbytet mellan terminalens arbetare och kontoret 

fram och tillbaka med hjälp av supervisior. Trafikledaren ser till att lastbilen 

finns tillgänglig när den behövs samtidigt som supervisor ser till att 

arbetarna får ta del av den informationen. Informationsöverföringen sker 

oftast via telefon, fax, eller tuben som till slut når den ansvarige. Dock kan 

arbetsmetoden fallera ifall frånvaro uppstår på t.ex. supervisor. Detta gör att 

arbetssättet blir otroligt sårbart när avvikelser uppstår. 

Lösningsförslag: Applicera ett system som gör det enkelt att föra över 

informationen direkt och samtidigt är lättåtkomligt för alla inom företaget. 

Ett förslag är att sätta upp en bildskärm som någon ansvarig från kontoret 

kan mata och uppdatera med information som är väsentlig för dagen. 

Genom att använda sig av denna metod kan man snabbt få ut informationen 

till alla medarbetare på terminalen vilket gör det även lätt att uppdatera 

befintlig information ifall något nytt skulle uppstå. Ett lite billigare 

alternativ kan vara att ha papperslappar som placeras på tavlorna med 

viktig information men den här metoden är lite svårare att hålla uppdaterad 

eller uppdatera senare under dagen.  

 

2.    Material 

 

För att infasningssystem ska fungera måste materialet flöda smidigt och 

enkelt genom verksamheten. Om man känner till behovet i god tid så blir det 

enklare att förutse och anpassa produktionen utifrån den kända 

informationen. Men variationen är en starkt påverkande faktor vid leverans 

som gör situationen svårare att förutse. Därför måste ett system skapas för 

att enklare kontrollera variationen som uppstår samtidigt som en utjämning 

av flödet hjälper mot variationen.  
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Lösningsförslag: Genom att varje dag analysera behovet så blir man 

förberedd vilket gör att man kan anpassa bemanning, utrustning och 

kapacitet. Man bör ha daglig och kontinuerlig kontakt med kunder, åkerier 

och de andra terminalerna inom koncernen. 

 

3. Standardsystem 

 

Som det ser ut nu på terminalen så finns det inte någon riktig standard att 

följa när det kommer till de olika arbetsuppgifterna, allt ifrån skanning till 

sortering. Detta gör att alla på terminalen jobbar på sitt egna sätt vilket gör 

det svårare att förutspå vad som kommer att ske. Man skulle behöva skapa 

ett standardsystem för alla med arbetare på terminalen så att alla gör på 

samma sätt. Detta leder till bättre arbetsförhållanden samt att slöseri kommer 

upp till ytan. 

Lösningsförslag: Det är viktigt att arbetarna själva försöker ta fram en 

standard som de anser är det bästa arbetssättet just nu. Det är så på grund 

av att arbetarna känner till situationen bäst och är insatta i problemet. Men 

när man utför ett sådant arbete är det viktigt att man har en ledargestalt 

som håller ihop gruppen. Detta för att undvika motstridigheter och att man 

har ett gemensamt mål som följs. 

 

4. Ständiga förbättringar 

 

För att ett företag ska bli en lärande organisation så måste ständiga 

förbättringar ske på löpande band. Det är viktigt att arbetarna själva får 

komma med förslag men också att de känner att deras idéer tas på allvar av 

ledningen. I dagsläget öppnar företaget för förbättring men det är inte alla 

medarbetare som har fått in det lärande tänket. 

Lösningsförslag: För att förbättra det dagliga arbetet så kan man ha 

speciella förbättringsveckor. Det är en hel vecka där alla på företaget 

tillsammans ska tänka extra mycket på att förbättra det dagliga arbetet och 
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på så vis ökar samarbetet, trivslen men också organisationen i helhet då 

man närmar sig att bli en lärande organisation. 

 

5. Daglig styrning 

 

Varje dag sker ett möte på 15 minuter som går ut på att gå igenom dagens 

arbete samt en analysering av tidigare problem och statistik. På den korta 

tiden ska man gå igenom 15 mätetal vilket kan kännas som ganska mycket. 

Vissa mätetal är viktigare än andra och vissa är så pass viktiga att de måste 

finnas med. För att utvecklas så är det bra att ha med sig tidigare 

erfarenheter som riktlinjer för att guida arbetet åt rätt håll. Det är viktigt att 

den som håller i mötet får med hela gruppen så att allas åsikter tas fram och 

gemensam lösning på problemet kan skapas. 

Lösningsförslag: Genom att minska antalet mätetal så kan man fokusera all 

arbetskraft på det som är väsentligt just då. Det är enbart det viktigaste för 

dagen som ska tas upp på daglig-styrningsmöte och det är därför som mötet 

endast håller på i 15 minuter. Detta gör att man kan fokusera mer på dem 

kritiska mätetalen som behöver åtgärdas omgående. Att gå igenom 

mätetalen och analysera vilka som är relevanta är en rekommendation, det 

hjälper organisationen åt rätt riktning.  

6.  Flaskhals 

 

Den identifierade flaskhalsen befinner sig i godsmottagningen för att det är 

det arbetsmomentet som tar längst tid och även har störst variation. Detta 

gör att man aldrig riktigt kan planera processen fullt ut eftersom momentet 

kan kräva mer arbetskraft och tar längre tid. 

Lösningsförslag: Ett förslag är att utföra en standard för hur arbetet ska 

genomföras så att alla gör på samma sätt och på så viss eliminera en del av 

variationen. Genom att få truckförarna att tömma hela raden med pallar 

istället för att plocka pallar lite här och där på godsmottagningen så töms 

det snabbare och nästa leverans kan komma tätare inpå.   
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Man kan även applicera en del av lean-teorin för att jämna ut flödet och 

arbetsbelastningen och på så sätt få ett jämnare flöde. Detta gör att man 

kan få ut ett mer balanserat flöde där personal internt inte behöver stressa 

utan kan jobba i lung och metodisk takt. 

Ett förslag på förbättring är att använda sig av automatskanning för att 

minska bemanningen inom detta område. Detta är en dyr lösning men som 

sparar väldigt mycket tid men även pengar när det kommer till skanningen. 

Denna personal kan man då förflytta för att lösa flaskhalsproblemen som 

finns i terminalen. 

Det går även att stoppa in flera arbetare med skanner som påskyndar 

skanning och mätningen. Det går att ha flexibla lastare som skannar mycket 

i början av passet och lastar endast när det verkligen behövs.  

 

7. Tiden  

 

Tiden är en viktig faktor i en cross-dockning verksamhet. Oavsett var i 

försörjningskedjan man tittar så blir tiden den avgörande faktorn. Ingen 

kund tolererar att få sin leverans för sent. På terminalen sker de flesta 

förseningar på grund av sena in- och utleveranser. Detta sker på grund av 

den stora variation i antalet körningar och utförande av arbete bland 

medarbetarna. En liten försening i början av dagen kan resultera i stora 

förseningar mot slutet. 

Lösningsförslag: För att försöka minska antalet förseningar och längden på 

dem så bör man lägga stort fokus på informationsutbyte mellan terminalen 

och åkerierna då de ansvarar för alla körningar som görs åt DHL. Det är 

även viktigt att DHL tillsammans med sina åkerier noggrant går igenom 

avtalet så att det inte uppstår något missförstånd mellan parterna. Det är 

viktigt att man tar upp vad som händer vid eventuella förseningar som sker 

på regelbunden basis. 

Man kan också införa hårdare krav och tvinga försenad chaufför vänta till 

sist som ett straff. På så vis kommer förhoppningsvis ingen försening ske 

igen då konsekvenserna är tydliga. 
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8. Slöseri  

 

Man kan konstatera att det finns flera olika slöserier i en verksamhet som 

man måste kontrollera. Förbättringsarbete som gäller förbättring av 

arbetsmoment är lika viktiga som att jobba med reducering av slöserier. När 

det kommer till terminalen så finns det en del slöserier som kan åtgärdas för 

att spara kostnader, detta gäller allt ifrån onödiga transporter till felplacering. 

Slöserier är något som drabbar hela verksamheten och för att ha en stadig 

utveckling så är reduceringsarbetet en viktig del. 

Lösningsförslag: För att ha möjlighet att göra något åt slöserierna så måste 

man först ha ett effektivt sätt att identifiera dem. Detta kan göras utav egen 

personal där man under arbetets gång är lite extra uppmärksam. Skulle det 

vara så att eventuella slöserier upptäcks så är ett bra första steg att 

rapportera in det till en ansvarig som får titta närmare på problemet. 

Ett annat förslag är att varje vecka utse en eller två personer som tittar lite 

extra på olika former av slöserier och sedan gör en sammanställning som 

tas upp på ett av de dagliga mötena. 

 

9. Kostnader 

 

Varje dag så utförs vikt- och volymmätningar. Dessa görs för att kunderna 

skickar pallar med fel uppgifter. Om dessa mätningar inte utförs så går DHL 

i Växjö miste om 10-30 tusen kronor per dag. Beloppet varierar lite 

beroende på hur många kolli som har körts under dagen. När vikt- och 

volymmätningar görs så blir det en extra kostnad både för kunden men 

också för DHL. På grund av problemet måste DHL lägga pengar på att 

arbetare skall utföra dessa matningar vilket är ett stort slöseri.  

Lösningsförslag: Om man blir strängare och sätter större krav på sina 

kunder så kan arbetare flyttas från VoV mätningar till någon annan post. 

Om kunden gör rätt från början så behöver inte DHL kontrollera att allt 

görs på rätt sätt. En annan lösning är att höja straffavgiften så att varje 
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gång avvikelser uppstår så ska kunden uppmärksammas om detta och inte 

uppge fel uppgifter om kollit. 

Det går även att utbilda kundernas arbetare. Genom att göra det så håller 

man dem uppdaterade och alla involverade vet vad som gäller. Problemet 

kvarstår på grund av brist på kunskaper och konsekvenser vid fel inmatning 

av vikt, storlek osv. 

 

10. Kvarlämnat på terminal 

 

Att det lämnas kvar paket och pallar på terminalen efter ett arbetspass är 

ingen konstighet. Det kan vara som så att släpet till lastbilen var full eller att 

pallen blev bortkommen. När det händer så ska pallen skannas för att 

registrera att den lämnas kvar så inte kunden blir upprörd för att leveransen 

inte sker enligt överenskommelse. Självklart så strävas det efter att inte 

behöva lämna kvar något men det förekommer ändå, speciellt inför högtider 

då behovet är som högst. Genom att få med alla paket i släpet så slipper 

arbetaren skanna och på så vis kan tiden sparas för att eventuellt lägga den 

på annat så som städa eller hjälpa en kollega. 

Lösningsförslag: Det finns ingen direkt lösning till detta problem. Om 

styrningen av materialet görs på ett bra sätt så elimineras problemet. En 

annan lösning kan vara att ha daglig kontakt med kunderna och ta fram 

prognoser för att vara förberedd på hur behovet under dagen kommer att 

vara. Genom att som tidigare nämnt, styra materialflödet så kan vissa paket 

och pallar lämnas kvar strategiskt på företaget. Det kan vara en bra metod 

som blir väsentlig för att uppnå ett utjämnat och smidigt materialflöde. 

 

 

 

 

 

 



73 

11. Utbildning & Utveckling  

 

Utbildning på DHL sker regelbundet för att uppdatera och utveckla 

medarbetarna om nya arbetsmoment eller metoder som kan användas i det 

dagliga arbetet. Utbildningarna kan tillkomma då någon ny regel har tillsätts 

för hur hantering av ett visst gods ska fraktas. Utbildningarna som sker är 

bra, men de kan bli bättre och fler. 

Lösningsförslag: För att öka medarbetarnas kunskaper och kompetens så är 

det viktigt att man ständigt utbildar sina arbetare. Samtidigt så kan visionen 

bli tydligare då personalen har ett brinnande intresse för det. Utbildningen 

ska hållas för att göra arbetarna uppdaterade och framförallt nyfikna på de 

nya momenten som appliceras inom verksamheten med också runt om i 

världen. Genom att lägga till extra utbildningar som gör att medarbetarna 

utvecklas så förstärker man inte bara medarbetarens kompetens utan säkrar 

även företagets framtid på marknaden. Väljer man att inte satsa på 

utbildningar så kan något annat företag komma ikapp som kan leda till 

minskade marknadsandelar. 

Som tidigare nämnt så har man i dagsläget utbildningar, men borde 

utveckla de befintliga och samtidigt lägga till fler. En annan fördel som 

tillkommer är att verksamheten blir attraktiv för nya arbetare och andra 

kunder samtidigt som man blir en lärande organisation. 

 

12. Flexibel arbetsstyrka  

 

En organisation som har flexibilitet bland sina arbetare har också en god 

variationshanteringsprocess. Det tvingar organisationen att ständigt hålla 

koll på dagens behov men också se till så att rätt arbetskraft finns tillgänglig 

vid rätt tid. När arbetsbelastningen ökar på terminalen i Växjö så har man tre 

sätt att hantera problemet och det är genom övertid, ringa in timmanställda 

medarbetare eller använda sig av inhyrd personal från bemanningsföretag. 

Detta är något som fungerar bra men systemet har sina brister vilket gör att 
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man måste vara noggrann och hela tiden kontrollera så att det finns 

tillgänglig personal vid dessa situationer. 

Lösningsförslag: Det man kan göra för att styra upp så att man alltid har 

personal tillgänglig är att redan planera i god tid, förbereda 

bemanningsföretagen eller sina timanställda medarbetare så dem finns 

tillgängliga vid den tiden då det är som mest att göra. Genom att ständigt 

hålla personalen utbildad och kunnig inom de olika arbetsstationerna så 

kan man öka flexibiliteten i arbetsstyrkan.   

 

13. Godsmottagning 

 

Det finns en regel bland medarbetarna angående förflyttning av gods i 

terminalen och det är att man alltid börjar med pallen som är placerad längs 

ut och rör sig inåt, mot portens riktning. Detta system har använts under 

många år och underlättar då truckarna inte behöver vänta på pallar att köra 

ut. Systemet ska se till att det alltid finns en pall redo att köras ut. För att 

garantera att godsmottagningen töms så fort som möjligt borde systemet 

utvecklas en del. Om den som skannar alla pallar är väl insatt i leveranserna 

så kan arbetaren styra vilka rader som ska tömmas först. Truckföraren 

behöver inte ha denna information och kan bara fortsätta med sitt arbete som 

vanligt. 

Lösningsförslag: För att detta system ska upprätthållas och förbättras så är 

en lösning att anställda på DHL sköter tömingen av godset. Denna lösning 

förutsätter att den anställde som har hand om skanningen har rätt 

information angående ankomst- och avgångstider. Alternativt så går det att 

integrera ett WMS-system som gör det enkelt att styra materialflödet. 
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14. Leveranser 

 

Leveranserna sker lite olika på terminalen och det beror på följande saker. 

Det kan vara som så att chauffören kommer tidigt för att få lämna tidigt men 

det kan också vara som så att bilen går sönder eller liknande men det sker 

väldigt sällan. Idag så bemöts chaufförerna av en DHL anställd som 

registrerar uppgifter angående leveransen. Det rör sig om tid, antal pallar 

och så vidare. 

Lösningsförslag: Det går att ställa en stämpelklocka utanför dörren vid 

varumottagningen som chaufförerna ska använda för att registreras 

ankomst. På så vis kan eventuella förseningar registreras och den anställda 

slipper att manuellt mata in uppgifterna ang. leveransen. Stämplingen 

hjälper även till i framtiden för att skapa nya scheman utefter behovet då 

tiderna registreras digitalt. 

Vem är ansvarig för teknisk utveckling? Vi kunde tyvärr inte hitta någon. 

 

15. Förbättra dokumentation  

 

Empirisk fakta för att göra ett schema vid leverans var otydlig. För att göra 

ett schema som ska underlätta för företaget så behövs det exakta 

leveranstider. Det är viktigt att de är tydliga och finns nära till hands för den 

som behöver dem. 

Lösningsförslag: Genom att förbättra dokumentationen så förbättras även 

förutsättningarna av att bli en lärande organisation Det kan vara som så att 

det är tidskrävande men i många fall så kan system utnyttjas och 

arbetskraften minimeras. Stämpelklockan som presenterades i leveranser 

stycke 8.14 är en metod som kan hjälpa till med komplett dokumentation 
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9. Slutsats  
 

I fallstudien kunde teorin jämföras med empirin för att generera lösningarna, 

ett tillvägagångssätt som ansetts vara lämpligt för att besvara 

undersökningsfrågan. 

Uppdraget har gått ut på att göra ett schema som ska förenkla lossning av 

gods på terminalen i Växjö. Problemet var vid leverans där en flaskhals 

kunde identifieras. Efter noggranna observationer och arbete i form av 

praktik så kvarstod flaskhalsen vid godsmottagningen och analyser runt om 

problemet registrerades. För att vidare förklara och att nå det slutgiltiga 

målet så delades det in i mindre delmål. 

 

Hur ser informationsutbytet ut: Informationsutbytet sker på olika sätt till 

exempel via telefon, elektroniskt via affärssystem, tub, fax, e-mail och face 

to face. För att sedan göra en prognos på hur stort dagens behov kommer att 

vara så använder man sig av förra årets statistik som sedan jämförs med 

gårdagens skickade paket och förra årets skickade paket under samma dag. 

Prognosen blir inte helt felfri när denna metod används och att ha tätare 

kommunikation med kunderna samt åkerierna hjälper att förutse behovet och 

anpassa hela produktionen utefter denna information. 

 

När avvikelser sker internt på terminalen så används supervisor eller 

teamleader som en viktig nyckelperson. Det är dem som har i uppgift att 

förmedla ut informationen till arbetarna på terminalen. Deras uppgift är 

också att byta information med de andra terminalerna när lastning inte har 

gjorts enligt reglerna som tagits fram.  

 

När leverans sker: Varje kväll kommer ungefär 30 bilar med leverans till 

terminalen. Detta sker löpande under kvällspasset som är mellan 14.30–

22.30. Det är chaufförens uppgift att tömma lastbilen och släpet och efter det 

så bekräftas ansvarsbytet med hjälp av en handskanner som DHL-anställd 
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går runt med. Det finns ett speciellt schema som fallföretagets anställda går 

dagligen och detsamma gäller för alla chaufförer. Trots schemat så finns det 

många som arbetar lite hur dem vill. Först och främst bör ett schema som 

faktiskt följs upp och delar upp respektive port till respektive lastbil göras. 

Det är viktigt då infasningen av gods är en befintlig flaskhals. 

 

Hur töms godsmottagningen: En regel säger att den som skannar alla pallar 

ska börja längst ut på raden och sedan jobba sig inåt. Om personen som gör 

detta är väl insatt i arbetet och har förståelse för vad som händer med 

paketen vid leverans så kan ett system göras. Personen blir en viktig 

hörnsten som har i uppgift att styra tömningen mot önskat tillstånd. 

Körschemat vid leverans är speciellt framtaget så att styrningen ska utnyttjas 

och på så vis kan godsmottagningen tömmas snabbare samtidigt som 

tömningen sker precis där det behövs just nu.  
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