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FÖRORD 

Detta examensarbete har varit väldigt givande och lärorikt för författarna och det har bidragit 

till en fördjupad kunskap inom tredjepartslogistik. Författarna tycker det har varit intressant att 

arbeta med Bring och tackar för möjligheten att skriva examensarbete på företaget. 

Rapportens författare vill rikta ett stort tack till handledare på Bring och produktionsansvarig 

på Brings terminal i Jönköping som varit till stor hjälp i arbetet att samla in data för studien. 

Ett tack riktas även till terminalarbetarna i Jönköping som svarat på alla frågor och stått ut med 

observationer och tidsstudier. 

Ett stort tack riktas också till handledare på universitetet Maria Björklund och opponenter; 

Viktor Antonsson och Johanna Ek som kommit med konstruktiv feedback och hjälpt till i 

arbetet att förbättra rapporten. 

 

Karin Holmén & Alma Jonsson 

  



SAMMANFATTNING 

Denna rapport är en fallstudie på Bring som fokuserar på manuell hantering i terminal och hur 

den kan bli mer effektivt. Uppgiften utformades i samarbete med företaget. Bring har upplevt 

en ökad konkurrens på marknaden och strävar därför efter att effektivisera verksamheten för 

att kunna erbjuda lägre priser och kortare ledtider till kunderna. Syftet var att identifiera förslag 

på hur arbetet i terminalen i Jönköping kan effektiviseras på ett varaktigt sätt med avseende på 

kostnad och/eller ledtid utan negativ påverkan på Brings leveransservice samt urskilja de 

förslag med bäst potential. 

För att besvara syftet genomfördes litteraturstudier, empiriinsamling och analys. Analysen 

identifierade tio förbättringsförslag som sedan jämfördes med varandra för att identifiera de 

förslag som hade störst potential. Jämförelsen var baserad på förslagens varaktighet och 

möjliga besparingar. 

Två förbättringsförslag hade hög varaktighet och hög möjlig besparing och ansågs därför vara 

de förslag som hade störst potential. Dessa två innebär att skapa en standard för halvpallar och 

sluta svartplasta de färdigsorterade pallarna. Att skapa en standard för halvpallar tydliggör för 

terminalarbetare när halvpallar ska användas för att öka användningen av halvpallar och uppnå 

minskade fraktkostnader. Studien visar att en ändring från helpall till halvpall i genomsnitt ger 

en besparing på 417 kostnadsenheter per pall. Att sluta svartplasta färdigsorterade pallar 

innebär att de färdigsorterade pallarna från Kund 1 endast behöver skannas och köras till 

porten. Detta minskar hanteringen av pallar och kostnader för svartplast och ger en 

genomsnittlig besparing på 88 kostnadsenheter per pall. 

I studien togs även ställning till vilka förslag som har största potential av förslagen med hög 

varaktighet och låg möjlig besparing, och förslagen med låg varaktighet och hög möjlig 

besparing. I det här fallet ansågs förslagen med låg varaktiga och hög möjlig besparing ha större 

potential än de med hög varaktighet och låg möjlig besparing. Detta beror på att förslagen med 

låg varaktighet klassificerades på det viset eftersom de innebar förändringar hos kunden och 

den här studien visar inte hur villiga kunder är inför att genomföra förändringar. Om dessa 

förslag studeras djupare och det visar sig att kunderna är positiva till att genomföra 

förändringar, kan dessa förslag klassificeras med hög varaktighet och hög möjlig besparing och 

därför vara attraktiva för Bring. 

  



ABSTRACT 

This report is a case study at Bring which focus on the manual handling in the terminal and 

how it can be more effective. The task was designed in cooperation with the company. Bring 

has experienced an increase in competition in the market and therefore strives to make the 

operations more effective to be able to offer lower prices and shorter lead times to customers. 

The purpose was to identify proposals for how the work at the terminal in Jönköping can be 

more effective in terms of cost and/or lead time without adversely affecting Bring's delivery 

service as well as distinguish the proposals with greatest potential.  

To answer the purpose, literature studies, empirical gathering and analysis were conducted. 

The analysis identified ten improvement proposals that were then compared to each other to 

identify the proposals with the greatest potential. The comparison was based on the 

permanency of the proposal and its possible savings. 

Two improvement proposals had high permanency and high possible savings, and were 

therefore considered to be the proposals with the greatest potential. These two were to create a 

standard for half pallets and to quit cover the pre-sorted pallets with black plastic. Creating a 

standard for half pallets means clarifying for terminal workers when half pallets are used to 

increase the use of half pallets and achieve reduced shipping costs. The study shows that a 

change from full pallet to half pallet leads to a saving of 417 cost units per pallet on average. 

To quit cover the pre-sorted pallets with black plastic means that the pallets that arrives pre-

sorted from Kund 1 need only to be scanned and driven to gate. This reduces the handling of 

pallets and costs for black plastic and gives an average saving of 88 cost units per pallet. 

It is difficult to determine which proposals have the greatest potential of the proposals with 

high permanency and low possible savings, and the proposals with low permanency and high 

possible savings. In this case, the proposals with low permanency and high possible savings 

were considered to have greater potential than those with a high permanency and low possible 

savings. This was since these proposals had a low permanency because they involve changes 

in customers’ production and this study does not show how willing customers are to make 

changes. If these proposals are studied deeper and it turns out that customers are positively to 

changes, these proposals can be classified as high permanency and high possible savings and 

therefore be attractive to Bring. 
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1 INLEDNING 

I detta avsnitt presenteras inledningen till examensarbetet. Först presenteras bakgrunden där 

övergripande problem tas upp, som sedan leder fram till syftet. 

1.1 BAKGRUND 

Enligt Richards (2014) är de största utmaningarna för terminalverksamhet att minska kostnader 

och upprätthålla en hög leveransservice. Även korta ledtider är något som tas upp som en stor 

utmaning (Richards, 2014). Vis och Roodbergen (2008) tar upp att det idag finns en ständig 

press för företag att minska sina kostnader och minska tiden som godset förvaras på företaget. 

Enligt Bonini et al. (2015) har utvecklingen av e-handel medfört en volymökning av gods som 

levereras direkt till kunder. Bring är en logistikaktör som verkar på den nordiska marknaden 

inom tredjepartslogistik (Bring Norden AB, 2017). Inom Bring finns ett flöde som täcker in 

sändningar av vin från företag i Europa hem till privatkunder i Sverige.  

Tidigare har Bring varit relativt ensamma på marknaden för vinleveranserna men nu börjar 

konkurrenter ta marknadsandelar. Detta bidrar till att Bring vill effektivisera flödet för att på 

så vis både reducera ledtider och kostnader. Vinflödet följer inte Brings standardflöde eftersom 

hanteringen sker manuellt och i dagsläget har Bring inte någon bra överblick över hur flödet 

sker. För att kunna reducera ledtider och kostnader behöver Bring få en tydlig överblick över 

vinflödet och även förslag på hur detta kan förbättras för att på så vis nå konkurrensfördelar. 

(Kvalitet och kundupplevelse & Production, 2017)  

Vinet skickas av Brings kunder i Europa till Brings terminal i Jönköping. Där sorteras vinet 

och skickas ut till någon av Brings 28 distributionspunkter, även kallade dipar, runt om i 

Sverige. Från distributionspunkterna skickas godset sedan via rutter hem till konsumenten. 

Sorteringen av vinet i terminalen i Jönköping sker manuellt eftersom godset är ömtåligt och 

innehåller vätskor, vilket gör att det finns risk att förstöra sorteringsbandet. Att sorteringen 

måste skötas manuellt gör den tidskrävande vilket driver kostnader. En effektivisering av den 

manuella hanteringen skulle kunna minska Brings kostnader och på så sätt öka marginalerna. 

(Kvalitet och kundupplevelse & Production, 2017)  

Bring som företag har stort fokus på varaktighet. Det är viktig för dem att förändringar 

genomförs på ett hållbart sätt och följs upp för att säkerställa att nya riktlinjer efterföljs och 

önskade effekter uppnås. (Kvalitet och kundupplevelse & Production, 2017) Eftersom Bring 

verkar på en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att förändringar som genomförs medför 

kostnadsreduceringar. För att ett effektiviseringsförslag ska ha hög potential för Bring ska det 

ha både hög varaktighet och medföra en reducering av kostnaderna. På grund av sekretess 

kommer kostnader och tider presenteras i kostnadsenheter och tidsenheter. 

1.2 SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att identifiera förslag på hur arbetet i terminalen i Jönköping kan 

effektiviseras på ett varaktigt sätt med avseende på kostnad och/eller ledtid utan negativ 

påverkan på Brings leveransservice samt urskilja de förslag med bäst potential.  
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2 SITUATIONSBESKRIVNING 

I detta avsnitt presenteras företaget och dess omvärld. Först beskrivs hur företaget är uppbyggt 

och inom vilken del exjobbet kommer utföras. Därefter görs en kort presentation av 

vinleveranserna och hur dessa fungerar. Sedan presenteras terminalen i Jönköping som är det 

studerade systemet. Slutligen följer en kort beskrivning av Brings kunder och konkurrenter för 

att få en tydligare omvärldsbild. Informationen i detta avsnitt kommer från intervju med 

kvalitet & kundupplevelse specialist på den nordiska marknaden och production KAM, samt 

intervju med produktionsansvarig i terminalen i Jönköping.  

2.1 FÖRETAGSBESKRIVNING 

Bring är en del av Posten Norge sedan 15 år tillbaka. Hur organisationen kring Posten Norge 

är uppbyggd ses i Figur 1. Posten Norge består av Posten och Bring där Posten levererar brev 

och småpaket till brevlådor. Bring levererar också post i form av Bring Citymail. Bring delas i 

sin tur upp i Logistik Norden, Logistik Norge, Dialog och Logistik Danmark. Logistik Norge 

ansvarar för hela Norge och Logistik Norden opererar nordiskt men beroende på vilket 

affärsområde det rör kan Logistik Norden vara kravställare till Logistik Norge. 

Logistik Norden är uppdelat i fyra områden. Områdena är Consumer Delivery, Business 

Delivery, Bring Frigo och Bring Citymail. Business Delivery levererar från företag till företag. 

Consumer Delivery levererar från företag till privatperson. Vinleveranserna ligger under 

Consumer Delivery. Paket som skickas inom Consumer Delivery kan antingen skickas som 

hemleverans eller till ombud. Bring har även paketautomater på prov. Antingen så levererar 

företagen godset till Brings terminal eller så hämtar Bring godset på företagens lager. 

 

Figur 1 - Organisationsschema Posten Norge 
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2.2 VINLEVERANSER 

Bring har arbetat med vinleveranser sedan 2009. Flödet för vinleveranserna initieras av att 

konsumenten lägger en beställning via internet. Brings kunder, som är vindistributörer från 

Europa, står alltid för leveransen från kundens lager till Brings terminal i Jönköping. En av 

kunderna, Kund 1, skickar det gods som ska till Stockholm, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå 

och Luleå direkt till Stockholm. Resten av Kund 1s gods och de andra kundernas gods skickas 

till terminalen i Jönköping. Konsumenter beställer vin i e-butiker och sedan levererar Bring det 

till konsumentens dörr. Bring har två stora kunder och ett tiotal mindre för vinleveranserna, de 

stora är Kund 2 och Kund 1. Godset kan vara vin från vinklubbar där konsumenter 

prenumererar och får blandade lådor. Det är oftast inte billigare dock tycker många 

konsumenter att det är bekvämt och de får ett stort utbud. I och med att det blev lagligt att 

beställa vin i e-butiker och få det hemlevererat ökade konsumtionen något men det har 

stagnerat i dagsläget. 

Vinleveranserna är ett separat flöde under Consumer Delivery. Det beror på att det är ömtåligt 

och komplext eftersom det rör sig om glasflaskor och alkohol. Det är omöjligt att sortera 

paketen automatiskt eftersom det är stor risk att flaskorna skulle gå sönder och vätskan skulle 

förstöra sorteringsbandet. Sorteringen sker istället manuellt. När leveranserna kommer till 

Jönköping sorteras godset och skickas ut till dipar för leverans ut till konsument. Dipen är 

bestämd av konsumentens slutadressen. Från terminalen i Jönköping nås alla dipar på en dag, 

utom en del i norra Sverige som går via Stockholm för omlastning. Lastbilarna till diparna går 

en gång om dagen och har fasta avgångstider från Jönköping. 

När godset kommer till dipen får konsumenten en avisering via sms och får välja vilken tid 

leverans kan ske från en leveransmatris. Leverans måste alltid ske till konsumenten personligen 

och chauffören som kör ut paketen måste göra en social kontroll.  Det innebär att chauffören 

kontrollerar att konsumenten är över 20 år, ej påverkad samt att det inte föreligger misstanke 

om langning. Chaufförerna är utbildade för att göra kontrollerna och har rätt att neka 

konsumenten leverans och tar i så fall tillbaka godset till terminal. 

2.3 TERMINALEN I JÖNKÖPING 

Terminalen i Jönköping utgör det studerade systemet, Figur 2. Bring delar upp arbetet i 

terminalen i fem processer: lossning, sortering, stängning, plastning samt utkörning. Nedan 

följer en kortare beskrivning av resurserna och flödet i terminalen för att ge en övergripande 

bild. 
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Figur 2 - Flödesbeskrivning med studerat system markerat 

2.3.1 RESURSER 

Terminalen i Jönköping är uppdelad i två delar, norra och södra hallen. I norra hallen arbetar 

totalt 24 personer, det är där vinleveranserna kommer in, lastas av och sorteras. I södra hallen 

arbetar 39 personer. Det är i södra hallen som pallarna med vin lastas på lastbilarna för leverans 

ut till dipar. Totalt är 14 anställda via bemanningsföretag och resten är anställda direkt av Bring. 

Det är endast ett fåtal av de anställda som arbetar med vinflödet. Vilka de är bestäms beroende 

på vilka andra arbetsuppgifter som ska utföras den dagen. Utöver personal används resurser så 

som truckar, bärbara avläsare, lastbärare och yta i terminalen. I denna rapport definieras 

resurser som sådant som kostar pengar, så som personal, truckar, lokal med mera. Tid i sig 

kostar inget och klassas därför ej som en resurs. Dessutom anses tid vara en så pass viktig del 

för Bring att den kommer undersökas individuellt i denna rapport. 

2.3.2 FLÖDET 

Varje månad kommer det in ungefär 30 inleveranser med vin till terminalen i Jönköping. Totalt 

tar Bring i Jönköping och Stockholm emot cirka 200 000 kollin per år. Ett kolli är ett paket 

men storlek och vikt kan variera. Nedan beskrivs de olika stegen som gås igenom från att godset 

lastas av i terminalen till att det lastas på lastbilen som kör det ut till diparna. Bring har tidigare 

gjort en undersökning med tidtagning för varje aktivitet men det behöver göras en ny studie 

eftersom aktiviteterna har förändrats.  

2.3.2.1 LOSSNING 

Hanteringen i terminalen i Jönköping börjar när lastbilen ankommer till norra hallen och blir 

tilldelad en port. Under tiden som chauffören backar in uppstår det väntetid för Brings personal. 

Personalen i Jönköping lastar av godset och placerar pallarna på en ledig yta. Samtidigt gör de 

en snabb ankomstkontroll av godset där de kontrollerar att pallantalet stämmer och att inget 
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gods verkar skadat. Om allt stämmer bekräftar personalen att de tagit emot godset genom en 

signatur till lastbilschauffören. 

Hur ofta leveranser kommer beror på vilken kund det är. Kund 2 skickar två leveranser i 

veckan, en ankommer söndag kväll och den andra onsdag. Godset som ankommer på söndagen 

ska komma senast 18.00, då sorteras allt vin och det som ska till prioriterade orter, Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Umeå och Luleå, skickas samma dag. Godset som ankommer på onsdagen 

ska ankomma senast 14.00 för att skickas ut samma dag. Kund 1 skickar ungefär tre leveranser 

varje vecka, de skickar en avisering om hur många pallar och kollin som kommer med varje 

sändning. De aviserar dock inte om vilken dag sändningen ska komma. Enligt avtalet med 

Kund 1 ska Bring skicka iväg godset samma kväll om leveransen inkommer till Jönköping 

innan 11.00. De mindre kunderna skickar gods oregelbundet och för dessa finns olika avtal om 

hur sent godset får komma in för att Bring ska hinna skicka iväg det samma dag. Normalt 

aviserar de mindre kunderna inte, en del meddelar att det kommer skickas gods snart men utan 

exakta dagar. En del pallar skickas direkt till Stockholm. Det händer att dessa pallar inte står 

längst in i lastbilen och därför behöver de lastas av och sedan lastas på lastbilen igen vilket är 

tidskrävande.  

2.3.2.2 SORTERING 

Kund 1 gör en del sortering innan godset kommer till Jönköping. Om Kund 1 har tillräckligt 

med gods till en ort skickar de godset på sorterade pallar. Om det är gods till en ort som inte 

kommer i tillräckligt stora volymer för att motivera att lägga det på en egen pall skickas godset 

blandat på pallar. De osorterade pallarna står för ungefär 20-30% av Kund 1s inleveranser. De 

osorterade pallar sorteras beroende på vilken av Brings dipar godset ska till. 

Sorteringen sker manuellt eftersom flaskorna är ömtåliga och sorteringsbandet kan gå sönder 

om det kommer i kontakt med vätskor. Sorteringen går till så att 28 pallar, en för varje dip, 

placeras i ett U. På varje pall ligger en lapp som visar vilken dip pallen ska till, pallarna är 

placerade i bokstavsordning efter diparna. De osorterade pallarna körs sedan in i mitten av U:et. 

Alla kollin skannas med en bärbar avläsare, PDA, och ankomstrapporteras då in i Happy Flow. 

Därefter ställs alla kollin på rätt pall, detta sker helt manuellt och innebär en del tunga lyft för 

personalen. Sorteringen sker på två olika platser beroende på vilken veckodag det är eftersom 

ytan används till andra delar av verksamheten. 

2.3.2.3 STÄNGNING 

Alla kollin sorteras ut på helpallar under sorteringen. Därefter avgör plockarna om det krävs 

en helpall för varje ort. Om det inte krävs en helpall hämtas halvpallar och kollin lastas om för 

att på så vis halvera fraktkostnaden. Bring ändrar från helpall till halvpall om det är färre än 12 

kolli som ska till dipen. 
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2.3.2.4 PLASTNING 

När pallarna är sorterade körs de till plastmaskinen och plastas in med svartplast. Anledningen 

till att vinet emballeras med svartplast är att det är känsligt gods som är stöldbegärligt. Annat 

gods emballeras med billigare transparent plast. När pallarna är plastade märks de med nummer 

efter vilken dip de ska till och ställs på en avlastningsyta.  

2.3.2.5 UTKÖRNING 

Från avlastningsytan där pallarna ställs efter plastning körs de till rätt port i södra hallen där de 

sedan lastas och körs till diparna. Flytten av pallar från norra hallen till södra hallen görs när 

tid finns och personalen ska passa på att ta med sig en pall när de ändå kör emellan med en tom 

truck. 

2.4 KUNDER 

I dagsläget har Bring 14 kunder som använder sig av Bring som distributör av vin. Storleken 

på kunderna varierar kraftigt. Bring har två stora kunder Kund 1 och Kund 2. Kund 1 levererade 

cirka 130 000 kolli under 2016 som var jämt fördelat under året. Kund 2 levererade cirka 23 

000 kolli under 2016 och även där var det jämt fördelat under året. Kund 2 levererar två gånger 

i veckan, söndagar och onsdagar, och Kund 1 levererar mellan två och tre gånger i veckan dock 

är det oregelbundet när dessa leveranser kommer in. 

Bring har även medelstora kunder som levererar mellan 1 000 och 10 000 kolli per år samt små 

kunder som levererar under 1 000 kolli per år. Frekvensen för dessa leveranser varierar från ett 

antal gånger per år till någon gång i veckan. Även Kund 3 är en kund till Bring och därifrån 

kommer det dagliga leveranser. 

Det finns olika prismodeller som Bring använder sig av när de prissätter frakter. Bring använder 

sig oftast av en modell där de prissätter utifrån två parametrar. Parametrarna är antal kolli samt 

vilken zon kollit levereras till. Zonerna baseras utifrån var volymen finns samt var 

konsumenterna bor. Exempelvis skiljer sig priserna åt om konsumenten bor i Stockholm eller 

i Pajala. 

Bring levererar vin till hela Sverige. Mellan 40 % och 50 % av volymen levereras inom 

Stockholm, Göteborg och Malmös distributionsnät. Ungefär 10 - 15 % levereras till Norrland. 

Till Norrland räknas allt från Gävle och uppåt. Resterande volym levereras till övriga Sverige. 

2.5 KONKURRENTER 

Bring har varit ensamma på marknaden under en längre tid. Det beror på att deras stora 

konkurrenter så som Konkurrent 1 och Konkurrent 2 inte vill få in produkter som avviker, 

vilket vinleveranserna gör eftersom det måste skötas manuellt. Dock har det kommit några 

konkurrenter som tagit marknadsandelar från Bring under den senaste tiden.  

En av de största konkurrenterna för vinleveranserna är Konkurrent 3. Konkurrent 3 är ett 

mindre företag som har en verksamhet som liknar Brings verksamhet för några år sedan. De 
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har tagit marknadsandelar både på grund av pris och ledtid. I vissa fall har Best kunnat 

producera snabbare än Bring. 

Brings kund Kund 2 har till viss del bytt till Konkurrent 3 istället för att ha alla sina 

vinleveranser hos Bring vilket var fallet tidigare. Bring tror att anledningen till att Kund 2 

delvis har bytt till Best är på grund av ledtider och priser. Det kan även bero på att Kund 2 vill 

använda sig av flera transportbolag för att minska risker eftersom det innebär att de har flera 

alternativ om det skulle uppstå problem.   
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt presenteras först en grundläggande beskrivning av begreppet logistik. För att 

kunna identifiera flödet i terminalen beskrivs olika logistikaktiviteter. Eftersom studien utförs 

på en terminal har litteratur angående terminaler undersökts. Referensramen består även av 

teorier kring nulägeskartläggning och hur logistikeffektiviseringar kan genomföras. 

Logistikkostnader och leveransservice gås igenom för att kunna utvärdera 

effektiviseringsförslagen. 

3.1 LOGISTIK 

I detta avsnitt kommer en definition av logistik tas fram samt grundläggande teori kring 

tredjepartslogistik. Teorierna är grundläggande och ämnar ge läsaren en övergripande inblick 

i området. 

3.1.1 DEFINITION AV LOGISTIK 

Enligt Björklund (2012) är Council of Supply Chain Management Professionals definition av 

logistik en av de mest använda. Council of Supply Chain Management Professionals definition 

av logistik är i fri översättning följande: 

”Omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera förflyttning och lagring 

av material och produkter från råvara till slutlig konsumtion och returflöden av framställd 

produkt, och som syftar till att tillfredsställa kundens och övriga intressenters behov och 

önskemål.” (Björklund, 2012, p. 15) 

Även Oskarsson et al. (2013) tar upp Council of Supply Chain Management Professionals 

definition men menar även att logistik inte enbart handlar om att göra saker rätt utan i högre 

grad handlar om att göra rätt saker. Björklund (2012) menar vidare att logistik handlar om att 

kunden får önskad produkt i rätt tid, vid rätt plats och till rätt kostnad. Även Storhagen (2003) 

definierar logistik på ett liknande sätt, med hjälp av de sju R:en: ”De aktiviteter som har att 

göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt 

tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad” (Storhagen, 2003, p. 17). Dock menar Storhagen 

(2003) att logistik har utvecklats mycket och att definitionen istället bör vara att logistik handlar 

om att skapa flödeseffektivitet, mer preciserat omfattas fysiska flöden, informationsflöden samt 

betalningsflöden. Enligt Björklund (2012) har logistik blivit ett viktigt verktyg för att stödja 

företagens övergripande strategier och används både som en plattform för att möjliggöra 

strategiska handlingar på marknaden samt för att ge företagen konkurrensfördelar. Enligt 

Oskarsson et al. (2013) är det viktigt att alla som arbetar med logistik strävar mot en så låg total 

logistikkostnad som möjligt och en leveransservice som gör att kunden blir nöjd.  

I denna studie tas en definition fram utifrån tidigare nämnda teorier dock med inriktning på 

terminallogistik. Definitionen kommer utgå från Storhagen (2003) definition att skapa 

flödeseffektivitet som omfattar både fysiska flöden och informationsflöden. Det kommer också 

vara av vikt att terminalen har så låg logistikkostnad som möjligt samt så hög leveransservice 

som möjligt. Definitionen blir således: 
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”Att skapa flödeseffektivitet i både fysiska flöden och informationsflöden till så låg 

logistikkostnad och hög leveransservice som möjligt.”  

3.1.2 TREDJEPARTSLOGISTIK 

Tredjepartslogistik, 3PL, innebär att ett utomstående företag som varken är kunden eller 

leverantören ansvarar för en del logistikaktiviteter så som lagring eller materialförsörjning 

(Oskarsson, et al., 2013). Att bara lägga ut transporter på en tredje part räknas inte som 3PL 

utan 3PL-företaget måste stå för någon mer logistikaktivitet (Oskarsson, et al., 2013).  

Storhagen (2003) har en liknande definition och tar upp fem punkter som ska uppfyllas för att 

en aktivitet ska klassas som 3PL: 

• Verksamheten ska innefatta åtminstone två olika funktioner, exempelvis både transport 

och lagring. 

• Det ska vara en långsiktig relation från båda parter. 

• Båda parter måste vinna på alliansen. 

• Ett externt företag ska utföra tjänsten, exempelvis inta en verksamhetsgren inom den 

egna organisationen. 

• Det externa företaget ska inte äga det gods som hanteras. 

Sadler (2007) har en vidare definition av 3PL och menar att även utläggning av enbart 

transporter ingår i 3PL och att 3PL är särskilt användbart för de företag där transporterna inte 

står för en viktig del av kunderbjudandet. Bring utför både logistikaktiviteter och transport och 

därför används definitionen av Oskarsson, et. al (2013) och Storhagen (2003). 3PL används 

främst för att utnyttja stordriftsfördelar men även för att mindre företag kan sakna den 

logistikkompetens som behövs för att kunna använda moderna logistiklösningar (Oskarsson, 

et al., 2013; Sadler, 2007).  Exempel på aktiviteter som 3PL-företaget kan stå för är lagring och 

lagerhantering, materialförsörjning, ansvar för hela distributionen, emballering eller viss 

förädlande aktiviteter (Oskarsson, et al., 2013). Ägandet av produkten ligger vanligtvis inte på 

3PL-företaget (Oskarsson, et al., 2013). 

3.2 LOGISTIKAKTIVITETER 

Logistiken i ett företag kan delas in i olika aktiviteter. Syftet går ut på att effektivisera 

verksamheten och för att lyckas med det krävs en tydlig bild av vilka aktiviteter som finns i 

flödet. Björklund (2012) tar upp delarna materialförsörjning, produktion och distribution och 

delar sedan in distribution i underkategorierna transport, hantering och lagring. Enligt Sadler 

(2007) kan aktiviteterna i ett logistiksystem delas in i ordermottagning och prognostisering, 

anskaffning, transport och materialhantering och lagerhantering. Oskarsson et. al (2013) delar 

in logistiken i aktiviteterna lagring, transporter och materialhantering. 

Eftersom fallföretaget inte är ett tillverkande företag anses inte delarna materialförsörjning, 

anskaffning och produktion relevanta för studien och kommer därför inte tas upp mer i 

referensramen. Eftersom endast aktiviteter som sker inom terminalen kommer studeras är inte 

heller transporter relevant för denna studie. Av samma anledning tas inte distribution upp. De 

övriga logistikaktiviteter som tas upp nedan är ordermottagning och prognostisering, 
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materialhantering och lagring. Utöver detta anses även hantering av informationsflödet vara en 

viktig del för fallföretaget och tas därför upp som en logistikaktivitet.  

3.2.1 ORDERMOTTAGNING OCH PROGNOSTISERING 

Enligt Sadler (2007) tas en order emot från kunden, oftast elektroniskt, och då undersöker 

företaget om materialet är tillgängligt och när ordern kan levereras och därefter får kunden ett 

ordererkännande. Även Oskarsson et al. (2013) tar upp ordermottagningsprocessen på liknande 

sätt. En order består ofta av flera olika delar som kunden önskar få i samma leverans (Sadler, 

2007).  

Utifrån tidigare order görs en prognostisering av efterfrågan. Prognostiseringen är inte en del 

av det operativa i ordermottagningen men det kan vara bra att göra en prognostisering i 

samband med ordermottagningen för att på så vis prognostisera liknande order. Många företag 

använder sig både av prognostiserade order och riktiga order när de planerar. (Sadler, 2007) 

3.2.2 MATERIALHANTERING 

Materialhanteringen är de förflyttningar som sker mellan olika processer i verksamheten. 

Förflyttningarna kan ske med olika hjälpmedel så som palldragare, robotar eller för hand. Det 

beror på hur stora volymer som ska förflyttas och vikten av dessa volymer. Materialhantering 

innebär även plockning av gods utifrån plocklistor. Företag kan använda distributionscenter 

där stora volymer lagras för att sedan fördelas ut i mindre batcher. (Sadler, 2007) 

Även Bloomberg et al. (2002) har ett liknande sätt att se på materialhantering, men utökar även 

och menar att det är viktigt med ett fungerande materialhanteringssystem för att minska 

kostnader och spill och öka kapaciteten och servicen. Bloomberg et al. (2002) tar även upp 

symptom för dålig materialhantering, exempelvis röriga gångar, överhantering av produkter, 

för mycket manuell hantering, mycket skador och spill, flödesineffektivitet, materialbrist, för 

mycket gång samt förvirrande produktlagring. Flera delar tas upp som viktiga inom 

materialhantering. Det är rörelse av produkter, tid, kvantitet samt plats. Det är viktigt att rätt 

kvantitet rör sig i rätt tid till rätt plats för att materialhanteringen ska fungera effektivt. 

(Björklund, 2012) 

Eftersom Bring inte lagerför produkter genomför de inte plock i traditionell mening. Deras 

sortering av kollin till de olika diparna kan dock i många fall jämföras med en plocksituation. 

Enligt Parikh och Meller (2007) är orderplockning den aktivitet som har högst prioritet i en 

distributionscentral på grund av att aktiviteten står för en stor del av den totala operativa 

kostnaden hos en distributionscentral. Det är därför viktigt att det finns ett väldesignat 

orderplockningssystem. För att ett orderplockningssystem ska vara optimalt måste en designer 

tänka på vilket plockningssystem som bäst möter de givna målen. (Parikh & Meller, 2007) 

Även Marchet et al. (2015) menar att plockning står för en stor del av den totala kostnader i ett 

lager. Enligt Marchet et al. (2015) kan ett automatiserat orderplockningssystem minska andelen 

felaktiga plock samt öka effektiviteten. Dock anser Marchet et al. (2015) att för lager med låg 

plockvolym och små order är det fortfarande vanligt med manuell plockning. 
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Bonini et al. (2015) menar att det endast finns några exempel där robotar gör ett bättre arbete 

än en mänsklig operatör vid hantering av gods. Mycket av materialhanteringen inom logistik 

kräver inte samma värdeadderande funktioner som inom produktion. När det kommer till att 

lasta och lossa är det viktigt att godset är helt vilket det är i nästan alla fall där arbetet sker 

manuellt. Därför är robotar in lika vanligt förekommande inom logistik som inom produktion. 

(Bonini, et al., 2015) 

3.2.3 LAGRING 

Lagring sker för att minska ledtiden till kund och för att frikoppla olika funktioner i 

verksamheten och minska beroendet mellan dem (Björklund, 2012; Oskarsson, et al., 2013). 

En annan anledning till att lagring sker är för att kunna utnyttja stordriftsfördelar och på så sätt 

minska kostnader, exempelvis kan ställkostnader och transportkostnader minska om företaget 

tillverkar större volymer åt gången (Oskarsson, et al., 2013; Storhagen, 2003). Det finns flera 

anledningar till att företag inte vill ha stora lager. Produkterna i lager binder kapital och det 

uppstår kostnader för att driva ett lager i form av personal, lokal, utrustning med mera 

(Björklund, 2012; Oskarsson, et al., 2013).  

Eftersom Bring skickar iväg godset samma dag som det kommer eller senast dagen efter håller 

de inte lager i traditionell mening. De har dock avställningsytor där godset kan stå några timmar 

innan det behandlas. Dessa avställningsytor kan ses som Brings lager. 

Av- och pålastning av gods är något som görs för alla produkter och har stora krav på sig 

gällande hastighet och effektivitet. Trots detta är det ett område som glöms bort när företag 

moderniserar sina aktiviteter. Många arbetsplatsolyckor sker i samband med av- och 

pålastning. (Will, 2016) 

3.2.4 INFORMATIONSFLÖDE  

Information är nödvändigt för att kunna bedriva effektiv verksamhet och behovet av 

information har ökat i och med att omvärlden förändras i allt snabbare takt (Mattsson, 2012). 

Kaipia (2009) diskuterar kring informationsdelning i en supply chain och diskuterar Kulp 

(2002) som menar att stort fokus tidigare legat på att informationsdelning förbättrar utförandet 

men att hänsyn till kostnader eller resursbehov ej tagits med. Informationsdelningen bör 

anpassas till behovet av flexibilitet som finns i en kedja. För att se till att informationen som 

delas håller hög kvalitet och är korrekt bör fokus ligga på att dela information som verkligen 

kommer till användning. Det är också av vikt att frekvensen på informationsdelningen matchar 

förmågan att reagera på informationen. (Kaipia, 2009) 

För att undvika flaskhalsar och försäkra att flödet är kontinuerligt kräver ordersläppet rätt sorts 

mjukvara för att hantera ordermixen. Företag använder sig av lagerhanteringssystem för att 

hantera mottagning, inspektion, inventering och påfyllning i distributionscentralen. Enligt 

Alexander (2014) är det mer kostnadseffektivt att finjustera ett lagerkontrollsystem för de 

specifika processerna som finns kring ömtåliga produkter. (Alexander, 2014) 
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Xing et al. (2011) undersöker vilken roll logistikföretag har på e-handelsmarknaden och 

kommer fram till att det är viktigt att logistikföretagen har en bra kontakt mellan kunder och 

konsumenter. Eftersom leverantörer har en större geografisk spridning och erbjuder många 

olika leveranssätt är det viktigt att logistikföretagen är flexibla. Det är viktigt att logistikföretag 

erbjuder systemhantering med aktiviteter som orderspårning, ordermottagning, ruttplaneringar 

och så vidare. Enligt Xing et al. (2011) är det viktigt att inte utvärdera logistikföretagen 

isolerade utan både med kundens och konsumentens perspektiv för att få en bättre förståelse. 

Xing et al. (2011) kommer fram till att det är viktigt att logistikföretagen erbjuder en 

informationshantering så konsumenten får reda på sin orderstatus vid relevanta tidpunkter för 

att konsumenten ska ha möjlighet att ändra sig eller enbart veta hur det går för ordern. (Xing, 

et al., 2011) Även Oskarsson et al. (2013) tar upp att informationsutbytet mellan kund och 

leverantör blir allt viktigare eftersom tidskraven ökar och kunden vill tidigt få reda på om något 

inte kommer levereras enligt plan.  

3.3 TERMINAL 

Enligt Oskarsson et al. (2013) används terminaler för att samlastning ger högre fyllnadsgrad. 

Syftet går ut på att effektivisera arbetet i terminalen. Därför beskrivs nedan grundläggande vad 

en terminal är. 

En terminal är en geografiskt utlokaliserad funktion för lagring (Storhagen, 2003). Enligt 

Storhagen (2003) är det en avvägningsfråga mellan kostnads- och servicefaktorer huruvida 

företag ska ha terminaler. Dock påstår Storhagen (2003) att det i grunden är en fråga om vilken 

distributionsstruktur som lämpar sig bäst för verksamheten. Björklund (2012) menar att en 

terminal fyller funktionen att kunna möjliggöra omlastning mellan transporter och omfördela 

godsströmmar. Enligt Mattsson (2012) är det viktigt att lägga terminalsystem i områden där 

många leverantörer nås. Även Storhagen (2003) anser att det är viktigt var terminalen placeras 

geografiskt och menar att det är viktigt att studera var kunderna finns och hur mycket de köper. 

Ett sätt att bestämma var en terminal ska finnas är genom tyngdpunktsmetoden som ger ett 

optimalt resultat (Storhagen, 2003).  

Lim och Shiode (2011) menar att för att kunna leverera paket till kunder som är spridda på en 

stor geografisk area är det av vikt att designa och hantera ett fysiskt distributionsnät som har 

terminaler och distributionscentraler med vägar som kopplar dem. Många logistikföretag som 

hanterar e-handel har etablerat terminaler som kan hantera höga volymer. Vidare menar Lim 

och Shiode (2011) att när logistikföretag börjar se att efterfrågan ökar undersöker de först hur 

de på bästa sätt kan utnyttja sin nuvarande kapacitet. Om efterfrågan ökar konstant över en 

längre period börjar företagen undersöka om de ska omstrukturera nätverken och i så fall måste 

investeringar ske. Enligt Lim och Shiode (2011) finns det en risk att huvudterminalen blir en 

flaskhals om efterfrågan på e-handel växer. Lim och Shiode (2011) undersökte med avseende 

på leveranskostnad, pålitlighet, nätverkskonfigurering och terminalträngseln om det var 

möjligt att ändra sorteringskapaciteten. Det visade sig vara ett bra alternativ att öka 

sorteringskapaciteten i terminalen. (Lim & Shiode, 2011) 
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Crossdocking innebär att godset anländer till en terminal, grupperas om och lämnar terminalen 

samma dag. Detta är ett bra sätt att minska ledtider och lager. För att fördelarna med 

crossdocking ska kunna användas bör försörjningen vara pålitligt och ha en kort ledtid, 

transporterna måste komma och lämna i rätt tid. Information om exempelvis ankomsttider, 

avgångstider och destinationer ska delas och gå att nå i hela kedjan. Crossdocking lämpar sig 

bäst för produkter med hög och stabil efterfrågan. Fördelar som kan uppstå när crossdocking 

används korrekt är bland annat minskning av lager och kostnader som förknippas med det, 

minskade ledtider, ökad service till kunderna, förbättrade relationer med leverantörer och 

möjlighet att ta beslut i realtid. För att ha en effektiv crossdocking bör produkterna inte köras 

runt mer i terminalen än vad som krävs. Om avlastningsplatsen och pålastningsplatsen är kända 

kan bästa positionen för lagring av godset räknas ut för att transportera godset så kort sträcka 

som möjligt. (Vis & Roodbergen, 2008) 

Ett stort problem för logistikföretag är att aktiviteterna ofta är monotona och slitsamma, det 

gör att personalomsättningshastigheten ofta är hög. Problemen kan lösas genom att investera i 

maskiner för att automatisera hanteringen av godset. Det minskar behovet av personal och gör 

även arbetet mer ergonomiskt. (Trebilcock, 2012) 

3.4 NULÄGESKARTLÄGGNING 

För att kunna genomföra förändringar inom en organisation är det viktigt att kartlägga nuläget. 

Det krävs en bra bild av hur verksamheten fungerar idag för att kunna avgöra om alternativa 

lösningar kan medföra förbättringar (Oskarsson, et al., 2013). Därför beskrivs nedan relevanta 

verktyg för en nulägeskartläggning. 

3.4.1 FLÖDESKARTLÄGGNING 

I en flödeskartläggning är målet att få en övergripande bild av företagets material- och 

informationsflöde (Oskarsson, et al., 2013). En flödeskarta innehåller alla aktiviteter som krävs 

från råmaterial tills produkten levereras till slutkund (Sadler, 2007).  

Det finns olika sätt att genomföra en flödeskartläggning. Ett effektivt sätt att göra det kan vara 

att först göra en grov kartläggning för att sedan succesivt förfina de mest intressanta delarna i 

flödet (Oskarsson, et al., 2013). Genom att använda denna metod kan resursåtgången för 

kartläggningen minska och insatserna kan koncentreras där de ger störst utbyte (Oskarsson, et 

al., 2013). För att kunna kartlägga flödet är en bra strategi att välja ut en produkt som tillverkas 

i tillräckligt stora volymer och som är intressant för kedjan och sedan följa produkten genom 

hela kedjan och anteckna vilka aktiviteter som genomgås (Sadler, 2007). Därefter ska 

transportvägar för materialflödet och informationsflödet markeras ut (Sadler, 2007). 

Jones et. al (1997) presenterar fem steg som bör gås igenom vid en flödeskartläggning: 

1. Studera flödena i processen. 

2. Identifiera slöseri. 

3. Tänk igenom om processen kan omstruktureras i en mer effektiv sekvens. 
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4. Tänk igenom om det finns ett bättre flödesmönster genom en förändrad flödeslayout 

eller transport rutt. 

5. Tänk igenom om allt som görs är nödvändigt. 

3.4.2 VÄRDESKAPANDE AKTIVITETER 

Aktiviteterna i en flödeskartläggning kan delas in i värdeskapande och icke-värdeskapande 

aktiviteter. Värdeskapande är de aktiviteter som kunden är villig att betala för medan andra 

aktiviteter är icke-värdeskapande. En uppdelning av aktiviteterna kan tydliggöra vilka 

aktiviteter som genomförs men inte bidrar till kundvärdet. Vissa icke-värdeskapande aktiviteter 

är onödiga och kan tas bort. (Sadler, 2007) Enligt Bloomberg, et al. (2002) kan kundvärde 

skapas på fyra olika sätt: formnytta, ägandenytta, platsnytta och tidsnytta. Formnytta skapas 

genom förädling av produkten, ägandenytta skapas när ägandeskapet för produkten överförs 

från en part till en annan, platsnytta skapas när produkten flyttas från en plats till en annan när 

behov uppstår och tidsnytta innebär att ha produkten tillgänglig när behov uppstår (Bloomberg, 

et al., 2002). I Brings fall får terminalen intern ersättning för hanteringen av vinsändningarna. 

Det innebär att de aktiviteter som är värdeskapande i studien inte behöver vara värdeskapande 

för kunden eller konsumenten utan istället ska de vara värdeskapande för terminalen eftersom 

Bring räknas som kund.  

3.4.3 NYCKELTAL 

För att göra nulägeskartläggningen komplett krävs tillägg av nyckeltal (Sadler, 2007). 

Nyckeltalen kan delas upp i flödesrelaterade nyckeltal och ekonomiska nyckeltal (Oskarsson, 

et al., 2013). Ekonomiska nyckeltal behandlar oftast hela företaget och är därför inte relevant 

för studien som endast behandlar ett flöde. Nedan presenteras några flödesrelaterade nyckeltal 

som är relevanta för studien. 

Ledtid beräknas som tiden från att en order läggs tills mottagande av leverans. Inom en process 

kan det finnas mindre order- och leveransprocesser och därmed fler ledtider. Genomloppstiden 

är tiden det tar för en produkt eller ett ärende att gå igenom ett visst avsnitt i flödet. Det kan 

exempelvis vara den tid en produkt ligger i lager. (Oskarsson, et al., 2013) 

Även leveransserviceelementen kan räknas som flödesrelaterade nyckeltal så som 

leveranssäkerhet, leveranspålitlighet och kombinationen av dessa vilket blir leveransprecision 

(Oskarsson, et al., 2013). Mer detaljerad beskrivning av leveransserviceelementen finns i 

avsnitt 3.7. 

Fyllnadsgrad är ett mått på i hur stor grad resurserna, så som transportmedel och lastbärare, 

utnyttjas. För att ha en effektiv distribution är det viktigt att ha hög fyllnadsgrad på transporten. 

Detta kan uppnås genom samlastning, alltså att skicka gods som ska till ungefär samma ställe 

i en gemensam transport. Fyllnadsgraden kan räknas ut på olika sätt exempelvis kan den 

baseras på andelen tomtransporter, vikt, volym eller area. (Björklund, 2012) 
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3.5 LOGISTISK EFFEKTIVISERING 

En stor del av logistik handlar om att förändra befintliga processer. För att göra detta på ett bra 

sätt krävs ett strukturerat arbetssätt (Oskarsson, et al., 2013). I studien ska effektiviseringar 

presenteras. Bring tror att det finns möjlighet att förändra vissa delar i terminalen och sättet 

som resurser utnyttjas och därför är det relevant att undersöka hur förändringar kan 

genomföras. Det finns olika sätt att effektivisera logistiken i ett företag. En del av syftet och en 

viktig del för Bring är att minska ledtiden. Oskarsson et al. (2013) tar upp ledtidsanalys som 

ett sätt att strukturerat genomföra en analys i syfte att minska flödets totala tid. Detta tas därför 

upp som ett sätt att effektivisera. Lean management är ett arbetssätt för att effektivisera som 

Bring använder och är insatta i och anses därför passa in i studien. Lean är egentligen inriktat 

på producerande företag men går att applicera på studien för att effektivisera flödet. Eftersom 

studien utförs i terminalen kan hanteringen av gods ses som företagets produktion och därför 

finns det möjlighet att använda sig av teorier från lean för att göra flödet mer effektivt. Enligt 

Truscott (2003) är six sigma direkt tillämpbar för att effektivisera processer i alla 

organisationer. Six sigma används på projektbasis och har tydliga steg för att förbättra 

effektiviteten vilket gör det användbart i studien eftersom syftet är att effektivisera. 

3.5.1 LEDTIDSANALYS 

Oskarsson et al. (2013) menar att tiden kan delas in i aktiv tid, när någon aktivitet utförs samt 

passiv tid som är resten av tiden. Storhagen (2003) kallar det istället för värdeförädlande tid 

och icke värdeförädlande tid. Storhagen (2003) och Oskarsson (2013) menar att det kan vara 

av vikt att analysera ledtiden genom att sätta upp ett diagram där det tydligt framgår hur mycket 

tid som är aktiv och passiv i de olika aktiviteterna.  

Det finns en arbetsgång som kan följas för att göra en ledtidsanalys (Storhagen, 2003): 

1. Definiera och fastställ den totala ledtiden. 

2. Omfatta både administrativa och fysiska flöden. 

3. Identifiera alla aktiviteter som förbrukar tid. 

4. Identifiera värdeförädlande tid. 

5. Identifiera icke värdeförädlande tid. 

6. Ifrågasätt all tid som inte har något kundvärde. 

7. Analysera och ge förslag till nya lösningar. 

8. Genomför. 

9. Följ upp. 

Enligt Storhagen (2003) finns det vissa tecken på att det är möjligt att göra en ledtidsreducering. 

Exempelvis kan det vara bristande leveransservice mot kunder så som för långa leveranstider 

och dålig leveransprecision. Det kan också vara att tiderna är instabila vilket gör att 

arbetsmoment ibland tar kort tid för att sedan ta lång tid. Det kan även uttrycka sig i frekventa 

brandkårsutryckningar, kvalitetsbrister, omarbetningar och returer. Flexibiliteten kan också 

vara bristande och ställtiderna långa vilket leder till långa genomloppstider. Slutligen kan det 
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också visa sig i att företaget har fel relation mellan värdeförädlande och icke värdeförädlande 

tid. (Storhagen, 2003) 

Oskarsson, et al. (2013) tar upp sju sätt att minska ledtider: 

1. Eliminera aktiviteter som inte tillför något, exempelvis dubbelarbete. 

2. Förenkla aktiviteter, exempelvis snabbkopplingar vid verktygsbyten. 

3. Integrera aktiviteter, exempelvis kontrollera produkten i samband med monteringen. 

4. Parallellisera aktiviteter, oberoende aktiviteter kan utföras samtidigt. 

5. Synkronisera aktiviteter, påbörja en aktivitet direkt när den föregående avslutas. 

6. Förbered, exempelvis ta fram material i förväg. 

7. Kommunicera, snabbare, säkrare och mer korrekt information. 

De fem första punkterna bör göras i den ordning de presenterats eftersom det är onödigt att 

förenkla en aktivitet för att sedan inse att den kan elimineras bort. De två sista punkterna är 

mer övergripande och kan användas i kombination med de övriga. (Oskarsson, et al., 2013) 

Persson (1991) tar upp nio principer för att utveckla processer vilka kan utnyttjas för att minska 

ledtiden i produktionen: 

• Reducera eller omfördela ledtid, exempelvis minska ledtid för viktiga produkter på 

bekostnad av mindre viktiga. 

• Reducera osäkerhet. 

• Omfördela eller öka frekvensen, exempelvis öka frekvensen för viktiga produkter på 

bekostnad av mindre viktiga. 

• Anpassa sig till eller påverka efterfrågan. 

• Förenkla funktioner och processer. 

• Differentiera, behandla olika produkter olika. 

• Senarelägg aktiviteter, utför inte aktiviteter förrän det är säkert att de behövs. 

• Förbättra förmågan att hantera information. 

• Förstärk den interna och externa integrationen mellan företag och mellan funktioner, 

samordning kan göra att buffertar kan minskas. 

Storhagen (2003) menar att förutsättningarna för att påverka ledtider är situationsspecifika men 

tar ändå upp en punktlista på insatser som kan vara värda att ta hänsyn till: 

• Skapa rationellare flödesvägar. 

• Ifrågasätt och ta bort och/eller slå samman flödessteg. 

• Ifrågasätt och ta bort och/eller slå samman operationssteg. 

• Undersök möjligheten att skapa parallella flöden. 

• Säkra leveranserna från leverantör. 

• Se över sortiments – och produktstrukturer. 

• Minska seriestorlekarna. 

• Korta ställtiderna. 

• Korta operationstiderna. 
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• Se över bemanning och skiftgång. 

• Utbilda personalen. 

• Skapa team med mångkunniga arbetare. 

• Säkra komponent – och produktkvaliteten. 

• Utveckla underhållsverksamheten. 

3.5.2 LEAN 

Enligt van Weele (2012) är lean management en filosofi som är inriktad på att eliminera slöseri 

och därmed fokusera på att uppnå snabbare kundrespons, lägre kostnader samt högre kvalitet. 

Lean management har utvecklats utifrån Porters tankar om konkurrensstrategier. Inom lean 

management ligger fokus på grupparbetet kring produktionslinan. Anställda ska inte enbart 

kunna själva tillverkningen utan även utföra kvalitetskontroller och underhållsarbeten. Det är 

också viktigt att alla anställda är inriktade på kvalitetsförbättring och ska försöka förbättra 

effektiviteten. (van Weele, 2012) Mattson (2012) menar att lean är ett produktionssynsätt som 

går ut på att så långt som möjligt eliminera alla typer av slöseri och att genom jämn 

produktionstakt skapa så jämna flöden som möjligt. Målet är att ha ett högt 

kapacitetsutnyttjande och arbeta med små lager (Mattsson, 2012). Lean-tänkandet grundar sig 

i Toyotas produktionssystem som innehåller nio nyckelelement (Jones, et al., 1997): 

• Utjämna orderingången genom att eliminera orsaker till efterfrågeförvrängning eller 

förstärkning. 

• Organisera arbetet så att produkterna går från aktivitet till aktivitet utan stopp. Minska 

ställtider för att tillverka och leverera varje produkt varje dag och säkerställ att inga 

avbrott sker genom förebyggande underhåll. 

• Tillverka och leverera endast det som efterfrågas, varken mer eller mindre. 

• Producera i samma takt som kundefterfrågan. 

• Standardisera bästa arbetscykeln för varje aktivitet för att säkerställa jämn produktion. 

• Standardisera och minimera nödvändigt säkerhetslager mellan aktiviteterna. 

• Leta efter fel vid varje aktivitet och stoppa produktionen vid upptäckt så att det inte förs 

vidare. 

• Hantera framsteg och oregelbundenheter genom användandet av enkla visuella 

styranordningar. 

• Logga oregelbundenheter och prioritera för att göra rotorsaksanalys för att förebygga 

återkommande problem och för att ta bort slöseri från flödet. 

Eftersom lean till stor del går ut på att utnyttja kapaciteten full ut är metoden känslig för 

störningar. Storhagen (2003) tar upp att lean fungerar bäst under relativt stabila förhållanden, 

där efterfrågan är rimlig och känd och variationen håller sig inom givna gränser. 

Jones et. al (1997) tar upp sju sorters slöseri som enligt lean ska arbetas bort: överproduktion, 

väntan, produktion av defekta produkter, överarbete, onödiga rörelser, transport och lager. I en 

fabrik kan en stor del av aktiviteterna vara någon form av slöseri och alltså inte skapa värde för 

kunden. Enligt lean bör dessa aktiviteter elimineras för att effektivisera produktionen. För att 
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skapa en effektiv organisation måste både interna och externa faktorer tas hänsyn till. Som 

första steg bör fokus ligga på hela kedjan, därefter kan fokus flyttas till produkten och som 

tredje steg kan fokus flyttas till flödena. Fokus ska aldrig ligga på mätetal för produktionen 

utan på flödet av värdeskapandet. (Jones, et al., 1997) 

Womack, et al. (1990) tar på liknande sätt upp två nyckelfaktorer som organisationer som 

arbetar enligt lean bör jobba med. Den första är att överföra maximalt antal uppgifter och ansvar 

till de som adderar värde till produkten. Den andra nyckelfaktorn är att ha ett system som 

upptäcker defekter och snabbt spåra rotorsaken till varför problemet uppstått. (Womack, et al., 

1990) 

Womack och Jones (1996) tar upp fem steg som företag som arbetar med lean genomfört som 

bör genomgås av företag som vill implementera lean: 

1. Definiera värdet från slutkundens perspektiv noggrant i form av en specifik produkt 

med specifika egenskaper som erbjuds vid en specifik tidpunkt och till ett specifikt pris. 

2. Identifiera hela värdekedjan för varje produkt eller produktfamilj och eliminera slöseri. 

3. Få resten av de värdeskapande aktiviteterna att flyta på. 

4. Designa och tillhandahåll det kunden efterfrågan endast när kunden vill ha det. 

5. Sträva efter perfektion. 

3.5.3 SIX SIGMA 

Six sigma består av två separata delar, en statistisk modell och en förbättringsprocess. I dagens 

affärsmiljö är det viktigt med ett processfokus eftersom alla aktiviteter kan ses som delar i 

processer. Förbättringsarbetet med six sigma är projektbaserat och det har utvecklats steg att 

följa för att förbättra en process enligt six sigma. (Truscott, 2003) Det är åtta steg som 

presenteras nedan (Truscott, 2003): 

1. Identifiera projektet 

2. Definiera projektet 

3. Mät nuvarande processprestanda 

4. Analysera nuvarande process 

5. Utveckla förbättringar 

6. Implementera förändringar 

7. Kontrollera på nya nivån 

8. Kommunicera de nya kunskaperna 

Även Desai (2010) menar att six sigma metodiken innehåller tekniker och verktyg för att 

förbättra kapaciteten och minska defekterna i olika processer. Vidare tar Desai (2010) också 

upp en metod för att förbättra processer som liknar den Truscott (2003) tog upp. Desai (2010) 

kallar metoden för DMAIC och menar att det är olika faser för att nå förbättringar. Nedan 

beskrivs faserna mer ingående (Desai, 2010): 
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• Under definieringsfasen är projektledaren ansvarig för att definiera projektets syfte och 

omfattning. Det är också viktigt att förstå processen som ska förbättras. 

• I mätningsfasen är målet att få så mycket information som möjligt om den nuvarande 

processen för att förstå hur den fungerar och vad som fungerar bra. Fasen består av tre 

delar där den första delen är att göra en kartläggning, andra delen är att samla data och 

tredje delen är att summera och analysera data. 

• Under analysfasen är det viktigt att hitta potentiella rotorsaker och sedan bekräfta 

orsakerna med data.  

• Målet med förbättringsfasen är att identifiera en lösning på problemen som identifierats 

i analysfasen. I denna fas används brainstorming och ibland pilotförsök för att hitta 

lösningar.  

• Under kontrollfasen är det viktigt att säkerställa att förbättringarna håller under lång tid 

efter genomförandet. Det görs genom att utbilda personalen och skapa standarder och 

dokumentera utförandena så de ska stanna kvar i organisationen. Det ska även skapas 

en plan för hur arbetet ska fortskridas.  

Truscott (2003) och Desai (2010) modeller berör samma delar dock har Truscott (2003) mer 

detaljerade steg än Desai (2010). Steg ett och två i Truscott (2003) modell motsvarar 

definieringsfasen i Desai (2010) modell. Sedan motsvarar steg tre och fyra i Truscott (2003) 

modell mätningsfasen och analysfasen i Desai (2010). Slutligen motsvarar steg fem och sex i 

Truscott (2003) förbättringsfasen i Desai (2010) och steg sju och åtta i Truscott (2003) 

motsvarar kontrollfasen i Desai (2010). I studien kommer Desai (2010) modell att användas 

eftersom det är tydligare beskrivet vad som sker i varje fas.  

3.6 LOGISTIKKOSTNADER 

En del av studiens syfte är att ta fram effektiviseringar med avseende på kostnad. För att kunna 

studera hur kostnaderna påverkas är det viktigt att veta vilka kostnader som förändras av 

effektiviseringar. Nedan framgår vilka kostnader som anses viktiga i denna studie.  

Storhagen (2003) menar att det är väsentligt att studera den totala logistikkostaden eftersom 

det kan vara bra att öka vissa kostnader i flödet för att på så vis minska den totala kostnaden. 

Oskarsson et al. (2013) anser också att det är viktigt med den totala logistikkostnaden och 

använder sig av en modell som är beskriven av Grant et al. (2006) och kan ses i Figur 3. Även 

Mattsson (2012) använder sig av en totalkostnadsmodell, Figur 3, men den ser annorlunda ut 

än Oskarsson et al. (2013). Mattsson (2012) modell lämpar sig bättre för tillverkande företag 

eftersom den både tar upp omställningskostnader och kostnad för ändring av produktionstakt. 

Eftersom studien kommer utföras på en terminal finns det många kostnader i modellerna som 

inte är relevanta. Därför kommer en ny modell tas fram för studien som kombinerar 

kostnadsposter från Oskarsson et al. (2013) och Mattson (2012). Lagerföringskostnader är de 

rörliga kostnaderna som en produkt för med sig så som kapitalbindning och riskkostnader 

(Oskarsson, et al., 2013). I terminalen finns det ingen kapitalbindning eller riskkostnad 

eftersom de är ett 3PL-företag och därmed inte äger godset. Transportkostnader tas inte heller 

med eftersom det studerade systemet är inom en terminal och inte inkluderar transporter till 

och från terminalen. Från Mattson (2012) tas inte brist & förseningskostnaden med eftersom 
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det inte är ett lager uppstår ingen brist och det sker egentligen inga förseningar, inte heller 

kapacitetskostnaden och omställningskostnaden tas med eftersom det inte sker någon 

omställning i terminalen. Lagerhållningskostnaden i Oskarsson et al. (2013) modell motsvarar 

den interna transport- och hanteringskostnaden i Mattson (2012) modell. I denna studie 

kommer den interna transport- och hanteringskostnaden användas eftersom den bättre 

beskriver de aktiviteter som sker i flödet som studeras. Den externa transport & 

hanteringskostnaden tas inte med eftersom den avser företags materialförsörjnings – och 

distributionssystem vilket inte anses relevant i denna studie. Även lagringskostnaden från 

Mattson (202) modell tas bort i studien eftersom den avser samma kostnader som 

lagerföringskostnaden i Oskarsson et al. (2013) modell. I Figur 3 visas den framtagna 

totalkostnadsmodellen. 

 

Figur 3 – Totalkostnadsmodeller från Oskarsson et al. (2013), Mattson (2012) samt totalkostnadsmodell för studien 

3.6.1 INTERN TRANSPORT & HANTERING 

De fasta kostnader som uppstår för att driva ett lager kallas lagerhållningskostnader i Oskarsson 

et al. (2013) modell och intern transport- och hanteringskostnad i Mattson (2012) modell. Här 

ingår bland annat kostnader för lokal, personal och utrustning. (Oskarsson, et al., 2013) 

Lagerhållningskostnaden är relevant för studien eftersom studien ska undersöka hur resurser är 

fördelade och hur de kan effektiviseras och därför är det av intresse att studera 

lagerhållningskostnaden. Enligt Mattson (2012) avser den interna transport- och 

hanteringskostnaderna de interna transporterna och förflyttningarna samt hantering vid in – och 

utplockning från lager. Dessa kostnader är relevanta för studien eftersom det sker mycket 

interna transporter och förflyttningar samt mycket hantering av godset eftersom all hantering 

sker manuellt.  

3.6.2 ADMINISTRATION 

I de administrativa kostnaderna räknas de kostnader som uppkommer vid administration av 

logistik. Det är kostnader för ordermottagning, orderbehandling, plockplanering med mera. 

(Oskarsson, et al., 2013) Mattson (2012) menar också att administrativa kostnader omfattar 
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kostnader för administrativ personal. I denna studie är det relevant att studera den 

administrativa kostnaden eftersom tid läggs på orderbehandling och plockplanering. 

3.6.3 ÖVRIGT 

Under kostnadsposten övrigt innefattas de kostnader som inte tas upp under de andra 

kostnadsposterna, exempel på kostnader kan vara informationskostnader, emballagekostnader 

och materialkostnader (Oskarsson, et al., 2013).  

3.7 LEVERANSSERVICE 

Studiens syfte är att ta fram effektiviseringar för flödet dock utan att försämra leveransservicen. 

I studien anses ledtiden vara en viktig parameter för att effektivisera. Ledtiden är en viktig del 

i leveransservicen men det finns även andra delar i leveransservicen som kan påverkas av 

förändringar och de som ingår i leveransservicen för studien diskuteras nedan.  

Leveransservice är kundens upplevda service och kan beskrivas som hur väl företaget lever 

upp till vad de lovat, om informationen är tidig och tydlig och hur klagomål och returer hanteras 

(Oskarsson, et al., 2013). Både Oskarsson et al. (2013) och Storhagen (2003) tar upp 

leveransservice och vilka de olika leveransserviceelementen är, Figur 4. Det som skiljer dem 

åt är att Storhagen (2003) tar upp övriga serviceelement vilket Oskarsson et al. (2013) inte gör. 

Kundanpassning och flexibilitet anses påverka varandra och presenteras därför som ett 

serviceelement. Enligt Oskarsson et al. (2013) är det viktigt att tänka på att ha en hög 

leveransservice till låg kostnad och att då sätta upp en leveransservice och sedan arbeta med 

att minska kostnader. Vidare menar Oskarsson et al. (2013) att det finns en gräns för hur hög 

leveransservice som ett företag kan ha utan att det börjar kosta mer än vad intäkterna är. I denna 

studie används en modell för leveransservice som är framtagen från Oskarsson et al. (2013) 

och Storhagen (2003). Anledningen till att det tas fram en modell är för att vissa delar ur de 

olika leveransservicemodellerna inte ingår i det studerade systemet. Lagertillgänglighet är 

sannolikheten att produkten finns i lager och uttrycks i procent enligt Storhagen (2003). 

Lagertillgängligheten är inte relevant i studien eftersom studien fokuserar på en terminal där 

gods endast tas emot och distribueras vidare vilket gör att det inte finns något egentligt lager. 

Enligt Oskarsson et al. (2013) är leveranspålitligheten tillförlitligheten i ledtiden vilket innebär 

att leverera i rätt tid. Leveranspålitligheten är inte med i den framtagna modellen eftersom det 

studerade systemet utgörs av terminalen och där finns inget krav på att leverera i rätt tidpunkt 

utan målet är att sortera och leverera med så kort ledtid som möjligt. I Figur 4 visas den 

framtagna modellen för leveransservice.  
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Figur 4 – Leveransservice enligt Storhagen (2003), Oskarsson et al. (2013) samt leveransservice för studien 

3.7.1 LEDTID 

Ledtid är enligt Storhagen (2003) det kanske mest klassiska leveransserviceelementet. 

Skillnaden mellan leveranstid och ledtid är att leveranstid beskriver tiden från beställning från 

en kund till tiden för leverans till samma kund, ledtid används i fler sammanhang (Storhagen, 

2003). Oskarsson et al. (2013) använder benämningen ledtid och menar att det också är tiden 

från orderläggning till mottagen leverans. I studien är det viktigt att undersöka hur ledtiden ser 

ut i terminalen eftersom det är av vikt för Bring att den är så kort som möjligt. 

3.7.2 LEVERANSSÄKERHET 

Leveranssäkerheten innebär att leverera rätt varor i rätt kvantitet. Leveranssäkerheten har också 

fått en ökad betydelse eftersom flöden blir känsligare och det finns inte utrymme för störningar 

som felaktiga leveranser utgör. (Storhagen, 2003) Oskarsson et al. (2013) har en liknande 

definition av leveranssäkerhet men tar även med att det ska vara rätt kvalitet på varorna. Studien 

fokuserar på terminalen och därför är det relevant att undersöka att plocket sker på rätt sätt så 

att rätt gods levereras till rätt plats.  

3.7.3 INFORMATION 

Det ska ske ett informationsutbyte mellan kunden och företaget, exempelvis vad kunden vill 

ha och vad kunden kan få. Det är även viktigt att informera kunden om leverans inte kommer 

ske så som förväntat. (Storhagen, 2003) I terminalen sker informationsutbyte och därför är det 

relevant att studera det.  

3.7.4 FLEXIBILITET / KUNDANPASSNING 

Kundanpassning är förmågan att leva upp till kundens önskemål. Det har blivit viktigare med 

kundanpassning och det gör att det logistiska tänkandet har ökat. Det innebär att kunden kanske 

vill ha paketet på ett specifikt sätt. Även kraven på flexibilitet har ökat i och med att de olika 

flödena förfinas. Flexibilitet är anpassningsförmågan till förändrade förutsättningar. 
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Flexibilitet har därför blivit en konkurrensfördel. (Storhagen, 2003) Oskarsson et al. (2013) 

menar att det är viktigt att bygga in en viss flexibilitet i den egna logistiken för att kunna föra 

kundanpassningar.  

3.7.5 ÖVRIGA SERVICEELEMENT 

Inom övriga serviceelement hamnar övriga aktiviteter som bidrar till leveransservicen. Det kan 

exempelvis vara förpackningssätt eller administrativ service i samband med leverans. 

(Storhagen, 2003) 
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4 UPPGIFTSPRECISERING 

I detta avsnitt tydliggörs syftet med studien. Detta görs genom en nedbrytning av syftet till tre 

huvudfrågor. Dessa frågor bryts sedan ner till 11 frågeställningar som ska besvaras för att 

uppnå syftet. Avslutningsvis presenteras en sammanställning av frågeställningarna. 

4.1 NEDBRYTNING AV SYFTE 

I nedbrytning av syfte är målet att bryta ned syftet i mindre delar för att få en mer 

lättöverskådlig och hanterbar bild av studien. Syftet bryts först ned i mindre delar och utmynnar 

i tre huvudfrågor. Syftet med studien är att effektivisera med avseende på kostnad och/eller 

ledtid. För att kunna effektivisera måste först en flödeskartläggning göras (Oskarsson et al., 

2013; Storhagen, 2003). 

Enligt Oskarsson et al. (2013) kan en flödeskartläggning ge en övergripande bild av företagets 

material- och informationsflöde. Enligt Sadler (2007) innehåller en flödeskarta alla aktiviteter 

som krävs från råmaterial till levereras. Det studerade systemet är terminalen och därför 

kommer aktiviteterna i terminalen att studeras. 

Enligt Sadler (2007) kan aktiviteterna i en flödeskartläggning delas in i värdeskapande och 

icke-värdeskapande aktiviteter. Både Storhagen (2003) och Oskarsson et al. (2013) delar upp 

tid i aktiv tid och passiv tid. Det kan anses vara av vikt att studera hur tiden är fördelad för att 

resonera fram vilka aktiviteter som är relevanta för processerna. Det innebär att tidfördelningen 

bör studeras för att kunna identifiera flödet för vinleveranser. Trebilcock (2012) menar att 

många aktiviteter för logistikföretag är slitsamma och därför är 

personalomsättningshastigheten hög. Bloomberg et al. (2002) tar upp för mycket manuell 

hantering som ett symptom för dålig materialhantering. I Brings fall utnyttjas inte resurserna 

alltid på samma sätt i vinflödet. Exempelvis används olika typer av bärbara avläsare, som är 

olika snabba, för att ankomstskanna godset. Det gör det relevant att även studera hur resurser 

är fördelade på de olika aktiviteterna. Både personal och materiel som behövs för hanteringen 

i terminalen kommer att studeras. Resonemanget leder fram till den första huvudfrågan: 

1. Vilka aktiviteter finns och hur mycket tid och resurser kräver varje aktivitet? 

Syftet innebär att förslag ska tas fram för hur flödet kan bli mer effektivt. Bloomberg et al. 

(2002) menar att det är viktigt att ha ett fungerande materialhanteringssystem för att minska 

kostnader. Både Parikh och Meller (2007) och Marchet et al. (2015) anser att plockning är den 

aktivitet som har högst prioritet i en distributionscentral eftersom aktiviteten står för en stor del 

av den totala kostnaden. Detta resonemang leder fram till att det är relevant att studera hur 

flödet kan effektiviseras. Storhagen (2003) menar att det är av vikt att studera den totala 

logistikkostnaden eftersom det kan vara bra att öka vissa kostnader för att minska den totala 

kostnaden. Både Oskarsson et al. (2013) och Storhagen (2003) tar upp ledtidsreducering som 

ett sätt att effektivisera verksamheten. Mattson (2012) diskuterar lean och menar att det kan 

användas för att eliminera slöseri och skapa en jämn produktionstakt. Jones et al. (1997) menar 

att lean kan användas för att arbeta bort slöseri så som onödiga rörelser och överarbete. 

Eftersom Bring börjar utsättas för konkurrens är det viktigt att försöka förbättra verksamheten 
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och det görs genom att minska kostnader och reducera ledtiden. Fokus i denna studie är att 

effektivisera flödet, ett sätt att göra det är att effektivisera de ingående aktiviteterna. Det leder 

fram till huvudfråga två: 

2. Hur kan flödet effektiviseras med avseende på kostnad och ledtid? 

Den sista huvudfrågan rör sista delen i syftet. För att urskilja de förslag med störst potential 

måste förslagen utvärderas. Bring har stort fokus på att åtgärder ska fungera under en lång tid 

och därför är det viktigt att effektiviseringarna blir varaktiga. Suresh och Anil Kumar (2007) 

menar att vid en tidsstudie är det viktigt att följa upp resultatet och utvärdera. Det innebär att 

det är viktigt att se hur effektiviseringar som presenteras påverkar verksamheten. Syftet med 

studien är att effektivisera med avseende på kostnad eller ledtid. Det är därför viktigt att 

utvärdera effektiviseringsförslag och avgöra hur kostnad och ledtid förändrats. Oskarsson et al. 

(2013) och Storhagen (2003) diskuterar vikten av hög leveransservice, vilket också är viktig 

för Bring och därför måste påverkan på den utvärderas. Utifrån effektiviseringarnas varaktighet 

och påverkan kan sedan de effektiviseringar med bäst potential identifieras. Det leder fram till 

den sista huvudfrågan: 

3. Vilka effektiviseringar har bäst potential utifrån dess varaktighet och påverkan? 

4.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

De tre huvudfrågorna bryts ner till 11 frågeställningar som ska besvaras för att uppnå syftet. 

4.2.1 VILKA AKTIVITETER FINNS OCH HUR MYCKET TID OCH 

RESURSER KRÄVER VARJE AKTIVITET? 

Den första huvudfrågan rör aktiviteterna i flödet och bryts ner till sex frågeställningar som ska 

besvaras för att få ett heltäckande svar på huvudfrågan. Bring delar upp arbetet i terminalen i 

fem processer; lossning, sortering, stängning, plastning och utkörning. Enligt Sadler (2007) är 

det viktigt att alla aktiviteter som krävs från råmaterial till och med leverans till slutkund 

kartläggs. Det studerade systemet berör inte aktiviteter innan och efter terminalen i Jönköping. 

Därför är det alla aktiviteter i terminalen som kommer kartläggas mer detaljerat i frågeställning 

ett.  

Bloomberg et al. (2002) anser att det är viktigt med ett fungerande materialhanteringssystem 

för att genom minskade kostnader och spill kunna uppnå en hög kapacitet och service. Röriga 

gångar och mycket skador kan vara tecken på att materialhanteringen inte fungerar på ett 

tillfredställande sätt (Bloomberg, et al., 2002). Will (2016) tar upp att av- och pålastning av 

gods har stora krav på sig gällande hastighet och är ett område som ofta glöms bort när företag 

moderniserar sina aktiviteter. På Bring är lossning en tidskrävande aktivitet med väntetider 

vilket också innebär att aktiviteten låser upp resurser så som truckar under en lång tid.  

Plockning står för en stor del av de totala operativa kostnaderna i en distributionscentral, därför 

är det viktigt att orderplocksystemet är väl designat (Parikh & Meller, 2007). Marchet et al. 

(2015) tar upp att automatiserat plocksystem kan minska andelen felplock och öka 

effektiviteten, dock krävs tillräckligt stora volymer. Hos Bring kan sorteringen av kollina till 
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de olika diparna ses som plockning därför bör den manuella sorteringen studeras närmare. 

Under plockningen används bärbara avläsare och beroende på hur plockningen går till krävs 

olika stor användning av de bärbara avläsarna.  

Enligt Björklund (2012) är det viktigt att ha en hög fyllnadsgrad på transporten och 

fyllnadsgraden är ett mått på i hur stor utsträckning lastbärarna nyttjas. Bring använder sig av 

en process efter sorteringen av vinet där kollina förflyttas till halvpallar om det inte skickas 

tillräckligt många kollin för en helpall till de olika diparna, detta kallas stängning. Det är 

extraarbete för Bring för att öka fyllnadsgraden och minska kostnaden för frakten. Därför bör 

processen kring stängning studeras närmare.  

Pallarna med vin ska plastas med lite dyrare svartplast medan vanligt gods endast behöver 

transparent plast. Att använda en dyrare plast kan ses som slöseri. Enligt lean ska alla typer av 

slöseri arbetas bort i största möjliga mån (Mattsson, 2012).  

Det finns ingen specifik yta där vinet alltid sorteras, det gör att flödesstrukturen på Bring inte 

är standardiserad. Crossdocking innebär att godset anländer till terminal, grupperas om och 

skickas iväg under samma dag (Vis & Roodbergen, 2008). För att ha en effektiv crossdocking 

bör inte godset köras runt mer i terminalen än vad som krävs (Vis & Roodbergen, 2008). På 

Bring flyttas pallarna till porten där de ska lastas när någon kör förbi med en tom truck. Det 

finns ingen tydlig fördelning på vem som ska flytta pallarna.  

Ovanstående resonemang leder fram till att aktiviteterna och resurserna i de olika processerna 

måste identifieras vilket ger frågeställning ett: 

1.1 Vilka aktiviteter och resurser finns i vinflödet i terminalen? 

Enligt studiens definition av logistik är det viktigt att skapa flödeseffektivitet. Eftersom Bring 

börjar förlora marknadsandelar är det av vikt att effektivisera flödet med avseende på kostnad 

och ledtid. Enligt Oskarsson et al. (2013) är det viktigt att kartlägga nuläget innan en 

förändring. Därför är det viktigt att studera hur tiden är fördelad i nuläget på olika aktiviteter. 

Enligt Suresh och Anil Kumar (2007) används tidsstudier för att minska ineffektiv tid och sätta 

tidsstandarder. Vidare menar Suresh och Anil Kumar (2007) att tidsstudier är bra för att kunna 

planera och kontrollera arbetet och ha rätt bemanning samt minska kostnader. Bring har gjort 

tidsstudie över aktiviteterna men de är osäkra på hur väl tiderna stämmer idag. Det innebär att 

det blir svårt att planera och ha kontroll över vad varje kolli egentligen förbrukar i tid. 

Resonemanget leder till att det är relevant att undersöka hur lång tid varje aktivitet, som 

identifierades i frågeställningarna under huvudfråga ett, tar. Den andra frågeställningen blir 

således: 

1.2. Hur lång tid tar varje aktivitet? 

Enligt Bloomberg et al. (2002) är det viktigt med en fungerande materialhantering för att öka 

kapaciteten. Vidare menar Bloomberg et al. (2002) att ett symptom för dålig materialhantering 

kan vara flödesineffektivitet. Will (2016) menar att av- och pålastning är något som måste ha 

hög hastighet och effektivitet. I Brings fall tar exempelvis lossningen lång tid och därför är det 
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av intresse att studera hur mycket tid som är ineffektiv. Storhagen (2003) och Oskarsson et al. 

(2013) tar upp ledtidsanalys som ett verktyg för att undersöka hur mycket tid som är aktiv och 

hur mycket som är passiv tid. Aktiv tid är när en aktivitet utförs och passiv tid är övrig tid 

(Oskarsson, et al., 2013). Ett sorts slöseri enligt lean som Jones et al. (1997) tar upp är väntan. 

Mycket tyder på att det i Brings fall finns väntan som skulle kunna elimineras. Resonemanget 

leder fram till att det är relevant att granska hur mycket tid som är aktiv och hur mycket som 

är passiv. Den tredje frågeställningen blir således: 

1.3. Hur ser tidfördelningen ut mellan aktiv och passiv tid för de olika aktiviteterna? 

Aktiviteterna kan delas in i värdeskapande aktiviteter och icke-värdeskapande aktiviteter 

(Sadler, 2007). De aktiviteter som kunden är villig att betala för är enligt Sadler (2007) 

värdeskapande. Bloomberg et al. (2002) diskuterar kundvärde som formnytta, ägandenytta, 

platsnytta samt tidsnytta. Oskarsson et al. (2013) tar upp sätt för att reducera ledtid och menar 

att det är viktigt att eliminera aktiviteter som inte tillför något. Även Storhagen (2003) menar 

att det är viktigt att ifrågasätta flödes– och operationssteg. Både Jones et al. (1997) och 

Womack et al. (1990) diskuterar principer för lean och menar att det är viktigt att arbeta bort 

icke-värdeskapande aktiviteter.  Eftersom Brings konkurrenter kan erbjuda lägre kostnader och 

kortare ledtider finns det anledning att tro att Bring har aktiviteter som inte är värdeskapande. 

Den fjärde frågeställningen är således: 

1.4. Vilka aktiviteter är icke-värdeskapande? 

Enligt Björklund (2012) används resurser för att genomföra aktiviteter och vid en 

systembeskrivning är det av intresse att studera hur resurserna är fördelade. Jones et al. (1997) 

menar att enligt leanprincipen är överarbete och onödiga rörelser slöseri som ska arbetas bort. 

Storhagen (2003) menar att ett sätt att nå ledtidsreduceringar är att se över bemanning och 

skapa rationella flödesvägar. I Brings fall är det otydligt hur mycket resurser som läggs på varje 

del eftersom de anställda hjälps åt när det behövs. Enligt Oskarsson et al. (2013) ska aktiviteter 

förenklas och parallelliseras för att nå ledtidsreduceringar. Då kan det vara av vikt att undersöka 

hur mycket resurser som läggs på varje aktivitet. Lim och Shiode (2011) menar att om 

efterfrågan ökar är det viktigt att undersöka hur företaget på bästa sätt kan utnyttja sin 

nuvarande kapacitet. Dock menar Trebilcock (2012) att många aktiviteter i logistikföretag är 

monotona och slitsamma och därför är personalomsättningen ofta hög. I Brings fall måste 

vinflödet hanteras manuellt och därför är det relevant att studera hur mycket resurser varje 

aktivitet kräver. Den femte frågeställningen blir således:  

1.5. Vilka och hur mycket resurser krävs för varje aktivitet?  

Enligt studiens definition av logistik är ska flödeseffektivitet skapas till så låg kostnad som 

möjligt. Både Marchet et al. (2015) och Parikh och Meller (2007) menar att plockningen står 

för en stor del av den totala operativa kostnaden i en distributionscentral. Oskarsson et al. 

(2013) och Storhagen (2003) använder sig av en totalkostnadsanalys för att beräkna de olika 

kostnaderna som är kopplade till logistikaktiviteterna. Storhagen (2003) anser att det är viktigt 

att studera den totala kostnaden eftersom vissa kostnader i flödet kan öka om det bidrar till att 

minska den totala kostnaden. Eftersom Bring har olika stora kunder och olika modeller för att 
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beräkna priset till kund är det viktigt att studera var resurserna egentligen kostar för att få en 

rättvis bild av den totala kostnaden som de olika kollina bär. Den sjätte frågeställningen blir 

således: 

1.6. Vad kostar resurserna? 

4.2.2 HUR KAN FLÖDET EFFEKTIVISERAS MED AVSEENDE PÅ 

KOSTNAD OCH LEDTID? 

Den andra huvudfrågan ska besvara hur flödet kan effektiviseras med avseende på kostnad och 

ledtid. Huvudfrågan delas in i två frågeställningar. Den första frågeställningen besvarar hur 

ledtiden kan reduceras och den andra frågeställningen besvarar hur kostnader kan reduceras 

genom att reducera resursåtgången.  

Enligt Storhagen (2003) finns det vissa tecken på att det kan vara möjligt att göra en 

ledtidsreducering. Det kan vara alltifrån att tiderna är instabila till att flexibiliteten är bristande 

och genomloppstiderna långa. Bring har i dagsläget inte kontroll över hur ledtiden är fördelad 

och beroende på kund är ledtiden olika lång. Enligt Storhagen (2003) och Oskarsson et al. 

(2013) är det viktigt att dela upp tiden i aktiv tid och passiv tid för att på så vis veta vilken tid 

som kan elimineras. I Brings fall kan det vara av vikt att studera detta eftersom vinflödet har 

en del väntetider innan nya aktiviteter påbörjas. De aktiviteter som är icke-värdeskapande är 

aktiviteter som kunden inte är villig att betala för (Sadler, 2007). Enligt Mattsson (2012) kan 

lean användas för att så långt som möjligt eliminera alla typer av slöseri. Vidare menar 

Mattsson (2012) att målet med lean är att ha ett högt kapacitetsutnyttjande. Suresh och Anil 

Kumar (2007) diskuterar tidsstudier och menar att dessa kan användas till att bestämma 

standarder för arbetet och minska ineffektivitet. Eftersom Bring förändrat sitt arbetssätt sedan 

senast de gjorde en tidsstudie finns det anledning att tro att ledtiden kan reduceras och i så fall 

både bidra med en mer konkurrenskraftig ledtid samt en verksamhet som är lättare att bemanna 

och kontrollera. Den första frågeställningen blir således: 

2.1. Hur kan ledtiden för aktiviteterna reduceras? 

Ett stort problem för logistikföretag är att aktiviteterna är slitsamma (Trebilcock, 2012). 

Materialhantering står för en stor del av den totala kostnaden i en distributionscentral (Marchet, 

et al., 2015; Parikh & Meller, 2007). Eftersom vinflödet hos Bring sköts manuellt läggs mycket 

resurser på det vilket driver kostnader. Will (2016) menar att stora krav ställs på av- och 

pålastning och det är ett område som lätt glöms bort när företag moderniserar sina aktiviteter. 

Hos Bring är det väntetid vid godsmottagning vilket kräver mycket resurser. Enligt Vis och 

Roodbergen (2008) kan den bästa positionen för lagring av godset räknas ut om 

avlastningsplatsen och pålastningsplatsen är givna. Bring använder resurser, i form av truckar 

och personal, för att flytta på godset mellan de olika aktiviteterna. Enligt Lim och Shiode 

(2011) finns det risk att huvudterminalen blir en flaskhals om efterfrågan på e-handel växer. 

Det kan därför vara relevant för Bring att studera hur resursåtgången ser ut i dagsläget och hur 

den kan reduceras för att inte skapa någon framtida flaskhals. Den andra frågeställningen blir 

således:  
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2.2. Hur kan resursåtgången för aktiviteterna reduceras? 

4.2.3 VILKA EFFEKTIVISERINGAR HAR BÄST POTENTIAL UTIFRÅN 

DESS VARAKTIGHET OCH PÅVERKAN? 

Sista huvudfrågan berör sista delen av syftet och innebär att identifiera de förbättringsförslag 

som har bäst potential. Frågan bryts ner till tre frågeställningar som rör hur kostnaderna, 

ledtiden och leveransservicen påverkas av de förslag som presenteras.  

Desai (2010) tar i sin modell om six sigma upp kontrollfasen som går ut på att säkerställa att 

förändringarna kommer hålla under långt tid. Detta är viktigt för Bring för att 

effektiviseringarna ska ge varaktiga resultat som förbättrar verksamheten under lång tid. Den 

första frågeställningen blir således: 

3.1. Hur varaktiga är effektiviseringarna? 

Ledtiden är det mest klassiska serviceelementet (Storhagen, 2003). Den kan ha stor påverkan 

på den uppleva kundnöjdheten. Den ökade konkurrensen på marknaden har gjort att Kund 2 

gått över från att endast använda Bring till sina vinleveranser till att dela upp kollina på Bring 

och Konkurrent 3. En anledning till att de gick över till att delvis använda Konkurrent 3 som 

distributör tror Bring till viss del är att Best erbjöd kortare ledtid. Ledtid kan därför ses som en 

så pass viktig del för Bring att det tas upp enskilt och inte tillsammans med resterande delar i 

leveransservicen.  

Det är viktigt att undersöka kostnader i hela kedjan eftersom en ökning på ett ställe kan leda 

till en minskning i en annan del av flödet och därför ändå medföra kostnadsreducering totalt 

(Storhagen, 2003). Oskarsson et al. (2013) delar upp logistikkostnaderna i fem olika 

kostnadsposter som bör studeras. Bring var tidigare ensamma på marknaden för vinleveranser 

men har nu fått konkurrens. Kund 2 använde tidigare Bring som enda distributör men har nu 

gått över till att även använda Konkurrent 3. Detta tror Bring till viss del beror på att de inte 

erbjöd lika lågt pris. En minskning av kostnaderna skulle göra att Bring kan erbjuda tjänsten 

till ett lägre pris och därmed locka fler kunder.  

Oskarsson et al. (2013) menar att leveransservicen är hur väl företaget lever upp till vad de 

lovat, optimalt är att uppnå hög leveransservice till låg kostnad. Det finns en gräns för hur hög 

leveransservice företag kan erbjuda utan att kostnaderna för att upprätthålla den överstiger 

intäkterna som genereras (Oskarsson, et al., 2013). För Bring är leveransservicen till kund en 

viktig parameter och därför får den inte påverkas negativt av effektiviseringsförslag. 

Frågeställning andra blir således: 

3.2. Hur påverkar effektiviseringarna ledtid, kostnad och leveransservice? 

Utifrån effektiviseringarnas varaktighet och påverkan på ledtid, kostnad och leveransservice 

kan effektiviseringarna med störst potential identifieras. Effektiviseringarna med bäst potential 

är de med hög varaktighet och hög kostnadsreducering. Effektiviseringarna med bäst potential 

bör fokuseras på i första hand eftersom de kan bidra mest till Brings verksamhet. Det leder 

fram till frågeställning tre: 
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3.3. Vilka effektiviseringar har bäst potential? 

4.3 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGESTÄLLNINGAR 

I uppgiftspreciseringen togs tre huvudfrågor fram som bröts ner i 11 frågeställningar som ska 

besvaras för att uppfylla syftet. En sammanställning av huvudfrågorna och frågeställningarna 

finns i Tabell 1. En visualisering av hur frågeställningarna hänger ihop med varandra visas i 

Figur 5. 

Tabell 1 - Sammanställning av frågeställningar 

Vilka aktiviteter finns och 

hur mycket tid och 

resurser kräver varje 

aktivitet? 

Hur kan flödet 

effektiviseras med 

avseende på kostnad och 

ledtid? 

Vilka effektiviseringar har 

bäst potential utifrån dess 

varaktighet och påverkan? 

 

Vilka aktiviteter och 

resurser finns i vinflödet i 

terminalen? 

Hur kan ledtiden för 

aktiviteterna reduceras? 

Hur varaktiga är 

effektiviseringarna? 

Hur lång tid tar varje 

aktivitet? 

Hur kan resursåtgången för 

aktiviteterna reduceras? 

Hur påverkar 

effektiviseringarna ledtid, 

kostnad och 

leveransservice? 

Hur ser tidfördelningen ut 

mellan aktiv och passiv tid 

för de olika aktiviteterna? 

 Vilka effektiviseringar har 

bäst potential? 

Vilka aktiviteter är icke-

värdeskapande? 

  

Vilka och hur mycket 

resurser krävs för varje 

aktivitet? 

  

Vad kostar resurserna?   
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Figur 5 - Kopplingar mellan frågeställningar 
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5 METOD 

I detta avsnitt presenteras hur studien genomförts. Först förs diskussion kring typen av studie 

därefter gås studiens genomförande igenom del för del. Avslutningsvis tas studiens 

trovärdighet och metodkritik upp. 

5.1 TYP AV STUDIE 

Studien klassades som en normativ fallstudie. En normativ studie innebär att det redan finns 

kunskap inom forskningsområdet och målet med studien är vägledning och åtgärdsförslag 

(Björklund & Paulsson, 2012). Det ansågs passa in på studien eftersom det finns artiklar inom 

området och syftet gick ut på att hitta förbättringsförslag för en effektivisering. I en 

fallstudieansats studeras enskilda undersökningsobjekt på djupet (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) används fallstudieansatsen där det är viktigt att få en 

detaljerad uppfattning om processer. En fallstudieansats passade in på studien eftersom det var 

ett fallföretag som skulle studeras och det var av vikt att undersöka på detaljnivå.  

En studie kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. En kvantitativ studie baseras på mätbar 

information. Kvalitativa studier används istället när en djupare förståelse krävs och grundas i 

data som inte är mätbar. (Björklund & Paulsson, 2012) Denna studie var främst av kvalitativ 

karaktär eftersom målet med studien var att hitta förbättringsförslag. Studien kommer även ha 

kvantitativa inslag för att skapa en bredare bild. Lekvall och Wahlbin (2001) menar att 

uppdelningen mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser inte ska drivas så långt utan många 

undersökningar använder båda typerna. Även Yin (2014) menar att forskare har lagt större vikt 

vid mixade metoder vid sin forskning och att det då är bra att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa ansatser i en fallstudie. Bryman och Bell (2013) tar även de upp att skillnaden 

mellan kvantitativa och kvalitativa studier inte alltid är så stora som de kan framstå. Det råder 

skilda meningar om huruvida det är möjligt att kombinera en kvantitativ studie med en 

kvalitativ. Bryman och Bell (2013) menar dock att det går att kombinera exempelvis kan 

kvalitativa metoder användas som hjälp i en kvantitativ studie genom ostrukturerade besök som 

ligger till grund för enkätfrågor eller för att fylla ut andra luckor som inte kan besvaras 

kvantitativt. 

5.2 STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Studiens upplägg utgår från en kombination av teorier från Bryman och Bell (2013) och 

Lekvall och Wahlbin (2001). Bryman och Bell (2013) presenterar en modell för 

kvalitativundersökning och en modell för kvantitativundersökning. De ingående modellerna 

presenteras först och därefter anpassas de till studien. 

Bryman och Bell (2013) tar upp kvalitativ forskning men menar att denna typ är svår att 

definiera, de presenterar ett sätt som kvalitativ forskning kan vara uppbyggd på, Figur 6. 

Kvalitativa undersökningar börjar med generella frågeställningar som ligger till grund för val 

av platser och undersökningspersoner. Därefter samlas data in som sedan tolkas. Efter det följer 

teoretiskt arbete som tillslut mynnar ut i en rapport som presenterar resultat och slutsatser. 
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Ibland kan det teoretiska arbetet leda till nya frågeställningar som kräver insamling av 

ytterligare data vilket skapar ett iterativt arbetssätt. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Figur 6 - Steg i kvalitativ studie 

Bryman och Bell (2013) presenterar 11 steg, Figur 7, som ingår i en kvantitativ undersökning, 

stegen gäller dock för en idealtypisk undersökning och efterföljs sällan exakt. Studien börjar 

med teoriinsamling som sedan ska leda fram till en hypotes. Dock menar Bryman och Bell 

(2013) att det är vanligt att kvantitativ forskning inte innehåller någon hypotes utan att teorin 

istället används för att formulera en intresseinriktning som sedan används till grund för 

datainsamlingen. Därefter ska undersökningsdesignen gås igenom, detta är viktigt för att 

säkerställa resultatets validitet. De tre nästkommande stegen utgör förberedelse för 

empiriinsamling och går ut på att utforma mått på begrepp samt välja platser och respondenter 

för undersökningen. När detta är färdigt kan datainsamlingen påbörjas och insamlad 

information omvandlas sedan till data. Ur denna data görs analyser som resulterar i slutsatser, 

det är här som resultatet från forskningen kommer fram. Sista steget är att formulera 

upptäckterna skriftligt. (Bryman & Bell, 2013) 
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Figur 7 - Steg i kvantitativ undersökning 

Lekvall och Wahlbin (2001) har tagit fram en undersökningsmodell, Figur 8. Modellen är 

framtagen för att visa arbetsgången i en typisk marknadsundersökning men den fungerar även 

bra för att visa tillvägagångssättet för en akademisk studie. Modellen följer en arbetsgång i 

pilens riktning med punkter som markerar hållpunkter i arbetet. Hållpunkterna binds samman 

med punkterna på motstående sida av den U-formade pilen för att illustrera att dessa är 

relaterade till varandra. Under hållpunkterna finns även en beskrivning av vad varje punkt 

innebär för studien. En studie som följer Lekvall och Wahlbin (2001) modell börjar med att 

förstå den bakomliggande beslutssituationen. Därefter preciseras uppgiften och fältarbetet 

planeras. Sedan utförs fältarbetet och data sammanställs. Efter det är det dags för analyser och 

tolkning som leder till slutsatser och rekommendationer. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

 

Figur 8 - Metodsteg för undersökning, fritt omarbetad från Lekvall och Wahlbin (2001) 
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Studiens arbetsgång utgick ifrån metodstegen för en undersökning som Lekvall och Wahlbin 

(2001) tagit fram. Modellen modifierades för att bättre passa denna studie och även inslag från 

Bryman och Bell (2013) metodsteg för både kvalitativ studie och kvantitativ studie användes i 

metoden för studiens genomförande. Metoden för studiens genomförande presenteras i Figur 

9. Studien började med en problemidentifiering för att sedan övergå i en teoretisk referensram 

som utmynnade i en uppgiftsprecisering. Därefter planerades studien i metoden och sedan 

påbörjades empiriinsamlingen som tillsammans med den teoretiska referensramen stod för 

grunden till analysen. Slutligen togs slutsatser fram. Från den kvalitativa modellen som 

Bryman och Bell (2013) tagit fram motsvarade de första tre stegen uppgiftspreciseringen, 

metoden samt empiriinsamlingen. Efterföljande steg för kvalitativa studier från Bryman och 

Bell (2013) följer till viss del efterföljande steg i den modifierade modellen från Lekvall och 

Wahlbin (2001) dock hade den största delen av teorin redan samlats in under teoretisk 

referensram och därför fanns det inte ett lika stort behov att göra ytterligare specificeringar av 

frågorna och fler insamlingar av data eftersom det redan var bestämt. Från Bryman och Bells 

(2013) kvantitativa metodsteg togs steg 1 upp i den teoretiska referensramen. Steg 3 var 

liknande uppgiftspreciseringen. Mellan uppgiftsprecisering och empiri bestämdes en metod 

och det motsvarar steg 4 – 6 i Bryman och Bell (2013) kvantitativa steg. Därefter följde 

resterande steg i Bryman och Bell (2013) ungefär samma väg som den modifierade modellen 

av Lekvall och Wahlbin (2001).  

 

Figur 9 - Metodsteg över studiens arbetsgång, modifierad från Lekvall och Wahlbin (2001) 

5.2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT - PROBLEMIDENTIFIERING 

Studien inleddes med ett besök på Brings kontor i Västberga. Avsikten med det inledande mötet 

var att få en bild av företaget och problemet. Under mötet diskuterades, gemensamt med 

handledare på Bring, ett första utkast av syftet fram och studien avgränsades till att endast röra 

terminalen i Jönköping. För att få en djupare insyn i problemet och hur arbetsgången ser ut 

besöktes terminalen i Jönköping. Insamlad information från de båda besöken kompletterades 

med frågor i mail för att fastställa syftet och färdigställa inledande kapitel samt 
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situationsbeskrivning. Inledande kapitel utgörs av bakgrund och syfte. Bakgrund presenteras 

för att ge läsaren en snabb förståelse om vad uppsatsen kommer handla om samt en 

problematisering av nuläget som ska leda fram till syftet (Björklund & Paulsson, 2012). 

Samtliga möten under de första besöken var upplagda som samtal där frågor uppkom efter 

hand. Besöket på terminalen i Jönköping innehöll även observation av flödet i vinhanteringen 

och aktiviteternas genomförande. 

5.2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT - TEORETISK REFERENSRAM 

Vad som inkluderas i den teoretiska referensramen beror enligt Björklund och Paulsson (2012) 

på studiens syfte. I teorigenomgången får det finnas fler teorier än de som används, för att på 

så vis visa vilken teori som valts och varför. All form av skrivet och mångfaldigat material 

definieras som litteratur. Litteraturen är sekundärdata och därför är det viktigt att vara 

medveten om att informationen kan vara vinklad, eftersom att den är skriven i ett annat syfte 

än det som gäller för denna studie. Det är därför bra att använda flera teorier för att försäkra att 

informationen är korrekt, att använda flera källor för att styrka en teori kallas triangulering. En 

styrka med litteraturstudier är att det går att ta del av mycket information på kort tid. (Björklund 

& Paulsson, 2012) Saunders et al. (2016) menar att det finns två steg för att hitta sekundära 

data, först undersöks om den data som behövs finns tillgänglig och sedan ska data lokaliseras. 

Bryman och Bell (2013) anser att existerande litteratur gås igenom för att ta reda på vad som 

redan är känt inom området samt relevanta begrepp och teorier. Det syftar även till att 

undersöka vilka metoder som har tillämpats på området och om det finns inkonsekventa resultat 

eller frågor som inte har besvarats (Bryman & Bell, 2013).  

Bryman och Bell (2013) presenterar en modell för litteratursökning som består av 5 steg som 

legat till grund för litteraturstudien. 

1. Läs böcker och artiklar som är bekanta eller som andra har rekommenderat och som 

har samband med forskningsfrågorna/problemformuleringen.  

2. a) För anteckningar om tankar som dyker upp under inläsningen av denna litteratur.  

b) Skriv ner viktiga nyckelord som återfinns i denna litteratur. 

c) Notera annan litteratur som refereras till eller som kan vara relevant och värd att följa 

upp. 

3. Formulera nyckelord som passar den egna frågeställningen/problemformuleringen. 

4. a) Leta i bibliotek efter litteratur som har med det egna området att göra. 

b) Sök online efter lämpliga databaser. 

5. a) Gå igenom abstracts och titlar för att se om något kan vara av intresse. 

b) Gå in och hämta de verk som valts ut (Iterera från punkt 2). 

c) Leta regelbundet efter nya publikationer. 

Studiens litteraturstudie gjordes för att formulera den referensram som användes i rapporten. 

Referensramen användes både till att precisera uppgiften och underlätta insamlandet av empiri 

samt för att göra analyser som bidrog till studiens syfte vilket var att effektivisera flödet. 

Referensramen har modifierats under arbetets gång på grund av att teorin i referensramen från 
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början var av bred karaktär och grundläggande vilket gjorde att den behövde kompletteras i 

och med att studiens mål blev tydligare. 

Eftersom studien avgränsades till terminalen i Jönköping lades fokus på att studera litteratur 

som berörde just det området. För att uppfylla syftet med studien var det viktigt att en 

kartläggning av aktiviteterna utfördes. Det gjorde att en stor del av den insamlade litteraturen 

berör olika aktiviteter i terminalen. Den andra delen av syftet som berör effektivisering av 

flödet gjorde att det även var av vikt att studera hur olika effektiviseringar kan ske och hur det 

sett ut tidigare enligt litteraturen.  

Den teoretiska referensramen påbörjades genom att använda grundläggande litteratur för att få 

en bred bild av problemet enligt steg 1 i modellen av Bryman och Bell (2013). För att skapa en 

bred grundläggande referensram användes ett antal olika grundläggande logistikböcker. De 

böcker som användes var Modern Logistik av Oskarsson et al. (2013), Logistik – grunder och 

möjligheter av Storhagen (2003), Hållbara logistiksystem av Björklund (2012), Logistics and 

Supply Chain Integration av Sadler (2007) samt Logistics av Bloomberg et al. (2002). 

Anledningen till att flera grundböcker användes var för att få en bred kunskapsbas samt 

möjlighet till en triangulering vilket enligt Björklund och Paulsson (2012) är viktigt vid 

insamling av sekundärdata och bidrar till studiens trovärdighet.  

Grunden i den teoretiska referensramen bidrog också till att välja ut sökord för vidare 

litteraturstudier. Detta gjordes genom att följa steg 2 och 3 i modellen av Bryman och Bell 

(2013) och anteckna nyckelord, intressanta källor och annat relevant som kom upp vid läsning 

av grundläggande logistikböcker. Utifrån detta formulerades sedan nyckelord för sökning av 

vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar hittades även genom att studera litteraturen som 

använts i tidigare examensarbeten inom liknande områden samt kurslitteratur från relevanta 

kurser som studerats av författarna vid Linköpings Universitet.  

Efter att grunden lagts för referensramen påbörjades sökningen efter vetenskapliga artiklar, 

steg 4b i modellen av Bryman och Bell (2013). De vetenskapliga artiklarna hittades genom 

söktjänsten från Linköpings Universitet UniSearch. Enligt Saunders et al. (2016) är det enklast 

att lokalisera sekundära data i databaser som universitet tillhandahåller. UniSearch innehåller 

flera olika vetenskapliga databaser och för att begränsa resultaten till logistik användes ibland 

en kombination av sökord, som uppkommit i tidigare steg, samt ett filter där journaltiteln 

innehöll ordet logistics. Sökningen gjordes på engelska där olika sökord användes enskilt och 

kombinerade. De ord som användes var exempelvis distribution, third party logistics, e-

commerce, terminal, hub, sorting, material handling samt distribution center. När dessa ord 

användes i kombinationer samt med logistics i journaltiteln begränsades sökresultatet vilket 

gjorde litteraturstudien mer hanterlig. Trots detta gav sökorden väldigt många träffa vilket 

medförde att alla artiklar som framkom inte lästes. En gräns sattes vid att sökningen avslutades 

efter att 60 artiklars toitlar på rad inte varit av intresse. 

För att välja ut artiklar följdes steg 5 från modellen av Bryman och Bell (2013). De olika 

artiklarnas titel samt abstract studerades för att få en uppfattning om vad artiklarna handlade 

om och därefter valdes vissa artiklar som studerades noggrannare. Artiklarna valdes utifrån hur 
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väl de ansågs passa in på studiens syfte, det vill säga om de exempelvis berörde 

terminalhantering, tredjepartslogistik och effektiviseringar. Många artiklar valdes för att 

komplettera den grundläggande litteraturen. Bryman och Bell (2013) anser att det är viktigt att 

registrera hur sökningen genomförts och vad man har kommit fram till. Många artiklar som 

kom fram under sökningen som klassades som irrelevanta handlade om returhantering, supply 

chain, distributionsnätverk, konsolidering och automatisering. Hur sökorden kombinerades och 

vilka artiklar som hämtades var finns i Bilaga 1 – Sammanställning av artikelsökning. 

5.2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT - UPPGIFTSPRECISERING 

Det är viktigt att formulera frågeställningar annars finns stor risk för att fokus i rapporten blir 

otydligt. Det är också viktigt att frågorna hänger ihop med varandra för att forskningen inte ska 

sakna fokus. (Bryman & Bell, 2013) För att veta hur en studie ska läggas upp tekniskt och 

metodmässigt krävs en mer preciserad uppgift än korta och generella beskrivningar av syftet 

(Lekvall & Wahlbin, 2001). Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) finns det tre områden som är 

viktiga för att precisera en uppgift: 

• Att bestämma undersökningens inriktning med avseende på vilken typ av resultat som 

ska uppnås. 

• Att specificera undersökningens innehåll; vilka konkreta frågeställningar ska den 

besvara? 

• Att göra de avgränsningar av undersökningens omfattning och inriktning som vi av 

undersökningsekonomiska och andra skäl vill göra. 

Uppgiftspreciseringen hade sin utgångspunkt i studiens syfte. Syftet preciserar vilken typ av 

resultat som ska uppnås och delades in i tre huvudfrågor som skulle besvara syftet. 

Huvudfrågorna togs fram både med hjälp av syftet som tagits fram genom en problematisering 

och även med hjälp av den teoretiska referensramen. För att dela upp informationsbehovet i 

delar och koppla delarna till varandra behövs en referensram (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Beroende på studie ligger tyngdpunkten olika, ibland är det viktigt att få en bra referensram 

med en tydligt teoretisk modell eller så är det mer väsentligt att samla in statistik (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Uppdelningen av syftet till tre huvudfrågor täcker in första punkten från 

viktiga områden för att precisera en uppgift enligt Lekvall och Wahlbin (2001).  

Huvudfrågorna bröts sedan ner i frågeställningar. Frågeställningarna besvarades både med 

empiriinsamling och analys. Frågeställningarna togs fram genom att jämföra 

situationsbeskrivningen och den teoretiska referensramen för att på så vis kunna se var Bring 

hade problem och hur dessa skulle kunna identifieras. Nedbrytningen till frågeställningar 

täcker in andra punkten från viktiga områden för att precisera en uppgift enligt Lekvall och 

Wahlbin (2001). 
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5.2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT – HUVUDFRÅGA 1 

Under empiriinsamlingen som gjordes för att besvara frågeställningarna genomfördes 

tidsstudier, intervjuer samt observationer för att samla data till studien. Tidsstudierna, 

intervjuerna och observationerna var inspirerade av metodlitteraturen som presenteras i de 

första avsnitten. Hur teorierna anpassades till studien presenteras i genomförandet. 

5.2.4.1 TIDSSTUDIER 

Enligt Suresh och Anil Kumar (2007) används arbetsstudier som bas för designen av 

arbetssystem. Syftet är att identifiera de mest effektiva sätt att utföra funktioner. Arbetsstudier 

delas upp i två tekniker, metodstudie och arbetsmätning, Figur 10. Nedan framgår två citat från 

Suresh och Anil Kumar (2007) som beskriver metodstudie och arbetsmätning. (Suresh & Anil 

Kumar, 2007) 

“Method study is the systematic recording and critical examination of existing and proposed 

ways of doing work, as a means of developing and applying easier and more effective methods 

and reducing costs.” (Suresh & Anil Kumar, 2007, p. 171) 

“Work measurement is the application or techniques designed to establish the time for a 

qualified worker to carry out a specified job at a defined level or performance.” (Suresh & 

Anil Kumar, 2007, p. 171) 

Enligt Suresh och Anil Kumar (2007) finns det en koppling mellan metodstudier och 

arbetsmätningar. Metodstudier utförs för att minska arbetet och hitta ett sätt att utföra arbetet 

på bästa sätt. Arbetsmätningar görs för att undersöka och minska ineffektiv tid och sätta 

tidsstandarder. (Suresh & Anil Kumar, 2007) 

 

Figur 10 - Ramverk för arbetsstudie enligt Suresh och Anil Kumar (2007) 
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Arbetsmätning kallas också för tidsstudie och det är viktigt för att kunna planera och 

kontrollera aktiviteter. Det finns ett antal mål med att göra tidsstudier, dels är det ett bra sätt att 

jämföra alternativa metoder. Det är även bra för att ha rätt bemanning, kunna planera och 

kontrollera, ha en realistisk kostnadsbild, sätta leveransdatum för gods, minska kostnader och 

träna nyanställda. (Suresh & Anil Kumar, 2007) 

Arbetet kan delas in i två typer av arbete, repetitivt arbete och icke repetitivt arbete. Repetitivt 

innebär att det är aktiviteter som repeteras kontinuerligt. Icke repetitivt är underhållande arbete 

eller konstruktionsarbete där arbetscykeln nästan aldrig repeteras identiskt. (Suresh & Anil 

Kumar, 2007) 

Suresh och Anil Kumar (2007) har satt upp tio steg för att göra en tidsstudie: 

1. Välj arbetet som ska studeras. 

2. Erhåll och registrera all tillgänglig information om arbetet, operatören och 

arbetsförhållandena som kan påverka tidsstudien. 

3. Dela in aktiviteterna i delar. En del är en instinktiv del av en specifik aktivitet som 

består av en eller flera fundamentala rörelser. 

4. Mät tiden som det tar att utföra varje del med ett tidtagarur. 

5. Under samma tid, utvärdera operatörens effektiva arbetshastighet jämfört med en 

normal hastighet. Det är prestandaklassningen. 

6. Justera den observerade tiden men en klassningsfaktor för att få fram normal tid för 

varje del 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =
𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔

100
 

7. Lägg till lämpliga ersättningar för att kompensera för olika saker för att få en 

standardtid för varje del. 

8. Beräkna tillåten tid för hela arbetet genom att summera delstandardtiderna. 

9. Gör en detaljerad arbetsbeskrivning som beskriver metoden för standardtiden. 

10. Testa och utvärdera standarderna där det krävs. 

5.2.4.2 INTERVJU 

Saunders et al. (2016) menar att intervjuer kan vara allt ifrån strukturerade där varje deltagare 

svarar på standardiserade frågor till ostrukturerade som genomförs som konversationer. 

Saunders et al. (2016) diskuterar också semi-strukturerade intervjuer som är ett mellanting av 

strukturerade och ostrukturerade intervjuer. I semi-strukturerade intervjuer använder forskaren 

en lista med ämnen eller nyckelfrågor men dessa kan variera mellan de olika intervjuerna. 

Ordningen på frågorna kan också variera beroende på hur samtalet går. Saunders et al. (2016) 

menar att eftersom semi-strukturerade intervjuer inte är standardiserade kan det leda till oro 

kring reliabiliteten. Det kan exempelvis bero på om intervjuaren kommenterar eller på något 

sätt får den intervjuade att svara på ett visst sätt. Dock menar Saunders et al. (2016) att studier 

som använder semi-strukturerade intervjuer ofta är komplexa och svåra att göra om vilket gör 

att så länge det är tydligt hur intervjuerna gått till och vilka frågor som ställts behövs det ingen 

oro kring reliabiliteten. (Saunders, et al., 2016) 
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5.2.4.3 OBSERVATION 

Enligt Saunders et al. (2016) innehåller en observation att systematiskt studera, spela in, 

beskriva, analysera och tolka människors beteende. Vidare menar Saunders et al. (2016) att 

observationer kan delas in i två delar: Deltagande observation som är kvalitativ och där studien 

genomförs genom att forskaren deltar i aktiviteterna och strukturerad observation som är 

kvantitativ och där aktiviteter mäts utifrån hur ofta de sker och inte varför de sker (Saunders, 

et al., 2016). Bryman och Bell (2013) delar på liknande sätt upp observationer i deltagande och 

icke-deltagande. Deltagande observationer sker ofta under lång tid och observatören deltar och 

påverkar miljön för studien (Bryman & Bell, 2013). I icke-deltagande observationer är 

observatören endast där och undersöker och påverkar inte miljön för studien (Bryman & Bell, 

2013). I denna studie kommer Bryman och Bell (2013) definition att användas och 

observationerna kommer att vara icke-deltagande. 

Lekvall och Wahlbin (2001) diskuterar direkt observation som innebär att undersökaren iakttar 

de aktiviteter som är av intresse att studera. Dock menar Lekvall och Wahlbin att det endast 

går att studera beteenden och inte kunskaper eller åsikter samt att det endast går att studera 

pågående aktiviteter och inte hur de varit tidigare. Bryman och Bell (2013) anser att observation 

i vissa fall kan vara bättre för kartläggning än exempelvis intervjuer eftersom observation ger 

en direkt bild av beteende medan vid intervjuer måste slutsatser om beteendet tas utifrån svaren 

som fås. Det gör att det vid intervjuer finns en risk att respondenten ger felaktig information 

(Bryman & Bell, 2013). 

Lekvall och Wahlbin (2001) menar att observationer antingen kan ske öppet eller dolt vilket 

innebär att observatören antingen ger sig till känna eller inte. Bryman och Bell (2013) delar in 

observationer i strukturerade och ostrukturerade observationer. En strukturerad observation går 

ut på att leta efter på förhand specificerade saker, det finns också tydligt uppsatta regler för hur 

observationen ska registreras (Bryman & Bell, 2013). En ostrukturerad observation går ut på 

att detaljerat notera hur deltagaren beter sig i miljön, utan ett observationsschema (Bryman & 

Bell, 2013). 

5.2.4.4 GENOMFÖRANDE 

Den första huvudfrågan går ut på att kartlägga nuläget för att få en bild av vilka problem och 

möjligheter som finns i hanteringen i terminalen i dagsläget. För att besvara dessa genomfördes 

empiriinsamling. Frågeställning ett behandlar vilka aktiviteter och resurser som finns i 

vinflödet i terminalen. För att besvara denna gjordes observationer och intervjuer med personal.  

Observationerna var öppna och ostrukturerade. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) kan 

observationer ske antingen öppet eller dolt. I studien skedde observationerna öppet vilket 

innebär att personalen som observerades visste om att observationen genomfördes. Detta 

gjordes för att observatörerna måste gå bredvid de som arbetar i terminalen för att studera 

aktiviteterna och resurserna noggrant. Det ansågs viktigt att personalen visste vad syftet med 

observationen var för att de inte skulle distraheras i sitt arbete. Bryman och Bell (2013) menar 

att observationer antingen sker strukturerat eller ostrukturerat. Observationerna i studien var 

ostrukturerade observationer vilket innebär att studien inte använde sig av ett 
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observationsschema utan observatörerna studerade hur deltagarna betedde sig i miljön. 

Observationerna gjordes ostrukturerat för att få med hur flödet varierar mellan olika gånger 

och ha möjlighet att upptäcka nya saker. Observationerna som skedde var också icke-

deltagande (Bryman & Bell, 2013) vilket innebär att observatörerna endast observerade och 

inte deltog i aktiviteterna. Inledningsvis gjordes en observation av hanteringen för att få en 

uppfattning om vilka aktiviteter som genomförs, vilka resurser som används och hur vinet rör 

sig i terminalen. Detaljeringsnivån på aktiviteterna var motsvarade ”Hämta pallar till 

sorteringen”, ”Ställ upp pallar för sortering” samt ”Ställ upp sorterade pallar för utkörning”. 

Exempel på resurser är personal, truck och bärbara avläsare. Därefter genomfördes intervjuer 

med personal som har erfarenhet av vinflödet i terminalen där de fick beskriva vilka aktiviteter 

och resurser som krävs för behandlingen av vinet, varför de utför aktiviteterna och utnyttjar 

resurserna samt om de uppfattar några problem eller förbättringsmöjligheter med hur 

hanteringen sköts i dagsläget, Bilaga 2 – Intervjuunderlag. Intervjuerna som skedde var semi-

strukturerade enligt Saunders et al. (2016) definition vilket innebär att ett intervjuunderlag 

fanns, dock kunde frågor varieras beroende på hur samtalet gick. Semi-strukturerade intervjuer 

lämpade sig eftersom frågeställarna inte var bekanta med aktiviteterna sedan tidigare. Ett öppet 

intervjuunderlag gjorde därmed att nya problem och åsikter kunde förmedlas. Efter 

intervjuerna genomfördes en till omgång med observationer för att kontrollera personalens svar 

från intervjuerna och få en komplett bild av flödet. Utöver intervjuer ställdes kompletterande 

frågor under observationerna. Efter att ovanstående observationer och intervjuer var 

genomförda kunde frågeställning 1.1 besvaras. 

1.1. Vilka aktiviteter och resurser finns i vinflödet i terminalen? 

Huvudfråga ett rör även hur tiden och resurserna är fördelade på de olika aktiviteterna. Den 

andra frågeställningen under huvudfråga ett rör hur lång tid varje aktivitet tar. För att besvara 

denna frågeställning genomfördes tidsstudier utifrån de aktiviteter som identifierats i 

frågeställning ett. Genomförandet för tidsstudien utgick från steg 1, 3 och 4 i Suresh och Anil 

Kumar (2007) tio steg för en tidsstudie. Anledningen till att endast de stegen följdes var för att 

studien inte krävde en prestandaklassning utan endast skulle undersöka hur tiden var fördelad. 

Det var heller inte möjligt att koppla tiderna till operatör och arbetsförhållande eftersom 

mätningarna endast kunde genomföras vid tre tillfällen. Steg 1, 3 och 4 anpassades för att passa 

studien. Första steget var att välja vilket arbete som skulle studeras. Detta gjordes utifrån de 

processer som identifierats. Det tredje steget innebar att dela in aktiviteter i delar. Här användes 

de aktiviteter som identifierats i frågeställning 1.1. Fokus låg på att aktiviteterna skulle ha en 

tydlig början och ett tydligt slut för att veta vart mätningarna skulle börja och sluta så att samma 

sak mättes varje gång. Det fjärde och sista steget gick ut på att mäta tiden de olika aktiviteterna 

tog. Detta gjordes vid tre tillfällen men tiderna för de olika aktiviteterna mättes flera gånger 

vid varje tillfälle för att få ett så pålitligt medelvärde som möjligt. Tidsstudien motsvarar steg 

1-3 i arbetsgången för ledtidsanalys av Storhagen (2003). Efter att tidsstudierna var 

genomförda kunde frågeställning 1.2 besvaras. 

1.2 Hur lång tid tar varje aktivitet? 
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Frågeställning tre under huvudfråga ett berör aktiv och passiv tid. För att besvara 

frågeställningen genomfördes en ledtidsanalys av hur mycket tid som vinet faktiskt 

behandlades och hur mycket tid som vinet stod och väntade på att nästa aktivitet skulle ta vid. 

Detta gjordes enligt steg 4 och 5 i arbetsgången för ledtidsanalys enligt Storhagen (2003). Steg 

4 innebar att identifiera aktiv tid och steg 5 innebar att identifiera passiv tid. Detta gjordes 

genom att följa ett kolli genom terminalen och upprepades fyra gånger för att få tillräckligt 

många mätningar för att generera en pålitlig genomsnittstid. Tiden klassades som aktiv 

eftersom kollit hanterades och passiv om ingen aktivitet utfördes på kollit. Om arbete utfördes 

på en hel pall klassades tiden som aktiv för alla kollin på pallen. Efter att studien av aktiv och 

passiv tid var genomförd kunde frågeställning 1.3 besvaras. 

1.3 Hur ser tidfördelningen ut mellan aktiv och passiv tid för de olika aktiviteterna? 

Frågeställning fyra under huvudfråga ett berör värdeskapande och icke-värdeskapande 

aktiviteter. För att besvara denna frågeställning genomfördes observationer av aktiviteterna 

som sedan klassificerades som värdeskapande eller icke-värdeskapande enligt teorin. Eftersom 

Bring får ersättning internt för vinsändningarna räknas terminalen som kund. Därför bestämdes 

de värdeskapande aktiviteterna utifrån vad som var värdeskapande för terminalen. Det 

genomfördes även kompletterande semi-strukturerade intervjuer för att få med personalens 

kunskap om aktiviteterna, Bilaga 2 – Intervjuunderlag. När observationerna och 

klassificeringen var genomförda kunde frågeställning 1.4 besvaras. 

1.4 Vilka aktiviteter är icke-värdeskapande? 

Frågeställning fem under huvudfråga ett berör resursförbrukningen för de olika aktiviteterna i 

vinhanteringen. För att besvara denna frågeställning genomfördes observation av vilka resurser 

som används i varje aktivitet. Observationerna utgick ifrån listan med resurser som framkom i 

frågeställning 1.1. Observationerna var enligt tidigare resonemang öppna, icke-deltagande och 

ostrukturerade. För att säkerställa att inga resurser missades genomfördes även kompletterande 

semi-strukturerade intervjuer med personal där de fick berätta om vilka resurser de använde 

för de olika aktiviteterna, Bilaga 2 – Intervjuunderlag. När observationer och intervjuer var 

genomförda kunde frågeställning 1.5 besvaras. 

1.5 Vilka och hur mycket resurser krävs för varje aktivitet? 

Frågeställning sex under huvudfråga ett berör kostnaden för de olika resurserna som krävs för 

att genomföra aktiviteterna. För att besvara frågeställningen genomfördes semi-strukturerad 

intervju med produktionsansvarig som fick besvara hur mycket varje resurs, som identifierades 

i frågeställning 1.1, kostar, Bilaga 2 – Intervjuunderlag. När intervjuerna var genomförda 

kunde frågeställning 1.6 besvaras. 

1.6 Vad kostar resurserna? 
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5.2.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT – HUVUDFRÅGA 2 

Björklund och Paulsson (2012) menar att det empiriska materialet ska analyseras med hjälp av 

referensramen. Vidare menar Björklund och Paulsson (2012) att analysen kan beskriva 

eventuella lösningar och vilka potentialer de har. För att besvara huvudfråga två användes även 

teorier från referensramen vilket beskrivs mer ingående nedan. 

Den första frågeställningen under huvudfråga två besvarade hur ledtiden kunde reduceras. För 

att besvara frågeställningen analyserades sammanställningen av det empiriska materialet för 

frågeställning 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4. Saunders et al. (2016) menar att kvantitativa data måste 

processas för att bli användbart. Det finns tekniker för att undersöka och presentera kvantitativa 

data så som tabeller, grafer och statistik (Saunders, et al., 2016). Lekvall och Wahlbin (2001) 

menar också att för statistiska data börjar analysen med att tabellera materialet för att därefter 

bryta ned undersökningsvariablerna med hjälp av diagram och korstabeller. För att få en 

överblick över insamlade data skapades tabeller och grafer. De analyserades sedan med hjälp 

av referensramen. Steg sex och sju i Storhagen (2003) ledtidsanalys följdes. Steg sex innebär 

att ifrågasätta all passiv tid och steg sju innebär att analysera och ge förslag på lösningar. 

Analysen i steg sju genomfördes med metoder från Oskarsson et al. (2013), Persson (1991) och 

Storhagen (2003). Även teorier kring lean och hur slöseri kan reduceras jämfördes med empirin 

för att identifiera aktiviteter där slöseri existerar. Icke-värdeskapande aktiviteter identifierades 

utifrån teorin och utifrån det kunde även ett beslut tas om vilka icke-värdeskapande aktiviteter 

som skulle kunna elimineras. Efter ovanstående analys kunde frågeställning 2.1 besvaras. 

2.1 Hur kan ledtiden för aktiviteterna reduceras? 

Den andra frågeställningen under huvudfråga två analyserades med hjälp av den sammanställda 

empirin från frågeställning 1.1, 1.5 och 1.6. För att få en överblick över insamlade data 

skapades tabeller och grafer. De analyserades sedan med hjälp av referensramen. Steg 2-5 för 

flödeskartläggning från Jones et al. (1997) följdes. Steg två går ut på att identifiera slöseri vilket 

gjordes genom tidigare identifiering av icke-värdeskapande aktiviteter. I steg tre och fyra ska 

processen analysera för att hitta omstruktureringar som effektiviserar sekvensen och flödet. 

Steg fem går ut på att identifiera om allt som görs är nödvändigt, detta gjordes genom att 

applicera lean för att eliminera slöseri. De nio nyckelelementen från Jones et al. (1997) och de 

fem stegen från Womack och Jones (1996) genomgicks. Efter ovanstående analys kunde 

frågeställning 2.2 besvaras. 

2.2 Hur kan resursåtgången för aktiviteterna reduceras? 

5.2.6 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT – HUVUDFRÅGA 3 

Huvudfråga tre besvarade vilka effektiviseringar som hade bäst potential utifrån varaktighet 

och påverkan. Även för denna huvudfråga analyserades det empiriska materialet tillsammans 

med referensramen vilket beskrivs nedan. 

Frågeställning ett besvarade hur varaktiga effektiviseringarna är. I kontrollfasen i six sigma 

undersöks hur effektiviseringarna kan göras bestående (Desai, 2010). I analysen gjordes en 
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SWOT-analys för varje förslag för att undersöka hur effektiviseringarna kunde bli varaktiga 

och ha bestående verkan i verksamheten. En SWOT-analys tar upp styrkor och svagheter som 

inre faktorer och hot och möjligheter som yttre faktorer (Björklund & Paulsson, 2012). I 

bedömningen av hur varaktiga förslagen är har yttre faktorer haft större påverkan än inre 

eftersom Bring har möjlighet att själva påverka de inre faktorerna. Utifrån SWOT-analysen 

kunde frågeställning 3.1 besvaras.  

3.1 Hur varaktiga är effektiviseringarna? 

Den andra frågeställningen under huvudfråga 3 besvarade hur effektiviseringarna påverkar 

ledtid, kostnad och leveransservice. För att besvara frågeställningarna 3.1-3.3 jämfördes 

nuläget som uppkommit från huvudfråga ett med resultatet från huvudfråga två. Men 

utgångspunkt ur huvudfråga ett och två samt modeller som togs fram i teorin beräknades 

totalkostnaden och leveransservicen. Enligt Oskarsson et al. (2013) byggs fel in i kalkyler 

eftersom antaganden och förenklingar görs. Därför är det viktigt undersöka påverkan på 

verksamheten. För att undersöka hur känsligt resultatet var genomfördes kostnadsberäkningar 

utifrån standardavvikelsen för de olika tidsstudierna.  

3.2 Hur påverkar effektiviseringar ledtid, kostnad och leveransservice? 

Den tredje frågeställningen under huvudfråga tre besvarade vilka effektiviseringar som bar bäst 

potential. Det gjordes utifrån en fyrfälts-matris där effektiviseringarnas varaktighet och möjliga 

besparing klassades på axlarna mellan låg och hög. Det gjordes utifrån svaren från 

frågeställning 3.1 och 3.2. Effektiviseringarna med hög varaktighet och hög möjlig besparing 

ansågs ha bäst potential och effektiviseringarna med låg varaktighet och låg möjlig besparing 

ansågs ha sämst potential.  

3.3 Vilka effektiviseringar har bäst potential? 

5.2.7 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT - SLUTSATS 

I slutsatser ska resultatet och dess konsekvenser sammanfattas (Björklund & Paulsson, 2012). 

En viktig del när slutsatser ska dras är att studera hur allmängiltiga slutsatserna är (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Det är viktigt att undersöka om slutsatserna endast gäller för studien eller om 

de går att generalisera (Lekvall & Wahlbin, 2001). I slutsatsen sammanställdes resultatet från 

analysen. Huvudfrågorna diskuterades och effektiviseringarna som uppkommit i analysen 

sammanfattades. En diskussion fördes även om huruvida resultatet var generellt. Resultatet 

redovisades i en graf.  

5.3 STUDIENS TROVÄRDIGHET OCH METODKRITIK 

Lekvall och Wahlbin (2001) diskuterar kvalitetspåverkande faktorer i olika steg i en 

marknadsundersökning. Vissa av felkällorna som tas upp av Lekvall och Wahlbin (2001) kunde 

även anses vara felkällor i denna studie, felkällorna illustreras i Figur 11. Studiens trovärdighet 

kommer diskuteras och därefter beskrivs felkällorna djupare. 
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Figur 11 - Översikt av felkällor, modifierad från Lekvall och Wahlbin (2001) 

5.3.1 TROVÄRDIGHET 

Enligt Björklund och Paulsson (2012) finns det tre mått för en studies trovärdighet, dessa är 

validitet, reliabilitet och objektivitet. Validitet anger huruvida undersökningen mäter det som 

avses att mätas och kan ökas genom triangulering, vilket innebär att använda flera olika 

metoder för att undersöka en och samma företeelse. Reliabilitet kan definieras som graden av 

tillförlitlighet i mätinstrumentet och innebär att samma mätning ska kunna göras om och ge 

samma resultat. Även reliabiliteten kan ökas genom triangulering men också genom 

användande av kontrollfrågor i enkäter och intervjuer för att undersöka samma aspekt 

ytterligare en gång. Objektivitet handlar om i hur stor utsträckning studien påverkas av 

värderingar. För att öka objektiviteten bör de val som görs motiveras tydligt och på så sätt ge 

läsaren chans att själv ta ställning till resultatet. Det är även viktigt att återge fakta korrekt, inte 

enbart välja ut den teori som styrker ens argument, och undvika värdeladdade ord. (Björklund 

& Paulsson, 2012) Enligt Saunders et al. (2016) är det viktigt att undersöka reliabiliteten och 

validiteten för sekundära data genom att studera källan för data samt studerar om den sekundära 

data har copyright.  
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5.3.2 METODKRITIK – FÖRSTUDIE 

I en förstudie är det viktigt att formulera ett tydligt syfte. Ett alltför begränsat eller brett syfte 

kan uppstå på grund av dåligt utnyttjande av tillgänglig information och påverkar inriktningen 

på studien och oavsett hur väl studien genomförs kan resultatet komma att sakna värde för 

företaget (Lekvall & Wahlbin, 2001). Ett sätt att motverka detta är att ha tydlig kommunikation 

mellan företag och författare och att författarna skriver en uppdragsbeskrivning, vilket 

utnyttjats i denna studie (Lekvall & Wahlbin, 2001). Syftet diskuterades med uppdragsgivare 

och modifierades i omgångar för inga missförstånd skulle uppstå. 

Litteraturstudien påverkar analysen och resultatet. Fel inriktning och avgränsningar i 

litteratursökandet kan göra att referensramen inte innehåller den teori som krävs för att 

analysera problemet och hitta en lösning. Björklund och Paulsson (2012) tar upp att en nackdel 

med litteraturstudie är att all data är sekundärdata och samlats in i ett annat syfte än denna 

studiens syfte. I denna studie användes en stor del teorier som berörde ett annat ämne än vad 

det användes till i rapporten, exempelvis applicerades lagerteorier på terminalen. För att 

säkerställa reliabilitet triangulerades datan och samlades in flera olika källor. 

Studien är uppbyggd kring en modell från Lekvall och Wahlbin (2001). Något som kan 

kritiseras är att modellen inte är anpassad för denna typ av studie och därför har anpassats vilket 

kan göra att delarna i modellen inte hänger ihop på det sätt författarna till modellen har tänkt. 

Modellen är dock av generell karaktär och anses inte påverka studien i alltför stor utsträckning. 

5.3.3 METODKRITIK – HUVUDFRÅGA 1 

Det största problemet under empiriinsamlingen var att få in tillräckligt med data eftersom det 

endast var två dagar per vecka som vinleveranserna med säkerhet hanterades. Därmed kunde 

empiriinsamlingen endast utföras två gånger per vecka. Det innebar att studiens reliabilitet 

kunde ha blivit för låg. Dock användes triangulering i form av intervjuer, observationer samt 

tidsstudier vilket enligt Björklund och Paulsson (2012) ökar reliabiliteten.  

Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade och enligt Saunders et al. (2016) finns 

det risk för att reliabiliteten inte blir så hög som önskat eftersom intervjuerna inte är 

standardiserade. Björklund och Paulsson (2012) menar att frågorna kan vara olika ledande och 

det är därför viktigt att intervjuaren är medveten om hur ledande frågorna är. För att ändå 

försäkra att reliabiliteten och objektiviteten är hög skapades tydliga intervjuunderlag och 

tillvägagångssätt för intervjuerna. Dessa redovisades i bilaga för att läsaren ska kunna avgöra 

hur objektiva frågorna var. Lekvall och Wahlbin (2001) menar att det finns risk för att få 

felaktiga svar under intervjuer samt att det ej utfördes tillräckliga provintervjuer. För att 

undvika risken utfördes intervjuerna i kombination med observationer och tidsstudier vilket 

gjorde att trovärdigheten ökade. Intervjuerna utfördes av två intervjuare och det gjorde att 

objektiviteten ökade samt att felaktiga svar kunde identifieras lättare.  

Observationer kan vara svåra att utföra eftersom det finns variabler som påverkar de olika 

aktiviteterna. Det kan bidra till att det blir svårt att få ett tydligt mönster över en process. Det 

kan även finnas risk för att arbetarna inte utför sitt arbete på samma sätt som de brukar eftersom 
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de blir observerade. För att observationerna skulle vara tillförlitliga genomfördes de i två 

omgångar. Samma observation genomfördes både före och efter intervjuer för att kunna 

upptäcka eventuella avvikelser. Lekvall och Wahlbin (2001) tar upp att en felkälla kan vara 

bristande kontroll i fältarbetet. Det undveks genom upprepade observationer samt intervjuer. 

5.3.4 METODKRITIK – HUVUDFRÅGA 2 & HUVUDFRÅGA 3 

I utarbetningen av analys och slutsats tar Lekvall och Wahlbin (2001) upp tre felkällor som kan 

uppstå: analysfel, tolkningsfel och bristande kunskap om beslutssituationen. Beroende på hur 

empirin sammanställts kan analysfel och tolkningsfel uppstå. Det finns också en risk att 

bristande kunskap gör att teorin tolkas felaktigt och leder till en felaktig analys. För att inte ge 

felaktiga beslutsrekommendationer bör även förutsättningarna för beslutet redovisas och 

beslutrekommendationernas begränsningar bör kommenteras (Lekvall & Wahlbin, 2001). För 

att minimera risken för analys och tolkningsfel fick produktionsansvarig i Jönköping verifiera 

resultatet och uppskatta dess rimlighet. Produktionsansvarig ansågs ha en bild av hur 

situationen i terminalen bör se ut och därför räckte denna kontroll av resultatet. För att 

säkerställa att teorier inte feltolkades användes triangulering och flera olika teorier utnyttjades. 
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6 VILKA AKTIVITETER FINNS OCH HUR MYCKET TID OCH RESURSER 

KRÄVER VARJE AKTIVITET? 

I detta avsnitt presenteras svar på den första huvudfrågan; Vilka aktiviteter finns och hur 

mycket tid och resurser kräver varje aktivitet? Huvudfrågan besvaras genom att dess 

frågeställningar besvaras. Först tas aktiviteter och resurser upp följt av tidsstudie och aktiv och 

passiv tid. Sedan presenteras icke-värdeskapande aktiviteter och resursförbrukning och 

avslutningsvis kostnad för de olika resurserna. Frågeställningarna besvaras utifrån de processer 

som identifierades i början av studien, Figur 12. 

 

Figur 12 - Processerna för vinflödet 

6.1 AKTIVITETER OCH RESURSER 

Frågeställning 1.1 behandlar vilka aktiviteter och resurser som finns i vinflödet. Först 

presenteras aktiviteterna för varje process och avslutningsvis presenteras resurserna i vinflödet. 

6.1.1 LOSSNING 

Lossning är den första processen som genomförs i vinflödet. Det som händer i processen är att 

godset anländer till terminalen och lossas samt körs till avlastningsplats. Den första aktiviteten 

som sker är uppstart. Aktiviteten påbörjas när lastbilschauffören är på plats vid terminalen och 

ringer för att bli tilldelad en port. Därefter kör lastbilschauffören till rätt port och förbereder för 

avlastning. Terminalarbetaren som ska lasta av möter upp lastbilschauffören och får veta hur 

många pallar som ska lastas av. Nästa aktivitet som påbörjas efter uppstarten är att hämta pallar. 

Det innebär att terminalarbetaren som lastar av åker in i lastbilen med en truck och hämtar en 

pall och kör ut ur lastbilen. Aktiviteten efter att hämta pall är att göra en yttre ankomstkontroll. 

Då går terminalarbetaren ur trucken och undersöker om pallen ser hel ut och att inget kolli har 

gått sönder. Terminalarbetaren undersöker inte hur många kollin som är på pallen utan studerar 

endast om kollina är hela och emballeringen inte är bruten. Nästa aktivitet är att köra pallen till 

avlastningsplats. Eftersom lastbilschauffören vill ha ett kort stopp vid terminalen kan 

terminalarbetaren inte köra pallen till sorteringsplatsen. Terminalarbetaren kör istället pallen 

med truck till en avlastningsplats i närheten av porten och ställer ner pallen där. Därefter 

upprepas aktiviteterna från att hämta pall till att köra till avlastningsplats tills pallarna som ska 

lastas av är slut. När alla pallar är avlastade skriver terminalarbetaren på en kvittens att alla 

pallar är mottagna och ger den till lastbilschauffören som därefter förbereder lastbilen för 

avfärd. Under lossningsprocessen räknar terminalarbetaren inte antalet kolli utan endast antalet 

pallar som lastas av. När gods från Kund 1 ska lastas av sker ett extra moment eftersom pallar 

som ska direkt till Stockholm och alltså inte ska till terminalen i Jönköping står i vägen för 

pallar som ska till terminalen i Jönköping. Då måste terminalarbetaren lasta av pallarna som 

ska till Stockholm för att sedan lasta på dessa igen när alla pallar som ska till terminalen i 

Jönköping är avlastade. Aktiviteten är tidskrävande och något som terminalarbetarna på Bring 

Lossning Sortering Stängning Plastning Utkörning
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tycker är jobbig. Godset från Kund 2 körs av Bring från Kund 2 till terminalen i Jönköping och 

därför fungerar det bra med avisering och lossning. Godset från Kund 1 körs av DHL och 

terminalarbetarna tycker att aviseringen av deras inkommande gods sker på ett dåligt sätt 

eftersom det inte går att få reda på exakt när de ska komma. De aviserar endast att gods är 

under behandling och att det ska ankomma inom en snar framtid. Annars anser 

terminalarbetarna att det inte är några större problem vid lossningsprocessen. I Figur 13 

presenteras en översikt över aktiviteterna i lossningen. 

 

Figur 13 - Aktiviteterna i lossning 

6.1.2 SORTERING 

Den andra processen som genomförs i vinflödet i terminalen är sortering. När denna process är 

klar står kollina utsorterade på pallar beroende på vilken dip de ska skickas till. Kund 1 skickar 

färdigsorterade pallar om det är tillräckligt många kollin till en ort för att fylla en hel pall. Dessa 

pallar behöver inte sorteras utan ankomstskannas bara. För de pallar med blandade kollin är 

det första som görs att terminalarbetaren hämtar pallar från pallagringen. Totalt hämtas 27 

pallar och detta görs i två omgångar för en truck får endast flytta 18 pallar åt gången. När 

pallarna är hämtade placeras de ut i en U-form. De sätts enligt ett förutbestämt mönster och 

placeras ut likadant varje gång. När alla pallar är utplacerade placeras en lapp med dipnamn 

vid varje pall för att den som sorterar ska veta vilken pall som kommer skickas till vilken dip. 

Nästa steg i sorteringen är att köra in pallarna med vinet som ska sorteras. Pallarna med vin 

placeras inne i U-formen för att sträckan som kollina ska flyttas ska vara så kort som möjligt. 

Det får plats fyra pallar inne i U-formen, om det är fler pallar som ska sorteras görs det i 

omgångar. Pallarna med vin är inplastade för att de inte ska skadas i transporten och för att 

kunna sortera plastas de av och plasten slängs i sortering. Alla kollin ska ankomstskannas för 

att slutkunden ska kunna följa hur långt deras gods har kommit. Kund 2 placerar kollina på 

pallen så att etiketterna alltid är vända uppåt, därför måste ett lager skannas in i taget. Om 

pallen kommer från Kund 1 är kollina placerade så att alla etiketter är placerade utåt vilket gör 

att alla kollin kan skannas in direkt och inte lager för lager. De mindre kunderna kan ha etiketten 

åt olika håll vilket gör dem svårare att skanna in. Terminalarbetarna upplever att det är 

tidskrävande att skanna in alla kollin och anser att det hade förenklats om det funnits en 

samlingsetikett för hela pallen. Det hade i så fall räckt att skanna in en etikett per pall istället 

för varje kolli. De kollin som är ankomstskannade sorteras sedan ut på rätt pall. 

Terminalarbetaren tar ett kolli, läser på etiketten vilken dip den ska till och placerar ut på rätt 

pall. Kollin från Kund 1 är oftast lättare att sortera ut än kollin från Kund 2 eftersom Kund 1s 

kollin är mer jämnstora och därför förenklar stapling på pall. När alla kollin är utsorterade körs 

pallarna som vinet kom på bort. I Figur 14 presenteras en översikt över aktiviteterna i 

sorteringen. 
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Figur 14 - Aktiviteterna i sortering 

6.1.3 STÄNGNING 

Den tredje processen är stängning. Under stängningsprocessen flyttas kollin från helpallar till 

halvpallar samt att terminalarbetaren jämnar till kollina på pallarna. Kollin flyttas från helpall 

till halvpall när det är tolv kollin eller färre på helpallen. Då blir det en halvpall som är tre lager 

hög och högre går det inte att lasta eftersom det blir instabilt. Även storleken på kollit påverkar 

om terminalarbetarna lastar över till halvpall. Exempelvis lastar de inte över till halvpall om 

det skulle vara färre än tolv kollin men alla kollin är stora. Anledningen till att Bring lastar om 

kollin från helpall till halvpall är för att öka fyllnadsgraden för transporten ut till dip. Den första 

aktiviteten som identifierats under stängning är att terminalarbetaren kör med trucken och 

hämtar halvpallar. Aktiviteten innebär att terminalarbetaren kör till lagringen av pallar och 

hämtar så många pallar som antas behövas vid stängningen och kör dessa till sorteringsplatsen. 

Den andra aktiviteten som sker är att placera ut halvpallarna vid helpallarna som godset ska 

flyttas ifrån. Aktiviteten som sker efter det är att flytta över kollin från helpall till halvpall. 

Därefter sker aktiviteten att jämna ut helpallar. Den sista aktiviteten som sker under stängning 

är att flytta undan överblivna halvpallar. Beroende på hur många helpallar som kan bytas till 

halvpallar kan terminalarbetaren behöva hämta halvpallar flera gånger. Det händer även att 

terminalarbetaren inte räknar hur många pallar som behövs och därför behöver 

terminalarbetaren hämta pallar flera gånger. Terminalarbetarna tycker att det är jobbigt att 

flytta över kollin från helpall till halvpall eftersom det är tungt arbete. Enligt terminalarbetarna 

skulle det vara möjligt att börja sortera på halvpall istället för helpall men då finns risken att 

det blir åt andra hållet och de behöver flytta över till helpall istället eftersom det varierar vilka 

dipar som ska ha halvpall. Det finns vissa dipar, framförallt norrlandsorter, som det enligt 

terminalarbetarna går halvpallar till oftare än till andra dipar men beroende på om Bring endast 

sorterar Kund 2 eller också sorterar osorterade pallar från Kund 1 är det svårt att säga om det 

kommer bli en halvpall eller en helpall. I Figur 15 presenteras en översikt över aktiviteterna i 

stängningen. 

 

  

Hämta pallar 
från pallagring

Placera ut pallar 
i ett U

Kör in pallar 
med vin som 
ska sorteras

Plasta av pallar

Släng plast i 
sortering

Ankomstskanna Sortera ut kollin
Kör bort 

pallarna som 
vinet kom på



52 

 

 

Figur 15 - Aktiviteterna i stängning 

6.1.4 PLASTNING 

När allt gods är placerat på pall av rätt storlek ska pallarna plastas för att godset inte ska trilla 

och skadas under transporten. Plastningen går till så att pallen körs upp på plastmaskinen. 

Plastmaskinen är halvautomatisk, terminalarbetaren fäster plasten i pallen och trycker sedan på 

en knapp som får pallen att börja snurra. Med en spak styr terminalarbetaren höjden på 

plastrullen och kan på så sätt täcka hela pallen med plast. Om kollina på pallen inte ligger jämt 

utan det exempelvis ligger en ensam kartong högst upp läggs en topplast över pallen innan 

plastningen börjar. Detta görs för att det annars är stor risk att kollit på toppen trillar av under 

plastningen. Ett problem med plastmaskinen är enligt terminalarbetarna att den är gammal och 

lite svår att ställa in. Ett reglage ställer in hur hårt plasten ska sitta och vrids denna upp för 

mycket går plasten av när pallen börjar snurra. Detta reglaget är känsligt och svårt att ställa in 

på en bra nivå. När pallen är helt täckt med plast skrivs dipnumret på en etikett som klistras på 

pallen för att de anställda ska veta till vilken dip pallen ska skickas till. Detta moment sker 

ibland parallellt med plastningen beroende på vem som utför det. Efter detta körs pallen av från 

plastmaskinen och ställs på en avställningsyta och terminalarbetaren börjar arbeta med nästa 

pall. När alla pallar är plastade plockar terminalarbetaren ihop lapparna med dipnummer som 

placerades ut innan sorteringen och kör bort pallar, exempelvis de som blivit över när kollin 

flyttades över till halvpall. I Figur 16 presenteras en översikt över aktiviteterna i plastningen. 

 

Figur 16 - Aktiviteterna i plastning 

6.1.5 UTKÖRNING 

I utkörningsprocessen tar terminalarbetaren pallar som är färdigplastade från avställningsytan 

och kör till rätt port i södra hallen där de sedan kommer lastas på lastbilar som kör ut de till 

diparna. Aktiviteten som identifierats är alltså att köra pallen från avställningsytan till rätt port. 

Det börjar med att terminalarbetaren tar upp en pall som är färdigplastad och ser på etiketten 

till vilken port pallen ska. På varje port står det ett nummer som även står på pallen. 

Terminalarbetaren har även en lapp i trucken där det står till vilken port varje pall ska. Därefter 

kör terminalarbetaren pallen till rätt port och åker därefter tillbaka till norra hallen för att hämta 

en pall till. Egentligen försöker Bring införa att alla terminalarbetare som kör mellan de olika 

hallarna utan last ska ta med sig en färdigplastad pall och köra den till rätt port. Dock fungerar 

inte det i praktiken utan ofta är det terminalarbetaren som arbetar med vinet som kör ut pallarna 
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till södra hallen när plastningsprocessen är klar. Ofta kan terminalarbetaren ta två pallar på en 

gång och terminalarbetaren håller på tills alla pallar har körts in till södra hallen. Det brukar 

vara två terminalarbetare som arbetar med vinet tillsammans i processen plastning och 

utkörning och då är det en terminalarbetare som plastar och en som kör ut färdigplastade pallar. 

Enligt terminalarbetarna skulle det underlättat om alla terminalarbetare tog med sig en pall när 

de ändå körde förbi och de tror att många truckar kör förbi som är tomma utan att de tar med 

sig de färdigplastade pallarna. Dock är det svårt att säga om det skulle bli en omväg för dem. I 

Figur 17 presenteras en översikt över aktiviteterna i utkörningen. 

 

Figur 17 - Aktiviteterna i utkörning 

6.1.6 RESURSER 

I terminalen på Bring används tre olika sorters pallar; engångspallar, halvpallar och sjöpallar. 

En engångspall har samma mått som en EUR-pall, 1200x800 mm, men är gjord av sämre 

material och därför inte lika tålig. En halvpall är hälften så stor som en engångspall alltså 

600x800 mm. En del av vinet kommer in på sjöpallar som är större pallar som är 1200x1200 

mm.  

Det finns tre olika sorters truckar som används i terminalen; motvikstruck, åkstaplare och 

handtruck. Motviktstruck är en större truck som behövs för att flytta sjöpallarna. Främst 

används motviktstruck och åkstaplare. Handtruck används endast i få fall. 

För ankomstskanning av godset används antingen PDA eller skanner som är kopplad direkt till 

Happy Flow. PDAn är långsammare än skannern på att registrera en etikett. Den används 

främst vid sorteringen på söndagar eftersom sorteringen då sker längre ifrån datorn som 

skannern är kopplad till och skannern har inte så lång räckvidd.  

Lokalen som arbetet sker i hyrs. Vinflödet faktureras internt för den yta de tar upp. Den 

personal som jobbar med vinflödet är antingen tillsvidareanställda eller timanställda.  

Övriga resurser som krävs för att utföra hanteringen i vinflödet så som kniv, tuschpenna och 

datorn anses vara så pass billiga eller användas i liten utsträckning att kostnaden för dessa inte 

kommer tas upp i denna studie. 

6.2 TIDSSTUDIE 

Frågeställning 1.2 behandlar hur lång tid de olika aktiviteterna i vinflödet tar. Svaret på denna 

frågeställning presenteras nedan, uppdelat efter de processer som identifierades i början av 

studien. Avslutningsvis presenteras en sammanställning av de uppmätta tiderna. 

 

 

Kör pall till rätt port
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6.2.1 LOSSNING 

Processen lossning består av aktiviteterna uppstart, hämta pallar, yttre ankomstkontroll, lämna 

till avlastningsyta och skriva på kvittens. Tiden för uppstart mättes ej eftersom det var svårt att 

se en tydlig start på aktiviteten. Dessutom arbetar terminalarbetarna med andra uppgifter under 

denna tid vilket medför att en effektivisering kanske inte påverkar verksamheten så mycket. 

Aktiviteterna hämta pallar, yttre ankomstkontroll och lämna till avlastningsyta slogs ihop till 

en aktivitet vid tidmätningen, avlastning, eftersom terminalarbetarna inte gör någon tydlig 

ankomstkontroll utan detta sköts samtidigt som hämta pallar och lämna till avlastningsyta. 

Aktiviteten avlastningen börjar när terminalarbetaren kör in med trucken i lastbilen och 

avslutas när terminalarbetaren lämnar av pallen på avlastningsyta och är redo att köra in i 

lastbilen för att hämta nästa pall. Medelvärdet för avlastningen är 538 tidsenheter och 

standardavvikelsen är 211 tidsenheter för de 29 mätningarna som genomfördes. 

För gods från Kund 1 krävs att terminalarbetarna plockar av pallar som inte ska till dem 

eftersom de inte står i ordning på lastbilen. Tiden för pålastningen mättes från att 

terminalarbetaren plockar upp en pall tills att den ställer pallen i lastbilen och är redo att plocka 

upp nästa pall. Medelvärdet för tiden som pålastningen tar per pall är 538 tidsenheter och 

standardavvikelsen är 125 tidsenheter. Mätningarna gjordes på 7 pallar.  

6.2.2 SORTERING 

I sortering ingår de förberedande aktiviteterna hämta pallar, placera ut pallar samt placera ut 

lappar med dipnamn. Dessa aktiviteter görs endast en gång per sortering och de tas därför inte 

med i mätningarna eftersom det gjordes för få mätningar för att få ett trovärdigt resultat. Nedan 

presenteras de aktiviteter som mättes under sortering.  

För aktiviteten kör in pallar med vin avses tiden från och med att terminalarbetaren plockar 

upp pallen från avlastningsytan till och med att terminalarbetaren sätter ner pallen i 

sorteringsytan. I genomsnitt tar det 221 tidsenheter för att genomföra aktiviteten och 

standardavvikelsen är 48 tidsenheter. Mätningen gjordes på 12 pallar.  

I aktiviteten plasta av avses tiden från och med att terminalarbetaren börjar skära i plasten till 

och med att plasten dras bort från pallen. Den genomsnittliga tiden för att göra aktiviteten är 

269 tidsenheter och standardavvikelsen är 86 tidsenheter. Mätningen gjordes på 25 pallar och 

tiden mättes per pall. 

Aktiviteten släng plast i sortering avser tiden från och med att terminalarbetaren plockar upp 

plasten som ska slängas till och med att plasten slängs i sorteringen. I genomsnitt tar det 125 

tidsenheter för att slänga plast i sortering och standardavvikelsen är 58 tidsenheter. Mätningen 

gjordes 12 gånger och under dessa gånger slängdes ibland plast från en pall och ibland plast 

från flera pallar. 

Aktiviteten skanna in översta lagret avser tiden från och med att första kollit på översta lagret 

på en pall skannas till och med att sista kollit på översta lagret på en pall skannas. Mätningarna 

av tiden för att skanna översta lagret gjordes endast på pallar från Kund 2 eftersom Kund 1 inte 
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har etiketten på ovansidan av kollit utan alla etiketter riktas utåt vilket gör att dessa kan skannas 

in på en gång. I genomsnitt tar det 211 tidsenheter för att skanna in översta lagret på en pall 

och standardavvikelsen är 86 tidsenheter. Mätningarna gjordes 40 gånger.  

I aktiviteten sortera kolli avses tiden från att terminalarbetaren plockar upp ett kolli till och med 

att terminalarbetaren är redo att plocka nästa kolli. Beroende på hur långt terminalarbetaren 

behöver gå för att lämna kollit skiljer sig tiderna relativt mycket. I genomsnitt tar det 115 

tidsenheter för att sortera kolli och standardavvikelsen är 58 tidsenheter. Mätningarna gjordes 

på 432 kollin. 

Aktiviteten kör bort pallar som viner kom på avser tiden från och med att pallen plockas upp 

av terminalarbetaren med truck till och med att pallen sätts ned på avsedd yta. I genomsnitt tar 

det 240 tidsenheter för att köra bort pallar som vinet kom på och standardavvikelsen är 77 

tidsenheter. Mätningen gjordes på 5 pallar. 

6.2.3 STÄNGNING 

Processen stängning består av aktiviteterna hämta halvpallar, placera ut halvpallar, flytta över 

kollin till halvpall, jämna ut helpall och plocka undan överblivna pallar. Tider för att hämta och 

placera ut halvpallar tas inte med eftersom dessa uppmättes för få gånger eftersom de bara 

genomförs en gång per sortering. Tiden för att flytta över kollin till halvpall börjar när 

terminalarbetaren plockar upp första kollit från helpallen och avslutas när sista kollit till den 

aktuella dipen placerats på halvpall. Medelvärdet är 278 tidsenheter och standardavvikelsen är 

221 tidsenheter. Mätningarna gjordes totalt 18 gånger. Tider för att jämna ut helpall uppmättes 

inte för att det görs vid olika tillfällen och det görs inte heller på alla pallar. Tiden för att plocka 

undan överblivna pallar uppmättes inte heller eftersom det görs vid olika tillfällen och ibland 

manuellt och ibland med hjälp av truck.  

6.2.4 PLASTNING 

Den första aktiviteten i plastning är att köra pallen till plastmaskinen. Aktiviteten görs på olika 

sätt på olika dagar för sortering beroende på var sorteringen sker. På måndagar sker sorteringen 

längre ifrån plastmaskinen och därför körs först alla pallarna av terminalarbetaren från 

sorteringsytan till en mellanlagringsplats nära plastmaskinen och sedan därifrån till 

plastmaskinen. På onsdagar sker sorteringen närmare plastmaskinen och därför körs pallarna 

direkt till plastmaskinen. Tiden som mättes på måndagar avser från och med att 

terminalarbetaren lyfter upp pallen från sorteringen till och med att terminalarbetaren sätter ner 

pallen på mellanlagringsplatsen. Därefter mättes tiden från att terminalarbetaren plockar upp 

pallen från mellanlagringsplatsen till och med att terminalarbetaren sätter ner pallen på 

plastmaskinen. På onsdagar mättes tiden från och med att terminalarbetaren plockar upp pallen 

från sorteringen till och med att pallen sätts ner på plastmaskinen. Den genomsnittliga tiden för 

att flytta pallen från sortering till mellanlagringsplats på måndagar är 509 tidsenheter och 

standardavvikelsen är 106 tidsenheter. För att flytta pallen från mellanlagringsplatsen till 

plastmaskinen är den genomsnittliga tiden 202 tidsenheter och standardavvikelsen är 48 

tidsenheter. Det gjordes 8 mätningar på att flytta pallarna till mellanlagringen och 18 mätningar 
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för att flytta pallarna till plastmaskinen. Den genomsnittliga tiden för att flytta pallar till 

plastmaskinen på onsdagar är 288 tidsenheter och standardavvikelsen är 77 tidsenheter. 

Mätningarna gjordes på 19 pallar. 

Aktiviteten plastning avser tiden från och med att terminalarbetaren fäster plasten på pallen till 

och med att terminalarbetaren klistrat på etiketten med dipnummer på pallen. I genomsnitt tar 

det 566 tidsenheter för aktiviteten och standardavvikelsen är 134 tidsenheter. Tiden för att 

plasta en pall beror på hur hög pallen är. Mätningarna gjordes på 56 pallar. 

I aktiviteten kör pall till avlastningsyta avses tiden från och med att terminalarbetaren sätter sig 

i trucken till och med att terminalarbetaren sätter ner pallen på avlastningsytan. Den 

genomsnittliga tiden för aktiviteten är 221 tidsenheter och standardavvikelsen är 58 tidsenheter. 

Mätningarna gjordes på 53 pallar.  

6.2.5 UTKÖRNING 

Processen utkörning består av en aktivitet, kör pall till rätt port. Tiden börjar när 

terminalarbetaren plockar upp pallen och avslutas när pallen är lämnad vid rätt port i södra 

hallen och terminalarbetaren är tillbaka i norra hallen och redo att plocka upp en ny pall. Ibland 

tar terminalarbetaren två pallar samtidigt och ibland flyttas en pall i taget. Medelvärdet för att 

flytta en pall är 989 tidsenheter och standardavvikelsen är 202 tidsenheter. Mätningarna gjordes 

på 15 pallar. Medelvärdet för att flytta två pallar är 1 286 tidsenheter och standardavvikelsen 

är 259 tidsenheter. Mätningarna gjordes på 9 pallar. 

6.2.6 SAMMANSTÄLLNING 

Nedan i Tabell 2 presenteras en sammanställning av de uppmätta tiderna för de olika 

aktiviteterna. I Bilaga 4 – Histogram och normalfördelning från tidsstudien presenteras 

histogram och normalfördelning för de uppmätta tiderna. 
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Tabell 2 - Uppmätta tider för de olika aktiviteterna 

Aktivitet Medelvärde 

(tidsenheter) 

Standardavvikelse 

(tidsenheter) 

Antal mätningar 

(st) 

Avlastning 538 211 29 

Pålastning 538 125 7 

Kör in pallar med 

vin 

221 48 12 

Plasta av 269 86 25 

Släng plast i 

sortering 

125 58 12 

Skanna in översta 

lagret 

211 86 40 

Sortera kolli 115 58 432 

Kör bort pallar 

som vinet kom på 

240 77 5 

Flytta över kolli till 

halvpall 

278 221 18 

Pall till 

mellanlagringsplats 

(måndag) 

509 106 8 

Pall till 

plastmaskin 

(måndag) 

202 48 18 

Pall till 

plastmaskin 

(onsdag) 

288 77 19 

Plastning 566 134 56 

Kör pall till 

avlastningsyta 

221 58 53 

Kör pall till rätt 

port (1st) 

989 202 15 

Kör pall till rätt 

port (2st) 

1 286 259 9 
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6.3 AKTIV OCH PASSIV TID 

Frågeställning 1.3 behandlar aktiv och passiv tid i vinflödet. Svaret på denna frågeställning 

presenteras nedan uppdelat efter de processer som identifierades i början av studien. 

6.3.1 LOSSNING 

Under lossningen räknas tiden som det tar för terminalarbetaren att hämta den studerade pallen 

i lastbilen och köra den till avlastningsplatsen som den aktiva tiden. Tiden det tar att hämta 

andra pallar räknas som passiv dock blir den tiden aktiv för andra pallar. Under mätningen var 

den aktiva genomsnittliga tiden 365 tidsenheter och den totala tiden var 4 608 tidsenheter. 

Under den tiden lossades sex pallar. Det innebär att om endast tiden som det tar att köra pallar 

till avlastningsplatsen skulle räknas så skulle den totala tiden vara 2 189 tidsenheter och i 

dagsläget är den fördubblad. Det beror på att terminalarbetaren måste köra tillbaka och hämta 

fler pallar samt göra en del administrativt arbete runt omkring lossningen vilket räknas som 

passiv tid.  

6.3.2 SORTERING 

Sorteringens totala tid var under mätningen 61 056 tidsenheter och under den tiden skedde alla 

aktiviteter som finns i processen. Under mätningen sorterades åtta pallar med totalt 282 kollin. 

Tiden som det tar att hämta pallar att sortera på och placera ut dem är passiv tid. Aktiv tid för 

att köra in pallar med vin i sorteringen är tiden som det tar att köra den studerade pallen från 

avlastningsytan och sätta ned den i sorteringen. Den aktiva genomsnittliga tiden var 182 

tidsenheter. Den aktiva tiden för att plasta av pallen räknas från att terminalarbetaren börjar 

plasta av den studerade pallen och tills plasten från den studerade pallen är borttagen. Den 

aktiva genomsnittliga tiden var 317 tidsenheter. Dock varierar den aktiva tiden för aktiviteten 

och det beror på att pallarna är olika höga och därmed olika svåra att plasta av. Den aktiva 

genomsnittliga tiden för att skanna in översta lagret var 19 tidsenheter per kolli. Den tiden 

varierar mycket beroende på hur höga pallarna är. Om det översta lagret är högre än vad 

terminalarbetaren ser tar det nästan dubbelt så lång tid att skanna in det lagret i förhållande till 

att skanna in ett lager som terminalarbetaren har överblick över. Den aktiva tiden för att sortera 

ett kolli var 96 tidsenheter. Även under denna aktivitet skiljer sig den aktiva tiden mycket 

beroende på vilken pall kollit ska sorteras ut på och hur långt terminalarbetaren behöver gå för 

att placera ut kollit. Den totala aktiva tiden var 36 480 tidsenheter. Det innebär att den passiva 

tiden var 24 576 tidsenheter och under den tiden hämtas pallar och placeras ut. Under den 

passiva tiden gör terminalarbetaren även diverse saker som inte har en direkt påverkan på 

sorteringen av vin.  

6.3.3 STÄNGNING 

Den totala tiden det tog för stängningen var 5 606 tidsenheter. Under den tiden hämtas 

halvpallar och placeras ut samt att kolli flyttas över till halvpall. Den aktiva tiden är att flytta 

över det studerade kollit från helpall till halvpall. Det tog under mätningen ungefär 29 

tidsenheter per kolli. Tiden för stängning kan skilja sig mycket åt beroende på hur många kollin 

som ska flyttas över till halvpall.  
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6.3.4 PLASTNING 

Under plastningen räknas tiden det tar att köra den studerade pallen från sorteringen till 

plastmaskinen som aktiv tid. Även tiden det tar att plasta den studerade pallen samt köra den 

till avlastningsyta räknas som aktiv tid. Den totala tiden för plastning var 50 986 tidsenheter 

och det var 27 pallar som plastades. Den aktiva genomsnittliga tiden för att kör en pall till 

plastmaskinen var 298 tidsenheter. Den aktiva genomsnittliga tiden för att plasta en pall var 

845 tidsenheter. Den aktiva genomsnittliga tiden för att köra den studerade pallen till 

avlastningsytan var 288 tidsenheter. Det innebär att den totala aktiva tiden var 38 621 

tidsenheter. Den passiva tiden som inte bidrar till själva plastningen var alltså knappt 12 480 

tidsenheter.  

6.3.5 UTKÖRNING 

För utkörningen gjordes ingen mätning av aktiv och passiv tid eftersom pallarna hämtas 

oregelbundet och det är svårt att avgöra den totala tiden och vilken tid som ska räknas som 

aktiv.  

6.4 ICKE-VÄRDESKAPANDE AKTIVITETER 

Frågeställning 1.4 behandlar vilka icke-värdeskapande aktiviteter som finns i vinflödet. Svaret 

på denna frågeställning presenteras nedan uppdelat efter de processer som identifierades i 

början av studien. 

6.4.1 LOSSNING 

Under lossning sker främst två aktiviteter som inte kan anses vara värdeskapande. Den 

aktiviteten som sker vid alla lossningar är att köra pallarna till en avlastningsyta. Det är icke-

värdeskapande eftersom det inte tillför något värde för hanteringen av kollin utan endast blir 

ett mellanlager som egentligen skulle kunna elimineras. Istället skulle pallarna kunna köras 

direkt från lastbilen till sorteringsytan och därmed både minska resursförbrukningen av yta 

samt resursförbrukningen som sker när pallen måste ställas på avlastningsytan. Anledningen 

till att pallarna inte körs direkt från lastbilen till sorteringsytan är för att lastbilschauffören inte 

vill stå och vänta för länge och det tar för lång tid att köra från porten till sorteringsytan.  

Den andra aktiviteten som är icke-värdeskapande sker endast i samband med leveranser från 

Kund 1. Godset från Kund 1 levereras med DHL och på lastbilarna är pallarna inte placerade 

utifrån vart de ska lastas av utan de pallar som ska lastas av vid terminalen i Jönköping kan stå 

längst in i lastbilen. Det innebär att terminalarbetarna måste lasta av pallar som egentligen inte 

ska lastas av för att komma åt pallarna som faktiskt ska lastas av. Terminalarbetarna måste 

sedan även lasta på pallarna som inte ska till Jönköping. Det är icke-värdeskapande eftersom 

det inte tillför något värde för godset som ska hanteras i terminalen i Jönköping. Det är 

tidskonsumerande att lasta av pallar som inte ska lastas av och det finns även risk för att fel 

pallar lastas av.  
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6.4.2 SORTERING 

I sorteringsprocessen sker både icke-värdeskapande aktiviteter som är onödiga och icke-

värdeskapande aktiviteter som är nödvändiga. Den aktivitet som sker som är icke-

värdeskapande och onödig är att hämta pall från avlastningsytan för att sedan ställa in pallen 

på sorteringsytan. Det är en extra körning med trucken som egentligen inte skulle behöva ske. 

Anledningen till att det sker är för att lastbilschauffören inte vill vänta för länge på avlastningen 

och därför används en avlastningsplats. Det innebär att terminalarbetaren måste införa en icke-

värdeskapande aktivitet genom att köra med trucken och plocka upp pallen för att sedan köra 

den till sorteringsytan. Det är icke-värdeskapande eftersom aktiviteten egentligen inte behövs 

för att kunna hantera godset utan det skulle vara möjligt att köra pallen direkt till sorteringsytan.  

En aktivitet som är icke-värdeskapande men nödvändig är att hämta och placera ut pallar. Att 

hämta pallar för att ställa ut dem i U:et görs två gånger för att det inte går att stapla mer än 18 

pallar högt. Det är icke-värdeskapande att hämta pallar flera gånger men det är nödvändigt 

eftersom det inte går att köra alla på en gång utan att välta stapeln. Att placera ut pallarna i ett 

U för sorteringen är tidskrävande eftersom utplaceringen måste göras med truck. Det bidrar 

heller egentligen inte till själva sorteringen eftersom det skulle gå att sortera utan att ställa upp 

pallarna i ett U. Dock anses det som en nödvändig aktivitet eftersom det innebär att 

terminalarbetarna behöver lyfta kollina kortare och att det därför bidrar till att själva sorteringen 

går snabbare. Det gör att aktiviteten är icke-värdeskapande men nödvändig.  

6.4.3 STÄNGNING 

Hela stängningsprocessen är icke-värdeskapande eftersom det inte bidrar till hanteringen av 

kollina eftersom kollina egentligen lika gärna skulle kunna skickas på helpall och ändå komma 

fram till konsumenten på samma sätt. Dock måste aktiviteterna i stängningen genomföras även 

om de är icke-värdeskapande eftersom de bidrar till ökad fyllnadsgrad på lastbilarna som åker 

ut till diparna vilket gör det mer effektivt för Bring. 

6.4.4 PLASTNING 

För plastning finns det också icke-värdeskapande aktiviteter. En aktivitet som är icke-

värdeskapande är att plasta de pallar som kommer från Kund 1 som redan är sorterade. De 

kommer in till terminalen och istället för att endast skanna in dem och sedan köra till rätt port 

måste de plastas med svartplast. Det är icke-värdeskapande eftersom kunden inte kräver att de 

ska svartplastas utan det är inom Bring som de har som policy att svartplasta pallar med 

vinsändningar. Det tar mycket tid att svartplasta pallar som redan är plastade och eftersom det 

inte är nödvändigt eller värdeskapande för kunden kan aktiviteten räknas som icke-

värdeskapande.  

En annan aktivitet som är icke-värdeskapande är att köra den plastade pallen till en 

avställningsplats innan den kan köras till rätt port. Det är icke-värdeskapande eftersom det 

endast är en mellanlagring och inte bidrar till hanteringen av godset.  
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En aktivitet som är icke-värdeskapande är att skriva upp dipnumret på en lapp att sätta på den 

färdigplastade pallen. Det är dock en nödvändig aktivitet eftersom det är svårt för 

terminalarbetaren att veta till vilken port som pallen ska till. Därför är aktiviteten icke-

värdeskapande men nödvändig och därför behöver den vara kvar. De olika terminalarbetarna 

arbetar på olika sätt, en del skriver lappen innan de sätter på plastmaskinen, en del skriver 

lappen under plastning och en del skriver lappen efter plastning. Att skriva lappen under 

plastning gör att fokus inte är helt på plastningen som i dessa fall tar längre tid och därför går 

det åt mer plast än nödvändigt vilket i sig kan anses vara icke-värdeskapande.  

6.4.5 UTKÖRNING 

Under utkörningen sker en icke-värdeskapande aktivitet eftersom pallarna mellanlagras efter 

att de plastats. Det gör att den totala tiden ökar eftersom terminalarbetaren måste lyfta pallen 

en extra gång istället för att köra ut den direkt till porten i södra hallen. Mellanlagringen bidrar 

inte till kundnyttan och därför är aktiviteten icke-värdeskapande.  

6.5 RESURSFÖRBRUKNING 

Frågeställning 1.5 behandlar hur mycket resurser som krävs för varje aktivitet i vinflödet. 

Svaret på denna frågeställning presenteras nedan uppdelat efter de processer som identifierades 

i början av studien. Avslutningsvis presenteras en sammanställning av resursförbrukningen. 

6.5.1 LOSSNING 

Det är viktigt att lossningen går fort för att lastbilschauffören inte ska behöva stå och vänta så 

länge. I de fall övriga terminalarbetare, som inte jobbar med vinflödet, har tid när godset 

ankommer hjälper de till att lasta av pallarna från lastbilen. Till detta krävs att de har varsin 

truck. Oftast används motviktstruck eftersom en del gods ankommer på sjöpall som endast kan 

flyttas med motviktstruck. Är det vanliga engångspallar kan en åkstaplare användas. Pallarna 

placeras på en mellanlagringsplats och upptar yta i lokalen, varje pall upptar ungefär en 

kvadratmeter.  

6.5.2 SORTERING 

I aktiviteten hämta pallar krävs en terminalarbetare som hämtar pallar med en åkstaplare. 

Beroende på vem som arbetar med sorteringen kan det även användas en motviktstruck för att 

hämta pallar men det är inte nödvändigt. Terminalarbetaren hämtar 27 engångspallar. Därefter 

placerar terminalarbetaren ut 27 pallar vilket tar en yta på cirka 11 meter gånger 10 meter vilket 

blir 108 kvadratmeter. För att placera ut pallarna används en åkstaplare eller en motviktstruck. 

För utplacering av lappar med dipnamn krävs endast en terminalarbetare. För att genomföra 

aktiviteten att köra in pallar med vin använder en terminalarbetare en motviktstruck om godset 

har ankommit på sjöpallar. Annars kan de även köra in pallarna med åkstaplare om godset 

ankommit på engångspallar. Därefter plastas pallarna av vilket görs av en terminalarbetare. 

Terminalarbetaren går sedan och slänger plasten i sorteringen. Vid skanning av godset 

använder sig en terminalarbetare av en PDA eller en skanner beroende på var sorteringen sker. 

En skanner går snabbare att använda men har inte lika lång räckvidd som PDA. Under 
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sorteringen krävs endast en terminalarbetare. Vid bortkörning av pallar använder en 

terminalarbetare en åkstaplare eller en motviktstruck. Under processen sortering krävs 

egentligen endast en terminalarbetare och en truck men ibland är det två terminalarbetare som 

hjälps åt med sorteringen. Under hela sorteringen används 27 engångspallar.  

 

6.5.3 STÄNGNING 

Första aktiviteten i stängning är att terminalarbetaren hämtar halvpallar. Detta görs med en 

truck. Det räcker med en åkstaplare men även motviktstruck används. För utplacering av pallar, 

överflytt av kollin och utjämning av helpallar krävs en terminalarbetare. Ytan som används är 

samma som vid sorteringen, alltså 108 kvadratmeter. När de överblivna engångspallarna ska 

flyttas undan krävs en terminalarbetare och en åkstaplare eller motviktstruck.  

6.5.4 PLASTNING 

I aktiviteten kör pall till plastmaskin använder en terminalarbetare en åkstaplare för att hämta 

pallen som ska plastas. Eftersom det är engångspallar krävs endast en åkstaplare men beroende 

på vilken terminalarbetare som arbetar kan även en motviktstruck användas. För plastningen 

använder en terminalarbetare en plastmaskin med svartplast samt en etikett där dipnumret 

skrivs ned. För att köra pallen till avlastningsyta använder en terminalarbetare en truck, 

antingen motviktstruck eller åkstaplare. På avlastningsplatsen tar varje pall en yta på en 

kvadratmeter. 

6.5.5 UTKÖRNING 

Under utkörningen krävs en terminalarbetare som kör en truck. Det räcker med en åkstaplare 

men ofta används motviktstruck. Pallarna tas från en mellanlagringsyta där de upptar ungefär 

en kvadratmeter per pall.  

6.5.6 SAMMANSTÄLLNING 

Nedan i Tabell 3 presenteras en sammanställning av resursförbrukningen för de olika 

aktiviteterna. 

Tabell 3 - Resursförbrukning för de olika aktiviteterna 

Aktivitet     

Lossning 1 

terminalarbetare 

1 motviktstruck 1 kvm/pall  

Hämta pallar 1 

terminalarbetare 

1 

åkstaplare/motviktstruck 

27 

engångspallar 

108 kvm 

yta 

Placera ut 

pallar 

1 

terminalarbetare 

1 

åkstaplare/motviktstruck 

27 

engångspallar 

108 kvm 

yta 
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Placera ut 

lappar med 

dipnamn 

1 

terminalarbetare 

27 engångspallar 108 kvm yta  

Kör in pallar 

med vin 

1 

terminalarbetare 

1 

åkstaplare/motviktstruck 

108 kvm yta  

Plasta av 1 

terminalarbetare 

108 kvm yta   

Släng plast i 

sortering 

1 

terminalarbetare 

108 kvm yta   

Scanna in 

kolli 

1 

terminalarbetare 

1 PDA/skanner 108 kvm yta  

Sortera kolli 1 

terminalarbetare 

27 engångspallar 108 kvm yta  

Kör bort 

pallar som 

vinet kom på 

1 

terminalarbetare 

1 

åkstaplare/motviktstruck 

108 kvm yta  

Hämta 

halvpallar 

1 

terminalarbetare 

1 

åkstaplare/motviktstruck 

halvpallar  

Placera ut 

halvpallar 

1 

terminalarbetare 

halvpallar 108 kvm yta  

Flytta över 

kollin till 

halvpall 

1 

terminalarbetare 

halvpallar 108 kvm yta  

Jämna ut 

helpallar 

1 

terminalarbetare 

108 kvm yta   

Flytta undan 

överblivna 

pallar 

1 

terminalarbetare 

1 

åkstaplare/motviktstruck 

  

Kör pall till 

plastmaskin 

1 

terminalarbetare 

1 

åkstaplare/motviktstruck 

  

Plasta 1 

terminalarbetare 

1 plastmaskin svartplast  

Kör pall till 

avlastningsyta 

1 

terminalarbetare 

1 

åkstaplare/motviktstruck 

1 kvm yta/pall  

Utkörning 1 

terminalarbetare 

1 

åkstaplare/motviktstruck 

1 kvm yta/pall  

 

6.6 KOSTNAD FÖR RESURSER 

Frågeställning 1.6 behandlar vad de olika resurserna i vinflödet kostar. Kostnaderna för 

terminalarbetarna är lön och andra avgifter för att ha personal. Bring hyr både truckar och lokal 

och därför är det ingen avskrivning utan endast kostnad för hyra. Bring skickar iväg godset på 
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engångspallar och halvpallar som köpts in. Godset kommer in på sjöpallar men Bring använder 

inte dessa vidare i vinflödet utan de används till annat gods och därför för inte sjöpallarna med 

sig någon kostnad. Plastmaskinen anses vara gammal och redan avskriven och står inte för 

någon kostnad. Svartplasten är en förbrukningsvara och kostnaden för den räknas per kolli. 

Kostnaden för PDA är en avskrivningskostnad som kan fördelas per timme. Nedan i Tabell 4 

framgår kostnader för resurser. Kostnaderna har tagits fram genom intervjuer med 

produktionsansvarig, Bilaga 2 – Intervjuunderlag. 

Tabell 4 - Kostnad för resurser 

Resurs Kostnad 

Terminalarbetare klockan 06-18 190 kostnadsenheter/tidsenhet 

Terminalarbetare klockan 18-23 228 kostnadsenheter/tidsenhet 

Terminalarbetare klockan 23-05 samt lördag 

och söndag 

255 kostnadsenheter/tidsenhet 

Motvikstruck 27 kostnadsenheter/tidsenhet 

Åkstaplare 12 kostnadsenheter/tidsenhet 

Yta 0,2 kostnadsenheter/tidsenhet/kvadratmeter 

Engångspall 160 kostnadsenheter 

Halvpall 144 kostnadsenheter 

Sjöpall - 

Plastmaskin - 

Svartplast 2 kostnadsenheter/kolli 

PDA 1 kostnadsenhet/tidsenhet 

Kostnaden för att skicka pallar från terminalen i Jönköping ut till diparna framgår i Tabell 5 

och är en internkostnad inom Bring. Om en halvpall skickas tas endast halva platsen av en 

helpall upp och därför blir sändningskostnaden hälften så stor.  

Tabell 5 - Kostnad för sändningar 

Typ av pall Sändningskostnad 

Helpall 824 kostnadsenheter 

Halvpall 412 kostnadsenheter 
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7 HUR KAN FLÖDET EFFEKTIVISERAS MED AVSEENDE PÅ KOSTNAD 

OCH LEDTID? 

I detta avsnitt besvaras huvudfråga två vilken avser undersöka hur ledtid och 

resursförbrukningen i terminalen kan reduceras. Avsnittet är uppdelat efter de två 

frågeställningarna under huvudfråga två. I de fall en effektivisering påverkar både ledtiden och 

resursförbrukningen diskuteras den under båda frågeställningarna. Enligt Lim och Shiode 

(2011) måste huvudterminalen ha hög sorteringskapacitet för att den inte ska bli en flaskhals, 

vilket gör det viktigt att effektivisera för att på så sätt frigöra resurser. Om Bring utökar sin 

verksamhet finns en risk att terminalen i Jönköping blir en flaskhals. För att effektivisera 

arbetet i terminalen och frigöra resurser har förbättringsförslag tagits fram. Den totala ledtiden 

för vinet ut till kund kommer inte att minska eftersom lastbilarna som kör ut till diparna alltid 

kör från terminalen i Jönköping på fasta tider. I de fall förbättringsförslagen minskar ledtid 

avses istället att tiden som vinet hanteras kommer minska vilket leder till Bring kan låta 

kunderna lämna vinet på terminalen i Jönköping senare på dagen och ändå kunna skicka iväg 

det samma natt. De besparingar som uppstår i och med att resursbehovet av exempelvis 

personal och truckar minskar kommer inte att synas i resultaträkningen utan det som egentligen 

frigörs är tid som Bring kan lägga på andra aktiviteter i verksamheten.  

7.1 LEDTID 

I detta avsnitt besvaras frågeställning 2.1; Hur kan ledtiden för aktiviteterna reduceras?  

7.1.1 RATIONALISERA FLÖDESVÄGAR 

I processerna lossning och plastning mellanlagras pallar mellan aktiviteterna. För att arbeta 

enligt lean menar Jones et al. (1997) att arbetet ska organiseras så att produkterna går mellan 

aktiviteterna utan stopp. I Brings fall innebär mellanlagringen ett stopp mellan aktiviteterna 

och detta skulle kunna elimineras.  

Storhagen (2003) tar upp att företag ska skapa rationella flödesvägar och ta bort eller slå 

samman flödessteg för att minska ledtiden. I processen lossning plockas pallen först upp från 

lastbilen, körs till en avlastningsplats där den ställs ner. Sedan plockas pallen upp igen och körs 

in i U:et för att kollina ska sorteras. Tiden för detta skulle kunna minska om pallarna istället 

körs direkt till U:et utan mellanlagring. Vis och Roodbergen (2008) menar att för att ha en 

effektiv crossdocking ska godset inte köras runt mer i terminalen än vad som krävs.  

I processen plastning körs pallarna ibland fram till plastmaskinen och mellanlagras där innan 

de flyttas till plastmaskinen och plastningen påbörjas. Terminalarbetarna arbetar på olika sätt 

och det är inte alla som kör pallarna till mellanlagring innan plastning, vissa kör dem direkt 

från sorteringen till plastmaskinen vilket går fortare. Ett tecken på att ledtidsreducering är 

möjligt är att samma arbetsmoment ibland tar kort tid och ibland lång tid (Storhagen, 2003). 

En av Persson (1991) principer för att minska ledtid är att förenkla funktioner och processer. 

Persson (1991) tar även upp att aktiviteter ska senareläggas och endast utföras när det är säkert 

att de behövs. Att inte mellanlagra pallarna innan plastning skulle förenkla aktiviteten och 

senarelägga flytten av pallen. 
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7.1.2 PALLARNAS PLACERING PÅ LASTBIL 

När Bring tar emot gods från Kund 1 står pallarna inte i en logisk ordning på lastbilen. Det gör 

att terminalarbetarna nästan varje gång måste lasta av och på pallar som ska till Stockholm för 

att nå alla pallar som ska till Jönköping eftersom de pallar som ska till Jönköping inte står längst 

ut. Detta gäller även för vissa mindre kunder men eftersom de inte levererar så ofta påverkar 

inte det lika mycket. Will (2016) tar upp att av- och pålastning av gods är ett område som glöms 

bort när företag moderniserar sina aktiviteter trots att det finns stora krav på hastighet och 

effektivitet. Oskarsson et al. (2013) tar som första steg i sin ledtidsreduktion upp eliminering 

av aktiviteter som inte tillför något. Att lasta av och på pallarna som inte ska till Jönköping 

bidrar inte till kundvärdet. Om pallarna som ska till Jönköping istället alltid är placerade längst 

ut på lastbilen skulle detta minska både tiden som terminalarbetarna måste lägga på lossning 

och tiden som lastbilschauffören måste stå och vänta.  

7.1.3 AVISERING 

Bring ställer i dagsläget inte särskilt höga krav på sina kunder gällande informationsdelning. 

Exempelvis aviserar inte alla kunder när leveranserna ska komma. Mattsson (2012) anser att 

informationsdelning är avgörande för att ett företag ska uppnå effektivitet. 

För att crossdocking ska fungera på ett effektivt sätt är det viktigt att transporterna ankommer 

och lämnar i rätt tid (Vis & Roodbergen, 2008). Godset från Kund 1 ankommer med DHL och 

de anger inga ankomsttider till Bring. Den enda aviseringen som Bring får är att godset är under 

bearbetning och kommer ankomma inom en ganska snar framtid men de vet varken dag eller 

tidpunkt för ankomsten av godset. Det gör det svårt för Bring att planera sin personal. Vis och 

Roodbergen (2008) tar upp vikten av att information om exempelvis ankomsttider delas och 

finns tillgängliga för alla i kedjan och menar att när crossdocking fungerar bra kan det leda till 

minskade ledtider. Mattsson (2012) och Kaipia (2009) menar även de att informationsdelning 

är nödvändigt för att uppnå effektivitet i verksamheten. Även Oskarsson et al. (2013) tar som 

sista steg i sin ledtidsreduktion upp vikten av att kommunicera snabbt, säkert och med korrekt 

information. Bring bör ställa krav på kunderna att de ska se till att avisering med korrekt och 

noggrann information sker så att Bring vet vilken dag och inom vilket tidsfönster lastbilen 

ankommer. 

7.1.4 SAMLINGSETIKETT 

Idag skannar Bring in varje kolli vart och ett för sig vilket är tidskrävande. Speciellt upplever 

personalen att det tar tid att skanna in de pallar som ankommer till terminalen färdigsorterade 

eftersom de låter plasten sitta kvar på de pallarna vilket kan göra det svårt att läsa av etiketten 

med skannern. Både Oskarsson et al. (2013) och Persson (1991) menar att ett sätt att minska 

ledtiden är att förenkla aktiviteter. Om Bring kan få kunden att märka pallarna med 

samlingsetiketter skulle aktiviteten förenklas och tiden för inskanning minska. Därmed skulle 

ledtiden kortas eftersom terminalarbetarna endast behöver skanna en etikett per pall. 
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7.1.5 DUBBELBEMANNING 

I många fall arbetar terminalarbetarna ensamma med hanteringen av vinsändningarna. Både i 

lossningen och sorteringen skulle det gå att minska ledtiden om det istället skulle vara två 

terminalarbetare som arbetar tillsammans. Will (2016) menar att av- och pålastning av gods 

har stora krav på sig både gällande hastighet och effektivitet. I Brings fall lastar 

terminalarbetarna av godset och ställer på en avlastningsyta istället för att köra det direkt till 

sorteringen för att lossningen ska ske så snabbt som möjligt. För att förkorta ledtiden och ändå 

kunna undvika en avlastningsplats finns möjlighet att använda två terminalarbetare som kör 

parallellt för att avlastningen ska gå dubbelt så snabbt. Enligt Oskarsson et al. (2013) ska all 

tid som inte har något kundvärde ifrågasättas. I lossningen kan tiden som pallen står i lastbilen 

och på avlastningsytan räknas som passiv tid och den skulle bli hälften så lång om det var två 

terminalarbetare som lossade pallarna.  

Även i sorteringen skulle det gå att minska ledtid om två terminalarbetare sorterade istället för 

en. Varje kolli som sorteras kan ses som en oberoende aktivitet till de andra kollina som ska 

sorteras. Enligt Oskarsson et al. (2013) och Storhagen (2003) är ett sätt att minska ledtid att 

parallellisera aktiviteter vilket skulle innebära att två terminalarbetare sorterar kollina istället 

för en. Storhagen (2003) menar vidare att för att minska ledtid kan hänsyn tas till att se över 

bemanningen och skapa team med mångkunniga arbetare.  

7.1.6 UTKÖRNING 

I utkörningen av pallar är det tänkt att alla terminalarbetare ska hjälpas åt och köra ut pallar om 

de kör förbi med en tom truck. Detta fungerar i dagsläget inte och oftast får den 

terminalarbetare som arbetar med vinflödet köra ut alla pallar själv. Det finns möjlighet att 

minska ledtiden genom att försöka få in rutinen att alla terminalarbetare som åker förbi de 

färdigsorterade pallarna tar med en om de inte redan har last på trucken. Enligt van Weele 

(2012) är det viktigt att alla anställda är inriktade på kvalitetsförbättring och ska försöka 

förbättra effektiviteten för att arbeta efter lean. Om alla terminalarbetare hjälps åt att köra ut 

pallarna kan det förbättra effektiviteten.  

7.1.7 PLACERA UT HALVPALLAR DIREKT 

Bring skickar vinet på pallar till de olika diparna. Är det färre än tolv kollin till en dip ska de 

skickas på en halvpall. Terminalarbetarna vet inte antalet kollin till en dip förrän allt gods är 

utsorterat på helpallar vilket leder till extraarbete för personalen som måste flytta över godset 

till halvpallar. Storhagen (2003) tar som en del i en ledtidsanalys upp att företag bör skapa 

rationella flödesvägar. Att först placera vinet på helpall för att sedan i vissa fall flytta över det 

till en halvpall är inte en rationell flödesväg och detta moment bör därför ses över.   

Vis och Roodbergen (2008) menar att för att uppnå effektiv crossdocking ska produkterna inte 

köras runt mer i terminalen än vad som krävs. Björklund (2012) tar upp att en viktig del i 

materialhantering är att rätt kvantitet rör sig i rätt tid till rätt plats. När Bring sorterar ut godset 

till de olika diparna läggs allt gods på helpallar. I de fall det är färre än 12 kollin till en dip 

flyttas godset över till en halvpall. Det tar i genomsnitt 278 tidsenheter att flytta över kollin 
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från helpall till halvpall. Detta kan ses som att produkterna förflyttas mer än vad som är 

nödvändigt och inte rör sig till rätt plats och kan därför klassas som slöseri enligt Jones et al. 

(1997) som menar att en sorts slöseri som bör elimineras är onödiga rörelser. Förflyttningen 

från helpall till halvpall görs för att öka fyllnadsgraden på lastbilarna som kör godset till 

diparna. Björklund (2012) tar upp att hög fyllnadsgrad är viktigt för att uppnå en effektiv 

distribution.  

Terminalarbetarna upplever att de till vissa orter alltid skickar halvpallar. Två sätt att minska 

ledtiden enligt Oskarsson et al. (2013) är att eliminera aktiviteter som inte tillför något samt 

att förbereda. Att flytta över gods från helpall till halvpall tillför inget och därför skulle 

terminalarbetarna istället kunna förbereda och ställa fram en halvpall direkt till de orter som 

ofta får halvpallar istället för att börja med helpall för att sedan flytta över godset till halvpall.  

Statistik för hur mycket halv- och helpallar som skickas till varje dip har tagits fram på två 

sätt. Bring registrerar hur många kollin med vin som skickas till varje dip varje dag i en 

excelfil, Bilaga 5 – Inkommande vin till terminalen i Jönköping. Från denna data gjordes 

sedan antagandet att om det var färre än tolv kollin skickas de på halvpall och om det var fler 

än tolv kollin skickas en helpall till dipen. Detta stämmer dock inte exakt eftersom det ibland 

kan vara så mycket vin att det skickas en helpall och en halvpall till en dip men i denna 

sammanställning skulle en sådan sändning räknas som en sändning med en helpall. Någon 

som inte heller har tagits hänsyn till är att Kund 1 skickar pallar som redan är sorterade om 

det är tillräckligt många kollin som ska till samma dip. Om det sedan kommer in gods från en 

annan kund läggs detta oftast på en ny pall. Vilket kan göra att det till en dip en dag skickas 

30 kollin. Detta räknas som en helpall, men det kan ha varit en helpall och en halvpall som 

skickats iväg. Bring registrerar inte hur många färdigsorterade pallar som kommer från Kund 

1 och till vilken ort de skickas vilket gör att statistiken över om halv- eller helpall skickats 

blir lite missvisande. En sammanställning över resultatet finns i Bilaga 5 – Inkommande vin 

till terminalen i Jönköping. Statistik har även tagits fram utifrån hur många helpallar och 

halvpallar som totalt skickas till diparna. I Bilaga 5 – Inkommande vin till terminalen i 

Jönköping är en sammanställning av fördelningen mellan helpallar och halvpallar som 

skickas. Sammanställningen är av antal pallar som Bring skickade till diparna under åtta 

månader. För att få bort påverkan från de färdigsorterade pallarna från Kund 1 räknades det 

som en helpall om det skickades ett heltal. Om det inte skickades ett heltal pallar räknades det 

som att en halvpall skickades. Exempelvis om det skickades 3,5 pallar räknades det som att 

en halvpall skickades den dagen. 

För att det ska vara lönt att ta fram en halvpall istället för en helpall direkt vid sorteringen anses 

det behövas skickas halvpall till dipen i tvåtredjedelar av fallen, alltså ungefär i minst 66% av 

fallen. Enligt statistiken för hur många kollin som skickas ut till diparna är det endast till Borås 

och Karlskrona det är lönt att lägga ut en halvpall direkt. Enligt statistiken över hur många 

halv- och helpallar som skickas till varje dip är det endast Gävle och Östersund som får 

tillräckligt mycket halvpallar för att det ska vara lönt att placera godset på halvpall direkt. 

Statistiken visar olika för att vissa antaganden gjordes i beräkningarna. För att få fram korrekta 

siffror bör Bring föra separat statistik över hur ofta de byter till halvpall till de olika orterna för 

att få fram vilka orter de bör ställa fram halvpallar till direkt. 
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7.1.8 SLUTA SVARTPLASTA FÄRDIGSORTERADE PALLAR 

Bring använder svartplast som emballering för att minska stöldrisken. Det var något som 

fungerade i början för att det inte skulle vara tydligt att det var vin som hanterades. I nuläget är 

det allmänt känt inom Bring att det är vinsändningar som svartplastas och därför fyller 

svartplasten inte längre någon funktion. Både van Weele (2012) och Mattson (2012) menar att 

det är viktigt att eliminera slöseri och i Brings fall är svartplasten en typ av slöseri.  

Persson (1991) tar upp principer för att minska ledtiden och en princip är att förenkla processer. 

Oskarsson et al. (2013) menar att aktiviteter som inte tillför något ska elimineras för att ledtiden 

ska minskas. För att minska ledtiden i Brings hantering av vinsändningarna är det möjligt att 

sluta plasta de pallar som redan är sorterade som kommer in från Kund 1. I dagsläget körs dessa 

pallar till plastningen där kollina skannas in och sedan svartplastas de över den emballering 

som redan finns på pallen. Kund 1 kräver inte att pallarna ska svartplastas utan det är Bring 

som har det som krav. Bloomberg et al. (2002) menar att överhantering av produkter bidrar till 

dålig materialhantering och att Bring plastar pallar som redan är plastade tyder på 

överhantering. Om Bring skulle sluta plasta redan plastade pallar skulle dessa kunna köras 

direkt från lossning till uppställningsyta där de kan skannas in och få ett dipnummer.  

7.2 RESURSFÖRBRUKNING 

I detta avsnitt besvaras frågeställning 2.2; Hur kan resursförbrukningen för aktiviteterna 

reduceras? 

7.2.1 RATIONALISERA FLÖDESVÄGAR 

Att köra pallarna via en avlastningsyta vid förflyttningen från lastbilen till U:et kan ses som 

överhantering. Detta gör att det tar längre tid vilket bidrar till flödesineffektivitet och att det 

krävs mer resurser i form av terminalarbetare och truckar, eftersom de binds upp under en 

längre tid. Bloomberg et al. (2002) tar upp överhantering av produkter, för mycket manuell 

hantering, flödesineffektivitet och förvirrande produktlagring som symptom på dålig 

materialhantering. Om pallarna körs direkt till sorteringen används mindre resurser i form av 

terminalarbetare, truckar och yta till vinflödet vilket innebär att de kan utnyttjas av andra flöden 

istället.  

Mellanlagringen innan plastmaskinen bör enligt samma resonemang som ovan elimineras så 

att pallarna istället körs från sorteringen direkt upp på plastmaskinen. Jones et al. (1997) anser 

att onödiga rörelser är en typ av slöseri som enligt lean ska arbetas bort. Förflyttningen i 

samband med mellanlagringen kan ses som en onödig rörelse och bör därför arbetas bort. 

7.2.2 PALLARNAS PLACERING PÅ LASTBIL 

Att plocka av pallar som inte ska till terminalen i Jönköping för att sedan lasta på dem igen kan 

ses som överhantering och gör att det krävs mer resurser i form av personal, truck och yta än 

vad som egentligen är nödvändigt för att utföra uppgiften. Ett symptom på dålig 

materialhantering är att produkterna överhanteras (Bloomberg, et al., 2002). Om pallarna som 
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ska till Stockholm istället är placerade längst in på lastbilen skulle resursförbrukningen för 

aktiviteten minska.  

7.2.3 SAMLINGSETIKETT 

Att skanna varje kolli för sig istället för att använda en samlingsetikett kan ses som 

överhantering som kräver onödigt mycket personalresurser eftersom bearbetningstiden för 

detta moment skulle kunna kortas ner. Om kunderna skulle märka godset med samlingsetikett 

så att det skulle räcka med en skan för att rapportera in en hel pall i Happy Flow skulle tiden 

som terminalarbetarna lägger på inskanning minska. 

7.2.4 DUBBELBEMANNING 

Att två terminalarbetare ska lossa parallellt förbrukar i sig inte färre resurser. Dock binds 

resurserna upp under en kortare tid vilket leder till att processerna blir med flexibla. Istället för 

att en truck och en terminalarbetare binds upp för vinsändningarna binds istället två truckar 

och två terminalarbetare upp men under en kortare tid. Jones et al. (1997) tar upp väntan som 

ett slöseri som ska arbetas bort. Vidare menar Mattsson (2012) att det är viktigt med ett högt 

kapacitetsutnyttjande. Om två terminalarbetare lossar innebär det att det blir mindre väntan 

både för chauffören och för pallarna samt att kapacitetsutnyttjandet blir högre eftersom 

truckarna binds upp under kortare tid och kan användas till annat senare. Om av- och 

pålastningen skulle gå snabbare på grund av att det är två terminalarbetare som arbetar minskar 

även risken för arbetsplatsolyckor vilket Will (2016) tar upp och menar att många 

arbetsplatsolyckor sker i samband med av- och pålastning. 

I sorteringen skulle inte heller färre resurser förbrukas enligt samma resonemang som ovan. 

Dock skulle terminalarbetarna bindas upp under en kortare tid vilket gör att det kan påbörja 

arbetet senare och ändå få ut godset i tid. Parikh och Meller (2007) menar att plockning står för 

en stor del av kostnaden i en terminal. Det är något som även Marchet et al. (2015) tar upp. 

Trebilcock (2012) menar att många aktiviteter i logistikföretag är slitsamma och därför kan 

företag investera i maskiner. Dock menar Bonini et al. (2015) att det inte finns så många 

exempel där robotar gör bättre arbete vid hantering av gods. I Brings fall går det inte att 

automatisera hanteringen av vinflödet och därför är det viktigt att försöka effektivisera på andra 

sätt. Ett sätt är att två terminalarbetare arbetar parallellt med sorteringen eftersom den är slitsam 

och efter ett tag går det långsammare för terminalarbetarna att sortera eftersom de blir trötta. 

Det skulle inte minska resursförbrukningen markant att använda två terminalarbetare dock 

skulle det bli mindre slitsamt för terminalarbetarna vilket är viktigt i sig.  

7.2.5 UTKÖRNING 

Om utkörningen sker parallellt när en terminalarbetare åker förbi med en tom truck skulle tiden 

för aktiviteten minska, vilket även minskar resursförbrukningen i form av terminalarbetare och 

truck. Oskarsson et al. (2013) tar upp parallellisering av aktiviteter som ett sätt att minska ledtid 

och på så sätt minska resursförbrukningen. Van Weele (2012) anser att en viktig del inom lean 

är att grupparbete inom produktionslinan. Att hjälpas åt med utkörningen kan därför 

effektivisera arbetet.  
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7.2.6 STANDARD KRING HALVPALLAR 

Ett förslag som skulle påverka resursförbrukningen är att standardisera när halvpallarna ska 

användas. Enligt Björklund (2012) är det viktigt att ha en hög fyllnadsgrad på transporten för 

att ha en effektiv distribution. Bring flyttar över kollin till halvpallar om det är möjligt för att 

öka fyllnadsgraden och minska kostnaderna. Kollin ska flyttas över om det är färre än tolv 

kollin på en pall. Det är något som inte alltid sker. Enligt van Weele (2012) är det viktigt att 

eliminera slöseri. Att inte ha ett standardiserat sätt när halvpallar ska användas eller inte bidrar 

till slöseri. Vissa terminalarbetare byter till halvpall om det är färre än åtta kollin och vissa 

undviker att byta till halvpall eftersom de tycker det är för jobbigt. Om effektiviseringen 

kombineras med förslaget om dubbelbemanning i sortering, 0, skulle det inte bli lika jobbigt 

för terminalarbetarna och det finns mycket besparingar att göra.  

Enligt terminalarbetarna händer det att halvpallarna är slut vilket medför att de måste skicka 

godset på helpall även fast det är färre än tolv kollin som ska skickas. Detta bidrar till ökad 

resursförbrukning eftersom det är dubbelt så dyrt att skicka en helpall jämfört med en halvpall. 

För varje gång en helpall skickas fastän att kollina hade fått plats på en halvpall kostar det 412 

kostnadsenheter extra för Bring. En halvpall är också 15 kostnadsenheter billigare än en helpall 

vilket också minskar kostnaderna. Om de istället ser till att det alltid finns halvpallar att tillgå 

hade Bring kunnat spara in de pengarna. 

7.2.7 RUTIN KRING MÄRKNING AV PALLAR MED DIPNUMMER 

Något som tar onödiga resurser är arbetsmomentet där terminalarbetarna fyller i dipnummer 

på en lapp samtidigt som de plastar pallarna. Det innebär att pallen emballeras flera varv på 

samma ställe eftersom terminalarbetaren är upptagen med att fylla i dipnummer. Det gör att 

varje pall plastas med onödigt mycket plast vilket blir en ökad kostnad för Bring. Jones et al. 

(1997) menar att det är viktigt att organisera arbetet så att produkterna går från aktivitet till 

aktivitet utan stopp. När terminalarbetarna skriver dipnummer samtidigt som de plastar innebär 

det att det inte blir stopp. Dock blir det en större resursförbrukning som skulle kunna reduceras 

om terminalarbetarna först plastar pallen och sedan skriver dipnummer och klistrar på det på 

pallen.  

7.2.8 PLACERA UT HALVPALLAR DIREKT 

Förflyttningen av gods från helpall till halvpall kan enligt tidigare resonemang ses som slöseri 

enligt Jones et al. (1997). Det krävs mer tid från terminalarbetarna vilket ökar kostnaderna för 

hanteringen. Att istället lägga gods direkt på halvpallar till de orter som oftast inte får så många 

kollin skulle kunna minska tiden som terminalarbetarna behöver lägga ner och därmed minska 

resursförbrukningen och kostnaderna.  

7.2.9 SLUTA SVARTPLASTA FÄRDIGSORTERADE PALLAR 

Att sluta svartplasta färdigsorterade pallar är både tidskrävande och resurskrävande. Det krävs 

en terminalarbetare som plastar samt en truck för att lyfta pallarna. Det krävs även svartplast 

som är dyrare än transparent plast. Eftersom det inte är ett krav från kund att pallarna med vin 
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ska svartplastas och alla som arbetar med vinflödet vet att svartplastade pallar innehåller vin 

finns det inte längre anledning att svartplasta de pallar som sorteras. En del inom lean är att 

eliminera slöseri och uppnå lägre kostnader (van Weele, 2012). Det är dyrt med svartplast och 

att använda ett annat alternativ skulle kunna reducera kostnaderna som Bring lägger på att 

emballera pallarna.  
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8 VILKA EFFEKTIVISERINGAR HAR BÄST POTENTIAL UTIFRÅN DESS 

VARAKTIGHET OCH PÅVERKAN 

I detta avsnitt besvaras huvudfråga tre vilken avser identifiera de effektiviseringar med bäst 

potential. Avsnittet är uppdelat efter de tre frågeställningarna under huvudfråga tre. Desai 

(2010) tar upp att det i kontrollfasen i six sigma är viktigt att säkerställa att förbättringarna 

håller under lång tid. Detta är något som även är viktigt för Bring eftersom de har stort fokus 

på långsiktighet. Enligt tidigare definition av logistik ska flödeseffektivitet skapas till så låg 

logistikkostnad och så hög leveransservice som möjligt. Därför måste effektiviseringarnas 

påverkan på kostnad och leveransservice utvärderas. 

8.1 VARAKTIGHET 

I detta avsnitt besvaras frågeställning 3.1; Hur varaktiga är effektiviseringarna? 

8.1.1 RATIONALISERA FLÖDESVÄGAR 

Styrkorna med förbättringsförslaget att inte mellanlagra pallarna är att vinet inte kommer låsa 

upp en avlastningsplats i terminalen. Det innebär att andra flöden i Bring kan utnyttja de 

platserna. Även den totala tiden för hantering av vinsändningarna minskar eftersom en 

upplockning och nedsättning rationaliseras bort för varje pall. Svagheter med 

förbättringsförslaget är att tiden för lossning ökar eftersom pallarna måste köras en längre 

sträcka från lastbilen. Det ökar resursbehovet i form av personal och truckar. En annan svaghet 

med förslaget är att det finns en risk att terminalarbetarna inte vill ändra sina rutiner utan jobbar 

på som de alltid gjort. För att förbättringsförslagen ska vara hållbara och efterföljas av 

terminalarbetarna anser Desai (2010) att det är viktigt att utbilda personalen och skapa 

standarder. I Brings fall innebär det att sätta nya rutiner för hur hanteringen ska ske och förklara 

hur de nya rutinerna förbättrar för företaget. Det är också viktigt att gå igenom med personalen 

hur arbetet ska utföras för att skapa standarder som efterföljs av alla terminalarbetare. Ett hot 

mot förbättringsförslaget är att lastbilschaufförerna kan tycka att lossningen ta för lång tid och 

vägra vänta så länge. Detta kan motverkas genom att ha två terminalarbetare i lossningen, vilket 

presenteras som ett förbättringsförslag under 0 som behandlar dubellbemanning. 

8.1.2 PALLARNAS PLACERING PÅ LASTBIL 

Styrkorna med förbättringsförslaget att placera pallarna i en logisk ordning på lastbilen är att 

den totala tiden för aktiviteten skulle minska eftersom terminalarbetarna inte behöver lasta av 

och på pallar som inte ska till terminalen i Jönköping. Det minskar även risken att fel pallar 

lastas av i Jönköping eftersom det blir enklare för terminalarbetarna att hitta de pallar som ska 

till Jönköping. En möjlighet med förbättringsförslaget är att lastbilschaufförerna inte behöver 

vänta lika länge eftersom lossningen kommer gå snabbare. Det gör att transportföretaget kan 

hinna med fler leveranser. Det största hotet mot förbättringsförslaget är att kunden inte vill 

sortera pallarna innan de placeras på lastbilen. Detta hot minskar genom att lyfta fram 

möjligheten om kortare väntetid för lastbilschauffören och därmed minskade kostnader för 

kunden. Att placera pallarna i en logisk ordning antas inte vara särskilt tidskrävande för kunden 

och ses därför inte som en omöjlighet. 
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8.1.3 AVISERING 

Styrkorna med förbättringsförslagen att transportören ska avisera är att Bring kan göra en bättre 

resursplanering. En bättre resursplanering kan också leda till kortade ledtid eftersom 

terminalarbetarna kan påbörja hanteringen av vinsändningar direkt när det ankommer. Det 

finns en risk att transportören inte vill lägga tid på avisering vilket kan ses som ett hot mot 

förbättringsförslaget. Risken antas dock vara liten eftersom transportören redan antas ha 

möjlighet att avisera och ett utvecklat ruttplaneringssystem. Något som också ses som ett hot 

är att kunden kan komma att vilja ställa högre krav på Bring framförallt i form av ledtid 

eftersom Bring ökar sina krav på kunden. Bring ställer inte stora krav på sina kunder i dagsläget 

och därför antas risken vara ganska liten.  

8.1.4 SAMLINGSETIKETT 

En styrka med förbättringsförslaget att använda samlingsetikett för pallarna är att den totala 

tiden för aktiviteten minskar. Det i kombination med förbättringsförslaget att sluta svartplasta 

färdigsorterade pallar, vilket presenteras i 7.1.8, ger en möjlighet för kunden att leverera godset 

till Bring senare på dagen och ändå få ut det till dip samma natt. En stor svaghet med 

förbättringsförslaget är att det minskar den interna spårbarheten. Eftersom inte varje kolli 

skannas vet Bring inte exakt vart kollina är. Detta kan också ses som ett hot eftersom även 

kundens spårbarhet minskas. Ytterligare ett hot är att kundens administration ökar när de måste 

ta fram en samlingsetikett för alla pallar. Det kan innebära att kunden inte vill lägga ner den 

tiden som krävs eller ställer högre krav på Bring i och med att deras arbetsinsats ökar. Detta 

hotet anses dock relativt litet eftersom en samlingsetikett inte ses som särskilt tidskrävande. 

Enligt terminalarbetarna händer det att de upptäcker felsorterat gods på de färdigsorterade 

pallarna från Kund 1 tack vare att de skannar varje kolli individuellt. Både Xing et al. (2011) 

och Oskarsson et al. (2013) tar upp att spårbarheten är viktig för logistikföretag och att 

kunderna i större utsträckning vill veta vart deras paket är och om det kommer levereras enligt 

plan. Om kunderna placerar rätt gods på rätt pall och har korrekta samlingsetiketter skulle det 

inte vara några problem att införa samlingsetiketter istället för individuella etiketter på varje 

kolli. Om det däremot visar sig att gods ofta ligger på fel pall eller saknas skulle införande av 

samlingsetiketter kanske inte gynna Bring i samma utsträckning.  

8.1.5 DUBBELBEMANNING 

En styrka med förbättringsförslaget om dubbelbemanning vid lossning och sortering är att det 

skulle gå dubbelt så snabbt vilket skulle bidra till mer flexibilitet för Bring. Det skulle också 

innebära att arbetet blir mindre slitsamt för terminalarbetarna eftersom de hjälps åt. För att 

lösningen ska bli hållbar är det viktigt att diskutera med personalen varför de ska arbeta i par 

istället för ensamma. Enligt Björklund (2012) kan logistik användas för att ge företagen 

konkurrensfördelar och enligt Oskarsson et al. (2013) är det viktigt att hålla en leveransservice 

som gör kunden nöjd. För att detta ska gälla för vinsändningarna är det viktigt att Bring har två 

terminalarbetare för ökad flexibilitet samt att terminalarbetarna vet om hur leveransservicen 

ser ut. Något som kan ses som en svaghet är att resursplaneringen skulle försvåras. För att 

Bring ska kunna ha två terminalarbetare som arbetar med vinsändningarna måste 
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terminalansvarig schemalägga två terminalarbetare under samma tid för vinsändningarna. Det 

skulle dock inte behöva innebära nyanställningar eftersom personalen skulle arbeta en halverad 

tid i jämförelse med dagens arbete. En möjlighet med åtgärdsförslaget är att Bring skulle kunna 

erbjuda kunderna att leverera godset till Jönköping senare på dagen och ändå få det skickat till 

dip samma natt, vilket skulle öka kundvärdet.  

8.1.6 UTKÖRNING 

Om alla terminalarbetare skulle hjälpas åt att köra ut pallarna till port skulle den totala tiden 

för aktiviteten minska vilket ses som en styrka. En svaghet som identifierats är att 

terminalarbetarna kanske inte vill ändra sina rutiner och det kan vara svårt att få dem att ta med 

pallar när de kör förbi. För att undvika detta anser Truscott (2003) att det är viktigt att 

kommunicera de nya kunskaperna. Om terminalarbetarna vet hur det kommer bidra till 

företaget kan de vara mer villiga att följa de nya rutinerna.  

8.1.7 STANDARD KRING HALVPALLAR 

En styrka som uppstår om terminalarbetarna börjar flytta över till halvpall på ett standardiserat 

sätt, vilket Desai (2012) förespråkar, är att det skulle innebära stora kostnadsbesparingar för 

Bring. Sändningskostnaden är hälften så stor för en halvpall jämfört med en helpall. Två 

svagheter med förbättringsförslaget är att tiden för stängning ökar och terminalarbetarna kan 

vara ovilliga att ändra sina rutiner. Kostnaden för att tiden ökar är mycket mindre än 

kostnadsbesparingen som uppstår för sändningskostnaden vilket gör att det ändå är värt att 

flytta över kollina. I många fall slarvas det med att flytta över till halvpall för att 

terminalarbetarna blir trötta av arbetet och att det inte är tydligt när halvpall ska användas. För 

att motverka detta är det därför viktigt att Bring går ut med en instruktion för när halvpallarna 

ska användas och när de inte ska det. Om Bring dessutom kombinerar effektiviseringen med 

förslaget dubelbemanning i sorteringen, 0, kommer det innebära att terminalarbetarna inte blir 

lika trötta vilket gör att de är mer villiga att flytta över till halvpall. Det är också viktigt att 

sprida informationen att det gör Bring mer lönsamt som företag. 

8.1.8 RUTIN KRING MÄRKNING AV PALLAR MED DIPNUMMER 

En styrka med förbättringsförslaget att införa en rutin kring märkning av pallar är att 

resursförbrukningen minskar eftersom det går åt mindre plast till varje pall om 

terminalarbetaren fyller i dipnumret efter plastning. En svaghet däremot är att 

terminalarbetarna inte vill ändra sina rutiner. Det Bring måste göra för att det ska bli en hållbar 

lösning är att informera terminalarbetarna om hur aktiviteten ska gå till och sedan följa upp om 

terminalarbetarna följer den nya rutinen.  

8.1.9 PLACERA UT HALVPALLAR DIREKT 

En styrka med förslaget att placera ut halvpallar direkt till vissa dipar är att den totala tiden för 

aktiviteten minskar eftersom det krävs färre byten till halvpall i stängningen. En svaghet 

däremot är att det finns risk för att terminalarbetaren måste byta till helpall om det är många 

kollin som ska till dipen. Eftersom framställning av halvpall direkt endast ska göras för de orter 
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som de skickar minst 66% halvpallar till bör detta inte hända särskilt ofta. Det är viktigt att 

Bring samlar in korrekt statistik för vilka orter detta gäller innan förändringen genomförs. Om 

detta förslag dessutom kombineras med att Kund 1 förbättrar aviseringen, 7.1.3,  är det möjligt 

för Bring att göra en bättre uppskattning av vilka orter som kommer få en halvpall, eftersom 

de i så fall vet ungefär hur många kollin som ska sorteras den dagen. En annan svaghet är att 

terminalarbetarna inte är villiga att förändra sina rutiner. Förändringen är inget som påverkar 

terminalarbetarna negativt och om Bring är tydliga med fördelarna som förändringen för med 

sig bör detta inte vara ett problem. 

8.1.10 SLUTA SVARTPLASTA FÄRDIGSORTERADE PALLAR 

Styrkorna med att sluta svartplasta de färdigsorterade pallarna är att den totala tiden för 

aktiviteten och resursförbrukningen skulle minska. Terminalarbetarna behöver inte lägga tid 

på att plasta pallarna och materialkostnad för plast minskar. Om Bring skulle sluta svartplasta 

färdigsorterade pallar skulle det innebära att resurserna som krävs för aktiviteten, en 

terminalarbetare och en truck, kan användas till andra saker. Det skulle därmed bidra till att 

Bring kan arbeta mer effektivt. En möjlighet i och med minskad ledtid är att kunderna kan 

leverera godset senare till terminalen i Jönköping vilket leder till snabbare kundrespons vilket 

van Weele (2012) anser är en del av lean management. Ett hot som kan komma av förändringen 

är att stöldrisken ökar eftersom vinet inte längre är dolt. Risken för detta hotet anses liten då 

det redan är allmänt känt att de svartplastade pallarna innehåller vin. Det är viktigt att 

kontrollera att förbättringarna håller under lång tid enligt Desai (2010) och därför krävs det att 

Bring utvärderar förbättringen efter ett tag och undersöker om stölder har ökat eller om det 

fungerar bra att inte svartplasta. 

8.2 PÅVERKAN PÅ LEDTID, KOSTNAD OCH LEVERANSSERVICE 

I detta avsnitt besvaras frågeställning 3.1; Hur påverkar effektiviseringarna ledtid, kostnad och 

leveransservice? Kostnaderna har tagits fram med hjälp av den framtagna 

totalkostnadsmodellen. Påverkan på leveransservicen har utvärderats utifrån den framtagna 

leveransservicemodellen.  

8.2.1 RATIONALISERA FLÖDESVÄGAR 

Att ta bort mellanlagringen vid lossning och plastning skulle medföra att processerna tar kortare 

tid och därmed vara mindre resurskrävande eftersom terminalarbetare och truckar binds upp 

under kortare tid. I dag tar det ungefär 538 tidsenheter att köra pallen från lastbilen till 

avlastningsyta. Att köra pallen från avlastningsytan in i U:et tar 221 tidsenheter. Totalt tar det 

alltså 758 tidsenheter att flytta pallen från lastbil in i U:et. Från empiriinsamlingen finns inga 

tider på hur mycket tiden för materialhanteringen skulle kunna minska eftersom det endast är 

uppmätt hur terminalarbetarna arbetar idag. Sträckan som pallen förflyttas skulle bli ungefär 

densamma även om mellanlagringen rationaliseras bort, eftersom mellanlagringen sker på 

vägen mellan startpunkt och slutpunkt. Det skulle dock ändå gå snabbare eftersom en 

nedsättning och en upptagning av pall försvinner för varje mellanlager som tas bort. 
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Eftersom tiden minskar kommer även kostnader för intern transport och hantering i form av 

kostnad för personal och truck att minska. Det går dock inte att säga hur stor 

kostnadsreduceringen skulle bli eftersom det inte finns uppmätta tider för att köra pallarna 

direkt in i U:et.  

Förslaget påverkar varken leveransservicen till konsument eller till kund. De ingående 

parametrarna; ledtid, leveranssäkerhet, information, flexibilitet/kundanpassning och övriga 

service element påverkas inte av förändringen. 

8.2.2 PALLARNAS PLACERING PÅ LASTBIL 

Att ställa högre krav på kunderna och få dem att placera pallarna i rätt ordning på lastbilen 

skulle kunna minska tiden för lossning och därmed behovet av resurser vilket skulle leda till 

minskade kostnader för intern transport och hantering för Bring. Att lasta av en pall tar i 

genomsnitt 538 tidsenheter och genomsnittstiden för att lasta på en pall är 538 tidsenheter. Det 

tar alltså 1 075 tidsenheter i snitt per pall att lasta av och på en pall som inte ska till Jönköping. 

Detta är tid som inte bidrar till kundvärdet och som skulle kunna elimineras om pallarna stod 

bättre placerade på lastbilen. Kostnaden för personal under dagtid är 190 kostnadsenheter per 

tidsenhet och kostnaden att lasta av och på en Stockholmspall är 36 kostnadsenheter per pall. 

Till det tillkommer det 5 kostnadsenheter per pall för motviktstruck eller 3 kostnadsenheter per 

pall för åkstaplare. Kund 1 skickar ungefär tre leveranser per vecka och om det antas vara tio 

pallar som måste lastas av och på varje gång tar detta totalt 32 083 tidsenheter. Detta görs 

dagtid när kostnaden för personal är 190 kostnadsenheter per tidsenhet vilket gör att den 

onödiga hanteringen vid lossning kostar 57 428 kostnadsenheter per år. Används en 

motviktstruck tillkommer en kostnad på 8 204 kostnadsenheter per år, och i de fall en åkstaplare 

används tillkommer istället en kostnad 3 729 kostnadsenheter per år. Oftast används en 

motviktstruck till denna aktivitet. Leveransservicen antas inte påverkas särskilt mycket av detta 

förbättringsförslaget. Det som kan hända är att risken för att pallar som ska till Stockholm lastas 

av i Jönköping minskar och därmed minskar ledtiden för dessa pallar. Detta är dock inte vanligt 

och påverkar därför inte i stor utsträckning. Övriga leveransserviceelement påverkas inte. 

Eftersom arbetet sker på olika sätt är den uppmätta tiden inte exakt utan det finns en 

standardavvikelse på 211 tidsenheter för avlastning och 125 tidsenheter för pålastning. Enligt 

studien skulle det alltså som minst ta 739 tidsenheter att lasta av och på en Stockholmspall 

vilket innebär en hanteringskostnad på 26 kostnadsenheter per pall. Det innebär att besparingen 

inte blir så stor som beräknat men det blir ändå en besparing för Bring.  

8.2.3 AVISERING 

Om Bring skulle få DHL att börja avisera ett tidsintervall när de beräknar att lastbilen med vin 

kommer ankomma skulle de kunna göra en bättre personalplanering. Det skulle inte påverka 

resursförbrukningen eftersom det tar lika lång tid men det skulle förbättra planeringen och om 

Bring vet när vinet ankommer kan de planera så att de är beredda att hantera det direkt vilket 

skulle minska ledtiden till slutkund. Att ledtiden kan minskas förbättrar leveransservicen, i 

övrigt påverkas inte leveransserviceelementen. 
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8.2.4 SAMLINGSETIKETT 

Att skanna in ett lager på en pall tar enligt tidsstudien 211 tidsenheter och det är oftast fyra 

lager på en pall vilket gör att det tar 845 tidsenheter att skanna in alla kollin på en pall. Det 

motsvarar en kostnad för intern transport och hantering i form av en personalkostnad på 31 

kostnadsenheter per pall om arbetet sker på dagtid. Om det istället hade funnits en 

samlingsetikett för hela pallen hade det räckt med en skan per pall för att få alla kollin 

inrapporterade i Happy Flow, vilket gör att tiden för inskanning antas vara försumbar. 

Kostnaden för PDA är liten och anses därför försumbar. Leveransservicen antas påverkas 

negativ av detta åtgärdsförslag. Ledtiden kan förbättras något men förändringen antas vara 

marginell. Eftersom kollina inte är inskannade individuellt antas leveranssäkerheten minska 

eftersom risken för att kollina hamnar fel ökar. Detta beror på att om ett kolli ligger felsorterat 

på en pall upptäcks inte det om inte varje kolli skannas in individuellt. Informationen försämras 

eftersom spårbarheten för kund minskar. Övriga leveransserviceelement påverkas inte. 

Standardavvikelsen är 86 tidsenheter för att skanna in ett lager vilket innebär att den är relativt 

hög. Det tar alltså som minst 499 tidsenheter att skanna in en hel pall och det ger en 

personalkostnad på 15 kostnadsenheter per pall. Det innebär att det fortfarande är en besparing 

för Bring om det funnits en samlingsetikett.  

8.2.5 DUBBELBEMANNING 

Om Bring förändrar sina rutiner och istället börjar arbeta två och två i lossning och sortering 

skulle det innebära att aktiviteterna tar hälften så lång tid utan att resursförbrukningen ökar. 

Leveransservicen kan förbättras eftersom ledtiden kan minska och kunderna kan leverera 

godset till Jönköping senare. Övriga leveransserviceelement påverkas inte.  

8.2.6 UTKÖRNING 

Om alla terminalarbetare hjälper till med utkörningen av pallar skulle det innebära att tiden för 

utkörningen halveras. Istället för att den terminalarbetare som arbetar med vinsändningarna 

lägger 1 286 tidsenheter per pall för att köra fram och tillbaka lägger en annan terminalarbetare 

halva tiden för att köra ut pallen eftersom terminalarbetaren ändå skulle till södra hallen och 

utnyttjar tiden det tar att köra tillbaka åt en annan aktivitet. Det innebär att det blir en 

tidsbesparing på 643 tidsenheter per pall vilket i sin tur ger en kostnadsbesparing för intern 

transport och hantering på 21 kostnadsenheter per pall för personalkostnad och 3 

kostnadsenheter per pall för motviktstruck. Vid varje sortering av vin blir det 27 pallar som ska 

plastas och köras ut till porten. Det tar 1 286 tidsenheter att köra en pall. Om denna tiden 

halveras skull det innebära en kostnadsbesparing på 597 kostnadsenheter i personalkostnad, 

om arbetet sker på dagtid, och 88 kostnadsenheter i truckkostnad om motviktstruck används. 

Leveransservicen är i princip oförändrad, det som förbättras något är ledtiden som minskar och 

gör att kunderna kan leverera godset senare till Jönköping. Övriga serviceelement påverkas 

inte. Standardavvikelsen för aktiviteten är relativt låg och därför påverkas inte resultatet särskilt 

mycket om tiden ändras. Det som kan påverka är att de andra terminalarbetarna inte kan köra 

ut alla pallarna för att de inte kör förbi särskilt ofta. Dock kommer varje pall som de andra 
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terminalarbetarna tar på vägen medföra en besparing för Bring men den blir inte lika stor som 

den som har beräknats. 

8.2.7 STANDARD KRING HALVPALLAR 

Om Bring standardiserar när halvpall ska användas och på så sätt ökar användandet av halvpall 

kan de minska sina kostnader. Att skicka en halvpall kostar hälften av att skicka en helpall 

vilket motsvarar 412 kostnadsenheter. Att flytta över kolli till halvpall tar ungefär 278 

tidsenheter per pall. En terminalarbetares timlön är 190 kostnadsenheter per tidsenhet under 

dagtid. Det innebär att ett byte från helpall till halvpall i snitt kostar 10 kostnadsenheter vilket 

är en kostnad för intern transport och hantering. En helpall kostar 160 kostnadsenheter att köpa 

in medan en halvpall kostar 144 kostnadsenheter att köpa in. Det gör att Bring minskar övriga 

kostnader i form av materialkostnaden med 15 kostnadsenheter för varje helpall som byts till 

halvpall.  Det innebär att det skulle ske en besparing på 417 kostnadsenheter per pall. Dock blir 

det en ökning i ledtid för varje helpall som flyttas över till halvpall. Ökningen i ledtid anses 

vara marginell och de övriga leveransserviceelementen påverkas inte vilket gör att 

leveransservicen är oförändrad. Standardavvikelsen för aktiviteten är hög eftersom den är 221 

tidsenheter. Det skulle innebära en besparing på 3 kostnadsenheter istället för 10 

kostnadsenheter per pall om det tar så kort tid som möjligt. Tiden beror på antalet kolli som 

ska flyttas och därför varierar tiden mycket. Dock är den stora besparingen att Bring kan skicka 

halvpallar istället för helpallar och inte kostnaden för personal och därför anses förslaget 

relevant.  

8.2.8 RUTIN KRING MÄRKNING AV PALLAR MED DIPNUMMER 

Om Bring skapar en annan standard för hur plastningen och ifyllningen av dipnummer ska gå 

till skulle det innebära att förbrukningen av plast minskar. Hur mycket kostnaden skulle minska 

är svårt att beräkna och förändringen antas inte vara särskilt stor. Inte heller 

leveransserviceelementen förändras vilket gör till att leveransservicen förblir oförändrad. 

8.2.9 PLACERA UT HALVPALLAR DIREKT 

Ett nyckelelement inom lean är att produkterna ska gå från aktivitet till aktivitet utan stopp 

(Jones, et al., 1997). Att flytta vinet från helpall till halvpall medför ett onödigt stopp mellan 

aktiviteterna, om Bring börjar ställa fram halvpallar direkt till de dipar som oftast inte får fler 

kollin än att det får plats på en halvpall skulle de kunna spara tid och resurser i form av personal. 

Att flytta kollin från helpall till halvpall tar i genomsnitt 278 tidsenheter. Dagtid motsvarar det 

en kostnad för intern transport och hantering i form av en personalkostnad på 10 

kostnadsenheter eftersom terminalarbetarna kostar 190 kostnadsenheter per tidsenhet. Hur stor 

besparingen blir beror på hur många dipar det är lönt att ställa fram halvpallar till direkt. Detta 

är något som måste undersökas genom att föra statistik över vilken typ av pall som skickas från 

terminalen i Jönköping till de olika diparna. Leveransservicen kommer inte påverkas av 

förbättringsförslaget eftersom inga ingående parametrar i leveransservice kommer förändras. 

Besparingen kan minskas till 3 kostnadsenheter om tiden för aktiviteten minskar eftersom 

standardavvikelsen är 221 tidsenheter vilket ger att det skulle ta minst 58 tidsenheter att flytta 
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över till halvpall. Det finns en risk att förslaget kommer öka kostnaderna om det visar sig att 

pallarna ställs ut vid dipar som behöver helpall. Därför är det viktigt att först undersöka vilka 

dipar som det i de flesta fall går halvpallar till för att på så vis undvika att flytta över till helpall.  

8.2.10 SLUTA SVARTPLASTA FÄRDIGSORTERADE PALLAR 

Om Bring slutar svartplasta de färdigsorterade pallarna skulle tiden för aktiviteten minska. 

Tiden det tar att plasta en pall är i snitt 566 tidsenheter och att därefter köra pallen till 

avlastningsyta är 221 tidsenheter. För varje pall skulle det alltså spara i snitt 787 tidsenheter att 

hoppa över de aktiviteterna. Per pall blir kostnaden för terminalarbetare 26 kostnadsenheter om 

arbetet sker på dagtid. Kostnaden för en motviktstruck är 5 kostnadsenheter per pall. Eftersom 

ungefär 70-80% av pallarna som kommer från kund 1 är färdigsorterade och går direkt till 

plastning finns det mycket tid att spara. Det kommer in cirka 130 000 kolli från Kund 1 per år 

och det är i snitt 26 kollin på en pall, vilket innebär att det kommer in drygt 5 000 pallar. Knappt 

4 000 pallar är alltså färdigsorterade. Det innebär att den interna transport- och 

hanteringskostnaden för hanteringen av färdigsorterade pallar är knappt 103 000 

kostnadsenheter per år. För Bring kostar varje kolli 3 kostnadsenheter att emballera. Vilket 

innebär att det kostar 57 kostnadsenheter per pall. De kollina som redan är färdigsorterade på 

pallar är 70-80% av 130 000 kolli som kommer från Kund 1 per år. Det är alltså mellan 90 000 

kolli och 105 000 kolli som emballeras i onödan. Det ger en övrig kostnad för emballage mellan 

195 700 kostnadsenheter per år och 226 600 kostnadsenheter per år. Denna kostnad skulle 

kunna sparas in om Bring inte emballerade redan färdigsorterade pallar. Ledtiden kommer 

minska om förslaget genomförs. De andra leveransserviceelementen är konstanta, förutom 

övriga serviceelement som minskar något i och med att stöldrisken ökar. Den totala 

leveransservicen anses dock öka något. Standardavvikelsen för att plasta pallar är 134 

tidsenheter vilket ger att det tar minst 432 tidsenheter att plasta en pall. Det är en 

personalkostnad på 15 kostnadsenheter. Det innebär att det fortfarande är en besparing för 

Bring att sluta svartplasta färdigsorterade pallar även om det skulle gå fortare än genomsnittet.  

8.3 BÄST POTENTIAL 

I detta avsnitt besvaras frågeställning 3.3; Vilka effektiviseringsförslag har bäst potential? De 

effektiviseringar som anses ha bäst potential är de som är varaktiga och medför störst möjliga 

besparing. 

I Tabell 6 nedan presenteras en sammanställning av hur förbättringsförslagen påverkar 

verksamheten med avseende på ledtid och resursförbrukning. Sammanställningen visar att de 

förslag med störst besparingspotential är sluta svartplasta färdigsorterade pallar, standard kring 

halvpallar, samlingsetikett och pallarnas placering på lastbil. 
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Tabell 6 - Sammanställning av förbättringsförslagens påverkan 

Förbättringsförslag Reducera ledtid Reducera 

resursförbrukning 

Rationalisera flödesvägar Tid för att sätta ner och 

plocka upp pall reduceras. 

Minskar behov av 

terminalarbetare och truck. 

Pallarnas placering på 

lastbil 

Tiden kan minska med 1 

075 tidsenheter per pall.  

Kostnad för terminalarbetare 

minskar med 36 

kostnadsenheter per pall. 

Kostnad för motvikstruck 

minskar med 5 

kostnadsenheter per pall. 

Avisering Möjlighet till planering gör 

att de kan hantera vinet 

direkt. 

Bättre utnyttjande av 

personal. 

Samlingsetikett Tiden kan minska med 854 

tidsenheter per pall. 

Kostnaden för 

terminalarbetare minskar 

med 31 kostnadsenheter per 

pall. 

Dubbelbemanning Totala tiden för aktiviteterna 

lossning och sortera kolli 

halveras. 

Oförändrad. 

Utkörning Tiden kan minska med 643 

tidsenheter per pall. 

Kostnad för terminalarbetare 

minskar med 21 

kostnadsenheter per pall. 

Kostnad för motvikstruck 

minskar med 5 

kostnadsenheter per pall. 

Standard kring halvpallar Tiden ökar med 278 

tidsenheter per pall. 

Kostnaden för 

terminalarbetare ökar med 

10 kostnadsenheter per pall. 

Sändningskostnaden 

minskar med 412 

kostnadsenheter per pall. 

Materialkostnaden minskar 

med 15 kostnadsenheter per 

pall. 

Rutin kring märkning av 

pallar med dipnummer 

Oförändrad. Minskad kostnad för 

svartplast. 

Placera ut halvpallar 

direkt 

Tiden kan minska med 278 

tidsenheter per pall. 

Kostnaden för 

terminalarbetare minskar 

med 10 kostnadsenheter per 

pall. 
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Sluta svartplasta 

färdigsorterade pallar 

Tiden kan minska med 787 

tidsenheter per pall. 

Kostnaden för 

terminalarbetare minska 

med 26 kostnadsenheter per 

pall. Kostnaden för 

motviktstruck minskar med 

5 kostnadsenheter per pall. 

Kostnad för svartplast 

minskar med 57 

kostnadsenheter per pall. 

 

I Tabell 7 nedan presenteras en sammanställning av SWOT-analysen som genomfördes för att 

identifiera förbättringsförslagens varaktighet.  

Tabell 7 - Sammanställning av förbättringsförslagens varaktighet 

Förbättringsförslag Styrkor Svagheter Möjligheter Hot 

Rationalisera 

flödesvägar 

Använder inte 

avlastningsplats 

Minskar totala 

tiden  

 

Ökar tiden 

för lossning 

Terminal-

arbetarna vill 

inte ändra 

sina rutiner 

 

 Lastbils-

chaufförerna 

tycker att 

lossning tar för 

lång tid 

 

Pallarnas placering 

på lastbil 

Minskar totala 

tiden för 

aktiviteten 

Minskar risken 

att fel pallar 

lastas av i 

Jönköping 

 Lastbils-

chauffören 

behöver 

vänta kortare 

tid 

Kunderna vill 

inte sortera 

pallarna vid 

pålastning 

Avisering Bättre 

resursplanering 

Minskad ledtid 

  Transportören 

vill inte lägga tid 

på avisering 

Kunden vill 

ställa högre krav 

på Bring 

Samlingsetikett Minskar totala 

tiden för 

aktiviteten 

Minskar 

intern 

spårbarhet 

Kunden kan 

leverera 

godset 

senare på 

dagen 

Minskar 

spårbarhet för 

kund 

Ökar 

administrationen 

för kund 

Dubbelbemanning Minskar totala 

tiden för 

aktiviteten 

Försvårar 

resurs-

planeringen 

Lastbils-

chauffören 

behöver 
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Sliter mindre på 

terminal-

arbetarna 

vänta kortare 

tid 

Kunden kan 

leverera 

godset 

senare på 

dagen 

 

Utkörning Minskar totala 

tiden för 

aktiviteten 

Terminal-

arbetarna vill 

inte ändra 

sina rutiner 

  

Standard kring 

halvpallar 

Minskar 

transportkostnad 

Ökar tiden 

för stängning 

Terminal-

arbetarna vill 

inte ändra 

sina rutiner 

  

Rutin kring 

märkning av pallar 

med dipnummer 

Minskar resurs-

förbrukningen 

Terminal-

arbetarna vill 

inte ändra 

sina rutiner 

  

Placera ut 

halvpallar direkt 

Minskar totala 

tiden för 

aktiviteten 

Risk för byte 

till helpall 

Terminal-

arbetarna vill 

inte ändra 

sina rutiner 

  

Sluta svartplasta 

färdigsorterade 

pallar 

Minskar totala 

tiden för 

aktiviteten 

Minskar resurs-

förbrukningen 

 Kunden kan 

leverera 

godset 

senare på 

dagen 

Ökad stöldrisk 

 

Om förbättringsförslagens varaktighet ställs mot förbättringsförslagens möjliga besparing kan 

förbättringsförslagen med störst potential urskiljas, Figur 18. De förbättringsförslag med 

störst potential är de som har både hög varaktighet och hög möjlig besparing. Det är två 

förbättringsförslag som hamnar inom detta område. Det är att skapa en standard kring 

halvpallarna och sluta svartplasta färdigsorterade pallar. Att skapa en standard kring 

halvpallar innebär att sändningskostnaden skulle minska väsentligt för Bring eftersom en 

halvpall kostar hälften så mycket att skicka och om det går att genomföra på många pallar är 

det en stor möjlig besparing. Att skapa en standard kring halvpallar är något som sker internt 

hos Bring och därför finns det inga externa faktorer som påverkar. Svagheterna med förslaget 

är att tiden för stängning ökar och det finns en risk att terminalarbetarna inte vill ändra sina 

rutiner. Dock anses dessa svagheter vara överkomliga och därför har förslaget hög 
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varaktighet. Att sluta svartplasta färdigsorterade pallar skulle innebära en kostnadsbesparing 

eftersom mycket tid läggs på att plasta färdigsorterade pallar. Det skulle också innebära att 

kostnaden för plast minskar vilket är en betydande kostnad. Eftersom en stor mängd av 

pallarna som kommer till terminalen i Jönköping är färdigsorterade innebär det en hög möjlig 

besparing för Bring att sluta svartplasta färdigsorterade pallar. Det finns dock ett hot mot att 

sluta svartplasta färdigsorterade pallar och det är att stöldrisken kan öka. Möjligheten som 

förbättringsförslaget har är att kunden kan leverera godset senare på dagen. Det finns inga 

svagheter för Bring internt utan endast styrkorna att tiden för aktiviteten minskar och att 

resursförbrukningen minskar. Stöldrisken anses vara minimal och därför har 

förbättringsförslaget både hög varaktighet och hög möjlig besparing.  

Ställning tas även till vilka åtgärder som har störst potential av de förslag med hög varaktighet 

och låg besparingsmöjlighet och de förslag med låg varaktighet och hög besparingsmöjlighet. 

För att prioritera mellan dessa måste de ingående förslagen studeras noggrannare. I detta fall 

är de förslag i nedre högra hörnet i Figur 18 klassade som förslag med låg varaktighet eftersom 

de medför extraarbete för kunden. Det gör att det är svårt att avgöra om de är möjliga att 

implementera eller inte. En djupare diskussion med kunderna skulle kunna resultera i att hoten 

för dessa förslag minskar och därmed skulle varaktigheten klassas som hög istället för låg. 

Förslagen skulle då flyttas från nedre högra hörnet till övre högra och därför anses dessa förslag 

ha högre potential än de som klassats med hög varaktighet och låg kostnadsbesparing.  

Det finns även en möjlighet att kombinera de olika förbättringsförslagen. Exempelvis finns det 

möjlighet att använda sig av crossdocking om förbättringsförslaget att sluta svartplasta 

färdigsorterade pallar kombineras med förbättringsförslaget att använda en samlingsetikett. 

Enligt Vis och Roodbergen (2008) ska produkterna inte köras runt mer än vad som krävs i 

terminalen för att uppnå effektiv crossdocking. Om förbättringsförslaget att sluta svartplasta 

kombineras med en samlingsetikett innebär det att Bring minskar hanteringen av de 

färdigsorterade pallarna och kan köra dessa direkt till avlastningsplatsen innan utkörning. 

Vidare menar Vis och Roodbergen (2008) att en fördel med crossdocking är att ledtiden 

minskar och servicen till kunden ökar. Det betyder att Bring skulle kunna minska ledtiden till 

kund och på så vis få ytterligare konkurrensfördelar.  
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Figur 18 - Förbättringsförslagens ranking utifrån deras varaktighet och möjliga besparing 
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9 SLUTSATS 

Studiens syfte var att identifiera förslag på hur arbetet i terminalen i Jönköping kan 

effektiviseras på ett varaktigt sätt med avseende på kostnad och/eller ledtid utan negativ 

påverkan på Brings leveransservice samt urskilja de förslag med bäst potential. För att besvara 

syftet genomfördes en nulägeskartläggning som analyserades i kombination med litteraturen. 

Detta ledde fram till tio möjliga förbättringsförslag som bedömdes utifrån dess varaktigt och 

möjliga besparing där de med störst potential var de med hög varaktighet och hög möjlig 

besparing, Figur 19. De möjliga besparingarna är inte besparingar som syns i resultaträkningen. 

Det är istället besparingar i resurser som kan läggas på andra aktiviteter i terminalen. På 

liknande sätt kommer inte ledtiden till slutkund att minska utan det är möjligheten att kunder 

kan leverera godset senare på dagen som minskar ledtiden.  

De två förbättringsförslag med störst potential är att skapa en standard kring halvpallar samt 

sluta svartplasta färdigsorterade pallar. Att skapa en standard kring halvpallar innebär att 

förtydliga för terminalarbetarna när halvpallar ska användas för att på så sätt öka användningen 

av halvpallar och uppnå minskade sändningskostnader. Studien visar att ett byte från helpall 

till halvpall i snitt medför en besparing på 417 kostnadsenheter per pall. Att sluta svartplasta 

färdigsorterade pallar innebär att de pallar som kommer färdigsorterade från Kund 1 endast 

behöver skannas in och köras till port. Det medför att hanteringen av pallarna och kostnad för 

svartplast minskar. Detta ger i genomsnitt en besparing på 88 kostnadsenheter per pall. 

 

Figur 19 - Förbättringsförslag rankade utifrån varaktighet och möjlig besparing 
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10 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras studien utifrån tre perspektiv; resultat, genomförande och vidare 

studier.  

10.1 STUDIENS RESULTAT 

Studien resulterade i en fyrfältsmatris där förbättringsförslagen rankats utifrån varaktighet och 

möjlig besparing. Rankingen är utförd utifrån författarnas bedömning och bygger på den 

uppfattning författarna fått av företaget utifrån ett antal besök. Om Bring själva hade utfört 

rankingen kanske rankingen hade sett annorlunda ut. Resultatet är uppbyggt utifrån en 

fallstudie hos Bring och utifrån hur de arbetar. Resultatet kan därför inte ses som generellt. 

Liknande verksamheter skulle kunna använda sig av vissa delar av förslagen om de inom 

områdena arbetar på liknande sätt som Bring.  

10.2 STUDIENS GENOMFÖRANDE 

För att besvara syftet att ta fram effektiviseringar genomfördes observationer, intervjuer och 

tidsstudier. Eftersom många vinsändningar kommer in vid olika tider som inte är aviserade 

kunde tidsstudierna endast genomföras på de sändningar som kom från Kund 2. De 

sändningarna kom in på söndag kväll och onsdag morgon. Det gjorde att tidsstudien kunde 

genomföras på måndagar och onsdagar. På måndagar var vinet redan färdigsorterat och de enda 

studierna som kunde göras var för plastning och utkörning. Det gjorde att tidsstudien endast 

utfördes tre gånger och det kan anses vara för få gånger för att kunna dra slutsatser. Eftersom 

arbetet utfördes under en begränsad tid kunde djupare undersökningar inte genomföras och 

därför analyserades resultatet från tre mätningar och därifrån togs effektiviseringsförslag fram.  

Tidsstudierna kan också anses vara något opålitliga eftersom tiderna varierat beroende på 

vilken terminalarbetare som arbetat och var sorteringen skett. Olika personer har olika sätt att 

arbeta på och eftersom studien endast genomfördes tre gånger var det svårt att få fram ett 

mönster och därför togs inte hänsyn till vem som arbetat och hur arbetet skett. Det gör att 

tiderna kan variera mer än vad de egentligen ska göra eftersom omständigheterna varierade. 

Dock var det ingen extrem variation mellan tiderna och i empirin framgår även 

standardavvikelsen för tiderna och därför kan analyserna som genomfördes vara relativt 

pålitliga och korrekta.  

För att besvara syftet genomfördes även en litteraturstudie. Det fanns en begränsad mängd teori 

som var direkt tillämpar på fallstudien eftersom den både var i en terminal på ett 

tredjepartslogistikföretag och gällde manuell hantering. Det gjorde att det var svårt att hitta bra 

teorier och många av de teorier som använts är en blandning av flera olika teorier. Det gjorde 

att studien blev av det praktiska slaget och att fokus låg på observationerna, intervjuerna samt 

tidsstudierna. 

Kostnaden för sändningar av hel- och halvpallar från terminalen till diparna ligger egentligen 

utanför det studerade systemet eftersom de inte uppkommer i terminalen. De togs med ändå 

eftersom de ansågs så pass viktiga för studien eftersom det är terminalen i Jönköping som bär 
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kostnaden och valen som görs i terminalen, att flytta över till halvpall eller inte, påverkar hur 

stor kostnaden blir. 

10.3 VIDARE STUDIER 

För att utveckla studien vidare och underbygga förbättringsförslagen ytterligare kan nästa steg 

vara att mäta total tiderna i flödet. Eftersom studien genomfördes under en begränsad tid var 

det bara möjligt att genomföra tidmätningar vid tre olika tillfällen. Eftersom antalet 

mättillfällen var begränsade togs beslutet att endast mäta tiden för aktiviteterna för att på så 

sätt kunna mäta upp samma tid flera gånger. Det ansågs inte tillförlitligt att mäta totala tiden 

för flödet eftersom detta endast skulle ge tre tider och det är svårt att dra slutsatser från en så 

lite datainsamling. Därför skulle det vara intressant att göra flera mätningar på totala tiderna i 

flödet för att undersöka hur mycket tid som läggs runt de aktiviteter som fokuserats på i denna 

studie. Det skulle kunna ge underlag för förbättringsförslag som kan skapa effektivare 

arbetsrutiner. 

Något Bring också bör göra som ett nästa steg är att föra statistik över hur många helpallar och 

halvpallar de skickar till de olika diparna. Den statistik som finns tillgänglig idag är inte helt 

tillförlitlig eftersom den även innehåller de pallar som skickas färdigsorterade från kund. Detta 

bör Bring göra för att kunna jobba med förbättringsförslaget om att ställa fram halvpallar till 

vissa dipar direkt istället för att nästan varje gång byta från helpall till halvpall. 
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12 BILAGA 1 – SAMMANSTÄLLNING AV ARTIKELSÖKNING 

Tabell 8 - Sammanställning av artikelsök i databas 

Sökord Innehåll i artiklar 

som valdes bort 

Fritext/

titel/ 

författ

are 

Antal 

träffar/

varav 

nyttiga  

Referens 

till nyttiga 

Databas 

Distribution third 

party logistics e-

commerce 

Returhantering. 

Supply chain. 

Fritext 1533 / 

0 

  

Distribution 

terminal 

Distributionsnätverk. 

Konsolidering. 

Medicin. 

Fritext 73208 / 

0 

  

Distribution 

terminal hub 

Lokalisering av 

terminal. 

Distributionsnätverk. 

Fritext 554 / 0 

  

Logistics operator 

sorting hub 

Distributionsnätverk. 

Returhantering. 

Fritext 265 / 2 Xing et 

al., 2011 

Emerald 

 

 

  

Lim & 

Shiode, 

2011 

Emerald 

Distribution center 

material handling; 

Logistics 

Distributionsnätverk. 

Automatisering. 

Fritext; 

Journal

namn 

2510 / 

2 

Trebilcock

, 2012 

Business 

Source 

Premier  

 

  

Will, 2016 Business 

Source 

Premier 

Distribution center 

sorting; Logistics 

Automatisering. Fritext; 

Journal

namn 

616 / 4 Parikh & 

Meller, 

2007 

Social 

Sciences 

Citation 

Index  

 

  

Bonini et 

al., 2015 

UniSearch 

 

 

  

Alexander, 

2014 

Business 

Source 

Premier  

 

  

Marchet et 

al., 2015 

UniSearch 
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13 BILAGA 2 – INTERVJUUNDERLAG 

Lossning 

Vilka steg gås igenom vid lossning? 

Gör ni på olika sätt varje gång eller är det standardiserat? 

Vilka resurser används för lossning? 

Vilka problem upplever du vid lossning? 

Är det något speciellt som funkar bra? 

Hur stor del av fallen är de pallar ni ska ha längst ut i lastbilen?  

Sortering 

Vilka steg gås igenom vid sortering? 

Gör ni på olika sätt varje gång eller är det standardiserat? 

Vilka resurser används för sortering? 

Vilka problem upplever du vid sortering? 

Är det något speciellt som funkar bra? 

Hur ofta använder ni pda och hur ofta använder ni scanner? 

Räknar ni pallarna ni hämtar eller är det vanligt att ni måste åka och hämta fler? 

Är det skillnad på olika kunder? Är någon lättare? 

Tycker ni att det funkar bra att placera pallarna i ett U? Varför är det ett U? Är det sorterat efter 

hur mycket gods det brukar vara till de olika orterna? 

Stängning 

Vilka steg gås igenom vid stängning? 

Gör ni på olika sätt varje gång eller är det standardiserat? 

Vilka resurser används för stängning? 

Vilka problem upplever du vid stängning? 

Är det något speciellt som funkar bra? 

Hur ofta flyttar ni över till halvpall? 

När flyttar ni över till halvpall? 8 kollin? 



III 

 

Plastning 

Vilka steg gås igenom vid plastning? 

Gör ni på olika sätt varje gång eller är det standardiserat? 

Vilka resurser används för plastning? 

Vilka problem upplever du vid plastning? 

Är det något speciellt som funkar bra? 

Har ni direktiv hur mycket plast som ska användas? 

I vilka fall använder ni toppark? 

Är det vanligt att plasten går av? 

Hur ofta måste ni byta från transparent plast till svartplast? Hur lång tid tar det att byta? 

Utkörning 

Vilka steg gås igenom vid utkörning? 

Gör ni på olika sätt varje gång eller är det standardiserat? 

Vilka resurser används för utkörning? 

Vilka problem upplever du vid utkörning? 

Är det något speciellt som funkar bra? 

Hur stor del av pallarna körs ut när någon ändå kör förbi? 

Allmänt 

Vilka olika truckar finns? Och när används vilken? 

Hur fungerar det med truckarna? Har alla sin egen? 

Hur fungerar det med PDAer? Har alla sin egen? 

Är det något mer du vill att vi ska undersöka? 

Hur ofta blir det stressigt med vinhanteringen? 

Resurser 

Hur fungerar det med pallarna? Hur betalar ni för dem? 

Hur fungerar det med truckarna? Har alla sin egen? 

Hur fungerar det med PDAer? Har alla sin egen? 



IV 

 

Hur är personalomsättningen? 

Hur svårt är vinflödet att lära personalen? Kan alla vinflödet eller bara några? 

Vilken del tror du driver mest kostnader i flödet? 

Vad kostar personal? 

Vad kostar de olika truckarna? 

Vad kostar yta? 

Är det någon mer kostnad vi ska ta hänsyn till? 

Varför svartplastar ni? 

Kostnad PDA? 

Kostnad pallar? 

Kostnad för att skicka helpall och halvpall? 

Statistik över hur många pallar som skickas och hur många som tas emot (filer för varje månad 

från mars förra året - februari i år). Finns statistik för hur många kollin som går till ort varje 

dag. 

Antal osorterade och antal färdigsorterade pallar från Kund 1.  

Kan vi få en genomgång av Happy Flow? 
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14 BILAGA 3 - TIDSSTUDIE 

Borttagen på grund av sekretess.  
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15 BILAGA 4 – HISTOGRAM OCH NORMALFÖRDELNING FRÅN 

TIDSSTUDIEN 

Borttagen på grund av sekretess. 
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16 BILAGA 5 – INKOMMANDE VIN TILL TERMINALEN I JÖNKÖPING 

Borttagen på grund av sekretess. 


