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SAMMANFATTNING	

Transporter har blivit allt viktigare i vårt samhälle och beräknas fortsätta bli ännu viktigare de 

kommande åren. En stor utmaning för transportleverantörer är att bevara en hög kvalitetsnivå 

och samtidig hålla nere miljöpåverkan vilket sätter hög press på effektivisering av 

processerna. I dagsläget finns det få studier som undersökt möjligheten att effektivisera den 

faktiska transportprocessen genom styrningsmodeller som exempelvis lean. Därav syftar 

studien till att undersöka hur transportprocesser kan effektiviseras med hjälp av lean. Studiens 

teoretiska referensram består främst av Seven Waste Framework och Value Stream Mapping. 

Ett kvalitativt angreppssätt har använts och insamling av data har skett genom observationer 

kombinerat med intervjuer för att få god förståelse för processen. En anpassad metod har 

använts för att lättare kunna dokumentera och visualisera flödet för att få god förståelse för 

processen. Den anpassade metoden innebär att först utforma en VSM över processen, sedan 

att identifiera slöserier i processen för att till sist definiera en strategi för att effektivisera eller 

helst eliminera slöserierna. Resultatet av studien är att lean är ett resultatrikt verktyg för att 

effektivisera transportprocesser samt att VSM skapar god förståelse av processen vilket gör 

att lean och VSM är en framgångsrik kombination.  
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     ABSTRACT	

Transportation has increasingly become important in today’s society and is expected to 

continue to grow rapidly in the following years. A major challenge for transport providers is 

to maintain a high quality level and at the same time minimize the environmental impact, 

which puts pressure on the efficiency of the processes. At present, only a few studies which 

review the possibility to rationalize the actual transportation process through different 

accurate models such as lean. Therefore the study aims to review how transport processes can 

be streamlined using lean. The theoretical reference framework of the study consists mainly 

of Seven Waste Framework and Value Stream Mapping. A qualitative approach has been 

used and in order to give an overall understanding for the process, the data collection was 

made both through observations as well as by interviews. A customized method has been used 

to simplify the documentation and visualizing the process flow, and hence create a better 

understanding of the process. The steps to the customized method firstly designs a VSM of 

the process, then identifies waste in the process to finally define a strategy to minimize, or 

preferably eliminate, the waste. The study shows that lean is an effective tool for optimization 

of transport processes as well as VSM creates a good insight of the process, which makes lean 

and VSM a powerful combination. 
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1					INLEDNING	

I detta kapitel presenteras en kort bakgrund och tidigare forskning till ämnet samt 

problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering och sedan följs av studiens syfte. 

Syftet följs av frågeställningar och avslutningsvis presenteras studiens avgränsning. 

1.1				BAKGRUND	

Vägtransporter pryder dagligen vägarna runt om i Sverige och världen, vilket gör att den 

ständigt ökande efterfrågan på transporter inte är en nyhet. En stor utmaning som samhället 

därmed står inför är att skapa ett effektivt samarbete mellan alla inblandade parter för att 

effektivisera transporterna, minska utsläppen och samtidigt hålla en hög kvalitetsnivå (KNEG, 

2016). Vägtransporter och tunga lastbilar har blivit viktigare, och uppskattas öka med cirka 50 

procent till år 2030, i förhållande till 2014 (KNEG, 2015). Det leder till att utsläpp av bland 

annat koldioxid kommer öka vilket påverkar miljön negativt. Sveriges Åkeriföretag (u.å.) 

belyser att ett tydligt mål inom transportsektorn önskas, där målet är en minskning om 70 

procent av utsläppen mellan år 2010 till 2030. Hållbara transporter har aldrig varit viktigare 

då samhället kräver god tillgänglighet på transporter samtidigt som den ständiga frågan om 

klimatpåverkan är ett stort orosmoln (KNEG, 2016). Behovet av att minska den negativa 

miljöpåverkan för transporter är stor och kan uppnås genom att till exempel minska det totala 

antalet transporter genom effektivisering. 

Världens ledare inom FN har gått samman och tagit fram 17 globala mål att uppnå för att 

förbättra de förhållanden som råder i världen. De 17 målen belyser ett antal viktiga områden 

där bland annat hållbar utveckling nämns. Genom att tillsammans sträva efter att uppnå de 

olika målen, kan fler påverkade faktorer identifieras och förbättras (Globala målen, 2015).  

”Mål 3.9: Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga 

kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.” 

– FN:s globala mål 3.9. 

Transporters utsläpp av fossila bränslen är en väsentlig diskussion gällande människans 

påverkan på klimatet (KNEG, 2016). Även Lumsden (2012) redogör för de hälsoeffekter som 

uppstår genom emissioner vilket gör att effektivisering av transporter är av stor vikt. Lumsden 

(2012) nämner bland annat alternativa drivmedel och fordonets tekniknivå som möjligheter 
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till att minska emissioner, dock finns det även andra metoder. Ett sätt att öka effektiviteten på 

transporter är genom att öka fyllnadsgraden samt att ruttoptimera och därmed minska 

utsläppen av fossila bränslen (FFF, 2013). Det är därför mycket viktigt för 

transportleverantörer att ständigt arbeta med kvalitetsutveckling för att effektivisera 

transporter. 

Globaliseringen har medfört att flödet av kunskap, resurser, varor och tjänster ökat mellan 

nationer (OECD, 2010). Globaliseringen har delvis medfört att företag ställt om sin 

verksamhet genom exempelvis att ändra geografisk placering av sin produktion till länder 

med bland annat billigare arbetskraft. Denna omställning har gjort att kraven på den globala 

handeln gällande transporter har ökat markant (OECD, 2010). Globaliseringen och den ökade 

efterfrågan på transporter ställer också höga krav på infrastrukturen, vilket även nämns i ett av 

FN:s 17 globala mål.  

“Mål 9.4: Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem 

hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och 

industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.”  

– FN:s globala mål 9.4. 

Det är inte längre en nyhet att sättet västvärlden lever på idag, ur många perspektiv, inte 

främjar en hållbar utveckling. Bergman & Klefsjö (2012) menar att varje gång vi köper en 

produkt accepterar vi den säljande organisationens samt leverantörernas normer. Vidare 

menar författarna att om vi bortser från den faktiska produkten och dess egenskaper, kan även 

funderingar kring exempelvis nyttjandet av naturtillgångar göra att vi tänker annorlunda nästa 

gång vi köper en produkt. Det är därför viktigt att olika nivåer i samhället bidrar med möjliga 

åtgärder på klimatproblemen, vilket FN också belyser i ett av de 17 globala målen. 

“Mål 13.2: Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.” 

– FN:s globala mål 13.2. 

Kvalitet är ett begrepp som idag har större betydelse och väger tyngre än någonsin. Bergman 

& Klefsjö (2012) anser att kvalitet är en av de viktigaste faktorerna som kunderna efterfrågar, 

vilket har lett till att organisationer ständigt strävar efter kvalitetsförbättringar. Att vikten av 

arbetet med kvalitet har ökat kan man med ett tydligt exempel se i Japan då kvalitetsfrågor 

under 1970-talet fick ett starkt fokus. Kunden sattes i centrum och blev utgångspunkten vid 

implementeringen av kvalitetsfrågor genom alla led i produkt- och processutvecklingen (ibid). 
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Det nya sättet att tänka med kunden i fokus, att sträva efter att effektivisera kvaliteten och 

dess processer i organisationer leder till att olika strategier arbetas fram och Lean Production 

är en sådan (Bergman & Klefsjö, 2012). Lean strävar efter att eliminera onödig resursåtgång 

och undvika alla typer av slöseri. De aktiviteter som inte skapar värde för slutkunden anses 

som slöseri och dessa vill organisationen antingen effektivisera eller helst eliminera (ibid). 

1.2				TIDIGARE	FORSKNING	

Sternberg et al. (2013) har studerat slöserier i transporter. De använde sig av två olika 

slöserimodeller, den ena lämpad för Lean Production och den andra för Lean Services, för att 

utforma en modell anpassad till transporter. De två modellerna innehåller sju typer av 

slöserier; överproduktion, väntetider, felaktiga processer, brister, överskott av lager, onödiga 

rörelser av personer samt onödig förflyttning av produkter, material eller information. Dessa 

slöserier identifieras, effektiviseras eller helst elimineras i den aktuella processen enligt den 

traditionella Seven Waste Framework (SWF). Författarna utformade en anpassad modell för 

transportprocesser och kom fram till att överproduktion, väntetider, felaktiga processer, 

onödiga rörelser och brister kan tillämpas på transportprocesser såväl på produktions- och 

serviceprocesser. Dock ansågs överskott i lager samt onödig förflyttning av produkter, 

material eller information, som ingår i den klassiska SWF, inte tillämpningsbara för 

transportprocesser. Sternberg et al. (2013) identifierade däremot resursutnyttjande och 

ogenomförda uppdrag som två slöserier inom transportprocesser, dessa två slöserier är unika 

för transporter. 

Vidare beskriver Sternberg et al. (2013) att traditionella studier inom lean har fokuserat på 

kvalitetsförbättring och effektivisering av produktionsprocesser. Författarna beskriver även att 

lean uppmärksammats i serviceprocesser de senaste åren, men att det är förvånansvärt att lean 

ännu inte implementerats inom transportprocesser. Tidigare studier beträffande ineffektiva 

transporter har fokuserat på resursanvändning och ruttoptimering som effektiviserats med 

hjälp av matematiska modeller samt analyser. Dock förekommer det få studier om hur den 

faktiska processen kan effektiviseras. Sternberg et al. (2013) menar att lean är lämplig för 

informationskraftiga processer, då transporter är processer med intensiva informationsflöden 

lämpar sig lean även för att effektivisera transporter. Sternberg et al. (2013) menar att 

transporters ineffektivitet kan kopplas till informationsbrister och att det är hög tid att 

undersöka möjligheten till fler anpassade kvalitetsstyrningsmetoder för transportprocesser och 

sedan validera dem genom tillämpning. 
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Villarreal et al. (2016) studerade implementeringen och användningen av lean på 

vägtransportprocessen till och från ett mexikanskt bryggeri. Traditionellt löses problem inom 

transport och logistik genom matematiska modeller, simuleringsmetoder och 

operationsanalyser (Villarreal et al., 2016; Berhan et al., 2014). Dock anses det att de verkliga 

problemen inte löses genom dessa metoder, utan att mer effektiva strategier behövs i 

branschen. Att minimera kostnader, optimera resursutnyttjandet och planera transport- och 

leveransschema är viktiga processer som enligt Villarreal et al. (2016) ständigt kräver 

effektivisering. De menar även att förbättringar av vägtransporter är svåra att förutse och att 

de därför måste ske direkt i processerna. 

Att tillämpa lean som egen strategi, eller som komplettering till redan använda metoder, kan 

bidra till effektivisering av de begränsningar som i nuläget finns i transportprocesser 

(Villarreal et al., 2016). Vidare beskriver författarna att leans huvudsakliga syfte är att 

eliminera icke-värdeskapande aktiviteter, vilket förbättrar verksamhetens totala effektivitet 

och produktivitet. De utformade Value Stream Mapping (VSM) för att lättare kunna 

dokumentera, visualisera, kvantifiera och få ökad förståelse för material- och 

informationsflödet i kedjan. Även Seth & Gupta (2005) och Singh & Sharma (2009) påvisar 

de fördelar man utvinner genom att använda sig av VSM. Trots de fördelar man når tack vare 

VSM är det få studier inom transportprocesser och i effektiviseringsarbeten med lean som 

använt sig av denna metod (Villarreal et al., 2016; Seth & Gupta, 2005; Singh & Sharma, 

2009). Däremot inom exempelvis vård- och serviceprocesser är VSM en vanlig metod inom 

effektiviseringsarbeten (ibid). 

Villarreal et al. (2016) beskriver i studien den kombinerade tillämpningen av två olika verktyg 

baserade på lean; SWF och Transportation Value Stream Mapping (TVSM). TVSM är vad 

författarna kallar VSM som görs på transportprocesser. Författarna kunde endast tillämpa fem 

av sju slöserier, som ingår i SWF, i transportprocessen. Vidare menar Villarreal et al. (2016) 

att det finns få studier om implementering av lean på transportprocesser och anser att området 

behöver utforskas och kompletteras för att vidare effektiviseras. Författarna menar att både 

branschen och managers kommer ha stor nytta av lean inom transportprocesser. 

Enligt tidigare forskning ges förståelse av att få studier undersökt om hur den faktiska 

transportprocessen kan effektiviseras. Sternberg et al. (2013) och Villarreal et al. (2016) 

påpekar samtidigt hur framgångsrikt lean har varit i andra branscher som till exempel inom 

produktions- och serviceprocesser. Vidare påpekar de att det är hög tid att implementera 
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anpassade styrningsmodeller som exempelvis SWF i transportprocesser. Författarna 

poängterar även vikten av att fler studier om lean inom transportprocessen bör genomföras för 

att utveckla kunskapen i området. Utifrån ovanstående diskussion avser denna studie att bidra 

med hur VSM kan användas som metod för att få ökad förståelse kring material- och 

informationsflödet samt hur lean kan implementeras i transportprocesser för att öka 

effektiviteten. 

1.3				PROBLEMDISKUSSION	

Då prognosen för godstransporter talar för ytterligare tillväxt krävs det att dagens 

transportleverantörer inför ständiga förbättringsarbeten. Lean används idag på många olika 

sätt och i många olika branscher, Lean Production och Lean Services är exempel där filosofin 

är väl etablerad.  

Lumsden (2012) beskriver att behovet av transporter ökar trots att samhällets intresse för 

miljöfrågor växer. Författaren nämner speciellt den ökade efterfrågan på vägtransporter då 

krav på snabba och effektiva transporter tilltar från både näringslivet och konsumenter. 

Jonsson & Mattsson (2016) nämner vägtransporter som ett flexibelt transportalternativ då 

godset transporteras från dörr till dörr, mellan leverantör och kund. Intresset för arbetet med 

kvalitet inom organisationer ökar ständigt och är idag inte bara ett krav från kunder och 

omgivningen utan även en drivkraft internt (Rövik, 2012).  

FN:s globala mål 9.4 visar att hållbara alternativ måste tas fram för att kunna bidra till 

förändring och att det går att göra genom att anpassa industrin till miljövänliga och rena 

tekniker samt förbättrad resursanvändning (Globala målen, 2015). Transporter ses ofta som 

ett nödvändigt ont och kan påstås vara ett slöseri trots att vi är beroende av dem. Även FN:s 

mål 3.9, där målet är att minska antalet sjukdoms- och dödsfall på grund av skadliga 

kemikalier och föroreningar, kan kopplas till transporter och dess utsläpp (Globala målen, 

2015). KNEG (2016) poängterar att godstransporter är en stor källa för utsläpp men anser att 

ett starkt samarbete i samhället kan bidra till bland annat effektivare transporter och 

användningen av förnybara bränslen. Att fler organisationer engagerar sig i 

effektivitetsarbetet kring kvalitet beskriver Bergman & Klefsjö (2012) underlättar 

utvecklingen. FN:s globala mål 13.2 betonar vikten av att samarbete på nationell nivå krävs, 

där integrering av klimatåtgärder i strategier och politik måste ske (Globala målen, 2015). 
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FN:s globala mål är ett sätt att nå ut till omvärlden att inspirera och engagera en hållbar 

utveckling för alla.  

I nuläget är implementeringen av lean inom transporter fortfarande ett outforskat område som 

bör studeras vidare (Sternberg et al., 2013; Villarreal et al., 2016). Villarreal et al. (2016) 

nämner att VSM är en metod som ger möjlighet att få god förståelse kring material- och 

informationsflöden. Seth & Gupta (2005) samt Singh & Sharma (2009) förklarar de fördelar 

man kan utvinna genom att utforma en VSM som är välanvänt inom många branscher. Dock 

menar Villarreal et al. (2016) att det är en ovanlig metod i effektiviseringsarbeten gällande 

transportprocesser och att VSM bör uppmärksammas mer i transportbranschen. 

1.4				PROBLEMFORMULERING	

Sammanfattningsvis framstår vägtransporter ha stor betydelse i effektivitetsarbetet både 

miljö- och kvalitetsmässigt. Transporter beräknas öka snabbt, vilket sätter press på 

effektiviseringsprocesser att följa utvecklingen. Effektivisering i alla led är nödvändigt för att 

skapa så högt värde för slutkunden som möjligt. Hur kan transporter i Sverige effektiviseras 

för att förbättra processens kvalitet? 

1.5				SYFTE	&	FRÅGESTÄLLNINGAR	

Denna studie avser att undersöka hur transportprocesser kan effektiviseras genom att tillämpa 

lean. Följande frågeställningar ska besvaras för att uppnå syftet: 

- Kan förståelsen av transportprocesser öka genom att utforma Value Stream Mapping 

(VSM)? 

- Kan transportprocesser effektiviseras med hjälp av lean-verktyget Seven Waste 

Framework (SWF)? 

1.6				AVGRÄNSNING	

Studien kommer endast beröra vägtransporter inom Sverige. Studien avser även att avgränsas 

till alla led i aviseringsprocessen från lossning till lastning av aviseringsgods inom ett valt 

företag och därav kommer inga andra processer inom transportverksamheten undersökas. 

Företagets kontor ligger i Stockholmstrakten och därmed behandlas endast transporter med 

gods från Malmö som slutligen distribueras inom Stockholmsområdet. Gällande slöserierna i 

SWF kommer endast väntetider, felaktiga processer, onödiga rörelser, resursutnyttjande och 

överproduktion behandlas i denna studie.   
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2					TEORETISK	REFERENSRAM	

I följande avsnitt presenteras de teorier som använts för att analysera insamlad data. Den 

teoretiska referensramen omfattas av relevanta teorier som kan kopplas till studiens 

frågeställningar. Avsnittet som behandlar VSM syftar till att ge en övergripande förståelse 

kring vad begreppet innebär och hur VSM ses inom teorin. Begreppet kommer sedan 

beskrivas vidare i följande metodavsnitt då VSM ses som både teori och metod i denna 

undersökning. 

2.1				KVALITET	INOM	TRANSPORTER	

Enligt Storhagen (2011) är transporter enormt viktigt för en varas värde. Det är tack vare 

transporten varan blir disponibel till kunden och Storhagen (2011) menar därför att varan inte 

har något värde utan transporten. Vidare menar författaren att transporter skapar både plats- 

och tidsnytta då varan transporteras dit kunden befinner sig samt att förflyttningen av varan 

sker då den behövs.  

Transporter består av både en fysisk del och en immateriell del (Lumsden, 2012). Den fysiska 

delen innebär den rena förflyttningen av godset medan den immateriella delen kännetecknas 

av informationsflödet samt transportens kvalitet och säkerhet. Informationsflödet har som 

uppgift att främst styra men även följa det fysiska flödet. Lumsden (2012) menar att ett 

informationssystem fungerar mest effektivt då det finns ett trackingsystem som både 

förbättrar transportens säkerhet samt möjliggör rapporter om eventuella avvikelser. Vidare 

menar författaren att ett informationssystem med god funktion är ett kraftfullt och nödvändigt 

verktyg för att säkerställa transportkvaliteten.  

Inom transportverksamheten används olika sorters dokument, bland annat fraktsedlar, som är 

ett avtal mellan transportleverantör och kund (Lumsden 2012). Lumsden (2012) poängterar att 

en fraktsedel inte är ett värdepapper utan främst en kvittens på att godset mottagits och ska 

utlämnas. Viktigt gällande en fraktsedel är att den ska följa godset från leverantör till kund 

(ibid).  

Lumsden (2012) samt Bergman & Klefsjö (2012) menar att en tjänst konsumeras samtidigt 

som den produceras vilket även innebär att det är då kvaliteten konstateras. Baserat på detta 

tankesätt ses därmed transporter som en tjänst då den konsumeras vid samma tidpunkt som 

den produceras (Lumsden 2012). Kvaliteten på en tjänst utmärks av bland annat pålitlighet, 
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tillgänglighet och kommunikationsförmåga (Bergman & Klefsjö, 2012). Kunden värdesätter 

punktlighet och precision vilket därmed gör det viktigt att produkten eller tjänsten når kunden 

i rätt tid, på rätt plats och i rätt form. Vidare poängterar författarna vikten av rätt 

kommunikationsvägar mellan leverantör och kund.  

2.1.1				TERMINALER	

Lumsden (2012) beskriver att i en perfekt värld transporteras godset direkt från leverantörens 

dörr till kundens dörr. Dock är det rena motsatsen till hur det sker i verkligheten, då 

direkttransporter skulle medföra att exempelvis lastbilens maximala kapacitet inte kan 

utnyttjas, vilket i sin tur leder till ökade kostnader (Lumsden 2012). För att kunna nyttja 

transportmedlens fulla kapacitet och därmed också minska kostnaderna används terminaler 

som möjliggör att godset samlas in för att sedan fördela till andra enheter som i sin tur 

distribuerar godset till rätt kund. På detta sätt samlastas det gods som ska distribueras till 

samma närområde (ibid). 

På terminalen sker även en överföring av godset från ett transportmedel till ett annat, i vissa 

fall kan godset överföras exempelvis från fartyg till landsvägsfordon och i andra fall från 

fjärrfordon till distributionsfordon (Lumsden, 2012). På terminalen är det också viktigt med 

bra samordning då det ankommer och avgår många olika sorters transportmedel på olika tider. 

Det ställs därför höga krav på ankomst- och avgångstider för transportmedlen samt en god 

samordning mellan de olika kapaciteter som transportmedlen har då det ibland kan innebära 

oförutsägbara ökade inflöden av gods, eftersom man endast har liten kapacitet för utleverans 

(ibid). 

Arnold et al. (2012) beskriver att en terminal kan liknas vid en lagermiljö, där godset ska 

lokaliseras snabbt och enkelt vilket därmed kräver att arbetet görs i ordning och reda. Vidare 

menar författarna att en god struktur underlättar arbetssättet på terminalen vilket medför att 

eventuella brister kan upptäckas lättare. De nämner också att kontroller kan genomföras för 

att stämma av att det är rätt gods samt att informationen som står på fraktsedeln 

överensstämmer med godset. Godset registreras även i terminalens informationssystem för att 

få bättre struktur och kontroll. Registreringen till informationssystemet görs genom att scanna 

streckkoden på godset och fraktsedeln vilket hjälper arbetarna att hantera och följa godset på 

terminalen (Lumsden, 2012). Vid registreringen får man information om godset, så att 

arbetaren kan upptäcka om delar av godset saknas eller om det finns eventuella skador på 

godset. Jonsson & Mattsson (2005) menar därför att det är viktigt att inventera 
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godshanteringen, för att förhindra problem med materialstyrnings- och planeringsprocessen 

och för att motverka att problem uppstår för kunden.  

Allt gods hanteras på olika sätt beroende på vad det är för typ av gods, hur terminalen är 

utformad samt beroende på olika arbetsrutiner på respektive företag (Oskarsson et al., 2006). 

På godsmottagningen lossas godset från exempelvis en fjärrlastbil och registreras in i 

informationssystemet, genom fraktsedeln får terminalarbetaren information om godset, till 

exempel om godsets kvantitet, och kontrollerar att rätt kvantitet är inlevererat. Kontrollen 

hjälper terminalarbetaren att undvika misstag vilket i sin tur medför att eventuella problem 

kan åtgärdas direkt (ibid). 

Utleverans sker på liknande sätt som inleverans, terminalarbetaren kontrollerar godset genom 

att skanna fraktsedeln för att få nödvändig information om godset. Godset lastas sedan på 

exempelvis en distributionsbil och körs ut till respektive kund (Oskarsson et al., 2016). 

Lumsden (2006) samt Jonsson & Mattson (2005) betonar vikten av samordning av godset vid 

både in- och utleverans. Vidare menar författarna att det är av stor vikt att rätt information 

finns tillgängligt för att kunna hantera godset på rätt sätt. Författarna anser därför att 

informationssystemet har stor betydelse för hanteringen av godset. Liker (2009) förklarar att 

avvikelser kan ske vid hantering av godset då arbetarna är människor och inte programmerade 

maskiner. Arnold et al. (2012) poängterar att människans idéer och tankar bör respekteras och 

värdesättas så att arbetarnas kreativitet uppmuntras vilket i sin tur leder till att de anställda 

känner engagemang och stolthet för sitt arbete.	

2.2				DETTA	ÄR	LEAN	

Begreppet lean syftar till att undvika all typ av slöseri i en verksamhet. Allt som inte är 

värdeskapande för existerande eller framtida kunder bör elimineras och räknas som slöseri. 

Inom lean finns olika processer eller aktivitetsflöden som brukar benämnas värdeflöden. Det 

är viktigt att slöserierna identifieras och elimineras för att tillföra värde i processen (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Det finns idag många olika skildringar på lean. Modig & Åhlström (2013) 

beskriver lean som en verksamhetsstrategi, där producering av värden är i fokus. Lean bidrar 

till minskat onödigt arbete genom att fokusera på flödeseffektiviteten, vilken inkluderar hela 

processen från tidpunkten då behovet identifieras till dess att det är tillfredsställt. Bergman & 

Klefsjö (2012) poängterar vikten av att ökad flödeseffektivitet är ett resultat av förståelsen hur 



 

10 

slöserier undviks och elimineras. För att uppnå ökad flödeseffektvitet finns det olika verktyg 

inom lean som till exempel Just-In-Time och SWF. 

Alla flöden har trånga delar. Bergman & Klefsjö (2012) benämner dessa som flaskhalsar och 

menar att dessa har en stor påverkan på genomloppstiderna i systemen. Flaskhalsarna kan 

liknas vid en kö, där olika variationer orsakar köer i systemen, vilket betyder att 

förbättringsåtgärder behövs. Modig & Åhlström (2013) beskriver variationer i tre olika 

kategorier: yttre faktorer, flödesenheter och resurser. Det är variationen som avgör tiden det 

tar för exempelvis en flödesenhet att gå igenom en process. Bergman & Klefsjö (2012) 

belyser även att det är svårt att beräkna och förutse variationerna och svängningarna som 

uppstår. För att undvika flaskhalsar måste variationen vara så pass stor eller liten att processen 

inte skapar väntetider. Att balansera kapaciteten och variationen är en stor utmaning (ibid). 

Processer finns i alla organisationer och är något som varje individ dagligen går igenom utan 

att märka det. I varje process finns det flödesenheter som exempelvis kan vara material, 

information eller människor. Information som flödesenhet kan exempelvis vara specifika 

instruktioner om hur en enhet ska hanteras. Det är väldigt viktigt att utgå från flödesenhetens 

perspektiv när processer definieras (Modig & Åhlström, 2013). 

I tidigare forskning framgår det att implementeringen av lean är en viktig del och ligger till 

grund för hur arbetet med lean kommer utformas i en verksamhet. Att skapa en förståelse 

bland medarbetarna vid anammandet är viktig, då kunskap om genomförandet och 

utvecklingen ofta är bristande hos ledningen (Saurin et al., 2013). Vidare poängterar Saurin et 

al. (2013) även vikten av att engagera hela organisationen i implementeringen då alla 

avdelningar påverkas omedvetet.  

Forskningens fokus inom lean har länge legat på produktionsverksamheter och dess strävan 

efter förbättringar inom kvalitet och ökad effektivitet. Fler och fler tjänsteverksamheter har 

under de senaste åren fått mer uppmärksamhet, dock har detta intresse fortfarande inte nått 

transportprocesser (Sternberg et al., 2013). Sternberg et al. (2013) anser att en förklaring till 

detta är att transporter inte förknippas som en värdeskapande aktivitet i processen. Författarna 

menar även att tjänster skapas och konsumeras direkt till skillnad från en konkret produkt, 

vilket gör att det anses vara svårare att effektivisera (ibid). 
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2.2.1				SEVEN	WASTE	FRAMEWORK	(SWF)	–	ETT	AV	MÅNGA	LEAN-VERKTYG	

I den stora transportsektorn är det små marginaler som gör de stora skillnaderna menar 

Sternberg et al. (2013) som trycker på att identifiering av slöserier ger möjlighet till 

effektivisering. Villarreal et al. (2016) har föreslagit olika strategier för att förbättra 

processerna inom transport. Inom lean beskriver Sternberg et al. (2013) att det finns ett flertal 

verktyg för identifiering av slöserier, exempelvis SWF. För transporter har det länge 

fokuserats på att ineffektivitet endast synliggörs genom matematiska uträkningar vilket har 

ändrats med hjälp av nya studier som visat på att praktiska verktyg har bättre effekt.  

Sternberg et al. (2013) beskriver att forskningen tyder på att den klassiska SWF är ett 

strukturerat och väldigt användbart ramverk för transportsektorn. Författarna menar på att det 

klassiska ramverket inte är helt lämpat för transportprocesser och har därför anpassat 

modellen specifikt för att alla sju slöserierna ska kunna användas inom 

transportverksamheten. Identifiering av slöserierna ligger till grund för förbättringsarbetet 

med vägtransporter. Historiskt sett har slöserier fått liten uppmärksamhet i 

företagsverksamheter (Gopinath & Freiheit, 2012). Detta har inneburit minimala skillnader i 

minskade ledtider, kostnadsminskning samt kvalitetsförbättring (ibid).  

Som tidigare nämnt anpassade Sternberg et al. (2013) SWF till transportprocesser där två 

slöserier ersattes av två transportanpassade slöserier. Nedan redogörs för de sju slöserier i 

Sternbergs et al. (2013) tranportanpassade modell. 

1. Överproduktion: Detta slöseri anses vara det värsta av alla då överproduktion även 

leder till fler slöserier som påföljd. Överproduktion kan förhindra kvalitet och leder 

ofta till ökade ledtider. Anställda utför onödiga arbetsuppgifter som exempelvis att 

manuellt föra in uppgifter som installerade system redan utför. 

 

2. Väntetider: Väntetider är ett självklart återkommande slöseri och uppstår då produkter 

inte rör på sig eller hanteras. Inträffar vid köer för lastning/lossning på exempelvis 

terminaler. Transportörer är ofta beroende av maskinell hjälp för att lasta/lossa gods 

vilket leder till ökade väntetider. Önskan är att processer inte innehåller någon 

väntetid och att väntetiden inte leder till överproduktion. 
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3. Felaktiga processer: När en förare av någon anledning inte kan lasta eller lossa och 

måste köra tillbaka samma väg han kom ifrån. Kan innebära slarvig ruttplanering då 

felaktig dirigering leder till slöseri. 

 

4. Onödiga rörelser: Kan exempelvis vara onödiga eller felaktiga förflyttningar vid 

lastning/lossning. Även administrativt, exempelvis om information inte finns 

tillgänglig på plats och personal måste förflytta sig för att erhålla informationen. 

 

5. Brister: Skildrar allt från ekonomi vad gäller försäkringar till registrering av skadat 

gods. Arkivering av dokumentation så som bokföring och reklamationer av skadat 

gods är också exempel på eventuella brister.  

 

6. Resursutnyttjande: Återkommande felberäkningar i planeringsprocessen. Matchning 

av transportorderns krav, exempelvis en lossning av gods kräver kran eller specifik 

truck. 

 

7. Ogenomförda uppdrag: Transportledare accepterar alla transportuppdrag, utan att vara 

medvetna om lönsamheten. Då ogenomförda uppdrag är förvånansvärt många, är den 

ekonomiska påverkan per uppdrag sällan känd men visar sig många gånger inte vara 

gynnsamma. 

Genom tillämpning av den transportanpassade SWF, synliggörs slöserier inom varje 

delprocess i verksamheten och underlättar effektivisering av transportverksamheter. 

Tillämpning av verktyget i verksamheter ger en analytisk redogörelse för var bristerna finns 

och kartlägger för ledningen var resurser ska tillföras (Sternberg et al., 2013). Som ett verktyg 

inom lean menar Villarreal et al. (2016) på att förbättring inte sker automatiskt efter att 

slöserier identifierats, utan kräver initiativ från hela organisationen.  

2.3				VALUE	STREAM	MAPPING	(VSM)	

2.3.1				BAKGRUND	TILL	VSM	

Benchmarking har länge varit en metod för att upptäcka problem i olika företags 

verksamheter (Hines et al. 1999). Benchmarking innebär att man undersöker skillnader 

mellan företagets verksamhet och processer med andra företag samt industrins bästa resultat 

inom till exempel kvalitet, tid och kostnader. I undersökningar inom lean har benchmarking 
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fokuserat på verksamhetens resultat, dock har denna metod fått kritik då den endast ökar 

förståelsen för problemen men inte information om hur man ska hantera dessa problem. Detta 

ledde till att processinriktad benchmarking växte fram men även denna metod har fått kritik 

då processer i olika organisationer anses svåra att standardisera, vilket i sin tur inte leder till 

meningsfull information. Hines et al. (1999) menar att detta är bakgrunden till att Value 

Stream Mapping (VSM) arbetats fram. Vidare menar Hines et al. (1999) att VSM är en typ av 

processinriktad benchmarking, där den stora skillnaden är att man inte jämför företagets 

verksamhet med andra företag inom branschen utan processerna jämförs internt mot hur de 

bör vara. VSM innebär att jämföra det nuvarande flödet, de värdeadderande aktiviteterna samt 

slöserier inom processen, med hur processen kan se ut vid eliminering av slöserierna (Hines et 

al., 1999). 

2.3.2				VAD	ÄR	VSM?	

Singh & Sharma (2009) beskriver VSM som ett verktyg för att identifiera slöserier i enskilda 

värdeflöden för att sedan eliminera dessa på ett effektivt sätt. Processen är väldigt enkel och 

innebär insamling av information genom hela flödets gång. VSM dokumenterar 

informationsflödet, inte bara produktflödet, vilket skiljer analysen från många andra 

processkartläggningstekniker. Villarreal et al. (2016) poängterar att användandet av VSM 

skapar förståelse genom att visualisera, kvantifiera och dokumentera värdeflöden i processer. 

Eaton (2013) betonar att värdeflödeanalys kan användas som ett effektivt verktyg för att öka 

förståelsen för informationsflödet samt människors och produkters flöden. Vidare menar 

Eaton (2013) att forskaren får en bättre inblick i de processer som är ineffektiva och 

anledningen till varför de är ineffektiva. 

Seth & Gupta (2005) beskriver att VSM behandlar både aktiviteter som skapar värde och de 

som inte gör det. Författarna poängterar att verktyget syftar till att arbeta utifrån helheten och 

att förbättringar ska ske genom hela processen. Seth & Gupta (2005) belyser även att 

visualisering genom VSM ger både en klar bild över hela processen men visar även ”okända 

områden”. 

Seth & Gupta (2005) menar att VSM är ett effektivt verktyg som inte bara identifierar 

ineffektivitet och obalanser i processer utan belyser även områden att förbättra. Genom att 

kartlägga den aktuella statusen i verksamheten identifieras förbättringsmöjligheter som sedan 

ligger till grund för hur den framtida processen ska hanteras. Styrkorna som kartlagts förädlas 

och svagheterna elimineras för att förbättra processen. Vidare beskriver Seth & Gupta (2005) 
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att VSM kan anpassas till alla affärsverksamheter och menar att ett värdeflöde finns när det 

finns en produkt för kunden.  

2.3.3				UTFORMNING	AV	VSM	

Serrano et al. (2008) beskriver VSM som en metod för att illustrera flödet i en process. 

Författarna menar att alla aktiviteter undersöks, såväl icke-värdeskapande som 

värdeskapande. Vidare redogör författarna att första steget i VSM är att rita en karta över 

processens aktuella tillstånd. Sedan klassificeras varje aktivitet som antingen värdeskapande 

eller icke-värdeskapande. De icke-värdeskapande aktiviteterna ses som slöserier som antingen 

effektiviseras eller elimineras (Seth et al., 2008). Abdulmaleka & Rajgopalb (2007) samt Ali 

et al. (2016) menar att målet med VSM är att kartlägga ett framtida tillstånd av processen, 

endast med aktiviteter som skapar värde för kunden.  

Enligt Ali et al. (2016) kan VSM utformas i följande fem steg: 

1. Fastställa en produktfamilj  

2. Kartläggning av nuläget 

3. Kartläggning av framtida läget 

4. Definiera arbetssätt 

5. Implementera arbetssätt 

2.4				TEORIDISKUSSION	

För att analysera insamlad data, utifrån studiens syfte, kommer följande nyckelbegrepp främst 

användas: SWF samt VSM.  

- Seven Waste Framework (SWF): SWF är ett verktyg inom lean som innefattar sju 

typer av slöserier och kan vara ett bra verktyg för organisationer som vill effektivisera 

sina processer, denna modell är anpassad för transporter. Slöserierna är följande; 

överproduktion, väntetider, felaktiga processer, onödiga rörelser, brister, 

resursutnyttjande och ogenomförda uppdrag (Sternberg et al., 2013). Dessa slöserier 

identifieras för att sedan effektiviseras eller elimineras för att förhoppningsvis 

reducera transporter som i sin tur leder till minskade kostnader samt minskad 

miljöpåverkan. Denna modell har valts för studien då den är speciellt anpassad för 

transportprocesser och den traditionella modellen har visat goda resultat i andra 
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studier. Denna studie använder denna modell för att enklare identifiera de eventuella 

slöserier i aviseringsprocessen. 

- Value Stream Mapping (VSM): VSM är en framgångsrik metod för att få ett bättre 

perspektiv på processen då den bland annat visualiserar alla värdeflöden i kedjan 

(Villarreal et al., 2016). Därför är det till fördel att kombinera VSM och SWF för att 

effektivisera transportprocessen. Då VSM är framgångsrikt i studier gällande 

exempelvis vårdprocesser valdes denna metod för att undersöka möjligheten till ett 

framgångsrikt resultat även i transportprocesser. VSM används i denna studie som 

metod för att få ökad förståelse för aviseringsprocessen, identifiera slöserier samt för 

att till sist utforma en strategi för att eliminera eventuella slöserier.   
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3					METOD	

Kommande avsnitt beskriver och motiverar val av metod och de tankegångar författarna haft 

kring metoddesign, studieobjekt och respondenter. Avsnittet framställer även hur det 

empiriska materialet, i form av observationer och intervjuer, samlats in. Avsnittet som 

behandlar VSM syftar till att ge en beskrivning av hur författarna använt denna som metod i 

undersökningen då den ses som både teori och metod.  

3.1				FORSKNINGSANSATS	&	METODVAL	

För att hitta ett sätt att effektivisera vägtransporter med hjälp av lean genomfördes en 

anpassad metod uppdelat i tre steg bestående av, (1) utformandet av en VSM över 

transportprocessen, (2) identifiering av de sju slöserierna, som ingår i SWF, i 

transportprocessen samt (3) definiering av en strategi för att eliminera de eventuella 

identifierade slöserierna.  

Genom att utforma en VSM (som beskrivs utförligt i teoriavsnittet) möjliggörs 

dokumentering, visualisering, kvantifiering och förståelse för material- och 

informationsflöden inom värdekedjan (Seth & Gupta, 2005; Singh & Sharma, 2009). Seth & 

Gupta (2005) och Singh & Sharma (2009) samt många andra forskare har nyttjat VSM i bland 

annat tillverkningsprocesser. Även inom vårdverksamhet och serviceoperationer har VSM 

använts i stor utsträckning (Villarreal et al, 2016). Författarna redogör dock för att ett fåtal 

forskare använt denna metod i undersökningar av transportprocesser. Därav kommer denna 

studie förutom att bidra till kunskap om lean inom transportprocesser, även bidra med en 

undersökning där VSM tillämpats som metod i transportindustrin. I denna studie kommer 

VSM genomföras på den del av transportprocessen som undersökningen avgränsats till, vilket 

är alla led i processen från lossning till lastning av aviseringsgods i terminalen på valt 

fallföretag.  

Att utforma en VSM på transportprocessen hjälper till att identifiera och kvantifiera de 

slöserier som ingår i SWF som utformats av Sternberg et al. (2013). Efter slöserierna 

identifierats och kvantifierats formulerades en förbättringsstrategi för att effektivisera eller 

helst eliminera dessa för att kunna förbättra transportprocessen.  

Fejes & Thornberg (2014) redogör för olika metodansatser inom kvalitativ forskning och 

förklarar att det finns olika variationer inom varje ansats. Författarna menar att olika metoder 
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är mer eller mindre lämpliga beroende på vilken syn av kunskap studien vill komma åt och 

hur forskarna vill ta reda på den. Vidare menar författarna att det även kan bero på vilken roll 

forskaren har och vilka forskningsfrågor som ställs. Fejes & Thornberg (2014) menar att god 

förståelse kring relationen mellan forskaren och det som ska undersökas, vetenskapsfilosofi, 

forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt kvalitativ analys är viktigt inom den 

kvalitativa forskningen.  

Syftet med studien är att få god förståelse för hur transportprocesser kan effektiviseras genom 

att tillämpa lean, närmare bestämt med hjälp av SWF, och därför har ett kvalitativt 

angreppssätt valts. Både intervjuer och observationer bidrar till att skapa en god förståelse för 

verkligheten samt hur respondenterna ser på transportprocessen vilket även medför bättre 

förståelse vid utformandet av VSM. En fallstudie har valts som undersökningsdesign med 

beaktande till studiens syfte vilket hjälper till att få förståelse för ett specifikt fenomen i en 

begränsad omgivning (Merriam, 2009). En kvalitativ fallstudie syftar på att skapa förståelse, 

iakttagelser och tolkning vilket visar sig i valet av respondenter, där personer med olika 

tjänster inom den valda transportprocessen kan ge förståelse från olika synvinklar (ibid). 

Fejes & Thornberg (2014) menar att det är viktigt att resonera kring om man arbetar med 

deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats. De klassiska ansatserna är ett induktivt och deduktivt 

arbetssätt (Fejes & Thornberg, 2014). Ett induktivt arbetssätt innebär att forskaren genom 

observationer och erfarenheter letar efter generella slutsatser med hänsyn till många olika fall 

(ibid). Fejes & Thornberg (2014) menar att en induktiv slutsats aldrig kan vara bindande då 

det alltid finns risk för avvikelser jämfört med tidigare observationer.  

Vidare menar Fejes & Thornberg (2014) att ett deduktivt arbetssätt är motsatsen till det 

induktiva sättet. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att utgå från en sanning, exempelvis 

en teori, och sedan förklara en hypotes genom att granska om det stämmer i ett eller flera 

olika fall (Fejes & Thornberg, 2014). En deduktiv ansats hjälper forskaren att konsekvent 

undersöka i vilken omfattning en teori håller och sedan insamla empirisk data för att stödja 

teorin som antingen förkastas eller omarbetas (Fejes & Thornberg, 2014). Dock förklarar 

Fejes & Thornberg (2014) att en deduktiv ansats är riskabelt då forskaren fokuserar på att 

”bevisa” teorin och blir därmed mindre mottaglig för empirin. Vidare menar författarna att en 

deduktiv ansats inte bidrar med ny kunskap vid de tillfällen som teorin bekräftas. Fejes & 

Thornberg (2014) förklarar att forskare vanligtvis varken arbetar induktivt eller deduktivt utan 

snarare en kombination av dessa vilket för oss vidare till abduktion. Abduktion är som nämnt 
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en kombination av induktiv och deduktiv ansats och det är abduktion som är denna studies 

forskningsansats (Fejes & Thornberg, 2014). Detta beror på att studiens teori och empiri 

tolkats i relation till varandra samt att tidigare forskning och teorier varit till grund vid 

utformandet av syftet. Dock har studien varit mottaglig för andra lämpliga teorier vilket 

visades i ett tidigt skede av undersökningen då VSM valdes som metod för att uppnå syftet 

trots att detta inte var tanken från början. Merriam (2009) menar att en abduktiv ansats är 

vanligt förekommande inom fallstudier. Trost (2010) beskriver abduktion som ett lämpligt 

antagande som är baserat utifrån egna erfarenheter och som vidare kännetecknar forskningen. 

Även Alvesson & Sköldberg (2008) resonerar kring abduktion och beskriver att kunskap om 

företaget samt kunskap om tidigare forskning ger en klar bild av forskningsområdet och att 

ytterligare empiriskt material ger en tydligare verklighetsbild. 

3.2				DATAINSAMLING	

3.2.1				METODTRIANGULERING	

Valet av fallstudie som undersökningsdesign gav även möjlighet till åtskilliga 

datainsamlingsmetoder (Merriam, 2009). Enligt Bryman & Bell (2013) är en fallstudie en 

studie där forskarna undersöker ett fall detaljerat och ingående, vilket passar denna 

undersökning då syftet är att få ökad förståelse för om lean kan effektivisera 

transportprocesser. Det empiriska materialet bestående av både semistrukturerade intervjuer 

samt observationer har valts för att få förståelse för de processer som valts för studien. Genom 

att forskarna valt att använda flera metoder för insamling av data har studien kunnat dra nytta 

av de fördelar samt att undvika nackdelarna med de olika metoderna. Detta arbetssätt kallas 

metodtriangulering som ger möjlighet att få olika synvinklar på processen vilket är av stor 

vikt i denna studie (Merriam, 2009). Alvesson & Sköldberg (2008) menar att 

metodtriangulering även bidrar med att fastslå en pålitligare syn på ett fenomen.   

3.2.2				PRIMÄRDATA	

Bryman & Bell (2013) definierar primärdata som den dokumentation som genom olika 

insamlingsmetoder, i det här fallet i form av intervjuer och observationer, tillför studien 

värdefull data. Den tenderar att vara exakt då forskarna själv samlat in materialet.  Stora delar 

av materialet är sammanställt genom sex intervjuer men även genom tre observationer, vilket 

ger ett brett perspektiv på aviseringsprocessen och täcker många synvinklar. Dock önskar 

författarna att en intervju med en chaufför även varit möjlig för att ytterligare bredda 
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perspektivet. Denscombe (2016) menar på att det är näst intill omöjligt att med hjälp av en 

metod styrka och säkerställa att insamlad data är korrekt, men menar på att en jämförelse 

mellan respondenternas svar kan styrka att vad som sagt stämmer. Observationer är enligt 

Denscombe (2016) en metod som används för att komplettera primärdata, exempelvis 

intervjuer. Genom att kontrollera och jämföra data kan felaktigheter identifieras och uteslutas 

från resultatet. Dock är en nackdel med observationer att de är väldigt tidskrävande och kan 

endast utföras om access ges på fallföretaget, vilket studien i detta fall fick. Detta var något 

som öppnade upp för fler synvinklar och gav forskarna möjligheten att skapa sig en egen bild 

av hela processen, vilket var till stor fördel. Om endast sex intervjuer genomförts istället hade 

synvinklarna begränsats och bara visat de delar respondenterna ansvarar över. Detta medför 

stora fördelar, att författarna med färska ögon kunde ta del av processen och skapa en rättvis 

VSM.  

3.2.3				SEKUNDÄRDATA	

Sekundärdata kan beskrivas som information och data som redan finns tillgänglig. Den 

sekundärdata som använts i studien är till största del hämtad från tidigare publicerade 

vetenskapliga artiklar (Bryman & Bell, 2013). Hämtad data är specifikt utvalda som granskat 

och godkänt material för studien. Bryman & Bell (2013) beskriver att artiklar som genomgått 

en kollegial granskning, ”peer-review”, bör prioriteras för att öka pålitligheten i insamlad 

data. Kollegial granskning är en granskning som görs innan publicering i exempelvis 

tidskrifter. Granskningen sker anonymt av akademiska bedömare som är experter på det 

området artikeln berör. Denscombe (2016) beskriver att artiklars och tidskrifters trovärdighet 

är viktig att undersöka vid val av sekundärdata. Författarna beskriver även att det finns 

riktlinjer, så kallade tumregler, där bland annat tidskriftens namn och hur länge tidskriften 

funnits granskas. Äldre tidskrifter anses mer pålitliga men så är det inte i alla fall, en ny kan 

vara lika trovärdig. Likaså med namnet på tidskriften, där en nationell benämning ofta anses 

som en accepterad ledtråd. I studien har endast godkända artiklar bearbetats och noga valts ut 

utifrån relevans. Som tillägg har även godkänd kurslitteratur och annan relevant litteratur 

använts som datakälla, samt ett antal elektroniska källor. Detta för att tillföra den mest 

aktuella informationen. Bryman & Bell (2013) beskriver att svårigheten med sekundärdata är 

att bevisa pålitlighet i insamlingen och att visa relevans och trovärdighet för materialet i 

studien. 
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3.3				STUDIEOBJEKT	

Studieobjektet är ett transportföretag som är verksamt i stora delar av världen och hanterar 

olika sorters gods. Då studien riktar in sig på styckegodstransporter och dess processer i 

Stockholmsområdet är det valda studieobjektet väl passande. Fallföretaget har begärt att vara 

anonyma, vilket medför att varken respondenternas eller företagets namn nämns i studien.  

3.3.1				URVAL	OCH	VAL	AV	RESPONDENTER	

Studien är avsedd att undersöka hur transportprocesser kan effektiviseras genom tillämpning 

av lean, vilket medförde en del avgränsningar gällande potentiella studieobjekt. Att 

transportbranschen var aktuell redan från början underlättade val av önskat företag. Den första 

kontakten med fallföretaget upprättades sent hösten 2016, där företaget intresserade sig för 

studien. I januari 2017 genomfördes ett möte med det potentiella studieobjektet där en 

projektidé presenterades. Kort därefter bekräftades företagets intresse om att medverka i 

studien och ett nytt möte genomfördes med vidare diskussion om upplägg och planering. 

Kontinuerlig kontakt med fallföretaget hölls från februari 2017 då studien började utvecklas, 

till maj 2017 då den slutfördes. 

Studiens avgränsning är som tidigare nämnt aviseringsprocessen för styckegods och för att på 

bästa sätt kunna besvara syftet har både intervjuer och observationer utförts. Detta är något 

Denscombe (2016) anser vara en av fallstudiers starka sidor: att kunna använda flera metoder 

för att besvara syftet. Valet av respondenter gjordes noga efter deras kompetens inom 

processen, vilket gjorde urvalet till ett icke-sannolikhetsurval. Då en specifik process inom 

transportföretaget granskats har respondenter längs hela flödets gång valts ut för att skapa en 

så rättvis helhetsbild som möjligt med utgångspunkt i respondenternas kunskap. Det är ett så 

kallat subjektivt urval. Vidare beskriver författaren ett subjektivt urval som en 

”handplockning” av respondenter som anses ha bäst relevans och kunskap för det valda 

undersökningsämnet. Ett subjektivt urval används oftast för att försäkra sig om att det tillförs 

så värdefull data som möjligt. Fördelen med att subjektivt välja ut respondenter är att från 

början få en mer djupgående och kunskapsrik inblick (ibid). 

Processen delas in i olika steg. Då varje steg ansvarar för en del i processen låg detta till 

grund för val av respondenter. För att kunna få svar på studiens syfte valdes sex respondenter 

ut som representerar flera synvinklar, både de praktiska och de administrativa, från de att 

processen startar tills det att den avslutas. Många parter är som nämnts inblandade i 
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aviseringsprocessen, något som ger flödet en viss struktur. Denna struktur är uppdelad i olika 

arbetsskift där processen skiljer sig från varandra. Genom att få ta del av hela flödet, med 

hjälp av de olika respondenterna, skapas ett utomstående perspektiv. De utvalda 

respondenterna bidrar enskilt med förståelse för sitt steg i aviseringsprocessen, från godsets 

ankomst till terminal, hur det hanteras och sedan lastas på lastbil igen för leverans. 

Respondenterna representerar hela processen: både godsets fysiska hantering, men även hur 

fraktdokumenten, som är ett krav, hanteras. 

De sex respondenterna (se tabell 1) representerar alla en del i processen, där den första är 

arbetsledare för ankommande gods och framförallt hanterar lossningen av godset. Den andra 

respondenten är också en arbetsledare, men där ansvarsområdet är avgående gods, vilket 

medför hantering av godset på terminalen mellan lossning och lastning. För att få en bild av 

hur fraktsedlarna som medföljer godset hanteras intervjuades en respondent som är ansvarig 

för den administrativa delen av processen, där bland annat en del kundkontakt förekommer. 

Respondent fyra är gruppledare för utlastningen, den sista delen av processen där bland annat 

lastning sker. Med dessa fyra respondenter täcks hela flödets gång. Dock ansågs det relevant 

att även få en högre chefs inblick i processen, vilket gjorde att terminalchefen intervjuades. 

En intervju med företagets processutvecklare erbjöds också, vilket öppnade upp för förståelse 

för den administrativt tänkta processen. Att både få en inblick i hur den fysiska och 

administrativa processen fungerar men även hur den är tänkt att fungera gav studien en 

möjlighet till mer djupgående förstå värdeflödet.     

För att skapa en bild av respondenterna och deras ansvarsområde har en tabell framtagits 

nedan. 

Respondent Titel Ansvarsområde Datum för intervju 

R1 Arbetsledare Ankommande gods 2017-04-03 

R2 Arbetsledare Avgående gods 2017-04-10 
R3 Administration Hantering av fraktsedlar 2017-04-10 
R4 Gruppledare Utlastning 2017-04-10 
R5 Terminalchef Processen på terminalen 2017-04-10 
R6 Processutvecklare Aviseringsprocessen 2017-04-10 

 Tabell 1. Sammanställning av respondenter.  
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3.4				GENOMFÖRANDE	

3.4.1				OBSERVATIONER	

Då studien undersöker en specifik process fanns det intresse av att skapa en djupare förståelse 

för processen och för forskarna att få en fysisk inblick i flödets gång. Därför genomfördes tre 

observationer på terminalen under april 2017. I studien genomförs, som tidigare nämnts, en 

kombination av metoder där både intervjuer och observationer utförs, en så kallad 

metodtriangulering (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta medför att flera olika synvinklar 

tillförs i studien och ökar därmed kvaliteten. Det ger även möjlighet att stärka 

respondenternas uppfattning om processen, där även forskarna får en helhetsbild av den 

fysiska helhetsbilden genom observationer. 

Alla tre observationer var deltagande, då den berörda personalen på terminalen var medvetna 

om forskarnas närvaro och om studiens syfte. Forskarna deltog i den normala miljön, som 

Denscombe (2016) beskriver är när forskarens roll endast är känd för de inblandade 

personerna i observationen, men inte resterande medarbetare. Detta är avsiktligt valt då den 

normala miljön inte ska påverkas av forskarnas deltagande. Observationerna utfördes under 

utsatta tider under två dagar, där respektive del i processen äger rum. Då aviseringsprocessen 

specifikt valts ut till studien anpassades urvalet efter processens steg och delades upp i tre 

olika. Forskarna var inte bekanta med terminalens utformning sen tidigare, vilket resulterade i 

en rundvandring vid första besöket, då även första observationen gjordes. 

För att skapa en helhetsbild av godsets flöde gjordes observationerna i ordning med hur 

processen fungerar. Alla steg sträcker sig under samma antal timmar, men är uppdelat under 

hela dygnet. Under observationerna fördes inga fältanteckningar då det enligt Denscombe 

(2016) kan störa den naturliga miljön, men båda forskarna förde efteråt detaljerat ner 

anteckningar för att sedan ha möjlighet att diskutera och resonera kring processen. Det är 

väldigt lätt att glömma viktiga detaljer, vilket är en anledning till att fältanteckningar bör 

göras så nära inpå observationen som möjligt. Alla observationerna gick ut på att observera 

händelserna i flödet som var specifika för det avvikande aviseringsgodset. Observationer kan 

fånga upp intryck som inte intervjuer gör, så som hur ett beteende är i en viss miljö och 

situation och hur agerandet och utförandet speglas i den dagliga arbetsmiljön och sättet stegen 

utförs på (Denscombe, 2016). Under observationerna framgick det hur den dagliga processen 

ser ut och ökade förståelsen för forskarna om hur och vad som faktiskt händer genom flödet. 
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3.4.2				INTERVJUER	

Empirisk data som samlats in genom semistrukturerade intervjuer tillhör primärdata. 

Intervjuformen ansågs mest lämplig för studien och valdes därför för samtliga intervjuer. 

Genom att utföra semistrukturerade intervjuer, som utgår från en framtagen intervjuguide, 

lämnas det plats åt öppna följdfrågor under intervjuns gång och det blir en flexibel 

intervjuprocess för båda parterna. Forskarna kan agera flexibelt och anpassa frågornas 

ordning efter hur intervjun med respektive respondent ter sig (Bryman & Bell, 2013). En 

intervjuguide är en sammanställning av tänkta frågor till respondenten. Ofta är frågorna 

uppdelade i olika tema för att underlätta intervjuns gång (Fejes & Thornberg, 2014). 

Denscombe (2016) beskriver att svaren i en semistrukturerad intervju är öppna och att fokus 

ligger på respondentens fördjupade synpunkter. Genom att personligen intervjua 

respondenterna väcks känslor och åsikter som annars är svåra att uppfatta vid exempelvis en 

telefonintervju (ibid). 

Fejes & Thornberg (2014) beskriver vikten av att respondenten innan intervjun startar ska 

vara väl informerad, vilket även forskarna såg till då de beskrev syftet med studien och hur 

intervjun skulle gå till på ett detaljerat sätt. Som önskat av fallföretaget informerades även 

respondenterna om att de är anonyma i studien. Att anpassa språket och frågorna i 

intervjuguiden så att respondenten känner sig bekväm i situationen är även otroligt viktigt. 

Fejes & Thornberg (2014) menar även på att respondenten bör informeras om att fokus ligger 

på hans eller hennes erfarenheter och att det inte finns rätt eller fel svar på frågorna. 

Fyra olika intervjuguider togs fram väl anpassade till respondenternas arbetsuppgifter och 

ansvarsområde (se bilaga 1), och intervjufrågorna var genomtänkta och noga utvalda med 

tanke på studiens frågeställning och syfte. Guiden utformades så att intervjun började med 

inledande frågor vilket gav respondenten tid att göra sig bekväm i situationen innan 

huvudfrågorna, med en del uppföljningsfrågor tog vid. Bryman & Bell (2013) beskriver att 

det finns många typer av frågor och att vissa rekommenderas att undvikas, så som ledande 

frågor. Detta för att minska risken att påverka respondentens svar. De poängterar istället att i 

en semistrukturerad form av intervju föredras direkta och indirekta frågor. Respondenterna 

fick även i god tid intervjuguiden mejlad för att ha möjlighet att förbereda sig. Detta menar 

Bryman & Bell (2013) bådar gott inför intressanta och givande intervjuer, med chans till 

djupare och bredare insikt i frågorna än om guiden skulle delats ut på plats. 
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Intervjuerna ägde rum på fallföretaget vid två olika tillfällen i april 2017. Intervjuerna 

genomfördes i ett avsett konferensrum på terminalen för R1, R2 och R4, och i ett 

motsvarande på kontoret för resterande respondenter. Platserna var noga utvalda för 

respektive respondent, då de skulle vara väl bekanta med miljön. Före varje intervju 

bekräftade forskarna med respondenterna att de godkände ljudinspelning av intervjun, vilket 

samtliga respondenter gjorde. Fördelen med att spela in intervjun är att det underlättar för 

forskarna som en tid efter intervjun ägt rum kan återgå och tolka konversationen. Det gör 

även att intervjun blir permanent, vilket underlättar för vidare dokumentation. En nackdel 

med att spela in intervjun är att respondenterna tänker efter en extra gång innan de svarar och 

på så sätt inte svarar lika fritt som utan inspelning (Denscombe, 2016). Vid varje intervju 

medverkade båda forskarna, vilket gav utrymme för anteckningar då ena forskaren agerade 

intervjuare och ställde frågorna till respondenten, medan den andra forskaren ansvarade för att 

göra små specifika notiser om saker som uppfattades under intervjuns gång. 

Varje intervju har transkriberats, vilket gjort att forskarna vid osäkerhet i svaren kan gå 

tillbaka till respondenten och tillsammans diskutera vad som sagts. Transkribering är när den 

ljudinspelade intervjun skrivs ut. Detta menar Denscombe (2016) underlättar vid jämförelsen 

mellan data och belyser detaljer som inte uppfattats under intervjuns gång. Transkribering 

anses vara en väldigt tidskrävande bearbetning av datainsamlingen som kräver stort fokus. 

Forskarna har med ett välplanerat tidsschema avlagt rimlig tid för att transkribering ska vara 

möjlig. Varje intervju pågick ungefär i 45 minuter, där respondenten i lugn och ro fick svara 

på frågorna på sitt sätt. Denscombe (2016) belyser att intervjuer innefattar mer än en vanlig 

konversation, då de lyfter upp kunskaper och antagande om situationer respondenterna varit 

delaktiga i på ett helt annat sätt. 

För att skapa en bra relation med respondenten krävs en del förarbete av forskaren. 

Denscombe (2016) beskriver att enligt intervjuareffekten kan forskaren påverka insamlad data 

och bör därför innan genomförandet av datainsamlingen praktiskt tänka igenom utförandet för 

att vara medveten om sitt påverkande. Forskarens personliga identitet kan ha inflytande i hur 

respondenten uppträder, vilket i sin tur påverkar resultatet (Denscombe, 2016). Hur stort 

påverkandet är beror helt på vad som undersöks och vem som intervjuas. 

3.4.3				VALUE	STREAM	MAPPING	(VSM)	

För att få en djupare förståelse för hur aviseringsprocessen fungerar utformades en VSM för 

varje delprocess i terminalen, vilka tillhör lossning, terminalhantering samt lastning. Det är 
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många forskare som framgångsrikt använt sig av denna metod i undersökningar inom 

produktions-, vård- samt serviceverksamheter, dock finns det få studier inom 

transportindustrin där VSM använts (Villarreal et al., 2016; Seth & Gupta, 2005; Singh & 

Sharma, 2009; Hines et al., 1999). I denna studie används VSM som både teori och metod, i 

teoriavsnittet presenteras begreppet för att få en övergripande förståelse och i följande avsnitt 

redogörs för hur VSM används av forskarna.  

Genom att utföra både observationer och intervjuer underlättas kartläggningen av 

aviseringsprocessen. Med observationerna kunde forskarna själv få förståelse och en inblick i 

hur processen faktiskt fungerar dagligen. Intervjuerna byggde på kartläggningen av flödet 

genom expertis från personalen som dagligen hanterar godset i processen. När 

insamlingsmetoden av data valdes utgick forskarna från att skapa sig en så verklighetstrogen 

bild som möjligt, då någon egen erfarenhet inte fanns.  

Under insamlingen av data genom observationer kartlades värdeflödet genom att flödet 

visualiserades utifrån forskarnas synvinkel. På så sätt skapades en förståelse för de olika 

stegen genom processen. Det gjorde att alla aktiviteter synliggjordes och kategoriserades, 

beroende på hur värdeskapande de faktiskt är. För att få hela värdeflödesbilden gjordes även 

sex intervjuer med personer ansvariga för eller inblandade i aviseringsprocessen på något sätt. 

Detta gjorde att forskarna inte bara fick skapat sig en egen uppfattning om hur värdeflödet ser 

ut, utan fick även en kunskapsrik genomgång med hjälp av data insamlad från 

respondenterna. Utan observationerna hade forskarna bara kunnat skapa sig en uppfattning 

om processen genom andras kunskap och inte själv fått förstå och se den resa godset gör.  

I enlighet med VSM:s syfte, att kartlägga ett gods värdeflöde, kunde det genom de valda 

datainsamlingsmetoderna hitta värdeskapande respektive icke-värdeskapande aktiviteter. Vad 

som tydliggjordes under datainsamlingen var inte bara hanteringen av godset i flödet utan 

även informationen såsom fraktsedlar. Dessa anses vara informationsbärande och har under 

vissa delar av processen en separat process där godset med tillhörande fraktsedel inte hänger 

ihop. Det är den del i värdeflödet när kunden ska kontaktas för överenskommande om 

leveransdag. Sambandet mellan informations- och materialflödet i aviseringsfallet är väldigt 

tydligt, vilket även visas när avvikelser sker någonstans i processen. 

Genom att noga kartlägga värdeflödet genom iakttagelser och kunskap har varje steg 

klargjorts med värdeskapandet i åtanke. Detta gjorde att varje steg i processen fått likadan 
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inblick och granskning. Då flera observationer gjordes gavs möjligheten för forskarna att mer 

djupgående sätta sig in i godsets transport genom processen. Det gjorde även att forskarna, 

vid intervjuerna med respondenterna, redan hade inblick i värdeflödet och förstod olika 

resonemang respondenterna uttryckte sig om.  

3.5				KVALITETSASPEKTER	

3.5.1				TROVÄRDIGHET	&	ÄKTHET	

Bryman & Bell (2013) beskriver validitet och reliabilitet som två viktiga kriterier för att 

bedöma forskning. Reliabilitet ser på hur resultatet påverkas om studien genomförs 

upprepande gånger. Frågan som ställs är om resultatet bli detsamma eller om olika betingelser 

påverkar (ibid). Denna studies reliabilitet anses låg då fallföretaget begärt att vara anonyma, 

därav kommer resultatet förmodligen inte bli detsamma om studien genomförs på ett annat 

transportföretag. Intervjumaterialet grundas dels i tankar och åsikter från de utvalda 

respondenterna, även detta bidrar till studiens låga reliabilitet. Då eventuella respondenter i 

kommande studier förmodligen inte har samma tankar och åsikter som denna studies 

respondenter. Validitet används för att se om forskningen genomförts på ett korrekt angivet 

sätt och om det som angetts verkligen har undersökts (Fejes & Thornberg, 2014). Både Fejes 

& Thornberg (2014) och Bryman & Bell (2013) beskriver att en diskussion kring validitet inte 

anses tillräckligt anpassat för kvalitativa studier, utan att andra mer tillämpade begrepp har 

tagits fram. Bryman & Bell (2013) belyser nya begrepp, trovärdighet samt äkthet och dessa 

ses som alternativ för kvalitativa studier. Fejes & Thornberg (2014) poängterar att de nya 

anpassade begreppen syftar till noggrannheten och systematiken i forskningsprocessen och att 

begreppen speglar resultatet av datainsamlingen. Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelse är fyra olika delkriterier som Bryman & Bell (2013) redogör för inom trovärdighet 

enligt följande: 

Tillförlitlighet kan ses som en motsvarighet till intern validitet. Då den sociala verkligheten 

uppfattas olika från person till person är det viktigt att redogöra resultatet för de inblandade i 

studien. Detta för att både bekräfta att det som sagts stämmer och att forskningen utförts 

korrekt. Studiens tillförlitlighet anses hög då respondenterna fick läsa igenom och godkänna 

transkriberingen av intervjuerna. Även material utifrån observationerna redovisades till 

aktuell person för att få bekräftelse att författarna inte missuppfattat något led i processen. 

Överförbarhet kan jämföras med extern validitet och syftar till generaliserbarheten. Då 

kvalitativ forskning ofta fokuserar på mindre grupper är det viktigt att datainsamlingen är 
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detaljerad, så att generalisering till andra miljöer blir möjlig. Generaliserbarheten på denna 

studie anses relativt hög då författarna på ett noggrant sätt förklarat insamling av data.  Detta 

ger möjlighet att generalisera resultatet på liknande processer. Pålitlighet liknas med 

reliabilitet och betonar vikten av en komplett redogörelse av processen i detalj. En kritisk och 

ifrågasättande syn på tillämpningen gör det möjligt att bearbeta studien. Motsvarigheten till 

objektivitet översätts till bekräftelse. Fullkomlig objektivitet i en kvalitativ forskning är 

oerhört svårt att bevisa, dock betonar forskarna att medvetenheten om personliga erfarenheter 

och bedömningar inte ska påverka det slutliga resultatet. Trots att författarna varit objektiva 

under observationerna är det svårt att inte bilda en uppfattning om fallföretaget och 

aviseringsprocessen. Dock hade författarna detta i åtanke under hela besöket hos fallföretaget.  

Bryman & Bell (2013) beskriver äkthet som generella kriterier och belyser en del 

konsekvenser som kan uppkomma under forskningen. Äkthet handlar om att skapa en rättvis 

bild av den information som samlats in, så som uppfattningar och åsikter. Mycket beror på 

hur personen i fråga uppfattar situationer och miljön omkring. Genom att återkoppla till 

personerna i studien för att bekräfta att de uppfattats på ett rättvist och korrekt sätt, ges en 

möjlighet för utveckling. Om studien även bidrar till att få respondenterna engagerade och 

förstådda på ett sätt som aldrig tidigare skildrats, ges en bättre äkthet. Det kan handla om att 

respondenterna själv får en helhetsbild av processen och ser värdet i sitt arbete på ett nytt sätt. 

Studiens författare har vid ett flertal gånger återkopplat till fallföretaget och respondenterna 

för att kontrollera insamlad data och på så sätt skapa ett förtroende parterna emellan. 

Intervjuerna har transkriberats och sedan mailats till respektive respondent för godkännande. 

Även anteckningar från observationerna har renskrivits och sedan skickats till aktuell person 

på fallföretaget för att kontrollera att processen uppfattats rätt av författarna. Dessa aktiviteter 

bidrar till högre äkthet för studien. 
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4					EMPIRI	&	ANALYS	

I detta avsnitt redogörs insamlad data som sedan analyseras med hjälp av de teorier som 

nämnts i teoriavsnittet. Insamlad data baseras på de tre genomförda observationerna av 

aviseringsprocessen samt utifrån den information från de sex respondenterna som framkom 

under intervjuerna. Avsnittet börjar med en kort beskrivning av fallföretaget som sedan följs 

av VSM av varje delprocess inom aviseringsprocessen. Sedan redovisas intervjuerna 

uppdelade i olika teman och avsnittet avslutas med en sammanfattning av både observationer 

samt intervjuer. 

	

4.1				FALLFÖRETAGET		

Det valda fallföretaget är ett globalt ledande transportföretag som började sin resa på sent 

1800-tal och är idag verksamma i över 100 länder runt om i världen. Företaget är ett 

tredjepartslogistikföretag som har cirka 70 000 anställda och omsätter mer än 15 miljarder 

kronor. De erbjuder transport- och lagringstjänster inom land, sjöfart och flyg, för både paket 

och gods. Som en tredjepartsaktör i flödet hjälper företaget köpare och säljare att hantera 

varor från plats A till plats B. Studiens observationer och intervjuer har ägt rum på en av 

företagets terminaler i Sverige som ligger i Stockholmsområdet.  
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4.2				OBSERVATIONER	–	AVISERINGSPROCESSEN	

Hela aviseringsprocessen, från det att godset lossas tills det att utlastningen sker, är i grunden 

alltid exakt likadan med samma moment och steg. Alla respondenter i studien har en roll i 

aviseringsprocessen som är viktig för att allting ska fungera. Respondent ett (R1), respondent 

två (R2), respondent tre (R3) och respondent fyra (R4) arbetar fysiskt i processen. Respondent 

fem (R5) ansvarar för all verksamhet på terminalen och respondent sex (R6) är en av de som 

utvecklar och effektiviserar processen. Aviseringsprocessen har många inblandade parter, 

vilket gör den känslig för avvikelser som kan uppstå. En avvikelse tidigt i processen förlänger 

hanteringstiden och påverkar resterande steg i flödet. 

För att möjliggöra en effektivisering av transportprocessen med hjälp av lean beskrevs ett 

anpassat tillvägagångssätt i metodavsnittet som inkluderade det första steget, att utforma en 

VSM över den aktuella processen. Något som Villarreal et al. (2016) tidigare beskrivit 

förenklar förståelsen genom att visualisera flödet. Studien avsåg att undersöka hanteringen av 

aviseringsgods på studieobjektets terminal i Stockholm, denna process delades upp i 

delprocesser för att enklare få förståelse för alla led och för att få en tydlig analys av 

processen. Alla figurer är utformade utifrån det författarna iakttog samt den information de 

fick fram under observationerna. Det första steget, det vill säga VSM, redovisas med hjälp av 

figurer i respektive avsnitt. Det andra steget i den anpassade metoden är att identifiera de sju 

slöserier som ingår i SWF av Sternberg et al. (2013). Även detta steg redovisas i respektive 

avsnitt och för att öka förståelsen för när var och ett av slöserierna sker finns de med i 

respektive figur.  

4.2.1				OBSERVATION	1	–	VÄRDEFLÖDE	LOSSNING		

För att förståelsen ska bli så hög som möjligt delades den undersökta processen upp i 

delprocesser. Den första delprocessen, lossning av godset, berör när godset ankommer till 

terminalen, lossas och sedan förflyttas till rätt linjeplats. Denna studie har avgränsats till det 

gods som ska aviseras, då aviseringsprocessen skiljer sig från den hantering som vanligt gods 

utstår. Aviseringsgodset tas ur den vanliga produktionen för att förflyttas till en specifik plats, 

avsedd för aviseringsgods. Ansvarig för denna process är R1, arbetsledare för ankommande 

gods. Oskarsson et al. (2006) beskriver att allt gods hanteras olika och sättet att arbeta med 

godset anpassas beroende på vad för gods det är, i det här fallet aviseringsgods. Författarna 

menar på att regelbundna kontroller av godset bör ske för att undvika misstag och avvikelser. 
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”Skall den aviseras, då slår vi stopp, då tar man den ur produktion och det är redan här det 

börjar bli omodernt.”  

– R6.  

R1 beskriver att det finns tre scenarier då godset tas ur den vanliga produktionen på 

terminalen och hanteras i ett eget aviseringsflöde. Antingen är det en kundbegärd avisering 

vilket innebär att avsändaren valt att boka en avisering som en tilläggstjänst. Avsändaren 

önskar då att mottagaren blir kontaktad innan leveransen sker, för att försäkra sig om att 

någon kan ta emot godset. Det kan även vara då mottagaren är en privatperson, enligt 

företagets regelverk ska gods till privatpersoner alltid aviseras. Det tredje och sista scenariot 

är om chauffören väljer att en sändning ska aviseras, anledningen kan exempelvis vara att 

mottagaren är en byggarbetsplats utan tillgängligt telefonnummer eller ofullständig adress. 

Vidare berättar R1 att det blir två olika huvudspår där det skiljs på kundbegärd avisering, likt 

de två första scenarierna, eller produktionsbegärd avisering, likt det sista scenariot. Detta 

förutsätter att en viss ordning och struktur hålls för att uppdelningen ska göras rätt, vilket är 

något som Arnold et al. (2012) beskriver är mycket viktigt. 

Den första observationen genomfördes på lossningsprocessen av godset från en lastbil som 

lastats i Malmö och som sedan ankom till terminalen i Stockholm. Observationen gjordes på 

ett ekipage, bestående av bil och släp. Chauffören hade huvudansvar att lossa godset från 

lastbilen men det fanns även två terminalarbetare på plats för att stötta chauffören. En 

terminalarbetare hanterade fraktsedlarna vilket innebär att se till att varje fraktsedel kodas. 

Allt gods som ankommer till terminalen får en specifik kod baserat på vart godset ska 

distribueras. Detta har sedan betydelse för vilken linjeplats godset ska placeras på i 

terminalen. Det är under kodningen som specifika hanteringar uppmärksammas, exempelvis 

aviseringar och gods adresserat till privatpersoner. Den andra terminalarbetaren förflyttade 

godset från portens linjeplats till den linjeplats koden visade, till exempel är koden för det 

gods som ska distribueras till Sundbyberg, 2500, då ska godset förflyttas till linjeplats 2500.  

Aviseringsgodset får en egen specifik kod som inte är baserad på vilken geografisk plats 

godset ska distribueras till utan som enbart visar att godset ska aviseras. Detta innebär att 

godset inte ska köras till en linjeplats på terminalen utan ner till källaren, där aviseringsgodset 

lagras tills distribuering är möjlig. Dock mellanlandar godset på linjeplats 5000, i väntan på 

vidare förflyttning. Koden 5000, som avser aviseringsgods, är påhittad för att ge förståelse för 

hur det fungerar i praktiken och har ingen koppling till studieobjektet. Att en förflyttning av 
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aviseringsgodset sker ner till källaren beror på platsbrist på terminalen, då alla linjeplatser 

används till olika utlastningar dygnet runt. Den terminalarbetare som hanterar fraktsedlarna 

ansvarar även över att fästa rätt fraktsedel på rätt gods. Det är vid detta tillfälle som kontroll 

sker i form av att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln samt registrering av 

eventuella skador på godset.  

Figur 2 och 3 gäller generellt för allt gods som lossades från lastbilen, det vill säga både 

”vanligt” styckegods samt gods som sedan ska aviseras. 

 

Under tiden terminalarbetaren hämtar fraktsedlarna i kodningshytten, figur 2, börjar 

chauffören lossa godset från lastbilen och processen fortsätter enligt figur 3. 

	

Ett slöseri som upptäcktes i samband med lossningen är det som Sternberg et al. (2013) kallar 

för väntetider. Detta slöseri identifierades då godset flyttades från linjeplatsen vid porten till 

den linjeplats som koden angav. Då det råder platsbrist på hela terminalen har företaget valt 

att dra in plats från andra källor. ”Vägen” truckarna kör på som går längs med hela terminalen 

var dubbelfilig förr, dock valdes en fil bort för att istället utnyttja golvet till längre 

linjeplatser. Detta har dock inneburit att truckarna som möts på terminalen får vänta på 

varandra för att komma förbi då det inte går att mötas två truckar på bredden. Detta innebär 

att det totalt sett blir lång väntetid för truckarna. R4 uttryckte även problem med skador på 

godset på grund av den smala terminalvägen, då truckarna ibland slår i varandra. Ju mer 

Terminalarbetare 1 

lämnar alla 

fraktsedlar till 

kodningshytten. 

Lastbil 

ankommer till 

terminalen. 

Godset 

(fraktsedlarna) 

kodas, det gods som 

ska aviseras får en 

specifik kod, 5000. 

Terminalarbetare 

1 hämtar de 

kodade 

fraktsedlarna. 

Chauffören lämnar 

fraktsedlarna till 

terminalarbetare 1. 

Figur 2. Processkarta över värdeflödet, lossning av gods. 

Godset lossas löpande 

ut ur lastbilen med 

truck av chauffören och 

ställs på linjeplatsen 

vid porten. 

Terminalarbetare 2 kör 

löpande godset från portens 

linjeplats till den linjeplats 

koden anger.  

Terminalarbetare 1 

sorterar de kodade 

fraktsedlarna i högar 

beroende på kod. Till 

exempel en hög för 

aviseringsgods. 

Terminalarbetare 1 matchar 

varje fraktsedel med 

respektive gods, sätter sedeln 

på godset och kontrollerar att 

godset är helt och komplett. 

Figur 3. Fortsättning processkarta över värdeflödet, lossning av gods. 
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skador på gods, desto mer returer som i sin tur leder till fler transporter då det skadade godset 

först körs tillbaka till avsändaren och sedan måste nytt gods skickas. Därav blir detta lilla 

problem ett stort problem både ekonomiskt, i form av väntan, samt fler transporter.  

Figur 4 gäller enskilt för det gods som ska aviseras, aviseringsprocessen. När denna del av 

processen är klar, det vill säga då godset ligger på rätt linjeplats och väntar på vidare 

hantering avlutas själva lossningen. Beskrivningen av den fortsatta processen kommer i nästa 

avsnitt. 

	

	

	

	

	

	

	

Ytterligare ett slöseri som upptäcktes i samband med lossningen är vad Sternberg et al. (2013) 

kallar felaktiga processer. I vissa fall kunde terminalarbetaren inte flytta godset till den 

linjeplats som är avsedd för aviseringsgods, linjeplats 5000, då linjen var full med annat gods. 

Det kunde exempelvis vara aviseringsgods som stod på rätt plats men som terminalarbetarna 

inte hunnit flytta till källaren. Dock var det i vissa fall även gods som egentligen skulle stå på 

linjeplatsen bredvid, linjeplats 5001, som ibland ställdes fel. Under observationen iakttogs 

även att terminalarbetare var slarviga när de platsade godset på respektive linjeplats, detta på 

grund av tidsbrist. Dock medför denna hantering att godset tar upp mer plats än nödvändigt 

och att mindre gods får plats på linjeplatsen. Detta innebär att terminalarbetaren får köra fram 

och tillbaka för att hitta en annan lämplig plats att lämna godset på. Det skapar även problem 

när godset ska köras ner till källaren, då aviseringsgodset kan stå på närliggande linjeplatser 

Felaktig 

process 

Terminalarbetare 2 kör 

aviseringsgodset från 

linjeplatsen vid porten till 

rätt linjeplats enligt 

koden. 

Terminalarbetare 2 

kontrollerar utifrån koden 

vilket gods han 

hanterar/lastar på trucken. 

Terminalarbetare 2 

placerar godset och 

godset väntar sedan 

på nästa del i 

processen.  

Den linjeplats som är avsedd 

för aviseringsgods är kod 

5000, vilket kan vara på 

andra sidan av terminalen. 

Figur 4. Fortsättning processkarta över värdeflödet, lossning av gods.  

Väntetid
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och inte uppmärksammas av truckföraren. Detta i sin tur gör att andra linjeplatser avsett för 

gods med en annan kod inte får plats på sin linjeplats. I slutändan medför detta att godset som 

har rätt kod inte kan placeras på rätt linjeplats. En ond cirkel skapas i processen då 

småproblem hanteras genom snabba och tillfälliga lösningar istället för en hållbar lösning.  

4.2.2				OBSERVATION	2	–		VÄRDEFLÖDE	TERMINALHANTERING	

Delprocessen terminalhantering består dels av den fysiska hanteringen av godset på 

terminalen samt hanteringen av fraktsedlar som sker på den administrativa avdelningen. När 

den administrativa avdelningen hanterar fraktsedlarna sker den faktiska aviseringen. Både 

Lumsden (2006) och Jonsson & Mattson (2005) beskriver hur viktigt det är att rätt 

information finns tillgänglig för att hanteringen ska gå rätt till från start. 

Som beskrevs i ovanstående avsnitt står godset på linjeplats 5000 för väntan på att förflyttas 

ner till källaren. Beroende på hur hög belastningen av ankommande gods är kan det dock även 

uppstå platsbrist i källaren vilket innebär att allt gods inte kan förflyttas till källaren utan 

måste stå kvar på linjeplats 5000. Detta medför att terminalarbetarna skickar fraktsedlarna 

som tillhör det gods som står kvar på terminalen till den administrativa avdelningen när mer 

gods inte får plats i källaren. Det är en terminalarbetare som kör mellan linjeplats 5000 och 

källaren för att förflytta godset. Väl nere i källaren arbetar en handfull personer med att 

”platsa” godset som innebär att godset får en specifik placering på till exempel en hylla. 

Personalen i källaren registrerar godset samt hyllan med en handdosa och det är överföringen 

av denna information som gör att aviseringen startar i systemet. Detta system är fallföretagets 

huvudsystem, alla kontor och terminaler använder systemet vilket gör det enkelt att följa 

godset. För att underlätta vidare hantering markeras godset fraktsedel med hyllans nummer 

manuellt vilket gör att nästa medarbetare inte behöver gå in i systemet för att hitta godsets 

placering. Kontinuerligt under dagen skickas alla fraktsedlar till den administrativa 

avdelningen där nästa delprocess tar vid. 

Figur 5 beskriver hur den fysiska hanteringen av godset sker på terminalen, då godset flyttas 

från linjeplatsen uppe på terminalen ner till källaren. I källaren väntar godset på att den 

administrativa avdelningen ska kontakta kund för avisering, det vill säga komma överens med 

kund om vilken dag som godset ska levereras.  
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En onödig rörelse (Sternberg et al., 2013) identifierades i denna process vilket är det faktum 

att godset flyttas från linjeplats 5000 till källaren. Detta görs på grund av att det råder 

platsbrist men innebär egentligen bara att godset flyttas till källaren tillfälligt, när 

leveransdatum sedan är bestämt körs godset upp till utgående linjeplats igen. Hela processen i 

figur 5 görs alltså endast för att godset körs ner till källaren på grund av platsbrist. Dock kan 

inte allt aviseringsgods köras ner till källaren då det ibland även råder platsbrist i källaren, 

vilket beror på volymen aviseringsgods som ankommer åt gången. Detta medför att en del av 

godset som tidigare nämnt måste bli kvar på linjeplats 5000. Väntetid är ett slöseri som 

uppstår då godset lämnats i källaren i väntan på vidare hantering på den administrativa 

avdelningen. Godset väntar alltså på att distribueras då det krävs att information kompletteras, 

bland annat att kontakta kunden för leveransdatum. Om denna information varit tillgänglig 

hade aviseringsgodset kunnat distribueras direkt till kund och inte tas ur produktion som det i 

dagsläget gör. 

”Vi får ut lika mycket som vi får in ungefär, annars hade vi drunknat.”  

– R5. 

Den administrativa avdelningen, där bland annat R3 arbetar, hanterar godsets fraktsedlar. 

Fraktsedlarna ankommer till den administrativa avdelningen från både källaren och 

terminalen beroende på vart godset finns. Fraktsedlarna från källaren respektive terminalen 
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Figur 5. Processkarta över värdeflödet, den fysiska hanteringen av godset på terminal.  
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sorteras var för sig och de delas upp i två olika sorteringshögar. Respektive sorteringshög 

sorteras sedan till ytterligare två högar, en hög med fraktsedlar som är klara för avisering och 

en hög med fraktsedlar som behöver kompletteras med information som saknas (kan 

exempelvis vara telefonnummer eller ofullständig adress). De två högarna med fraktsedlar 

som kräver komplettering, från gods i terminalen och i källaren, måste alltså kompletteras 

med den saknade informationen. I praktiken innebär det att kundserviceavdelningen kontaktar 

avsändaren eller mottagaren för att begära korrekt information. De två högarna med 

fraktsedlar som inte behöver komplettering, gods som står både på terminalen och i källaren, 

är klara för avisering vilket innebär att fallföretagets kundserviceavdelning kontaktar 

mottagaren för att bestämma datum för distribuering. 

När kundserviceavdelningen kontaktat avsändaren samt mottagaren och fullständig 

information finns samt leveransdatum är bestämt skickas aviseringen tillbaka till den 

administrativa avdelningen. Den kompletterande informationen noteras och förmedlas vidare 

med fraktsedeln. 

Fraktsedlarna, vars gods står på terminalen, kodas om till rätt linjeplats baserat på 

leveransadress, och sorteras sedan till respektive åkeri som är uppdelade efter geografisk 

placering, norra, inre och södra Stockholm. Fraktsedlarna lämnas därefter till respektive åkeri 

på terminalen. R2, arbetsledare för avgående gods, ansvarar över godset som ska distribueras. 

Fraktsedlarna, vars gods är placerat i källaren, kodas om till rätt linjeplats och skickas sedan 

ner till källaren för att personalen ska få vetskap vilket gods som ska förflyttas upp till 

terminalen. Det avgående skiftet har ansvar över förflyttning av godset mellan källaren och 

rätt linjeplats på terminalen.  

Gods som ska aviseras har alltid en extra dags ledtid där terminalhantering ingår. R1, R2, R3, 

och R4 beskriver att det är svårt att beräkna en genomsnittlig tid för en avisering att genomgå 

processen, då mycket beror på när kundkontakten sker. Enligt R6 är det endast 40 - 50 procent 

av det aviseringsgods som kommer in på natten som går ut nästkommande dag, resterande 

distribueras den kommande veckan.  

Figur 6 beskriver processen för de fraktsedlar som kommer från källaren och figur 7 beskriver 

processen för de fraktsedlar som kommer direkt från terminalen. De fraktsedlar som kräver 

komplettering, saknar tillräcklig information för att godset ska kunna levereras. Den 

administrativa avdelningen informerar företagets kundservice, som sedan kontaktar antingen 
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kund eller avsändare för att komplettera med den information som krävs. Det är även 

kundserviceavdelningen som kontaktar kund och kommer överens om leveransdatum då 

fraktsedlarna ligger i väntan, enligt figur 6 och figur 7. 

 

 

 

 

 

	

Att hanteringen av fraktsedlarna genomförs i två separata processer är för att det ska vara 

lättare att hålla isär. Det gods som står på terminalen finns sorterat på ett ställe och det gods 

som finns i källaren finns på ett annat ställe. Hanteringen av fraktsedlarna identifierar samma 

typ av slöseri i processen för både gods som finns i källaren och på terminalen. Dessa 

slöserier kan kopplas till det som Sternberg et al. (2013) kallar resursutnyttjande och 

överproduktion. Både resursutnyttjande samt överproduktion sker vid samma tidpunkt i båda 

processerna som visas enligt figur 6 och figur 7.  

Resursutnyttjande kan innebära att fallföretaget inte fått tillräcklig information om godset för 

att planera de resurser som behövs för att distribuera till kund. Det kan exempelvis vara om 

godset kräver kran eller truck för att lossas från lastbilen hos kund och därför behöver 

distributionen kompletteras med detta. Om denna information inte finns med från början och 

Slöseri 6 

Figur 6. Processkarta över värdeflödet, aviseringshantering på den administrativa avdelningen.  
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godset skickas ut utan exempelvis en kranbil kan inte godset lossas, utan godset körs tillbaka 

för att distribueras dagen efter med korrekt lastbil. Därav är denna information av stor vikt då 

felberäkningarna kan leda till fler transporter. 

 

 

 

 

 

 

Slöseriet överproduktion kan innebära att den administrativa avdelningen kontaktar 

kundserviceavdelningen som sedan kontaktar kund för att komplettera information. Detta 

borde kunna förebyggas så att korrekt information finns från början, vilket i sin tur kan 

förkorta ledtiden och lagerhållningstiden. Detta kan även göra att fallföretaget sparar in på 

resurser i form av personal på deras kundserviceavdelning, då inte arbetsbelastningen blir lika 

hög. På samma sätt som hanteringen sker för de fraktsedlar som kommer från källaren 

hanteras också de fraktsedlar som kommer direkt från terminalen. Efter att fraktsedlarna 

sorterats, enligt figur 7, väntar de på att kundserviceavdelningen kontaktar kund för 

leveransdatum. 

Figur 7. Processkarta över värdeflödet, aviseringshantering på den administrativa avdelningen.  
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4.2.3				OBSERVATION	3	–	VÄRDEFLÖDE	LASTNING	

Den sista delprocessen är lastning. Denna startar då godset står på rätt linjeplats, beroende på 

vilken geografisk plats godset ska distribueras till. Ansvarig för detta skift är R4, gruppledare 

för lastning. R4 sorterar fraktsedlarna i respektive område inom norra, inre och södra 

Stockholm. Exempel på områden i norra Stockholm är Upplands Väsby och Sollentuna. 

Chauffören till respektive område ansvarar över fraktsedlarna och lastar det gods som ska till 

respektive område. Chauffören har det huvudsakliga ansvaret över lastningen av sin egen 

lastbil, dock finns det terminalarbetare tillgängliga för att exempelvis hjälpa till att hitta 

godset. De första lastbilarna lastas tidigt på morgonen och de sista lastbilarna lastas tidig 

eftermiddag.  

Den sista observationen skedde på en distributionslastbil som skulle distribuera gods till södra 

Stockholm och är den sista etappen av aviseringsprocessen som figuren nedan visar (figur 8). 

Då är allt gods tillbaka i samma process, det vill säga allt ”vanligt” gods och aviseringsgodset 

hanteras tillsammans. Den ansvariga personalen på ett område hanterar fraktsedlarna och 

lägger upp en ruttplanering för chaufförerna där ungefärlig godsmängd tilldelas varje lastbil.  

 

Gällande lastningen finns då två alternativ. Alternativ ett är en förlastning som börjat införas 

på vissa delar i Stockholmsområdet, detta för att se om konceptet fungerar. Förlastningen har 

som syfte att underlätta för både terminalen och chaufförerna. Konceptet går ut på att tidigt på 

morgonen lasta utvalda områden för att skapa utrymme på linjeplatserna och underlätta för de 

chaufförer som senare själv lastar sin lastbil. Precis som Bergman & Klefsjö (2012) beskriver 

så krävs det smarta lösningar för att lyckas med effektiviseringsarbetet. Förlastningen är en 
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Figur 8. Processkarta över värdeflödet, lastning av gods.  
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sådan, där restiderna minskar och lastkapaciteten utnyttjas maximalt. Alternativ två är när 

chauffören som ska leverera godset själv lastar sin lastbil i den ordning som godset ska 

levereras. Chaufförerna kör mestadels i samma område vilket underlättar, då de mer effektivt 

kan lasta därefter. Om en förlastning skett tidigare underlättar detta för chauffören att hitta det 

gods han ska lasta och leverera.  

Även om företaget inte säger sig arbeta med lean, kan lean kopplas till förlastningen enligt 

Modig & Åhlström (2013) som menar på att förlastningen effektiviserar hela flödets gång. 

Genom förlastningen underlättas arbetet för alla. Linjeplatserna kan användas mer effektivt 

med mer gods och då lastning sker under hela dagen kan mer gods lastas snabbare. I de 

utvalda områdena som förlastningen sker fungerar det bra och det är något som kommer 

införas på hela terminalen. Det krävs extra resurser, men med ett effektivt och gynnsamt 

koncept ges den extra arbetskraften tillbaka när en del av personalen kan fokusera på annat 

arbete.  

Sternberg et al. (2013) beskriver bland annat väntetider och resursutnyttjande och genom att 

förlasta kan väntetiden minska, som i tidigare avsnitt beskrivs att truckarna står i kö för att 

transportera gods mellan linjeplatserna. Resursutnyttjande är ett slöseri som ofta är enkelt att 

identifiera och genom förlastningen så kan resurserna verkligen utnyttjas på terminalen, både 

vad gäller personal och yta. Dessa slöserier kan då elimineras. 

När godset lastats klart är hanteringen på terminalen avklarad och chauffören börjar 

processens absolut sista del, att leverera godset. För att leveranserna ska se så smidigt som 

möjligt, bör lastbilen lastas utifrån var godset ska levereras. Detta medför mindre körsträckor 

och mindre utsläpp. 

4.3				INTERVJUER	

Respektive respondent representerar en viktig del i processen som dagligen genomförs. 

Genom att täcka alla delar i aviseringsprocessen speglas värdeflödet och skapar en förståelse 

för utomstående. Då varje respondent har kunskap om hela processen, anpassades frågorna till 

den mån att både generell och detaljerad information skulle kunna ges till svar. Att genom 

respondenterna få synvinklar som annars varit svåra att se, ökar möjligheterna att klargöra och 

identifiera möjliga slöserier.  
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4.3.1				KUNDENS	ROLL	I	AVISERINGSPROCESSEN	

Definitionen av vem kunden är beror på vem man frågar i processen, då både avsändaren och 

mottagaren kan anses vara kunden. Ur perspektivet där kunden är avsändaren beskriver R6 att 

det är otroligt viktigt att kunden gör rätt även om så inte alltid är fallet. Kunden som 

avsändare, kan exempelvis missa att boka avisering vilket medför att godset inte kan levereras 

som planerat. Avsändaren kan även vid otympligt gods missa informera om att mottagaren 

inte har maskinella resurser på plats och att leveransen måste ske med exempelvis en kranbil. 

Detta medför att aviseringsprocessen tar längre tid, då både avsändaren och mottagaren måste 

bli kontaktade. R2 menar att kunden, avsändaren, alltid är i fokus och att avvikelser som sker 

kan undvikas om kraven på kunderna höjs. Dock menar R2 att processen i sig måste fungera 

innan krav på kunden, avsändaren, ställs men resonerar även kring att högre krav på kunderna 

generellt kan underlätta processen. Detta bekräftar även R5 genom att poängtera vikten av att 

kontaktuppgifter så som telefonnummer och mail-adress till både avsändare och mottagare 

finns tillgängliga. R3 vars syn på kunden är mottagaren, beskriver att godset kan fastna flera 

dagar i aviseringen om inget telefonnummer finns angivet. Det betyder att godset måste 

hanteras på terminalen tills kunden kontaktats.  

”Att få det här rätt-från-början tänket, för har vi inte det från början kommer vi aldrig kunna 

automatisera den grad vi vill heller. Så där får man kriga hårt. Men så ser ju den här 

processen ut.”  

– R6. 

R1 beskriver avisering som hög service för kunden, både avsändare och mottagare, då godset 

hanteras i en separat process men menar att servicen inte utförs tillräckligt bra och att 

avsändaren i detta fall kan hjälpa företaget att höja servicen. R1, R2 och R4 poängterade även 

att vissa avsändare kan skicka stora partier som inte ska levereras till mottagaren förrän flera 

veckor senare. De antar då att fallföretaget kan lagerföra godset tills dess att leverans till 

mottagaren önskas. Detta anses vara ett stort problem då fallföretaget dagligen hanterar 

mycket stora godsmängder. R1, R2 och R4 menar att det inte bör vara tillåtet att kunden, 

avsändaren, skickar dessa volymer förrän leverans till mottagaren faktiskt ska ske. R6 påpekar 

även att kommunikationen är otroligt viktig parterna emellan och genom hela processen. Vad 

alla respondenterna är överens om är att kunden, avsändare och mottagare, är viktigast i 

processen och därför bör det finnas ett starkare fokus på kunden i det dagliga arbetet.  



 

41 

Ett syfte med att avisera mottagaren innan leverans är att försäkra sig om att någon finns på 

plats och kan ta emot leveransen. Då aviseringsprocessen har många olika steg, påverkar 

minsta avvikelse hela förloppet. Vanligt förekommande är avvikelser i leveransinformationen, 

där avsändaren inte angivit tillräckligt med information för att en leverans ska kunna göras. 

Frekventa avvikelser är som tidigare nämnts att kontaktuppgifter till mottagaren saknas. Detta 

kan anses vara en liten detalj, men som aviseringsprocessen är helt beroende av, då tjänsten 

som exklusivt erbjuds kunderna främst handlar om att skapa en verbal överenskommelse. 

Både Lumsden (2012) och Jonsson & Mattson (2016) beskriver vikten av att 

informationssystemet fungerar och har stor betydelse för processen som helhet. Något som 

även Modig & Åhlström (2013) belyser med flödesenheter som här är information och bör 

vara ett perspektiv att sträva efter att utgå ifrån.  

Då aviseringsprocessen är en tilläggstjänst som kunden betalar extra för, vill självklart 

företaget i fråga utföra tjänsten på bästa möjliga sätt. Vad samtliga respondenter påpekar är att 

om korrekt information till mottagaren finns tillgänglig från början, kortas både led- och 

hanteringstiden för de avvikande godssändningarna. Det Sternberg et al., (2013) kallar 

överproduktion, resursutnyttjande och felaktiga processer är tre av sju olika slöserier som kan 

identifieras genom att inte tillräckligt med uppgifter anges. Kontakt- och 

leveransinformationen är ofta bristfällig och kan anses självklar och enkel att åtgärda, men 

den kan ibland ta fler dagar att få fram. Detta leder i sin tur till att leveransen blir försenad. 

Resursutnyttjande kan bland annat kopplas till vad för typ av gods det är. Om avsändaren 

missar att lägga till avisering vid skapandet av fraktsedlarna, blir processen försenad och 

mottagaren får vänta längre på sin leverans än beräknat. Om avsändaren missar att ange rätt 

kontaktuppgifter måste det kompletteras med rätt information, detta kan kopplas till 

överproduktion. Det betyder även att personalen som hanterar godset, gör det fler gånger än 

vad som ska behövas. Felaktiga processer är även ett slöseri som kunden kan påverka, genom 

att göra rätt från början när de startar processen.  

Genom att göra kunderna mer medvetna om vad små detaljer som kontaktuppgifter spelar för 

avgörande roll i flödet, kan ett större engagemang skapas och avvikelser undvikas. I det långa 

loppet minskar avvikelserna och processen effektiviseras, då onödig hantering slopas. 

Indatasystemen, som respondenterna själv ansåg vara en bidragande orsak till de höga 

volymerna i aviseringsprocessen, borde prioriteras och utvecklas enligt önskemål. Genom att 

ge kunderna färre valmöjligheter i startskedet av processen och istället göra fler fält 

obligatoriska, kan möjligtvis fler sådana avvikelser undvikas och processen effektiviseras. 
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Troligtvis noterar majoriteten inte ändringen, vilket gynnar både studieobjektet och 

mottagaren. Sådana enkla ändringar, som ofta är osynliga, kan alltså få stor inverkan på 

processen som helhet.   

4.3.2				SVÅRIGHETER	I	AVISERINGSPROCESSEN	

Att hantera 5000 pallar på en terminal som kan hantera cirka 3500 förstår alla är en utmaning 

i sig menar R2 men anser samtidigt att processen fungerar då majoriteten av godset levereras 

direkt. Det är ett väldigt komplicerat sätt att arbeta på berättar R2 vidare. Även R1 betonar att 

man inte får glömma bort att det mesta fungerar men att bristerna är lättare att synliggöra.  

”Det är ju så som en gammal mentor till mig brukade göra, han ritade alltid upp en stor ruta 

på en whiteboardtavla sen gjorde han en prick och sa: det är den pricken som ni jobbar med. 

Det andra funkar, glöm aldrig det. Och det ligger lite grann i det.”  

– R5. 

Aviseringsprocessen är idag väldigt tidskrävande för fallföretaget och terminalens kapacitet 

påverkar processen, som inte fungerar som önskat. I teorin är processen enkel med relativt få 

steg. Att identifiera svårigheter är enkelt, medan orsakerna och lösningarna är den stora 

utmaningen att hitta. Terminalens yta är en bidragande orsak till att aviseringsprocessen har 

många avvikelser och brister. Den begränsade ytan gör att oönskade hanteringsalternativ 

utförs istället för vad som anses vara ultimat, vilket kräver högre precision och noggrannhet i 

alla delar av processen. Som tidigare beskrivits används lokalens källare som placering för 

aviseringsgodset. Lösningen var från början provisorisk men är i dagsläget permanent. Dock 

blir en del volymer stående på den tillfälliga placeringen på terminalen avsedd för 

aviseringsgods, då plats- och tidsbrist förhindrar den tilltänkta hanteringen. Detta i sin tur 

leder till att annat gods får placeras i närheten av korrekt linjeplats. En process i sig som 

fortsätter då problemet med platsbristen inte går att lösa i dagsläget.  

”Man har kallat det lyxproblem ett tag men nu är det inte ett lyxproblem, utan nu är det bara 

ett problem.”  

– R5. 

Svårigheterna med aviseringsprocessen börjar när godset ankommer till terminalen, men 

anses egentligen börja när fraktsedlarna skapas om information saknas. Problemet upptäcks 

dock inte förrän godset hanteras på ankommande terminal. Aviseringsgodset ska identifieras 
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bland de totala volymerna och plockas ur produktion. Här syns avvikelserna väldigt tydligt 

och problemen med hanteringen är ett faktum. En del volymer som ska aviseras är inte 

korrekt bokade som aviseringar och kan då enkelt missas. R6 beskriver att det inte alltid är 

lätt att fånga upp allt gods som ska aviseras då hanteringen av fraktsedlar fortfarande görs 

förhand och att det dagligen rör sig om flera tusen fraktsedlar. Det sker dock stundtals att 

korrekta aviseringar slinker igenom med de vanliga volymerna och fortsätter i produktionen. 

Hade alla aviseringar varit som önskat, kompletta med all nödvändig information, hade 

processen varit lättare att förutse. Den mänskliga faktorn och bristfälliga system är två av 

några identifierade orsaker till avvikelserna. Detta är något som även Liker (2009) styrker och 

menar på att det inte är programmerade maskiner utan människor som sköter hanteringen, 

vilket gör att avvikelser förekommer. Det gör även mängden avvikelser svår att förutse och är 

något som får hanteras efterhand som de uppmärksammas. Med tanke på den volym som 

dagligen hanteras på terminalen är det förståeligt att avvikelser förekommer. Många steg 

utförs där godset och tillhörande fraktsedel inte är tillsammans, vilket lätt kan göra att 

exempelvis godset körs iväg utan fraktsedel eller att fraktsedeln försvinner under hanteringen. 

Denna hantering görs på terminalen och ligger till grund för hur resterande process med det 

administrativa arbetet fungerar. R3 som arbetar med fraktsedlarna dagligen beskriver att om 

fraktsedlarna lämnas till den administrativa avdelningen försent blir det fördröjningar längs 

hela flödet. Förseningar från terminalen leder till att det finns mindre tid för personalen på den 

administrativa avdelningen att hantera fraktsedlarna vilket kan leda till att de blir felsorterade. 

Det leder även till att aviseringen påbörjas senare och slutligen blir det personalen i källaren 

som får en ojämn fördelning av fraktsedlar under dagen.  

Att informations- och materialflöde påverkar varandra poängterar Singh & Sharma (2009) när 

de beskriver VSM, vilket även är något som tydligt framgår i aviseringsprocessen. Författarna 

betonar att det är viktigt att skapa en förståelse i processen genom att exempelvis visualisera 

och dokumentera värdeflöden. Genom de utförda observationerna har forskarna kunnat 

klargöra värdeflödet och då även konstaterat att ett samband mellan information och material 

måste finnas. R3 beskriver att arbetet på avdelningen med sortering och administrativ 

hantering försvåras och försenas när fraktsedlarna kommer in sent eller inte alls. Detta tyder 

på att en större förståelse i varje steg av processen måste finnas gällande vilka 

konsekvenserna blir när avvikelser sker. Små misstag kan i det långa loppet kosta mycket tid i 

processen. När fraktsedlarna kommer sent till den administrativa avdelningen betyder det 

även att personalen där har mindre tid att genomföra sin del i processen, som i slutändan gör 
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att känslan av att inte hinna med skapas. För att enkla steg i processen ska fungera krävs ett 

förstående för hela värdeflödet, vilket är något som fordras för att en effektivisering ska ske. 

Detta är även något som Eaton (2013) belyser med framtagningen av en anpassad VSM. 

Författaren anser att med en bättre inblick i de ineffektiva processerna kan en förståelse för 

varför ineffektiviteten finns ges och på så sätt förenkla förbättringsarbete. 

Då företaget är stort och globalt är huvudprocessen styrd och förutbestämd men kontoret i 

Stockholm äger underprocesserna och kan förbättra och utveckla dessa själv. Alla processer 

fungerar inte på samma sätt på alla terminaler utan måste anpassas då godsmängden varierar 

mycket beroende på var i landet terminalen är belägen. R2 belyser även att vissa processer 

tycks vara utvecklade för mindre flöde och anser att terminalen i Stockholm, som är en av 

företagets största, borde vara utgångspunkten.  

”Logistik inom transportbranschen, det känns som någon lyx som man inte har lust att hålla 

på med.”  

– R1. 

Terminallayouten (se figur 1) som nyligen förändrades ses som ett hinder i processen. 

Linjeplatserna används för olika lossningar och lastningar under hela dygnet vilket gör det 

svårt för personalen att ha kontroll. R2 och R4 menar på att processen skulle underlättas om 

aviseringarna stod kvar på linjeplats och inte förflyttades till aviseringskällaren. Generellt 

anser R2 att det svåra i processen är att hinna med. Alla led i kedjan tar väldigt lång tid och 

kräver mycket personal. Processen som den ser ut idag är väldigt kostsam och R1 anser att 

företaget är väldigt billiga med tanke på all hantering som görs. En prishöjning tror R1 skulle 

påverka företaget mycket av konkurrensskäl. 

När kontakten med kunderna sker är svår att beräkna då det kan skilja sig mycket från kund 

till kund. Detta gör att godset måste lagerhållas på terminalen och tar upp yta som behövs till 

nytt ankommande gods. Momentet är inget som det i dagsläget finns en lösning på, men 

terminalens begränsade kapacitet gör det till ett problem. Hanteringstiden ökar, likaså antalet 

hanteringar, något som även leder till att skadorna på godset ökar. Den nya terminallayouten 

har tvingat ut linjeplatserna så att mer gods får plats på linjeplatserna men har halverat 

bredden på ”vägen” där personalen och truckarna passerar. Vid höga volymer har risken för 

skador och kollisioner ökat markant. Onödiga rörelser och felaktiga processer som Sternberg 

et al. (2013) beskriver i SWF kan förknippas med aviseringsprocessen, där godset först körs 
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runt på terminalen, för att sedan placeras i källaren och slutligen köras upp på terminalen 

igen. Det är ett väldigt tydligt exempel på att det finns möjligheter till effektivisering i 

värdeflödet. Frågan är om det tillförs något värde vid den extra hanteringen. Svaret är 

självklart; det gör det inte. Det är istället en hög extra kostnad. Fler hanteringar och även 

personal krävs som en följd, vilket i slutändan visar på att resursutnyttjandet inte fungerar på 

rätt sätt. Om gods är bokat med avisering men inte fångas upp för att tas ur produktion blir det 

en avvikelse i processen, som i sin tur betyder dubbelt arbete. All hantering som inte utförs 

korrekt från början anses som en felaktig process, vilket leder till slöseri av resurser.  

” […] det är inte lätt när vi inte har systemen med oss.”  

– R5. 

Att indatakvaliteten inte är på samma nivå som respondenterna önskar, begränsar 

utvecklingen och effektiviseringen av fler steg i aviseringsprocessen. En önskan om mer 

utvecklade och anpassade system hade möjliggjort att en del av avvikelserna kunnat förutses 

och då kunnat hanteras i ett tidigare stadie innan de blir ett faktiskt problem. Aviseringen hade 

kunnat utvecklas till en ny nivå och resurserna kunnat maximeras och användas smart. Men i 

dagsläget tar alla steg lång tid och kräver mycket personal. R2 anser att processerna är 

anpassade för mindre flöden, vilket gör det svårhanterligt när godsmängden tenderar att öka. 

Processerna anses behöva utgå från de största flödena istället för att tas fram på de mindre 

terminalerna där volymerna är betydligt mindre. Då hade vissa processer kunnat slopas för de 

mindre flödena medan de stora flödena faktiskt passat processen. Företaget arbetar nu med 

många steg i processen som inte är värdeskapande för varken sig själv eller kunderna, vilket 

behöver ändras.  

4.3.3				FÖRBÄTTRINGSARBETE	

”I allt förändringsarbete, av den erfarenhet jag har, så när man får vara med och förändra, 

bara lite, är det bättre, man får ett bättre engagemang och motiverade medarbetare och att 

man trivs bättre på jobbet och det är större chans att lyckas, eftersom man utnyttjar alla 

kompetenser som behövs i ekvationen.”  

– R1. 

Alla respondenterna är eniga om att processen kan och behöver effektiviseras. Det finns 

många idéer och viljor men terminalens yta och företagets system begränsar 

förbättringsarbete. Många delar i processen innefattar manuell hantering och gör att arbetet 
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går långsammare. R5 och R6 beskriver att mindre manuell hantering och mer automatisering 

genom flödet kommer underlätta arbetet enormt. R1, R2 och R4 beskriver att det diskuteras 

mycket om lean och att arbeta med lean skulle underlätta i processerna. Samtidigt menar de 

att det inte finns tid och att det hela tiden kommer annat med högre prioritet emellan. Att 

viljan finns hos medarbetarna syns tydligt, dock krävs ett starkt ledarskap för att genomföra 

standarder som personalen enkelt kan följa. R1 beskriver att lean-tänket finns även om det 

inte kallas för just lean. Arbetsledningen diskuterar aktivt problemen de står inför och vad de 

bästa lösningarna är. R1 nämner även att det finns en avgränsad plats som används vid möten 

på terminalen, och att en anpassad lean-aktivitet där skulle underlätta arbetet och skapa bättre 

kontroll. Saurin et al. (2013) betonar värdet av ett redan existerande engagemang bland 

medarbetarna och menar på att förbättringarna inte sker automatiskt utan ett genomsyrande 

initiativ krävs i hela organisationen. Något som även Villarreal et al. (2016) belyser. Att 

utnyttja medarbetarna i fallföretagets vilja att förbättra och effektivisera gynnar alla parter. Då 

många medarbetare är bekanta med lean-filosofin bör utfallet av en implementering vara 

lyckad. 

”Min uppfattning är att standarder, alltså våra rutiner, det är liksom för närvarande den bäst 

kända metoden att utföra en aktivitet på.”  

– R6. 

Att få alla i processen att utföra arbetet på samma sätt och att standarder införs menar R5 

ligger till grund för det förbättringsarbete som önskas göras i verksamheten. Både R5 och R6 

har gått många utbildningar inom lean och önskar att det använde sig mer av lean. R5 

förklarar att det måste förklaras för personalen som jobbar med processerna hur det faktiskt 

ser ut och vad som måste göras. För att underlätta arbetet för personalen bör 

prioriteringsordningar tas fram så att personalen lättare vet vad som ska prioriteras vid 

avvikelser. På detta sätt vet alla vilken del som prioriteras bort och även vilken konsekvens 

det får, dels för egen del men även för de andra aktörerna. 

”Jag har krigat för att alla ska göra lika. För i min värld så är det så att man jobbar 

standardiserat, jag älskar lean.”  

– R6. 

Både R2 och R4 beskriver att förlastning av godset skulle vara en väldigt bra början på ett 

förbättringsarbete. Förlastning innebär att en terminalarbetare lastar godset på lastbilen innan 
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chauffören anländer för att utnyttja alla resurser och maximera lastkapaciteten. Detta medför 

att rutten är lastad och klar för leverans vid chaufförens ankomst. Det är något som idag testas 

lite, men respondenterna önskar att detta gjordes på alla åkerier då de idag bara är en del av 

åkerierna som förlastar. Om förlastning sker och godset direkt kommer ut till rätt plats 

förkortas ledtiden och hanteringen av godset går snabbare vilket i slutändan gör att kunderna 

inte behöver vänta. Detta anser R4 är bra service och ett steg mot effektivisering av hela 

processen. Lean-filosofin kan även kopplas till förlastningarna där både Bergman & Klefsjö 

(2012) och Modig & Ahlström (2013) beskriver lean som ett effektivt slöseriidentifierande 

verktyg och där förlastningen underlättar för hanteringen av resterande gods på terminalen.  

Genom att få rätt information från avsändaren direkt underlättas aviseringsarbetet, dock är det 

en åtgärd som inte görs automatiskt menar R5, utan det anses krävas bättre system. Ett system 

som kräver att korrekt kontaktuppgifter anges vid beställning av transport. Även om 

chaufförerna är erfarna anser R3 att alldeles för många aviseringar kommer till den 

administrativa avdelningen som inte borde göra det.  

Aviseringsprocessen står inför stora och svåra förbättringsbeslut. De inblandade i processen 

kämpar dagligen med att få processen att fungera utan för många avvikelser. Terminalens yta 

begränsar effektiviseringsmöjligheterna och hindar de önskade förbättringarna. Det anses vara 

studieobjektets största problem, men under ytan döljer sig en del andra problem. Samtliga 

respondenter i studien anser och önskar att mer standardiserade riktlinjer och åtgärder bör 

finnas och är något som redan nu med den begränsade ytan går att skapa. Arbetet utförs inte 

alltid på samma sätt, vilket tyder på att fler standarder bör införas som en del av 

förbättringsarbetet. Prioriteringsordningar kan arbetas fram som mall för hur avvikelserna ska 

hanteras, där det framgår vad som prioriteras först. Genom framtagningen kan personalen 

enkelt se vad som ska göras i olika avvikelsefall eller oförutsägbara situationer och på så sätt 

undvika onödig hantering. Detta skapar en trygghet för personalen, där alla utför samma 

åtgärder i samma ordningsföljd.  

Genom att kartlägga den aktuella statusen i verksamheten identifieras förbättringsmöjligheter 

som sedan ligger till grund för hur det framtida flödet hanteras. Styrkorna som kartlagts 

förädlas och svagheterna elimineras för att förbättra processen. VSM som Seth & Gupta 

(2005) beskriver, visualiserar flödet och ger företaget en klar bild över hela processen, även 

de områden som lätt glöms bort. På så sätt skapas en bild som är lätt att studera för alla och 

som synliggör slöserierna. Vissa steg i aviseringsprocessen är idag inte värdeskapande men 
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krävs för att processen ska fungera och väger på så sätt upp till de värdeskapande och 

elimineras därför inte. VSM är ett effektivt verktyg som är enkelt för företag att använda sig 

av för att identifiera slöserier.  

Fokus för fallföretaget är att hitta effektiviseringsmöjligheter som går att genomföra med 

utgångspunkt från idag. Genom att implementera en del verktyg som hjälper till att lägga 

fokus på vad som tillför värde i processen kan arbetet förenklas. Verktyg kan exempelvis vara 

lean eller en modell som identifierar slöserier. Företagets goda tanke om att implementera 

lean i det dagliga arbetet borde inte bara vara ett långsiktigt mål, utan istället bli något de 

strävar efter att genomföra. Lean är även ett verktyg som respondenterna är bekanta med, 

vissa mer än andra, och är något som önskas finnas i den dagliga verksamheten. Att 

medarbetarna har ett engagemang om att involveras i förbättringsarbete med hjälp av 

slöseriidentifierande verktyg är ett stort steg i rätt riktning.  

Nyckeln till framgång med hjälp av olika verktyg är att hela organisationen genomsyras av 

samma förbättringsfilosofi. Lean är ett bra exempel. Implementering av lean gör 

verksamheten mer hållbar och förenklar identifieringen av slöserierna, som ofta är svåra att 

hitta i den dagliga processen. Modig & Åhlström (2013) bekräftar att lean är ett effektivt 

verktyg och beskriver att ett helhetsperspektiv behöver skapas för att inte utgå från en persons 

synvinkel, utan ser till processens bästa, vilket i slutändan gynnar både kund och fallföretag. 

Respondenterna beskriver att det redan idag finns ett område avsett med whiteboardtavlor 

som är perfekt för lean-inspirerat arbete. Förändringar kan ta tid och behöver ibland mogna i 

verksamheten, vilket gör att även små steg mot förbättringar är bra. Att exempelvis aktivera 

whiteboardtavlorna så att de dagligen används kan göra väldigt stor skillnad i verksamheten. 

Självklart kommer tid behöva avsättas för detta, precis som allt i ett förbättringsarbete, men 

om det i slutändan visar inslag av förbättring är all tillsatt tid värd vad som idag bara anses 

som en kostnad.  Att skapa en strategi som är anpassad för aviseringsprocessen är vad som 

behövs, där personalen arbetar och strävar efter samma vision och där tydliga riktlinjer finns 

tillgängliga. 

Genom att värde skapas för kunden, skapas även ett värde för verksamheten. Ett ständigt 

sinne för lärande och anpassning tillhör förändringsfasen och behövs i förbättringsarbete. 

Effektiviseringar kräver ofta långsiktiga förändringar och kan vara svåra att förstå direkt, då 

de inte visar tecken på förändring förrän efter en tid. Det gäller för företaget att tro på 

förändringarna de bestämmer sig för att genomföra. Exempelvis kan företag återuppta arbetet 
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med sms-aviseringen, vilket är något både R5 och R6 belyser. Denna typ av avisering testades 

under en tid med hjälp av ett externt företag och gav positiva resultat. Dock har den 

förbättringsåtgärden prioriterats bort då det uppkom andra åtgärder som prioriterats. Båda 

respondenterna önskar att få igång och utveckla denna process då den underlättar 

aviseringsprocessen och frigör arbetskraft genom automatisering. R6 menar att redan när 

godset skickas från avsändaren finns vetskap att det är en kundbegärd sändning som är på väg 

och anser att detta borde utnyttjas mer genom den framtagna sms-aviseringen. Detta är ett 

scenario som inte är genomförbart just nu men något att sträva efter. Att vidareutveckla redan 

positiva förbättringar kan rekommenderas. Det krävs inte extrema system med program för 

stora belopp för att arbetet med aviseringsprocessen ska förbättras, utan att ta vid med arbetet 

med sms-avisering och utveckla detta vidare kan vara en början till att frigöra mycket 

resurser.  

Den omtalade modellen SWF (Sternberg et al., 2013), är en modell som fallföretaget kan dra 

stor nytta av. Den är anpassad för transportbranschen och genom sina steg kan många olika 

slöserier identifieras. Väntetider, onödiga rörelser och överproduktion är tre av sju som enkelt 

kan diskuteras. Väntetider är bland annat när godset inte är placerat på korrekt linjeplats och 

chauffören behöver leta efter godset som ska lastas ut. Detta ska inte behövas och leder till att 

leveransen av allt gods på lastbilen blir lidande. Onödiga rörelser, är som tidigare nämnt all 

förflyttning av aviseringsgodset som inte behövs göras. R1, R2 och R4 har alla ett 

drömscenario och det är att aviseringsgodset får stå kvar på korrekt linjeplats utan att 

förflyttas till källaren. Detta kräver dock en utbyggnad av terminalen eller ytterligare en 

terminal. Som tidigare nämnts är detta ett pågående projekt för framtiden och är ett 

effektiviseringsprojekt som kommer underlätta för hantering av allt gods på terminalen. För 

att kunna förbättra med de resurser och den kapacitet som finns idag bör den tänkta 

aviseringsprocessen kunna utföras utan den mängd avvikelser som idag finns. Med hjälp av 

tydliga standarder och prioriteringslistor kan förflyttningar och felhantering åtgärdas. 

Överproduktion är precis det som nämnts i tidigare avsnitt exempelvis kontaktuppgifter, en 

liten detalj som gör stor skillnad. Kan dessa betydelsefulla uppgifter krävas från skapandet av 

fraktsedlar är det väldigt sannolikt att avvikelserna minskar utan att andra åtgärder behöver 

göras. Genom att samtidigt utföra andra förbättringsåtgärder kommer det ske stora skillnader i 

verksamheten. Resurser behöver tillsättas, vilket bör prioriteras, då förbättringarna inte sker 

automatiskt.  
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”Minska befogenheterna för chaufförerna. Allt ska ut. Det är bara det som är bokat med 

avisering som ska in för avisering. Resten ska köras ut.”  

– R3. 

R3 menar att problemet gärna läggs på någon annan eller läggs åt sidan för dagen men 

sändningen försvinner inte utan blir morgondagens problem istället. Att ta itu med saker 

direkt och att hitta lösningar som fungerar är vad som efterfrågas. Lösningar som passar alla 

men framförallt gynnar kunderna. R3 som arbetar på den administrativa avdelningen anser att 

sorteringen måste effektiviseras, dock finns det få system som stödjer detta. Hanteringen av 

fraktsedlarna på den administrativa avdelningen sker än idag förhand och omfattar en 

heltidstjänst. 

”Förbättringsarbete är ju också en lyx att kunna jobba med, det krävs att man har tid till det 

och det är inget man kan prioritera när man ligger i det läget att man bara försöker överleva 

över dagen och i bästa fall även morgondagen. Man bara jagar massa annat, man släcker 

bränder men jag tycker det är jättetråkigt då det är förbättringsarbete som gör att man blir 

bättre och det gör att man får en tillfredsställelse i det man jobbar med men där är vi inte nu 

tyvärr.”  

– R1. 

4.3.4				UTMANINGAR	I	FRAMTIDEN		

Fallföretaget står inför svåra förbättringar och måste göra dessa ur en synvinkel som är för 

verksamhetens bästa. Den största utmaningen för företaget är ytan på terminalen, något som i 

nuläget är en väldigt öm punkt. Ytan är företagets största svaghet men effektivisering måste 

ändå ske. Att förlita sig på att en terminal till ska ges om ett par år löser inte dagens problem, 

som i aviseringsprocessen är ganska omfattande. Problemen kommer inte försvinna när 

företaget får tillgång till ytterligare en terminal, utan förbättringsarbete måste ske till dess och 

fortsätta efter. Att få möjligheten att flytta cirka 40 procent av volymerna kommer öppna upp 

för flera idéer. Det gäller för verksamheten att göra rätt från början med hur och när 

aviseringarna startar. Fallföretaget bör överväga att sträva efter att nya system ska tas fram 

och på så sätt kunna automatisera arbetet i processen och skapa smarta lösningar så att 

resurskapaciteten utnyttjas till max. R1 anser att det finns många bra idéer och att viljan att 

effektivisera finns bland medarbetarna. R1 menar att det ibland är väldigt svårt att hålla 

medarbetarna motiverade när det inte finns mycket utrymme för stora förändringar. Arnold et 
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al. (2012) menar på att om medarbetarnas idéer om förbättringar värdesätts ökar även 

kreativiteten i verksamheten.  

Indatasystemet kan förbättras, där kontaktuppgifter till både avsändaren och mottagaren så 

som telefonnummer, mail-adress och korrekt besöksadress, bör finnas tillgängliga. Något 

samtliga respondenter ett flertal gånger även poängterar. Denna information borde vara 

obligatorisk redan idag, med tanke på hur utvecklingen i samhället ter sig. Vid skapandet av 

fraktsedlarna bör de fälten där kontaktuppgifter finns göras obligatoriska, det vi säga att 

kunden inte ska kunna skapa fraktsedlar för en godssändning om inte tillräckligt med 

information ges. Denna åtgärd är inget som ska påverka företagets konkurrens på marknaden 

negativt, utan snarare mer positivt då fler lyckade leveranser kommer öka i det långa loppet.  

Företaget bör fundera på att implementera någon eller några av förslagen på 

förbättringsverktyg, lean, VSM eller SWF, för att kunna börja effektivisera processen. 

Utmaningen ligger i att motivera och engagera medarbetarna till att förbättringarna kommer 

visa resultat, vilket även Villarreal et al. (2016) poängterar är av stor vikt för att lyckas utföra 

effektiviseringar. En stor utmaning är även för företaget att avsätta resurser till 

förbättringsarbetet, vilket kommer behövas. I dagsläget anses det inte finnas tid enligt 

respondenterna, men det är något som måste prioriteras för att det ska skapas skillnader. 

Företaget bör fokusera på de förändringar som enkelt kan göra stora skillnader i processen 

och där de har möjlighet att avsätta resurser. Då det finns mycket slöserier i 

aviseringsprocessen är all förbättring användbar.  

4.4			OBSERVATIONER	–	SAMMANFATTNING	

Med hjälp av tre observationer av aviseringsprocessen har forskarna skapat sig en egen 

uppfattning om hur flödet ser ut. Den första observationen handlar om att lossa ankommande 

gods och fånga upp de sändningar som ska behandlas speciellt och tas ur produktion för en 

egen process vid sidan av. Det gods som ska aviseras förflyttas och mellanlandar på angiven 

aviseringsplats på terminal för vidare förflyttning ner i källaren. I nästa steg i 

aviseringsprocessen körs allt aviseringsgods ner i källaren och registreras i systemet och blir 

aviseringsklara. Fraktsedlarna förflyttas upp till den administrativa avdelningen där de 

hanteras under tiden som kundservice kontaktar kunden för leverans. När överenskommet 

leveransdatum bekräftats skrivs ett utlägg som fästs på tillhörande fraktsedel. Åkerierna får 
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fraktsedlarna på de sändningar som står på terminalen under kvällen. Respektive gods körs 

med hjälp av truck till tilldelad linjeplats där chauffören dagen efter lastar godset för leverans.  

De slöserier som identifierats i aviseringsprocessen är följande: 

- Väntetider: Slöseriet väntetider identifierades två gånger i processen. Dels då 

truckarna väntade på varandra för att köra fram och tillbaka på terminalen och dels då 

godset väntar på vidare hantering av den administrativa avdelningen. 

- Felaktiga processer: Felaktiga processer skedde då linjeplats 5000 var full så att 

ytterligare gods inte fick plats och istället fick flyttas till en annan plats på terminalen. 

- Onödiga rörelser: Onödig rörelse identifierades då godset kördes ner till källaren 

endast på grund av platsbrist uppe på terminalen. Trots detta fick inte allt 

aviseringsgods plats i källaren utan vid hög belastning lämnades aviseringsgods på 

terminalen ändå. 

- Resursutnyttjande: Slöseriet identifierades då fallföretaget inte fått tillräcklig 

information om godsets lossningskrav vilket i värsta fall kan leda till att chauffören 

försöker distribuera godset men misslyckas då exempelvis kran behövs och får därför 

köra tillbaka godset till terminalen.  

- Överproduktion: Detta slöseri identifierades dels då den administrativa avdelningen 

utförde två olika processer beroende på om godset låg på terminalen eller i källaren. 

Överproduktion kan även kopplas till att felaktig eller bristfällig information om kund 

finns, kan exempelvis vara korrekt adress eller telefonnummer. Detta innebär att i 

detta fall kundserviceavdelningen måste kontakta kund för att komplettera med 

information. 

4.5			INTERVJUER	–	SAMMANFATTNING		

Insamlingen av data i form av intervjuer gjordes med sex specifikt utvalda respondenter. 

Respektive respondent arbetar dagligen med ett steg i processen eller har på något sätt nära 

koppling till flödet. Genom att täcka hela processen med respondenter skapades en helhetssyn 

av processen. Aviseringsprocessen börjar redan när godset ankommer till terminal och 

plockas då ur produktionen för att hanteras separat. Samtliga respondenterna beskriver 

processen på likadant sätt. 

I intervjuerna framgick det av respondenterna att fem av sju slöserier finns att arbeta med, 

vilka är: väntetider, felaktiga processer, onödiga rörelser, resursutnyttjande och 
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överproduktion. Dessa slöserier iakttogs även under observationerna. Slöserierna är 

återkommande genom hela processen, där ett slöseri ofta leder till flera.  

Då företaget arbetar med förlastningar kan lean kopplas till förbättringsarbetet. Även om 

förlastningen inte definieras som ett lean-verktyg anses det göras utifrån lean-filosofin, där 

man effektiviserar utifrån vad som är bäst för verksamheten och det leder då till en mer 

effektiv process. Respondenterna är eniga om att nya förbättringsalternativ måste hittas för att 

processen inte ska påverkas mer och för att hanteringen ska göras lättare. 

  



 

54 

5					DISKUSSION	&	SLUTSATS	

I följande avsnitt redovisas först den avlutande diskussionen som innefattar en strategi för att 

eliminera de identifierade slöserierna. Avsnittet mynnar sedan ut i studiens slutsats samt 

studiens bidrag till forskningen. Slutligen ges en kritisk diskussion av det egna arbetet och 

avslutningsvis redovisas förslag till vidare forskning.  

5.1				AVSLUTANDE	DISKUSSION	-	STRATEGI	FÖR	ELIMINERING	AV	SLÖSERIER	

Som tidigare nämnts valdes ett anpassat tillvägagångssätt för att undersöka möjligheten att 

effektivisera transportprocessen med hjälp av lean. De två första stegen i den anpassade 

metoden innebar att först utforma en VSM på processen för att sedan med utgångspunkt i den 

identifiera slöserier utifrån SWF, av Sternberg et al. (2013). Det sista och tredje steget var att 

definiera en strategi för att effektivisera eller helst eliminera de identifierade slöserierna och 

denna strategi redovisas nedan.  

5.1.1				RESURSUTNYTTJANDE	

Ett slöseri som identifierades utifrån VSM var resursutnyttjande, vilket innebär att 

fallföretaget inte fått tillräckligt med information om godset för att planera de resurser som 

krävs för distribution. Denna information är ytterst viktig för att fallföretaget ska kunna 

planera distributionen. I värsta fall kan denna avsaknad av information leda till att chauffören 

kör ut godset och inte upptäcker detta problem förrän vid lossning hos kund. Detta leder till 

att chauffören inte kan lossa godset och måste köra tillbaka till terminalen för att istället 

försöka distribuera godset nästkommande dag. Konsekvenserna blir inte bara att kunden får 

sitt gods senare än överenskommet utan även att antalet transporter ökar. Därav är detta till 

synes lilla slöseri ett viktigt led i att effektivisera eller eliminera då det inte är 

kostnadseffektivt.  

För att eliminera slöseriet resursutnyttjande behöver fallföretaget vara säkra på att denna typ 

av information finns från början och att den administrativa avdelningen inte behöver kontakta 

avsändare eller mottagare för att komplettera informationen. Därav kan fallföretaget försöka 

ställa högre krav på främst avsändaren, då de har kunskap om godset för att avgöra om 

exempelvis kran behövs vid lossning. För att säkerställa att informationen finns tillgänglig 

från början ska avsändaren vid beställning av transport meddela sådan typ av information. En 

möjlighet skulle kunna vara att motivera avsändaren att fylla i nödvändig information, detta 
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genom att fallföretaget informerar sina kunder om vad konsekvenserna blir om informationen 

är ofullständig. Detta kan göra att avsändaren lägger mer tid på att meddela rätt information.  

5.1.2				ÖVERPRODUKTION	

Ett av de slöserier som identifierades utifrån VSM var överproduktion som är relativt likt 

föregående slöseri. Slöseriet överproduktion innebär att fallföretaget inte fått tillräckligt med 

information om mottagaren, exempelvis korrekt adress eller telefonnummer. Konsekvenserna 

om denna typ av information är felaktig kan vara att mottagaradressen är en ogiltig adress, 

vilket innebär att fallföretaget inte vet vart godset ska levereras. Då denna typ av information 

inte är fullständig behöver kundserviceavdelningen kontakta antingen avsändaren eller 

mottagaren för att komplettera informationen. Likt slöseriet ovan, resursutnyttjande, är denna 

information viktig för att fallföretaget ska kunna distribuera godset. Saknas information tas 

godset ur produktion för att kompletteras med den ofullständiga informationen. Detta skapar 

förseningar i distributionen och bidrar till terminalens platsbrist då gods inte kan levereras 

direkt när det ankommit till terminalen. Det är därför av stor vikt att fallföretaget arbetar för 

att effektivisera eller eliminera detta slöseri.  

För att eliminera överproduktion bör fallföretaget se till att korrekt information finns 

tillgängligt då beställning av transporten sker. För att få korrekt information krävs en 

förbättring av fallföretagets affärssystem där beställning av transport sker. Beställning av 

transport görs genom ett webbformulär där avsändaren fyller i den information som krävs, 

dock är inte den rutan för telefonnummer till mottagaren obligatorisk. Rutan för mottagarens 

telefonnummer bör därför automatiskt upplysa beställaren om att information saknas och på 

så sätt uppmärksamma om att fältet bör fyllas i. Information såsom mottagarens adress är 

obligatorisk, dock känner systemet inte av om det är en korrekt adress. Att se över ett 

affärssystem som integrerar till en känd databas för adresser är att rekommendera, så att det 

även här uppmärksammas med en notis att adressen är felaktig innan transporten beställs. Om 

affärssystemet kan hantera detta bör inte detta slöseri finnas kvar och leder därmed till att 

komplettering av information inte behöver göras, vilket i sin tur leder till att godset inte tas ur 

produktion utan kan distribueras direkt. Detta är ett oerhört stort slöseri som bör ses över.   

5.1.3				VÄNTETIDER	

Ett återkommande slöseri är väntetider av olika slag och har även identifierats i 

aviseringsprocessen. På terminalen skapas det väntetider då vägen där truckarna transporterar 
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gods på endast tillåter att en truck körs åt gången. Detta har lett till att köbildning skapas och 

är en reaktion på den förändring av terminallayouten (se figur 1) där transportvägen smalnats 

av. Den trånga ytan leder också till ökad risk för att godset skadas både vid förflyttning men 

även då truckarna ska ta sig fram bland godset. När godset står stilla på terminalen i väntan på 

kontakt med kunden skapas också väntetider. Den administrativa avdelningen lagrar 

fraktsedlarna i väntan på ett överenskommet leveransdatum. Godset lagerhålls då på 

terminalen, vilket tar upp plats på den redan ansträngda ytan. Fraktsedlarna behålls på den 

administrativa avdelningen och försvårar sorteringsarbetet.  

För att kunna eliminera detta slöseri krävs det förändringar tidigare i processen. Genom att 

påbörja aviseringsprocessen i tidigt skede, istället för då godset ankommer till terminalen, 

minskas succesivt godset som ska flyttas runt på terminalen och även antalet fraktsedlar som 

ska hanteras manuellt minskar. Detta kommer även leda till att färre skador sker på godset då 

antalet förflyttningar minskar. I längden innebär detta färre transporter då det skadade godset 

måste skickas tillbaka till avsändaren som sedan ska skicka nytt gods. Eliminering av 

väntetider är ett viktigt slöseri för fallföretaget att fokusera på.  

5.1.4				FELAKTIGA	PROCESSER	

Att det råder platsbrist på terminalen är något som framgått väldigt tydligt vid både 

observationerna och intervjuerna. Detta medför extra hanteringssteg i aviseringsprocessen. 

Exempelvis finns en specifik avsedd linjeplats, 5000, för gods som ska aviseras. 

Aviseringsgodset står som tidigare nämnts i väntan på linjeplats 5000 innan vidare 

förflyttning sker. Problemet är att personalen som är avsedd att förflytta godset från linjeplats 

5000 till aviseringskällaren inte alltid hinner förflytta godset vidare i samma takt som nytt 

gods placeras på linjeplatsen. Detta är något som medför att linjeplats 5000 blir full och 

aviseringsgodset placeras då på närliggande linjeplatser, exempelvis 5001. Detta medför i sin 

tur att linjeplats 5001 blir full vilket leder till att det gods som ska placeras på linjeplats 5001 

placeras på ytterligare en annan linjeplats i närheten. Det blir en kedjereaktion av 

felplaceringarna, som i värsta fall resulterar i att inget gods står på korrekt linjeplats. Något 

som även noterades under observationerna var att när personalen placerade gods på 

linjeplatserna lämnades stora avstånd mellan godset, vilket skapar mindre plats på 

linjeplatserna. Detta kan ha stor betydelse då platsbrist redan råder på terminalen.  

För att eliminera slöseriet behöver fallföretaget vara noggrannare vid platsning av gods på 

linjeplatserna då detta ofta sker slarvigt i brist på tid. Det största slöseriet är att 
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aviseringsgodsets linjeplats 5000 ofta blir full och då tenderar godset placeras på närliggande 

linjeplatser, vilket skapar oordning och förvirring. Detta slöseri kan effektiviseras genom att 

aviseringsprocessen börjar tidigare än vad den gör idag, det vill säga genom att en 

föravisering sker redan vi bokningen av transporten, vilket hade underlättat. Detta skulle leda 

till att trycket på linjeplatserna minskar och mer gods kan gå ut direkt för leverans.  

5.1.5				ONÖDIGA	RÖRELSER	

I processer som aviseringsprocessen där många olika hanteringssteg ingår förekommer ofta en 

del hantering som inte tillför något värde. I aviseringsprocessen identifierades hanteringen av 

godset från terminalen till källaren som en onödig rörelse. Anledningen till förflyttningen är 

platsbrist på terminalen, vilket även förekommer i källaren när volymerna är som störst. Detta 

medför att gods som ska aviseras ändå lämnas på terminalen, vilket även kan kvarlämnas på 

grund av att truckföraren som förflyttat allt gods mellan terminalen och källaren inte hinner 

med. Detta sistnämnda borde i en ansträngd process som aviseringsprocessen, inte godkännas, 

då flödet redan påverkas av den extra hantering som sker. 

Då en eliminering av detta led i processen i dagsläget inte är möjlig med tanke på terminalens 

yta, är en effektivisering att sträva efter. Genom att klargöra när mest aviseringsgods 

förflyttas under dygnet, kan man sätta in en extra truckförare som avlastar förflyttningen av 

aviseringsgodset. Extra resurser kommer att behöva tillsättas för att uppnå detta, dock bara 

under en viss period på dagen. Något som även kan hjälpa till att effektivisera denna del av 

processen är att starta aviseringsprocessen tidigare. Att exempelvis utveckla idén med 

utformning av sms-aviseringstjänsten som både R1 och R2 nämnde under intervjuerna. Detta 

kommer i längden göra att mindre gods körs ner till källaren, då mottagaren tidigt i processen 

kan kontaktats om leveransdag. Detta slöseri är en stor icke-värdeskapande del av processen 

som bör effektiviseras i bästa mån. 

5.2				SLUTSATS	

Syftet med denna studie var att undersöka hur transportprocesser kan effektiviseras genom att 

tillämpa lean. Då den tidigare forskningen är bristande gällande effektivisering av transporter 

ligger denna studie väl i tid och ny kunskap är ett måste för utvecklingen av kunskap kring 

området. För att besvara studiens syfte har följande två frågeställningar legat till grund och 

dessa kommer besvaras nedan: 
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- Ökar förståelsen av transportprocesser genom att utforma Value Stream Mapping 

(VSM)? 

- Kan transportprocesser effektiviseras med hjälp av lean-verktyget Seven Waste 

Framework (SWF)? 

Studien har funnit att Value Stream Mapping (VSM) är en effektiv metod för att förtydliga 

värdeflödet i transportprocesser. Genom utformandet av VSM har författarna fått en klarare 

bild av hur processen ser ut för att lättare kunna identifiera slöserier i processen. Därav anser 

författarna att VSM ökar förståelsen för transportprocesser. 

Studien har även funnit att SWF är ett bra verktyg för att effektivisera transportprocesser. 

Genom att identifiera dessa sju slöserier i aviseringsprocessen klargörs de brister som finns i 

processen och fallföretaget kan därefter arbeta för att effektivisera eller eliminera dessa.  

Författarna har även erfaret att kombinationen av VSM och SWF är oerhört framgångsrik. 

Genom att använda VSM som metod för att visualisera processen och sedan identifiera de 

eventuella sju slöserier som ingår SWF får forskaren dels god förståelse för hur processen 

fungerar i praktiken och lättare att upptäcka både värdeskapande samt icke-värdeskapande 

led.  

Den främsta lösningen fallföretaget borde fokusera på för att effektivisera aviseringsprocessen 

är att utveckla nya rutiner kring beställning av transport. På detta sätt kan de få den 

nödvändiga informationen de behöver i god tid, samt att aviseringen påbörjas tidigare. Detta 

kommer i sin tur leda till att flera av de identifierade slöserierna effektiviseras likt en 

kedjereaktion.  

5.3				FORSKNINGSBIDRAG	

Genom de slutsatser som framkommit har denna studie bidragit till kunskap kring hur VSM 

kan användas för att få ökad förståelse kring material- och informationsflödet i en 

transportprocess samt hur lean kan öka transporters effektivitet.  

5.4				KRITISK	DISKUSSION	

Genomgående i studien har konkreta beslut tagits av forskarna för att forma och begränsa 

studien så att syftet besvarats på bästa sätt. Detta kan ha medfört att några beslut varit till 

studiens fördel.  
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Fallföretaget har valt att vara anonyma i studien, något som inneburit en del utmaningar för 

forskarna med att formulera och beskriva studieobjektet så utförligt och relevant som möjligt 

utan att avslöja någon identitet. Anledningen är att fallföretaget är ett stort transportföretag 

som är verksamt globalt, vilket hade kunnat påverka företaget ur ett konkurrensperspektiv vid 

identifiering. Då studieobjektet begärt anonymitet benämns varken företagets eller 

respondenternas namn utan är neutrala genom att exempelvis tilltalas med ”respondenten”.  

Att både observationer och intervjuer utfördes på fallföretagets terminal bidrog till bredare 

information för forskarna. På grund av tidsbrist genomfördes ingen pilotintervju innan de 

riktiga intervjuerna som önskat, vilket hade stärkt kvalitén på intervjuerna. Under den första 

intervjun upptäcktes det att två frågor behövde byta plats, något som ändrades till de 

resterande intervjuerna, men som hade uppmärksammats om en pilotintervju genomförts 

(Denscombe, 2016). För att skapa en ännu bredare och djupare insyn i processen hade fler 

intervjuer önskats med exempelvis en eller två chaufförer för att få deras perspektiv på hur 

aviseringsprocessen fungerar. Även om deras del i processen är förhållandevis liten är den 

ändå betydelsefull och hade bidragit med ytterligare en synvinkel att analysera.  

Då en specifik process på terminalen valdes för studien, aviseringsprocessen, ansågs det mest 

relevant att göra ett icke-sannolikhetsurval för att få så hög trovärdighet som möjligt. 

Respondenterna handplockades medvetet ut för att representera alla delar i processen, då 

deras kunskap och dagliga arbete skulle bidra med relevant information till studien. Istället för 

att få en generell och allmän bild av hur processen ser ut och fungerar, var syftet att från 

början gå in på djupet och skapa en bredare förståelse för hur processen fungerar, vilket ett 

subjektivt urval gav möjlighet till. Det kan dock anses sakna transparens i urvalsprocessen 

och att det bidragit till ett snedvridet urval. Detta då forskarna och ledningen på företaget valt 

ut de mest representativa respondenterna för studien, baserat på kunskap och erfarenhet. Att 

en snedvridning skulle påverka studien var inget som påträffades förrän i efterhand och 

beaktas därför när studiens kvalitet bedöms (Denscombe, 2016).   

5.5				FÖRSLAG	TILL	VIDARE	FORSKNING	

Att kvalitetsförbättringar inom transporter förväntas är ingen nyhet, men att nå 

effektiviseringsmålen är fortfarande en utmaning. Under studiens gång har det 

uppmärksammats att ett stort engagemang för förbättring finns, men fler behöver engagera sig 

i att utveckla och undersöka förbättringsalternativen. Genom att implementera lean i 
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transportprocessen kan verksamheter enkelt identifiera slöserier, såsom kartläggningen av 

VSM och anpassning av SWF. Som både Sternberg et al. (2013) och Villarreal et al. (2016) 

upplyst om i sina studier att det behövs fler studier om lean och effektivisering i 

transportprocesser, något även forskarna till denna studie kan bekräfta. På grund av den 

begränsade tiden kunde inte forskarna fördjupa sig så mycket som önskat i hur slöserierna 

uppstår, vilket lämnar en öppen dörr för fortsatta studier. Ett intresse från forskarnas sida är 

att i framtiden få se hur olika processer kan anpassas efter olika branscher och att få se 

utvecklingen och implementeringen av lean i transportprocesser. Att få se om en 

implementering av lean-filosofin kan effektivisera olika processer och till vilken nytta det kan 

ha i längden.  
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BILAGOR	

BILAGA	1	–	INTERVJUGUIDER	

RESPONDENT	1,	2	&	4	–	ARBETSLEDARE	OCH	GRUPPLEDARE	

* Berätta om vem du är och din arbetsroll. 

* Beskriv hur ni hanterar godset som är kundbegärt.  
- Hur ser processen ut?  

* Finns det någon genomsnittlig tid för vad det tar för en sändning att gå igenom 
aviseringsprocessen? 

* Vilken roll har kunden för er i denna process? 

* Anser du att processen fungerar bra idag? 

* Har ni arbetat med Value Stream Mapping i era processer? 

* Arbetar ni med någon typ av förbättringsarbete idag? 
- Arbetar ni något med lean? Berätta i så fall. 

* Anser du att aviseringsprocessen är effektiviseringsbar, finns det 
utvecklingsmöjligheter? 

- Förklara.  

* Anser du att det finns svårigheter i processen?  
- Vad i så fall?  

* Skulle du vara öppen för en anpassad strategi för att effektivisera denna 
process?   

* Vad anser du är er största utmaning? 

  



 

 

RESPONDENT	3	–	MEDARBETARE	PÅ	DEN	ADMINISTRATIVA	AVDELNINGEN	

* Berätta om vem du är och din arbetsroll. 

* Hur hanteras fraktsedlarna från de att de kommer till er avdelning? 
- Beskriv aviseringsprocessen. 

* Finns det någon genomsnittlig tid för vad det tar för en sändning att gå igenom 
aviseringsprocessen? 

* Vilken roll har kunden för er i denna process? 

* Anser du att processen fungerar bra idag? 

* Anser du att denna process är effektiviseringsbar, finns det 
utvecklingsmöjligheter? 

- Förklara.  

* Anser du att det finns svårigheter i processen? 
- Vad i så fall? 

* Skulle du vara öppen för en anpassad strategi för att effektivisera denna 
process? 

* Vad anser du är er största utmaning? 

 
  



 

 

RESPONDENT	5	-	TERMINALCHEF	

* Berätta om vem du är och din arbetsroll. 

* Beskriv hur ni hanterar godset som är kundbegärt.  
- Hur ser processen ut?  

* Hur stort är det kundbegärda flödet i jämförelse med annat ankommande? 

* Finns det någon genomsnittlig tid för vad det tar för en sändning att gå igenom 
aviseringsprocessen?  

* Det finns många delprocesser i denna process, vilken del tror du är mest 
“sårbar” och mest ”stabil”?  

- Förklara. 

* Vilken roll har kunden för er i denna process? 

* Har ni arbetat med Value Stream Mapping i era processer? 

* Arbetar ni med någon typ av förbättringsarbete idag? 
- Arbetar ni något med lean idag? Berätta i så fall om det. 

* Hur styrda är ni i arbetssätt från högsta ledningen? 

* Finns det utrymme att genomföra egna förbättringsidéer? 

* Hur är engagemanget i företaget för förändringar generellt? 

* Hur är viljan att effektivisera denna process från ert håll? 

* Vad anser du är er största utmaning? 

  



 

 

RESPONDENT	6	-	PROCESSÄGARE	

* Berätta om vem du är och din arbetsroll. 

* Beskriv hur ni hanterar godset som är kundbegärt.  
- Hur ser processen ut? 

* Anser du att processen fungerar bra idag? 

* Vilken roll har kunden för er i denna process? 

* Har ni arbetat med Value Stream Mapping i era processer? 

* Arbetar ni med någon typ av förbättringsarbete idag? 
- Arbetar ni något med lean? Berätta i så fall. 

* Anser du att denna process är effektiviseringsbar, finns det 
utvecklingsmöjligheter? 

- Förklara.  

* Anser du att det finns svårigheter i processen?  
- Vad i så fall? 

* Skulle du vara öppen för en anpassad strategi för att effektivisera denna 
process? 

* Vad anser du är er största utmaning? 

 


