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Sammanfattning 
 

Historiskt sett har vi svenskar länge använt oss av posten eller andra leveranssätt för att skicka 
eller ta emot produkter och varor. Med en ökad popularitet av e-handel ökar även antalet 
leveranser i Sverige. Deutsche Bahn Schenker, fortsättningsvis Schenker, är ett 
tredjepartslogistikföretag som har en av sina terminaler placerade i Örebro. Schenker hanterar 
dagligen en mängd olika sorters produkter och varor antingen i formen av paket eller 
styckegods. Genom att efterfrågan på tredjepartslogistik ökar ställs större krav på Schenker att 
klara av att hantera allt fler paket och styckegods på kort tid. Eftersom det är en stor variation 
av anländande styckegods och paket ställs höga krav på att terminalpersonalen utför 
hanteringsarbetet effektivt. Tar det för lång tid att utföra arbetet eller någonting går fel kan 
leveranser riskera att bli försenade eller problem skapas för nästkommande arbetsmoment.  
 
Syftet med studien är att identifiera åtgärdsförslag till Schenker hur de kan förbättra 
hanteringsarbetet för paket och styckegods på sin terminal i Örebro. Detta uppnås genom att 
besvara två frågeställningar: Vad nuvarande hanteringstider vid hantering av styckegods och 
paket är? och hur arbetsprocesser för styckegods och paket kan förbättras för att minska 
hanteringstiderna?. Genom att kartlägga nuvarande flöde med hjälp av bland annat intervjuer, 
observationer samt analys av historisk data har dessa frågeställningar besvarats.   
 
Studien resulterade i att totalt 13 problem identifierades samt elva åtgärdsförslag. Problemen 
som identifierades hade olika påverkan på hanteringsarbetet i terminalen. Det fanns till 
exempel problem som bidrog till ökad trängsel och förseningar medan andra problem bidrog 
till en risk för olyckor. Åtgärdsförslagen förväntas vara gynnsamma för antingen ett eller flera 
problem som Schenker har. Exempel på åtgärdsförslag är bland annat att kontinuerligt låsa 
och öppna garageportar efter behov för att på det sättet enklare reglera placeringen av 
anländande lastfordon. Även åtgärdsförslag som att fästa styckegodsens fraktsedlar med 
klisterlappar och på det sättet minska risken att de ramlar av vid förflyttning har presenterats.  
En del av åtgärdsförslagen går att implementera direkt medan en del kräver vidare 
undersökning för att komma tillväga med åtgärdsförslaget.  
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Ordlista: 
 
Paket: Avser kunna innehålla en eller flera varor/objekt som paketerats i ett och samma 
paket, vikten varierar mellan 0-99 kg. 
 
Styckegods: Avser gods som lastas styckvis, vanligtvis på lastpall men även direkt på golv i 
terminalen, vikten kan variera mellan 30-1000 kg. 
 
Order: En order kan bestå av antingen paket, styckegods eller en kombination av båda 
varianter.  
 
Örebro distrikt:  Definierat som ett geografiskt område där Schenkers terminal är centrerad. 
I förhållande till Örebro sträcker sig distriktområdet approximativt i respektive väderstreck 
till: Kopparberg(norr), Odensbacken(öster), Askersund(söder) samt Kristinehamn(väster). 
  
Avgående sändning: När en order skickas från terminalen i Örebro distrikt till en terminal i 
ett annat distrikt ses leveransen som en avgående sändning.  
 

Ankommande sändning: När en order skickas från en terminal i ett annat distrikt till 

terminalen för Örebro distrikt ses leveransen som en ankommande sändning 
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1 Inledning 
Allt fler företag som säljer varor och produkter väljer idag att anlita ett tredjepartslogistik(TPL)-
företag för att få hjälp med till exempel leveranser eller andra logistiktjänster. 
Tredjepartslogistikföretagen erbjuder specialgjorda lösningar och tjänster för specifika ändamål till 
skillnad från många andra transportföretag som vanligtvis erbjuder mer grundläggande tjänster 
(Yeung et al. 2012). Företag som anlitar TPL-företag ställer allt högre krav på specialanpassade 
lösningar (Clausen och Goedicke 2012). När ett TPL-företag anlitas hämtar TPL-företaget de varor 
och produkter som ska levereras och kör leveransen till en egen terminal där varorna och produkterna 
omlastas för att sedan samköras med andra varor och produkter som ska till samma ort. En stor del av 
varuhanteringen förekommer alltså inom terminalerna som ägs av TPL-företagen och eftersom 
efterfrågan på TPL växer ökar också behovet av effektiv varuhantering inom terminalerna. Varorna 
samt produkterna bör därför hanteras på ett tidseffektivt sätt inne i terminalerna för att på det sättet 
säkerhetsställa en kort hanteringstid vilket gör att samtliga varor och produkter anländer till slutgiltig 
destination inom förväntad tid. Det leder även till en ökad kundnöjdhet hos företagens kunder och 
som en följdeffekt av det ökar de därmed även chansen att gå med vinst. En välfungerande TPL är 
därför av stor vikt för att tillfredsställa de företag som köper logistiktjänster samt de konsumenter som 
TPL-företagen levererar till. 
 
Anledningen till varför TPL-företagen använder sig av så kallade omlastningsterminaler beror på 
många orsaker, bland annat på att den stora mängden leveranser som behöver ske kan inte hanteras på 
samma ställe. Genom att använda sig av omlastningsterminaler för ett specifikt geografiskt område 
kan sorteringsprocessen av samtliga order ske gradvis. Ska en order till exempel skickas från Kiruna 
till Lund, är det vanligt förekommande att en terminal i Kiruna väljer att skicka iväg ordern till en 
terminal i Malmö som har ansvar för ett definierat område i södra Sverige. Terminalen i Malmö 
finsorterar därefter den inkomna ordern och tilldelar den till ett annat lastfordon som slutligen 
levererar till Lund. Med hjälp av den uppdelade detaljnivån för sorteringskrav kan den stora mängden 
leveranser hanteras på ett mer överkomligt sätt.  
 

1.1 Bakgrund 
Tredjepartslogistikföretaget Deutsche Bahn Schenker, fortsättningsvis Schenker, har en terminal i 
Örebro som hanterar olika sorters styckegods, paket samt markplansgods anländande från hela 
Sverige. Från terminalen i Örebro skickas dagligen leveranser av styckegods, paket samt 
markplansgods iväg till Schenkers övriga terminaler. Terminalen skickar även en del leveranser direkt 
till kund. Vid de tillfällen när Schenker i Örebro skickar leveranser till övriga terminaler ses 
leveranserna som avgående sändningar. I de fall när leveranser redan har passerat andra terminaler 
och sedan inkommer till Schenker i Örebro ses de inkommande leveranserna som ankommande 
sändningar. En ytterligare beskrivning av avgående samt ankommande sändningar ges i figur 1. 
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Studeras figur 1 ses att kunders styckegods, paket och markplansgods transporteras till Schenkers 
terminal(T1) som sedan sorterar givna order utifrån deras tilltänkta ort, de sorterade ordrarna 
transporteras sedan vidare till en annan terminal(T2) i ett annat distrikt där en mer förfinad sortering 
görs, slutligen sker transporten från T2 terminalen till konsumenterna. Det som bör uppmärksammas 
är att Schenkers terminaler kan både agera som ankommande och avgående terminaler, det vill säga 
T1 och T2. Alla terminaler tar emot och skickar iväg styckegods, paket samt markplansgods men det 
är endast när de bearbetas och skickas ut från T1 som de anses vara avgående sändningar och när de 
bearbetas och skickas ut från T2 de ses som ankommande sändningar.  
 
På Schenkers terminal i Örebro är antalet ankommande sändningar fler än avgående sändningar, på 
grund av detta läggs en större del av terminalarbetarnas tid på att hantera just ankommande 
sändningar. Antalet avgående sändningar hanteras under en kortare tid på dygnet men är av väsentlig 
vikt då hanteringen för avgående sändningar påverkar hanteringen av ankommande sändningar. Det 
större partiet avgående sändningar är planerade att hanteras mellan klockan 15.00 till 20.00 medan 
större delen ankommande sändningar är planerat att hanteras mellan klockan 20.00 till 06.00. Övrig 
tid på dygnet mellan 06.00-15.00 kan både avgående samt ankommande sändningar hanteras men inte 
till lika stor utsträckning som de övrigt avsatta timmarna. Beroende på hur effektivt personalen utför 
hanteringsarbetet för avgående sändningar påverkar det utgångsläget för efterkommande moment som 
berör ankommande sändningar.  
  
Med styckegods avses gods som lastas styckvis, vanligtvis på lastpall men även direkt på golv i 
terminalen, vikten kan variera mellan 30-1000 kg. Paket avses kunna innehålla en eller flera 
varor/objekt som paketerats i ett och samma paket, vikten varierar mellan 0-99 kg. Vanligtvis 
hanteras paketen med hjälp av transportband. Markplansgods avser gods som är utrymmeskrävande 
och ställs på en separat plats utomhus i nära anslutning till terminalen. En övergripande bild över 
terminalen ges i figur 2. 

Figur 1 - Beskrivning av avgående och ankommande sändningar. 
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Inkommande paket eller styckegods hanteras av personalen som placerar paketet eller styckegodset i 
dess tilltänkta fack. Terminalen har i dagsläget ca 60 fack med varierande utrymme för antalet 
lastpallar samt vissa extra ytor. Facken där styckegods och paket hanteras finns i terminalens ”A-hall” 
samt ”B-hall”(se figur 2). Det största facket har utrymme för ca 80 lastpallar medan det minsta har ett 
utrymme för ca 10 lastpallar. Facken är i nuläget främst uppdelade utifrån den ort som styckegodset 
eller paketet ska levereras till, men vissa fack är avsedda för en specifik mottagare. I terminalen 
hanteras ca 1000 avgående sändningar bestående av olika typer av paket eller styckegods varje dygn. 
Antalet ankommande sändningar motsvarar ca 3-4000. 
 
Arbetsprocesserna i terminalen för avgående sändningar består i stora drag av förflyttning, vägning 
och mätning samt identifiering för styckegods och paket. Det finns andra arbetsprocesser som sker för 
mer specifika fall, till exempel när styckegods och paket är avsett för utrikes export eller import. Vid 
utrikes export och import sker rutiner som bland annat inskanning och avprickning av specifika order. 
Läs mer om arbetsprocesser under Kapitel 4, nulägesbeskrivning.    
 

1.2 Problembeskrivning 
Med den stora variationen anländande paket och styckegods finns det vissa perioder där det är ont om 
plats hos vissa utrymmen i terminalen, och temporära lösningar får ibland göras för en del styckegods 
och paket. Ett exempel på en temporär lösning är när personalen väljer att ställa styckegodset på en 
annan plats i väntan på att senare få ställas i det tilltänkta facket. Temporära lösningar bidrar generellt 
till en längre hanteringstid. Utöver problem med temporära lösningar kan det förekomma fall där 
personalen upplever att tid går till spillo på grund av att de till exempel behöver köra onödiga 
körsträckor inne på terminalen. En onödig körsträcka är exempelvis när personalen behöver på grund 
av varierande orsaker åka samma sträcka två gånger vid hantering av styckegods då det hade räckt att 
utnyttja körsträckan en gång. Beroende på hur arbetsprocesserna för paket och styckegodshantering 
utförs kan hanteringstiden för enskild order komma att variera. Förekommer för många tillfällen 
under arbetet av avgående sändningar där till exempel tid går till spillo och inte utnyttjas på ett 

Figur 2 – Överblicksbild av terminalen hos Schenker i Örebro. 
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effektivt sätt kan det komma att få negativa konsekvenser hos vissa order samt vid arbetet av 
ankommande sändningar.  
 

1.3 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att förbättra och effektivisera de arbetsprocesser som berör avgående 
sändningar för styckegods samt paket för Schenkers terminal i Örebro. Förbättring och effektivisering 
sker genom kartläggning av arbetsprocessernas utförande och en klassificering av eventuella problem 
samt en presentation av åtgärdsförslag. De framtagna åtgärdsförslagen ska vara realistiska, 
genomförbara och bidra till en minskad hanteringstid för avgående sändningar. För att genomföra 
syftet skapades två frågeställningar: 
 

1. Vad är nuvarande hanteringstider vid hantering av styckegods samt paket för 
avgående sändningar? 
Genom att undersöka vad nuvarande hanteringstider är för de aktiviteter som utförs vid 
hantering av styckegods och paket kan en klarare bild fås av vilka aktiviteter som tar lång 
och kort tid. Frågeställningen syftar också till att kunna berika och ge en djupare 
beskrivning för den nulägesbeskrivning som ska göras.  

2. Hur kan arbetsprocesser som berör styckegods och paket vid avgående sändningar 
förbättras för att minska hanteringstiderna? 
Frågeställningen konstruerades för att vara till hjälp att utforma studiens åtgärdsförslag. 
Med hjälp av den flödeskartläggning som görs kan en klassificering av problemområden 
genomföras som sedan genererar åtgärdsförslag. Det önskvärda resultatet med 
frågeställningen är att åtgärdsförslagen utformas på ett sätt som är bidragande till att 
arbetsprocesserna förbättras och därmed minskar hanteringstiderna.  

 

1.4 Avgränsningar 
Terminalen behandlar även markplangods, dock är mängden generellt mindre förekommande under 
året än paket och styckegods. Studien begränsas därför till att undersöka endast arbetsprocesserna för 
paket och styckegods.  
 
För att göra problemet mer hanterbart kommer studien att avgränsa sig från att studera terminalens 
arbetsprocesser för ankommande sändningar.  
 
Schenker äger inte några av de åkerier som lossar och lastar styckegodsen och pakten. Eftersom de 
inte har något ägande gällande åkerier som lämnar och hämtar order kommer studien främst fokusera 
på att förbättra och effektivisera arbetsprocesserna hos terminalens personal. Hur chaufförerna från 
respektive åkeri utför sitt arbete studeras inte i detalj.  
 
En större del av pakethantering sker med hjälp av ett automatiserat transportband som hjälper till att 
sortera paketen utifrån tilltänkt leveransort. Beroende på destination som paketet ska till placerar 
transportbandet paketet på en specifik arm på bandet. Personalen tar sedan av paketet från 
transportbandets arm och placerar paketet i en paketbur. Samtliga paket som ska till samma 
destination placeras då i en och samma bur. Schenker upplever att de arbetsprocesser som sker från 
det att ett paket kommer in på transportbandet tills att det läggs in i paketburen har fungerat väl. 
Studien avgränsar sig därför till att studera de arbetsprocesser för pakethantering som sker innan 
paketen kommit fram till transportbandet och arbetsprocesser som sker efter att en paketbur har blivit 
fullastad. 
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1.5 Struktur av rapport 
I Kapitel 1 redovisas de väsentliga delarna som utgör grunden för studien, inledning, syfte, 
frågeställningar samt avgränsningar presenteras. Kapitel 2 beskriver den metod som tillämpades för 
att lösa problemet. Här presenteras tillvägagångsättet för studien, hur litteraturstudien grundades, 
vilken teori som användes för att utforma metoden och de delar som utformar flödeskartläggningen, 
även studiens tillförlitlighet redogörs. Kapitel 3 går igenom den teori som är av betydelse för arbetet. I 
Kapitel 4 visas den nulägesbeskrivning som tagits fram över det studerade systemet tillsammans med 
en flödeskartläggning. I Kapitel 5 redovisas en analys av empirin, det vill säga flödeskartläggningen, 
tillsammans med en klassificering av upptäckta problemområden. Kapitel 6 redogör för de 
åtgärdsförslag som tagits fram för respektive problem tillsammans med ett förväntat resultat över vad 
som kan ske om åtgärdsförslagen initieras. I Kapitel 7 innehåller studiens slutsatser följt av en 
diskussion om rapportens vitala delar. 
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2 Metod 
Det här kapitlet presenterar de metoder som användes vid genomförandet av studien och är uppdelat 
i fem avsnitt. Det första avsnittet beskriver det övergripande tillvägagångsättet för det utförda 
arbetet. Andra avsnittet beskriver litteraturstudien som användes för projektet. Det tredje avsnittet 
beskriver den metodteori som användes för att utforma metoden. Fjärde avsnittet presenterar 
flödeskartläggningen och dess bestående delar: intervjuer, observationer och insamling av historisk 
data. Slutligen redogör det femte avsnittet om studiens tillförlitlighet. Relevanta begrepp som 
validitet, reliabilitet och objektivitet presenteras. 
 
2.1 Tillvägagångsätt 
Tillvägagångssättet för arbetet visas i figur 3. Den första delen bestod av en litteraturstudie 
som syftade till att ge en övergripande förståelse inom relevanta områden för det aktuella 
problemet. Nästa steg i arbetsgången var att börja med flödeskartläggningen där intervjuer, 
observationer och historisk data insamling gjordes. Därefter påbörjades tredje steget där en 
nulägesbeskrivning för det aktuella problemet formulerades. Vid skapandet av 
nulägesbeskrivningen togs mer detaljerad information fram om det studerade systemet, 
väsentliga begrepp som behövdes för problemförståelse samlades in och formulerades. De tre 
stegen, litteraturstudie, flödeskartläggning och nulägesbeskrivning, bearbetades under flera 
tillfällen iterativt eftersom det som framkom vid till exempel en intervju kunde vara till hjälp 
för att utforma nulägesbeskrivningen ytterligare eller för att motivera relevant litteratur som 
presenterats. Nästkommande steg bestod av att analysera den empiri som framställts, det vill 
säga flödeskartläggningen. Här klassificerades även de problemområden som framkom ur 
flödeskartläggningen. Efter att analysen genomförts påbörjades slutligen utformningen av 
åtgärdsförslag till de klassificerade problemen. Under hela arbetets gång pågick dessutom en 
rapportskrivande del för arbetet.  
 

 
Figur 3 - Tillvägagångsätt för arbetet 

2.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien syftade till att lägga en god grund för arbetets utförande. Genom att göra en 
litteraturstudie kunde till exempel redan väl fungerade metoder och verktyg som används tidigare 
inom terminaler studeras. En god förståelse av relevanta begrepp som exempelvis tredjepartslogistik, 
terminalarbete och terminallayout var nödvändigt för att lösa studiens aktuella problem och kunde 
utvinnas med hjälp av en litteraturstudie. Att utgå ifrån tidigare litteratur vid utförande av metod gav 
inspiration men belysde även misstag andra gjorde i tidigare arbeten. I tabell 1 redovisas en 
systematisk beskrivning hur sökprocessen gick till för att hitta de källor som låg till grund för 
litteraturstudien. Vid samtliga sökningar hos Google Scholar gjordes sökningar hos varje möjligt 
publiceringsdatum, en sortering efter sökordens relevans gjordes tillsammans med inkluderat citat och 
patent. Sökprocessen hos Linköpings universitetsbibliotek inkluderade även alla möjliga 
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publiceringsdatum med en sortering efter relaterade ord och ämnen som fanns utifrån de sökord som 
angavs.  
 
Tabell 1- Redogörelse över hur sökprocessen gick till vid utformandet av litteraturstudie 

Hänvisnings 
nummer 

Sökfunktion Sökord Antal 
träffar 
för 
sökord 

Undersökta 
träffar 

Relevanta källor  

1 Google 
Scholar 

”Third party 
logistics 
relationships” 

248 
000 

10 första 
som listades 

Ø Boyson, S et 
al. (1999) 

Ø Selviaridis, 
K et al. 
(2007) 

Ø Berglund, M 
et al. (1999) 

Ø Halldórsson, 
Á et al. 
(2004) 
 

2 Google 
Scholar 

”Third party 
logistics 
methods” 

264 
000 

10 första 
som listades 

Ø Aguezzoul, 
A. (2014) 

3 Linköpings 
universitets 
bibliotek 

” Third party 
logistics 
impact” 

1 762 15 första 
som listades 

Ø Jiang et al. 
(2016) 

Ø Kwong et al. 
(2011) 
 

4 Linköpings 
universitets 
bibliotek 

”Transshipment 
terminals” 

1 805 15 första 
som listades 

Ø Clausen et al 
(2012) 

Ø Mattfeld 
(2006) 

5 Google 
Scholar 

”Warehouse 
management” 

635 
000 

10 första 
som listades 

Ø Richards 
(2014) 

Ø Tompkins et 
al. (1998) 

6 Google 
Scholar 

” Warehouse 
layout 
planning” 

54 500 10 första 
som listades 

Ø Baker och 
Canessa 
(2009) 

Ø Mohsen 
(2002) 

7 Google 
Scholar 

” Goods and 
packaging 
management 
logistics” 

80 900 10 första 
som listades 

Ø Prendergast 
och Pitt 
(1996) 

Ø Rushton et 
al. (2014) 

 
8 Linköpings 

universitets 
bibliotek 

” The Toyota 
way” 

5 494 10 första 
som listades 

Ø Liker (2004)	
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2.3 Metodteori 
I studien gjordes även en litteratursökning gällande hur de metoder som användes bör 
tillämpas på bästa sätt. Med hjälp av metodteori kan mer välgrundade motiv ges om varför 
just vissa delar utförs på ett specifikt sätt. För att genomföra studiens metod användes 
information från Stawarski och Phillips (2008), Behn (2014) och Wilson (2014). 
 
2.3.1 Intervjuteknik 
Det finns generellt tre typer av intervjuer, strukturerad, semi och ostrukturerad intervju 
(Wilson, 2014). Vid en strukturerad intervju förekommer ett mer fast intervjuschema som 
intervjuaren bör noggrant förhålla sig till. Specifika frågor som ska ställas är redan 
förutbestämda vilket gör det enkelt för intervjuaren att följa intervjuschemat (Stawarski och 
Phillips, 2008). I en semistrukturerad intervju förekommer det förutbestämda frågor om 
ämnet men under tiden intervjun genomförs lämnas det utrymme för att undersöka eventuella 
följdfrågor som kan uppstå (Wilson, 2014). Vid en ostrukturerad intervju är det ämnesområde 
som ska diskuteras förutbestämt men inga exakta frågor är förutbestämda (Wilson, 2014). 
Ostrukturerade intervjuer ställer stora krav på den som intervjuar då de sponta frågorna som 
ställs bör bidra till givande diskussioner om det ämne som ska diskuteras. 
 
Oavsett vilket val av intervjutyp som görs bör den som intervjuar vara väl förberedd och veta 
hur den bör agera under tiden intervjun genomförs. Wilson (2014) beskriver 10 kriterium som 
bör eftersträvas för att uppnå en framgångsrik intervju: 

• Kunnig: Den som intervjuar är bekant med ämnet som studeras och har någon form 
av grundläggande vetskap inom den terminologi som används i det studerade området. 

• Tydlig: Intervjuaren använder ett passande språkval till de som deltar i intervjun. 
• Mild: Den som intervjuar ger deltagarna tid att få avsluta deras svar utan att avbrytas 

och förstår att tystnad samt reflektion är en del av en väl genomförd intervju. 
• Struktur: Intervjuaren förklarar målet med intervjun klart och tydligt och frågar 

deltagaren om de har några frågor gällande proceduren eller ämnet.  
• Mottaglig: Intervjuaren är en god lyssnare och uppmärksammar om diskreta 

tronförändringar sker på rösten, till exempel om en röst går från normalt tonläge till att 
låta mer kritisk eller tvivelaktig.  

9 Linköpings 
universitets 
bibliotek 

”Lean 
production” 

59 731 15 första ”e-
böckerna” 
som listades 

Ø Elbert 
(2013)	

10 Linköpings 
universitets 
bibliotek 

”Lean 
maintenance” 

9 901 10 första 
som listades 

Ø Levitt 
(2008)	

11 Linköpings 
universitets 
bibliotek 

”5S Lean” 2 696 10 första 
som listades 

Ø Ortiz (2016)	

12 Linköpings 
universitets 
bibliotek 

”Kaizen event” 881 10 första 
som listades 

Ø Martin och 
Osterling 
(2007)	

13 Linköpings 
universitets 
bibliotek 

”Detta är Lean” 1085 10 första 
som listades 

Ø Modig och 
Åhlström 
(2015) 
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• Öppen: Är intervjun semistrukturerad eller ostrukturerad bör den som intervjuar vara 
flexibel med att ämnet får styras åt en viss riktning som deltagaren anser det vara 
viktigt så länge samtalet hålls inom huvudämnet. 

• Styrande: Intervjuaren är tydlig med målet av intervjun och styr intervjun på ett 
lämpligt vis mot målet. Den som intervjuar går endast ifrån huvudämnet om det finns 
nya efterforskningar som verkar lovande.  

• Kritisk: Den som intervjuar kan på ett milt och konstruktivt sätt vara kritisk mot 
deltagaren om de svar som ges under intervjun inte är konsekventa.    

• Kommer ihåg: Intervjuaren kommer ihåg vad som har sagts under intervjun och kan 
ta upp den informationen senare under intervjuns gång. Intervjuaren ställer inte heller 
en fråga som redan besvarats fullt ut tidigare i intervjun.  

• Tolkande: Den som intervjuar behärskar förmågan att kunna bygga vidare och 
understryka det som sagts under intervjun utan att på något sätt förvränga det 
ursprungliga utlåtandet hos deltagaren.  

 
När väl valet har gjorts om vilken typ av intervju som ska genomföras, fått förståelse för hur 
den som intervjuar bör agera och om valet var att använda antingen strukturerad eller 
semistrukturerad intervju, är det lämpligt att börja formulera intervjufrågor. Frågorna bör vara 
välformulerade, precisa och utformande på ett sätt som gör det enkelt för deltagarna att ge 
respons (Stawarski och Phillips, 2008). De frågor som ställts bör även ha en relevant koppling 
till det ämne som studeras.  
 
För att lyckas fullfölja samtliga intervjuer bör det finnas någon form av intervjuschema 
(Stawarski och Phillips, 2008). De personer som intervjuas har arbetsuppgifter som de 
behöver förhålla sig till och det kan därför vara lämpligt att använda schemalagda 
intervjutider för att säkerhetsställa att intervjun fullföljs.  
 
2.3.2 Observationsteknik 
För att samla in data är observationer en användbar metod. Vid observationer bör de som 
observerar ha klart för sig vad det är som ska studeras och hur den typen av observation ska 
kunna tolkas och översättas till data. De personer som ska observeras bör på förhand ha fått 
klart för sig om att observationer kommer ske, samtidigt är det viktigt att den eller de som 
observerar inte drar åt sig för mycket uppmärksamhet då det kan komma att påverka 
prestationen hos de som observeras (Stawarski och Phillips, 2008). Det är också viktigt välja 
rätt tillfälle när observationerna genomförs, till exempel om observationerna görs när det är 
betydligt stressigare än vanligt på den plats som observeras påverkar det resultatet och kan i 
värsta fall resultera i oanvändbar data.  
 
 Det är i princip omöjligt att gå obemärkt när observationer genomförs, så länge inte 
observationen sker genom video eller audio inspelning. Även om det inte är möjligt att gå 
obemärkt bör man ändå sträva efter att synas och influera arbetets utförande så lite som 
möjligt. (Stawarski och Phillips, 2008) 
 
En form av ”checklista”  kan användas vid under tiden observationer genomförs. Där i kan 
anteckningar göras om saker/aktiviteter såsom till exempel frånvaro, frekvens och varaktighet 
hos de observerade. Checklistan ska sträva efter att vara utformad på ett sätt som bidrar till att 
om flera observerat samma situation skulle resultatet av det som antecknades ge samma utfall. 
Med checklistan säkerhetsställs reliabiliteten vid observationen. (Stawarski och Phillips, 
2008) 
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Att observera först och därefter anteckna ner de viktiga händelserna vid ett senare skede är 
också något som kan tillämpas (Stawarski och Phillips, 2008). Fördelar med det 
tillvägagångsättet är att lägre profil hålls gentemot de som observeras. Dock kan den 
information som antecknas i efterhand riskera att inte vara lika detaljerad som den hade varit 
om anteckningar gjorts vid det specifika tillfället händelsen inträffade (Stawarski och Phillips, 
2008). 
 
2.3.3 Att samla in och hantera historisk data 
En annan användbar metod vid insamling av data är att använda sig av historisk data. Det är 
vanligt förekommande att fler och fler branscher har vissa mätetal som registreras 
kontinuerligt som går att använda. Mätetalen skulle till exempel kunna vara hur mycket som 
produceras av en viss vara. Vid insamling av data är det viktigt att sorteringsprocessen för 
data utförs på ett noga och grundligt sätt för att inte av misstag förkasta delar av data 
(Stawarski och Phillips, 2008). Att sortera bort den information som inte är lämplig samtidigt 
som den viktiga informationen erhålls är ibland lättare sagt än gjort. Därför bör den som 
samlar in historisk data vara insatt i hur det olika delarna som ingår i det studerade fenomenet 
hänger ihop (Stawarski och Phillips, 2008). 
Mätetal är något som brukar användas som indikation på hur väl någonting fungerar inom en 
verksamhet. Många mätetal kan ibland redan finnas tillgängliga hos företag i nuvarande data 
som registreras, det är också viktigt att se över om det eventuellt finns nya mätetal som är 
relevanta att ta fram för att lättare överskåda resultaten i verksamheten. Om det visar sig 
aktuellt att ta fram nya mätetal bör verksamheten även vara beredd på att investera vid 
framställning av mätetalen. Att framställa någon form av mjukvaruprogram som mäter och tar 
fram data över specifika områden kan innebära fördelar men också kostnader. Utöver 
kostnader bör även andra faktorer vid framställning av nya mätetal ses över såsom: 
 

• Vilken avdelning ska ansvara för att det nya mjukvarosystemet blir utvecklat?  
• Vem/vilka kommer registrera in den nya datan? 
• Var ska mätningarna göras?  
• Krävs specifika dokumentmallar varje gång något ska registreras eller sker det på 

annat sätt? 
 

Data kan användas för att få en indikation på var en process eller aktivitet är påväg att 
utvecklas. Dock bör det finnas en försiktighet när det kommer till att studera input, outputs 
och aktiviteter då det egentligen är det slutgiltiga resultatet som är av största intresse att få 
fram (Behn, 2014). Många gånger relaterar input till slutgiltigt resultat men det behöver inte 
alltid vara fallet. Behn (2014) beskriver ett exempel om att mer poliser (inputs) inte 
nödvändigtvis garanterar mindre brott (output). Liknande resonemang kan dras när en 
verksamhets aktiviteter ska studeras. Det kan finnas fler bakomliggande orsaker som inte är 
självklara hur de ska fångas upp till varför ett visst resultat ser ut som det gör. Inom till 
exempel en produktionsverksamhet är kopplingen möjligtvis tydligare mellan vad som 
stoppas in i systemet och vad slutresultatet blir, men fortfarande ingen hundraprocentig 
korrelation.  
 
Data som tas fram och analyseras på ett grundligt sätt och redovisas för berörda parter inom 
verksamheten behöver sedan tas tillvara på hos personalen. Bara för att en gruppenhet i en 
verksamhet får reda på genom redovisad statistik hur deras nuvarande situation ser ut behöver 
det inte innebära att de tar egna initiativ till att förändra situationen om så krävs. Den 
analyserade datan som tas fram bör alltså därför finnas där som en hjälpande riktning för de 
med ledande postion till att få förståelse var fokus bör ligga och hur framtida målsättningar 
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bör se ut (Behn, 2014). Själva grunden är lagd när data är analyserad och mätetal 
samanställda men det krävs ständig styrning och förfining inom verksamheten för att 
slutresultatet ska förändras.  
 
2.3.4 Kartläggning av flödet  
Att kartlägga en övergripande process eller flöde kan ha många fördelar. En av de 
huvudsakliga anledningarna till att kartlägga är för att ge samtliga som är delaktiga i 
processen en överblick av hur slutresultatet ser ut och vad som händer längs vägen (Jacka och 
Keller, 2002). Att ha en god och djup förståelse för hur den aktuella situationen ser ut är 
nödvändig för att kunna göra förändringar som leder till effektivisering och förbättring. 
Annars är risken stor att de förändringar som görs blir innehållslösa. Jacka och Keller (2002) 
jämför flödeskartläggningens funktion med film manus. Precis som när en film ska spelas in 
finns det nästan alltid ett manus att förhålla sig till vid inspelningen, manuset kan komma att 
ändras med tiden men kärnan av den huvudsakliga berättelsen finns kvar. På liknande sätt 
fungerar det med flödeskartläggning, delar av processer kan ibland komma att behöva 
förändras men så länge den huvudsakliga kärnan av flödet får behållas kan resultatet bli det 
eftersträvade. 
 
Får alla medverkande i en verksamhet ta del av flödeskartläggningen ökar chansen till att de 
infinner sig och rättar sig efter det tilltänkta slutresultatet. De som ingår i flödet får 
förhoppningsvis en större helhetsbild och förståelse för varför just den del som de utgör är av 
betydelse för hela kedjan. Med hjälp av flödeskartläggning kan även starka motiveringar 
göras till beslut om att förändra specifika delar i en process. Det vill säga innan förändringen 
har gjorts finns underlag som pekar på varför förändringen önskas göras.  
 
När en flödeskarta ska skapas, bör rätt typ av information samlas in och bearbetas. Insamling 
av information börjar redan från samma dag som när ett beslut tagits om att analysera och 
kartlägga ett flöde (Jacka och Keller, 2002). Det kan ibland vara svårt att få tag på viss 
information då det i större verksamheter förekommer att företag äger olika delar av en 
process/flöde. Ofta är det därför fördelaktigt att identifiera vilka som anses vara processägare 
(Jacka och Keller, 2002). Processägare är generellt de med mest auktoritet och kan göra störst 
inverkan på processen. I tidigt skede är det viktigt att samtala med någon eller flera av de som 
har stor inverkan på processen. Genom långa samtal och intervjuer med de som är väl insatta i 
processen kan de som gör kartläggningen få allt bredare insikt om hur flödet fungerar, syftet 
med verksamheten, risker i verksamheten, vilka förändringar som går att genomföra i 
verksamheten samt vilka mätetal som är relevanta att studera för potentiell framgång. Utöver 
samtal och intervjuer bör om det finns tillgängligt, statistik användas. Både för förståelse och 
för att ha möjlighet att kontrollera om de framtagna mätetalen uppnår önskat resultat. Innan 
helheten av flödeskartan sätts ihop bör det finnas en komplett förståelse över hur samtliga 
delar i verksamheten fungerar (Jacka och Keller, 2002). 

 
2.4 Flödeskartläggning 
Avsnittet presenterar de delar som genomförts för att framställa en flödeskartläggning. De mest 
relevanta delarna består av intervjuer, observationer samt insamling av historisk data. 
 
2.4.1 Intervjuer 
Genom att intervjua befintlig personal på Schenker kunde mer information samlas in om huruvida 
terminalens arbetsprocesser samt nuvarande layout ansågs fungera. För att säkerställa kvaliteten i 
svaren på intervjuerna skapades ett frågeformulär med färdigformulerade frågor som användes i 



 12	

intervjuerna, se Appendix A. De genomförda intervjuarna förväntades ta upp och beröra följande 
punkter: 
 

• Information om den som intervjuar 
• Tid och Datum för intervjun 
• Syfte och målet med intervjun 
• Information om hur dokumentationen av intervjun kommer gå till 
• Information om hur resultatet av intervjun kommer att användas 
• Information om den som intervjuas 
• Färdigformulerade frågor ställs 
• Information om var resultatet av arbetet kommer finnas tillgängligt 

 
De personer som intervjuades i studien finns redovisat i tabell 2.  
 
Tabell 2 - Genomförda intervjuer 

Namn Arbetsposition Erfarenhet inom 
terminalarbete 

Utförd 

Björn Johansson Arbetsledare/terminalarbetare 18 år 16 februari 2018 

Raine Larsson
  

Terminalarbetare 27 år 20 februari 2018 

Mathias Olsson Arbetsledare/terminalarbetare 22 år 20 februari 2018 
Kenneth Wigertz Terminalarbetare 20 år 21 februari 2018 

Joakim Nilsson Terminalarbetare 8 år 22 februari 2018 

Hans Wågemark Terminalarbetare 39 år 22 februari 2018 
Lee Nölke Wiidh Terminalarbetare 6 månader 22 februari 2018 
Stefan Pålsson Arbetsledare/terminalarbetare 30 år 28 februari 2018 

 
Samtliga intervjuer genomfördes på ett semistrukturerat tillvägagångsätt. Samtliga arbetsledare hos 
Schenker i Örebro intervjuades. Intervjuerna som utfördes hade en genomsnittlig tid på ca 25 minuter, 
vissa interjuver var kortare eller längre beroende på hur många följdfrågor som ställdes utöver de 
förbestämda frågorna. Vid utförandet av intervjuerna upptäcktes att de frågor som var förbestämda 
genererade efter en tid generellt samma eller likartat svar vad gäller information som terminalarbete 
och layout. Efter att ha intervjuat 8 personer togs beslutet att gå vidare i studien och avvakta med att 
intervjua de övriga terminalarbetare som fanns kvar.  
 
2.4.2 Observationer 
Information om hur lång tid specifika aktiviteter tog i genomsnitt mättes även upp genom att 
genomföra observationer. Studien genomförde ett flertal olika observationer på plats i 
terminalen hos Schenker i Örebro. Syftet med observationerna var bland annat att uppnå 
förståelse hur arbetsdagarna kan se ut när aktiviteter utförs för att hantera avgående 
sändningar men också för att få uppfattning om hur lång tid särskilda aktiviteter kunde ta. 
Observationerna genomfördes under dagar på terminalen som personalen själva ansåg vara 
typiska exempeldagar där avikelser kunde förekomma, men inte mer än vanligt. Branschen är 
säsongsbaserad och det resultat som framkom från observationer i  februari och mars hade 
kunnat se annorlunda ut om liknande fenomen observerats under till exempel juli. Även 
faktorer såsom vilka specifka personer inom personalen som arbetade just de dagarna som 
observationenerna genomfördes kan ha betydelse för observationernas resultetat. Vid 
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observationerna studerades följande punkter:  
 

• Genomsnittliga tider för utförande av olika aktiviteter	
• Var tid upplevs gå till spillo	
• Var eventuella flaskhalsar förekom	

• Vad som tog lång tid att genomföra	
• Vad som gick fort att genomföra	

 
Tabell 3 presenterar en överblick av vilka dagar observationerna genomfördes, vilka 
aktiviteter som studerades samt vilka fokuspunkter som studerades. Samtliga observationer 
genomfördes under den tid som hanteringen av avgående sändrningar var som störst vilket 
förekommer mellan ca klockan 15.00-18.00. 

 
Tabell 3 - Genomförda observationer 

Dag Aktivitetet Fokuspunkter 
15 februari Förflyttning från port till våg Flaskhalsar, tidspill 

15 februari Vägning och förflyttning till torg Flaskhalsar, tidspill 

15 februari Identifiera samt lyfta upp gods Flaskhalsar, tidspill 

15 februari Flytta godset till tilltänkt fack Flaskhalsar, tidspill 

16 februari Förflyttning från port till våg Avvikelser, tidspill 

16 februari Vägning och förflyttning till torg Avvikelser, tidspill 

16 februari Identifiera samt lyfta upp gods Avvikelser, tidspill 

16 februari Flytta godset till tilltänkt fack Avvikelser, tidspill 

22 mars Förflyttning från port till våg Tid 
 

22 mars Vägning och förflyttning till torg Tid 

22 mars Identifiera samt lyfta upp gods Tid 
22 mars Flytta godset till tilltänkt fack Tid 

27 mars Förflyttning från port till våg Tid 

27 mars Vägning och förflyttning till torg Tid 
27 mars Identifiera samt lyfta upp gods Tid 

27 mars Flytta godset till tilltänkt fack Tid 

28 mars Förflyttning från port till våg Tid,tidsspill 

28 mars Vägning och förflyttning till torg Tid,tidsspill 

28 mars Identifiera samt lyfta upp gods Tid,tidsspill 

28 mars Flytta godset till tilltänkt fack Tid,tidsspill 

 
2.4.3 Insamling av historisk data 
Mängden aktiviteter som utförs av personalen hos Schenker i Örebro är kopplat till säsong 
och efterfrågan. Generellt brukar det enligt Schenkers personal vara mer intensivt under höst 
och vinterhalvår än delar av vår och sommar. Den data som erhålls är hämtad från Schenkers 
interna databas. För att hantera, sortera och analysera den stora mängden data användes Excel. 
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Data som samlades in i studien bestod bland annat av statistik av förekomsten av antalet 
vägningar som gjordes hos avgående sändingar. Förhoppningen med att analyasera den 
framtagna statistiken var att belysa de eventuella ojämnheter som fanns i antalet 
förekommande vägningar mellan de två olika vågmaskinerna som finns  i terminalens A samt 
B-hall(se avsnitt 1.1). Förekomsten av antalet vägningar är tagna från den 1 juli 2016 fram till 
den 6 mars 2018, där syftet med att ta återkommande dagar och månader var för att se 
eventuell variation under särskilda månader mellan åren. Desvärre fanns det 
systembegränsningar som inte gjorde det möjligt att samla data över en tidsperiod på två år. 
Fokuspunkter som förekom när variationen av antal vägningar studerades mellan de två 
vågmaskinerna var följande: 
 

• Procentuell differens. 
• Antal dagar som ojämheten mellan de två vågarna har en procentuell fördelning på 

60/40% eller större. 
• Högsta och lägsta förekommande antal kollin som vägs under en dag. 

 
Utöver statistik för vågmaskinerna har även antalet reklamationer som förekommer hos 
terminalen granskats. Primära syftet med att den typen av statistik analyserades var för att 
fånga upp en ungefärlig förekomst av antalet reklamationer under en dag. 
Reklamationsstatistiken var begränsande i den bemärkelsen att data fanns endast över antal 
reklamationer per månad. Därför togs ett snittvärde för antal reklamationer fram. Den statistik 
som tagits fram och analyserats för antal reklamationer är hämtad från Schenkers interna 
databas och sträcker sig från januari 2017 till sista december 2017. Då reklamationer kan 
förekomma när som helst på dygnet försvårade det möjligheten att fånga upp hur stor del som 
utgjordes av avgående sändningar. Vid analys av reklamaitoner har även orsaker till 
varationen av antal reklamationer mellan olika månader undersökts.  
 
2.4.4 Genomförande av analys 
För att analysera nuläget användes litteraturstudien som hjälpmedel tillsammans med 
underlag hämtat från intervjuer, observationer och historisk datainsamling. Under analysen 
undersöktes var i verksamheten det kunde finnas eventuella slöserier, se avsnitt 3.5.1. 
Slöserierna kom sedan till att utvecklas till problem i studien. Först analyserades svaren som 
personalen lämnat på intervjuerna och kopplingar till framtagen litteratur gjordes. Därefter 
genomfördes en vidare analys av data som erhållits från observationer och historisk data med 
kopplingar till framtagen litteratur. Terminalens arbete delades in i fyra olika aktiviteter för att 
skapa en överskådlighet vilket därmed också främjade letandet av slöserier.  
 
Varje upptäckt problem granskades först enskilt för att se vad litteraturen ansåg vara lämpliga 
lösningar. Därefter framställdes åtgärdsförslag till samtliga problem i samråd med Schenkers 
personal och framtagen litteratur. För varje förslag som framställdes gjordes en tydlig 
koppling mellan problemen och litteratur. Kopplingarna syftar till att visa på att problemen 
som erhållits är relevanta och inte framstått på grund av slumpmässiga skäl och även visa på 
tillfällighet för att stärka studiens reliabilitet. Studiens objektivitet vid analysen ökar med 
hjälp av tydliga kopplingar mellan frågeställningarna, teori och problem.  
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2.5 Tillförlitlighet  
Reliabilitet kan förknippas med ett tillvägagångsätt för att undvika slumpmässiga fel. Att ha 
reliabilitet i en studie syftar till att mätningar av samma föremål/händelse ska ge samma 
resultat oavsett om de mäts vid olika tidpunkter (Widerberg, 2002). Reliabilitet kan uppnås 
genom att göra mätningar upprepade gånger och sedan jämföra det högsta och lägsta 
uppmätta resultatet. Beroende på vad det är som studeras kan de högsta och lägsta uppmätta 
resultatet variera stort eller litet, men liknande variation bör fås vid andra mätningstillfällen. 
Samma metodik och kvalitet bör tillämpas vid utförandet av alla mätningar för att forskaren 
ska få en uppfattning huruvida ett mått är stabilt eller ej. (Bryman, 2008) 
 
Ett viktigt forskningskreterium som behövs för att uppnå tillförlitlighet är validitet.  
Begreppet syftar till att peka på om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger 
ihop eller ej. För att uppnå validitet är det därför viktigt att enbart mäta det som ska mätas vid 
utförande av undersökningar. Faktorer som inte ingår i det studerade systemet bör heller inte 
påverka resultatet. För att uppnå validitet bör tydliga avgränsningar göras. Lämpligtvis finns 
det också koppling mellan teori och de mätningar som ska genomföras för att styrka motiven 
till varför särskilda mätningar väljs att göras. Inga brister bör uppstå vid användning av 
specifika mätisnstrument eller mätningsmetoder. Presenteras de mätningar som gjorts 
detaljerat ges även möjligheten till att återskapa och utnyttja studiens underlag i andra 
sammanhang. (Bryman, 2008) 
 
Objektivitet är även det något som bör ingå i en studie för att öka dess tillförlitlighet. Att vara 
objektiv kan dock vara svårt då ens egna fördomar är generellt svåra att uppmärksamma eller 
fånga upp. Forskare kan ofta vara starkt engagerade i sin forskning och känslomässigt bundna 
till sina teorier och resultat. Kritik och motbevis kan därför framkalla en försvarsattityd 
istället för en vilja att revidera sin ståndpunkt (Alvesson et al, 2012). En forskare bör dock 
alltid eftersträva att vara objektiv och inte påverkas av egna värderingar vid sitt arbete. 
Genom att hitta och hålla fast vid de faktiskt underliggande värderingarna till studien kan 
objektivitet hos studien uppnås. (Bryman, 2008) 
 
Den här studien förväntas ha hög tillförlitlighet på grund av: 

• Flera intervjuer är genomförda vilket stärker reliabiliteten. Med hjälp av 
intervjuprotokoll ökar validiteten. 

• Flertalet observationstillfällen är genomförda och finns dokumenterade vilket stärker 
reliabiliteten. 

• Den historiska data som är hämtad är tagen över lång tid vilken minimerar 
slumpmässiga fel och därmed stärker reliabiliteten.  

• Framtagen litteraturstudie är baserad på flera källor som är hämtade från olika 
databaser vilket stärker reliabiliteten genom hela studien. 

• Genom att ständiga förankringar i studiens frågeställningar gjorts ökar objektiviten 
hos studien.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Det här kapitlet presenterar den teori som ligger till grund för utförandet av studien. Kapitlet är 
uppdelat i fem avsnitt. Det första avsnittet beskriver begreppen vidare gällande tredjepartslogistik. 
Andra avsnittet beskriver hur terminaler fungerar och vilka faktorer som bör tas i beaktande där. Det 
tredje avsnittet redogör för hur arbetsprocesser vanligtvis ser ut i terminaler. Fjärde avsnittet 
beskriver teoretisk information om vad som bör tänkas på vid utformandet av terminallayout. 
Kapitlets femte och sista avsnitt redogör för filosofin Lean där bland annat olika sorters slöseri och 
verktyg beskrivs.    
 

3.1 Tredjepartslogistik  
Att anlita ett TPL-företag kan ha fördelar för ett företag men det kan dröja en tid innan 
företaget kan dra nytta av samarbetet. Det finns företag som anser att logistikkostnaderna i 
verksamheten är en stor kostnad och dessutom inte vill överlämna det till utomstående part. 
Det är inte heller ovanligt att företag har komplexa och specifika produkter och därför anser 
att det skulle vara tidskrävande och kostsamt att utbilda ett TPL-företag till den kunskapsnivå 
som krävs för att hantera just dessa typer av produkter. Samtidigt finns det företag som har 
svårt att beräkna sina logistikkostnader när man själv ansvarar för logistiken och kan därför 
använda sig av TPL-tjänster där kostnaderna är oftast mer tydligt presenterade (Selviaridis 
och Spring 2007).  
 
Att förvalta en god TPL-relation har sina utmaningar då flera faktorer spelar in för ett lyckat 
samarbete. TPL-företagen hanterar en stor mängd varierande inkommande order och behöver 
ha specifik förståelse för samtliga kunders krav och önskemål. Svårigheter förekommer inom 
TPL-relationer när brist på förståelse om kundens försörjning/distributionskedjor eller om 
brist på lämplig expertis för en specifik produkt och marknad saknas kan det påverka TPL- 
relationerna negativt (Selviaridis och Spring 2007). Ett gott samarbete kräver att personalen 
som ingår i TPL-samarbetet har samma synsätt. De kunder som använder TPL-företag bör 
sträva efter att behandla de anställda på TPL-företaget på ett likvärdigt sätt, som de gör i sin 
egen verksamhet (Boyson et al. 1999). Med och motgångar bör delas mellan kund och TPL-
företag. Slår till exempel TPL-företaget nytt rekord i antalet utskickade produkter bör 
kunderna som ingår i samarbetet även ta del av rekordet, det är trots allt deras varor och 
produkter som har levererats (Aguezzoul, 2014).  
 
Väsentliga framgångsfaktorer för ett TPL-samarbete mellan TPL-företag och kund är enligt 
Selviaridis och Spring (2007): 
 

• Samma mål och kompatibla intressen	
• Kompatibla informationssystem	

• Kompatibla kulturer och rutiner inom organisationerna	
• Kundorientering	
• Expertkunskap inom specifika marknader/produkter och processer	
• Frekvent kommunikation och informationsdelning	
• Delad investering för att uppnå förtroende	
• Delad planering och kontroll inom relationen	
• Risk och vinst delad	
• Anpassad kundservice 	
• Fokus på att hålla nere distributionskostnaderna	
• Flexiblitet gentemot kunder samt bidra till snabb respons vid förändring 
• Förståelse för hur hela logistikkedjan fungerar 
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Väljer företag att använda TPL-företag tar det dock ofta tid innan förtroendet mellan parterna 
byggs upp. Det kan ta flera år, oftast mer än tre år innan ett gott förtroende har byggts upp 
mellan två organisationer som samarbetar (Halldórsson et al. 2004). I pågående samarbeten 
kan parter upptäckt att de har olika mål eller visioner gällande verksamhetsplan. Att byta 
samarbetspartner kan vara en lösning, men ett nytt samarbete innebär till exempel nya 
utbildningar, kostnader och att nytt förtroende behöver byggas upp hos det nya företaget 
(Halldórsson et al. 2004).  
 
Boyson et al. (1999) beskriver olika kostnadsposter som kan komma att minska om man 
väljer att anlita ett TPL-företag. Undersökningen visar att kostnadsposter såsom 
lagerhållningskostnader samt transportkostnader kan komma att minska. Det finns fler 
faktorer som påverkas när ett företag anlitar ett TPL-företag, bland annat kan en ökad 
flexibilitet, respons och tillförlitlighet gentemot konsumenterna uppnås. En viss kund som till 
exempel säljer längdskidor och levererar sina varor till konsumenterna en gång i veckan på 
grund av logistiska begränsningar kan nu leverera oftare. Plötsligt finns en utökad flexibilitet 
till när konsumenterna har möjlighet att få sina varor samt en snabbare respons på efterfrågan 
kan bemötas vilket ökar företagets tillförlitlighet från konsumenternas synvinkel. Med TPL 
blir det heller inte lika problematiskt att skicka en order som bara tar upp några få procent av 
ett lastfordons utrymme eftersom ordern som skickas samlastas (Kwong et al. 2011).    
 
Det förekommer ibland problem vid implementering av förbättringsåtgärder inom en TPL-
verksamhet då det kan gynna kunder och konsumenter men ofta kan sluta kostsamt för TPL-
företagen (Jiang et al. 2016). För att locka till sig fler kunder kan TPL-företagen välja att 
utöka befintliga tjänster och på det sättet bli allt mer attraktiv (Berglund et al. 1999). TPL-
företag kan då behöva vidta åtgärder såsom att anställa extra personal, köpa in ny teknologi 
som till exempel truckar eller liknande. De förbättringar som införs är kostsamma och inget 
TPL-företagen vill bjuda på utan kan komma att göras upp med kund om pris på olika sätt 
(Jiang et al. 2016). Kostnaden kan antingen resultera i ett fast pris som täcker  kostnader för 
tjänster TPL-företaget erbjuder eller så beslutar sig kunderna att vara med och dela på alla 
eventuella logistikkostnader som uppstår vid en utförd tjänst eller implementerad förbättring.  
 

3.2 Terminaler 
I en terminal lagras inte varor och produkter utan de lastas endast om för att sedan 
transporteras vidare. I en del fall befinner sig varor och produkter på plats i terminalen endast 
några få minuter. Däremot kan någonting bli kvar i ett lager upp till flera år. I både lager eller 
terminal finns det många likheter vad gäller de aktiviteter som utförs inom dessa byggnader.  
 
I en terminal är det viktigt att ha en hög plockningsproduktivitet då minst hälften av de 
aktiviteter som utförs består av just plockning (Rushton et al. 2014). Produktivitet innebär hur 
många enheter som hanteras under en viss arbetad tid. Det bör dock finnas försiktigthet i att 
jämföra sin produktivitetet med konkurerande eller samarbetspartners verksamheter då det 
finns många faktorer som påverkar hastigheten inom produktiviteten. Nedan listas exempel på 
faktorer som kan komma att påverka produktiviteten (Clausen och Goedicke, 2012; Rushton 
et al. 2014; Mattfeld, 2006; Prendergast och Pitt 1996): 
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Storleken på förmålet som ska hanteras 
Är den produkt som ska hanteras skrymmande kan trucken som transporterar produkten 
komma att behöva köra i reducerad hastighet. När en produkt istället är liten kan personal 
med större enkelhet köra i maximal hastighet. (Mattfeld, 2006)  
 
Antal kollin per order 
Det kan förekomma skillnader i en terminal från dag till dag i antal ordrar som hanteras, 
likaså en skillnad i antal kollin per order. Det kan anses uppenbart att det tar längre tid för en 
order att färdigställas som består av 4 kollin istället för nästan en identisk order som består av 
endast 1 kolli. (Rushton et al. 2014) 
 
Höjden som föremålet plockas ifrån 
En terminal kan vara uppbyggd på många olika sätt vilket i sin tur skapar förutsättningar för 
var och hur produkter och varor plockas. Det finns terminaler där det är vanligt 
förekommande att stapla produkter på varandra på höjden, antingen på grund av platsbrist 
eller för att underlätta senare moment. Hur många och hur ofta produkter och varor staplas på 
varandra kan påverka produktiviteten för terminalens arbete.(Clausen och Goedicke, 2012) 
 
Begränsningar hos befintliga truckar 
De som ansvarar för terminalen väljer oftast själva vilka truckar som ska användas för att 
utföra arbetet inom terminalen. Valet av truck kan ha stor betydelse i fråga om bland annat 
produktivitet. Till exempel finns det gaffeltruckar som klarar av att hantera två lastpallar 
samtidigt, men vissa truckar behöver då köra i reducerad hastighet medan andra inte behöver 
det. (Clausen och Goedicke, 2012) 

 
Motivationen hos de som utför arbetet 
Ett driv i att vilja utföra arbetet noga och väl är också faktorer som spelar in för hur produktiv 
en terminals arbete är. Anställda som vill göra minsta möjliga ansträningning under sin 
arbetsdag kommer som regel prestera sämre än de som finner sitt arbete meningsfullt, givande 
och kanske till och med roligt. Arbetsmiljön inom terminalen spelar in en stor roll för 
hurvuvida produktiv terminalen i slutändan anses vara. (Rushton et al. 2014)  
 
Plockningsmetoder/stratergier 
Rätt tillvägagångsätt är kritiskt att ha för att arbetet inom en terminal går till på ett så effektivt 
och produktivt sätt som möjligt. Finns det givna direktiv för vilken prioritering som ska göras 
vid utförande av aktiviter inne på terminalen kan personalen arbeta mer systematiskt under 
tiden de utför arbetet. Har en ineffektiv strategi om hur en specifik plockningsmetod ska gå 
till deligerats från till exempel en ledning kan det få negativa konsekvenser. Någon form av 
strategi är alltså en grundförutsättning som bör finnas men inte alltid självklart hur den ska se 
ut. (Mattfeld, 2006)    
 
Balanserad arbetsbelastning 
Att tillsätta rätt antal personal för det arbete som ska utföras är viktigt. Då arbetsbelastningen 
varierar under ett dygn där arbete inom terminalen pågår kan det vara utmanande att se till att 
rätt mängd personal finns tillgänglig för specifika moment under dygnet. Precis som vid en 
del lagerarbeten kan därför ibland personal endast erbjudas några få timmar om dagen när 
arbetsbelastningen ökar. Ett överskott på personal behöver inte nödvändigtvis bidra till en 
ökad produktivitet och är därför ibland en extra kostnad istället. Underskott på arbetskraft ger 
däremot generellt en lägre produktivitet. (Rushton et al. 2014) 
 



 19	

Övriga hjälpmedel 
Det finns ett flertal olika hjälpmedel och sätt som kan vara bidragande faktorer till ökad 
produktivtet. Vilka medel som är effektiva och lämpar sig att använda är många gånger unikt 
från terminal till terminal. Några exempel på hjälpmedel är att använda sig av särskilda ljud- 
och ljussignaler som indikerar för personal i terminalen när det är dags att hämta anländande 
produkter. Även lampor som lyser upp specifika fack och hyllor när de är aktuella att hanteras 
kan användas. (Rushton et al. 2014) 
 
Paketering 
För att säkerställa att flyttningnar sker på ett produktivit sätt inne i terminalen har 
paketeringen av det som flyttas stor betydelse för hur effektiv förflyttningarna är. Ordrar 
brukar vara väl paketerade i kartong eller fastmonterade på pall för att säkerställa många 
logistiska aspekter (Prendergast och Pitt 1996). Om det som ska levereras är väl förslutet 
minimeras riskerna att någonting ramlar ut från paketet/styckegodset under transporten. Är 
ordern väl försluten minimeras även risken att produkten utsätts för vatten, fukt, gift, gaser, 
odörer, smuts, vibrationer eller tryck (Prendergast och Pitt 1996). 
Det har sedan än lång tid tillbaka varit viktigt för många konsumenter att värna om miljön 
vilket påverkar deras val av köp. Prendergast och Pitt skrev redan 1996 om hur många 
tillverkare eftersträvar att välja ett mer miljömässigt alternativ för sin logistik vilket fortsätter 
än idag. Miljövänliga alternativ ställer större krav på TPL-företagen som förväntas kunna 
hantera efterfrågan på miljövänligt alternativ. Ett exempel är att fler ordrar börjar skickas i 
lådor gjorda av hårdplast som sedan returneras och användas till nästkommande ordrar.  
 

3.3 Arbetsprocesser i terminal 
Något som växer till en större utmaning idag vid utförandet av arbetsprocesser är att det blir 
mer ont om tid till att hinna få iväg de varor och produkter som skall levereras. E-handel har 
funnits under längre tid, trenden har dock inte alltid varit att om till exempel varor beställdes 
från en hemsida ena dagen, anlände varorna nästkommande dag. Det är vanligt att 
internetsidor ger möjlighet att beställa varor innan kl 15.00 för att sedan vara levererade 
nästkommande dag. Möjligheten ställer krav på att arbetsprocesser som utförs i terminaler 
sker effektivt för att säkerställa konsumenternas efterfrågan. Att beställa till exempel en matta 
kl 14.59 från en tillverkare i Örebro som ska leveres till Malmö dagen därpå kan vara 
utmanande för transportör och leverantrörerna. Mattan behöver gå igenom flertalet processer 
med små tidsmarginaler innan den är framme. Personal som arbetar inom en terminal har 
därför avgörande roll för om varor och produkter kommer fram i tid eller inte. Lastfordon som 
ska lastas på terminaler färdas olika långt och behöver avgå från terminaler olika tider.  
 
Innan en order plockas upp och förflyttas bör information som till exempel hur tungt, brett 
eller långt den givna ordern är vara fastställt för att underlätta hanteringsarbetet. Även hur 
många kollin som ingår i samma order bör framkomma tydligt (Richards 2014). 
Det finns ett flertal tillvägagångssätt som kan vara lämpliga att tillämpla vid plockning och 
förflyttning av varor och produkter (Richards, 2014; Tompkins, 1998):  
 
Arbeta utifrån adressuppgifter 
Alla produkter eller varor som ska skickas inom eller ut från Svergie innehåller 
adressuppgifter om slutdestination. Personal kan välja att läsa av uppgifterna manuellt för att 
sedan flytta varorna och produkterna till de fack eller ytor som de är avsedda för. Metoden är 
simpel och billig att tillämpa då den kräver inga hjälpmedel. Nackdelar finns dock såsom till 
exempel att adressuppgifter ofta bara är markerat på en sida av produkten eller varan, 
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personalen behöver därför ibland leta en tid innan adressuppgifterna är funnen. (Richards, 
2014) 
 
Arbeta utifrån etiketter 
Personal kan använda sig av ditsatta etiketter på produkterna eller varorna som ger 
information om var den aktuella ordern ska flyttas till. Etiketten kan ge information om vilket 
fack eller vilken yta som produkten eller varan ska stå i samt tillhörande övrig information. 
Fördelar med etiketter är att de kan placeras på lättöverskådliga platser (Richards, 2014). 
Etikettsystem är ett manuellt tillvägagångsätt och förlitar sig på att operatörerna, 
upplysningsmänen och de administrativa arbetarna gör sitt arbete korrekt för att säkerhetställa 
att rätt information skrivs in och läses av (Tompkins, 1998).  

Arbeta genom streckkoder 

Streckkoder innehåller en serie av vertikala strimmor med varierande bredd som kan 
representera siffror, bokstäver eller andra symboler. Med hjälp av till exempel en 
skanningsapparat kan personal identifiera produkter, placeringar i terminalen, serie eller 
kollinummer. Skanningsapparatar tillgodoser möjligheten att ha en mer precis och detaljerad 
information i realtid om varor och produkter. Handdatorn som personalen använder ger vidare 
instruktioner om vad som bör hända härnäst. Skanningsapparaterna förekommer i olika 
varianter bland annat fingerscanning eller handhållna streckkodsskanners. Det finns en del 
baksidor med användning av skanningsapparater såsom att de kan göra personalen icke 
observanta till sin omgivning vilket ökar risken för olyckor. (Richards, 2014) 
 
Arbeta genom röststyrning 
Att plocka och flytta ordrar med hjälp av röststyrning är något som börjat bli en mer och mer 
populär arbetsmetod, främst inom lagerhantering. Röststyrning kan likväl tillämpas inom 
terminalarbete och kan komma att ha variende lönsamhet beroende på förutsättningar 
(Richards, 2014). Vid användning av röststyrning blir arbetarna utrustade med ett headset och 
mikrofon, tillsammans med tillhörande dator som kan fästas i ett bälte eller bäras på 
handleden. Terminalen skickar i sin tur informationen till datorn genom radio frekvenser. 
Meddelanden som terminalen skickar översätts därefter till röstmeddelanden för personalen. 
Personalen kan i sin tur använda rösten för att kommunicera tillbaka. (Richards, 2014)  
 
Röststyrning sattes i bruk för drygt 20 år sedan vid hantering under låga temperaturer där de 
extrema temperaturerna försvårade användandet av scanningsapparater och pappersbaserade 
system. Följande fördelar kan uppnås med hjälp av röststyrning (Richards, 2014): 
 

• Ökad noggranhet och produktivitet 	
• Minskat användade av papper samt minskat antal fel	
• Förstärkt säkerhet då både händer och ögon blir mer fria vid utförandet	
• Antal skador på produkter och varor minskar	
• Uppdateringar i realtid om var en vara eller produkt befinner sig	
• Ökad tillgänglig tid för arbetare	
• Reducerad utbildningstid 	
• Potentialla möjligheter att minska antalet anställda som krävs för att utföra arbetet.	

 

Hur lönsamt en implementering av röststyrning blir varierar från företag till företag. Faktorer 
såsom nuvarande produktivitet eller arbete för förbättringar ser ut spelar in för 
implementeringens resultat (Tompkins, 1998). Har ett företag tidigare ingen erfarenhet med 
att arbeta för att förbättra verksamheten är ett nytt röststyrningssystem inga garantier för ökad 



 21	

lönsamhet (Richards, 2014). Röststyrningen bör förfinas för just det företag som vill 
implementera det. Nuvarande metoder som används för plockning och flyttning har betydelse 
för hur väl röststyrningen kan fungera hos företagets terminal. (Richards, 2014) 
 
Nackdelar med röststyrning är bland annat att det inte är enkelt att implementera i början utan 
tidskrävande. Det är även kostsamt att investera i systemet då det kräver att all personal 
tillgodoses med utrustning samt att terminalbyggnaden tillgodoses med tillräcklig 
täckningsområde för radio frekvenser. Röststyrning kan vara en stor förändring för anställd 
personal och det kan därför vara svårt att få personalen till att ha en positiv inställning till det 
nya systemet. (Richards, 2014) 
 
Andra sätt för ökad produktivitet är att investera i de transportfordon som används i 
terminalen. Med välutrustade fordon som är anpassade till att möta terminalens behov ökar 
chansen för personalen att vara produktiva. Andra alternativ är att implementera 
automatiserade mjukvaruprogram som ger planeringsstöd för terminalens aktiviteter. 
Planeringsstöd bidrar till en minskning av antalet oönskade beslut av allokering. (Mattfeld, 
2006) 
 
De eventuella tidsbesparingar som fås vid en ökad produktivitet kan användas till säkerställa 
att terminalens stresstålighet vid förändringar. Tidsbesparingar kan också användas för att 
erbjuda kunder mer flexibla lösningar (Mattfeld, 2006). Oavsett vad terminalen väljer att göra 
med erhållen tid finns den nu tillgänglig och inte gömd i ineffektiva arbetsmetoder.  
 
Kvarstående order i en terminal försvårar möjligheterna att arbeta effektivt inne i terminalen 
(Richards, 2014). En order tar ofta utrymme i förhållande till fack-storlek. Genom särskilda 
direktiv om vad som skall göras med en order som blir kvar fås en lösning till problemet 
(Mattfeld, 2006). Till exempel kan en lösning vara att flytta ordern till ett mindre fack med 
mindre rörelse för aktiviteter. 
 

3.4 Terminallayout 
Hur en terminals layout ser ut är avgörande för lönsamheten. Fackens gångar och placering 
har en direkt påverkan för hur produktivt arbetet genomförs (Richards, 2014). Det finns olika 
anledningar till att planera en terminals design noga. Tompkins (1998) belyser bland annat 
följande anledningar:  
 

• Behovet av att kunna vara flexibel vid förändring 
• Tillgänglighet och förståelse för var materialet befinner sig 
• Möjlighet att ge respons till vad kunden efterfrågar 
• Säkerhetsskäl 
• Minimering av plats och arbetskostnader 

 
Ovanstående anledningar tillsammans med specifika anledningar som tillhör en unik terminal 
menar Tompkins (1998) belyser den komplexitet som finns i planering av layout. Eftersom 
planeringsarbetet är komplext bör det finnas någon form av layout-planeringsteam som 
lämpligtvis består av terminalchef, orderhanterare, marknadsplanerare och terminal-
ingenjörer eller design specialister som utreder terminalens layout (Martin och Osterling, 
2007; Tompkins, 1998). 
 
Vid skapandet av en terminallayout är det viktigt att arbeta systematiskt. Till en början bör det 
fastslås vilka delar i terminalen som är låsta, delarna bör placeras på layouten först eftersom 
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de inte går att påverka. Exempel på låsta delar är en specifik hiss eller inbyggd maskin som är 
för kostsam att flytta på. Det bör klarläggas var ordrar ska komma in och gå ut. Därefter är det 
lämpligt att fastslå var särskilda fack samt gångar bör vara placerade. När facken är tilldelade 
är det lämpligt att rita upp eller markera vilken typ av material/produkt som är tänkt att stå i 
respektive fack. (Tompkins, 1998) 
 
Alla terminaler har ett flertal chefer, dock är ansvarsuppgifter tilldelade olika beroende vad 
terminalen väljer att prioritera (Mohsen, 2002). Enligt Richards (2014) bör stor del av 
terminalchefers arbete bestå av att kontinuerligt se över att nuvarande ytor inom terminalen. 
Terminalchefen behöver ständigt göra avvägningar om det är lönt att behålla eller dags att 
ändra nuvarande design. Behålls terminalens layout över tid så bidrar det till att personal 
hinner lära sig layouten utantill vilket bidrar till mer effektiva arbetsprocesser (Richards, 
2014). Utmaningar finns dock i att marknaden som berör terminalen kan förändras på ett sätt 
som gör det omotivirat till att behålla nuvarande layout.    
 
Mohsen (2002) beskriver följande punkter som bör tas i bejakande vid utformningen av 
layout: 
 
Specificera typen och syftet av terminalen. 
I tidigt skede bör typen av terminal fastslås samt vilka prioriteringar som är väsentliga.  
Att ta hänsyn till flera faktorer är svårt och därför bör faktorerna rangordnas (Tompkins, 
1998). Mohsen (2002) poängterar vikten av att framställa prioriteringar som finns hos 
terminalen, det kan exempelvis vara att prioritera marknaden som berör inrikes före utrikes 
vilket i sin tur kan ha inverkan på hur layouten framställs.  
 
Prognostisering och analys av efterfrågan 
Görs för att sätta upp den eftersträvade kapacitet som man vill att terminalen ska ha. Vilka 
typer av ordrar som kommer in tas till hänsyn och förståelse fås av hur stora fack som krävs 
(Mohsen, 2002). Prognostisering av hur stor procentandel som tros komma in för en särskild 
order görs (Baker et al. 2009). 
 
Etablering av verksamhetspolicyer 
I skedet fastställs vilka typer av arbetsmoment som utförs hos företaget för att därefter 
framställa särskilda policys (Moshen, 2002). Ett exempel på policy är att alltid välja att 
använda samma arbetsmetodik när specifika uppgifter ska utföras. Arbetsmetodiken kan 
därmed påverka hur valet av layout i sin tur ser ut.  
 
Utformning av materialhantering 
Här fastslås var samtliga typer av ordrar ska hanteras i terminalen. Under särskilda 
förutsättningar kan det vara gynnsamt att hantera all inkommande ordrar på ett och samma 
ställe för att centrera hanteringsarbetet. Under andra förutsättningar kan det lämpa sig att ha 
flera stationer där inkommande ordrar hanteras för att spara in tid genom kortare 
förflyttningar. (Moshen, 2002) 
 
Utformning av gångar 
Att utforma sina gångar kan påverka effektiviteten inom hanteringsarbetet i terminalen. Väljs 
till exempel en liten och smal gång kan det förhindra att flera truckar åker på gången 
samtidigt. På ett likartat sätt kan terminalen utformas till att ha en stor gång där flera truckar 
kan få plats samtför att samma destination kan besökas samtidigt. Vid utformning av större 
gångar försvinner potetiell fack yta (Moshen, 2002). 
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Bestämmelser av antal entré och utgångar till fack 
 En viktig del för att öka tillgängligheten är att bestämma antalet möjligheter det finns att ta 
sig in och ut från ett fack i terminalen. Finns det flera möjligheter att komma åt de ordrar som 
är i facket ökar också chansen till att minimera onödiga körsträckor. Vidare så bör de 
placeringar som görs för entré och utgångar utformas på ett sätt som tar hänsyn för faktorer 
såsom säkerhet och flexibilitet. (Richards, 2014) 
 
Bestämmelser av portar till terminal  
Att ha ett flertal portar i en terminal är nödvändigt för att ge anpassning till olika typer av 
transportfordon, minska antalet förseningar och utöka valmöjligheter av rutter som går att ta 
inne och ute på terminalen. Vidare kan flera portar bidra till minskad trängsel, möjlighet till 
fler pågående lastningar samtidigt samt reducering av att andra arbetsprocesser blir störda. 
Placeringen av portar bör vara på ett sätt som är anpassat utifrån hur terminalen är uppbyggd. 
Portar bör fördelaktigen även placeras så att de främjar en balanserad fördelning av rörelse 
både inne och ute på terminalen. (Moshen, 2002) 
 

3.5 Lean 
Enligt många har Lean varit något som funnits under lång tid (Paterson, 2015). Förmodligen 
går det att se likheter i många principer/metoder hos Lean så långt bak som till 
vägbyggnadstekniker och vapentillverkningsmetoder som användes under romarnas 
storhetstid. Den övergripande innebörden av Lean är dock något som anses idag ha 
uppkommit från Toyota efter andra världskriget och tog sin form därefter (Liker, 2004). 
Under 1980-talet upptäcktes det att många av de fordon som Toyota tillverkade mätte sig 
betydligt bättre mot övriga fordon som fanns på marknaden under den tiden. Lean innebär 
kortfattat att rätt aktivitet genomförs vid rätt tidpunkt för att säkerställa att ingen outnyttjad tid 
går till spillo (Liker, 2004). Inom Lean minimeras 8 slöseri med hjälp av att tillämpa särskilda 
verktyg såsom till exempel 5S, Kaizen, Just-in-time(JIT) och 5 varför. Då Lean ursprungligen 
härstammar från tillverkningsindustrin finns det utmaningar med att tillämpa metoderna och 
principerna i andra sammanhang som till exempel transportsektorn (Modig och Åhlström, 
2015). 
 
3.5.1 Slöseri 
Toyota har åtta olika slöserier som de ständigt arbetar med att ta bort i deras befintliga 
processer (Liker, 2004). De åtta välkända formerna av slöseri listas nedan (Liker, 2004; 
Paterson, 2015; Elbert ,2013). 
 

1. Överproduktion 
Att producera mer enheter av något som inte har en given order kan skapa 
konsekvenser för efterkommande moment. Till exempel kan det bli ett slöseri av 
personal som behöver nyttjas samt onödiga transportkostnader på grund av 
överskott i lager. Produceras för många enheter vid flaskhalsar i ett flöde blir 
följdeffekterna allt mer kostsamma för den aktuella verksamheten. (Liker, 2004; 
Elbert, 2013) 

2. Väntetid 
All form av tid som inte är värdeskapande för produkten eller tjänsten som ska 
utföras ses som slöseri på tid. Det kan röra sig om att till exempel att personal står 
sysslolös i väntan på att få utföra nästkommande moment som det inte är dags för 
än. Anledningarna till väntetid kan vara många men kan bland annat bero på sena 
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ankomster av specifika föremål från leverantör, att en maskin eller ett verktyg har 
gått sönder. (Elbert, 2013)    

3. Överflödig förflyttning 
Att flytta gods eller material när det inte är nödvändigt är även det ett slöseri 
(Elbert, 2013). En del förflyttningar kommer alltid krävas men det bör finnas en 
strävan efter att minimera dem så mycket som möjligt. Vid ett större antal 
förflyttningar eller onödigt långa förflyttningar ökar risken för att skador påträffas 
hos det gods eller material som flyttas. (Liker, 2004) 

4. Överflödig bearbetning 
När onödiga steg genomförs för att slutföra en process klassas det som överflödig 
bearbetning. Ett exempel kan vara att ett beslutsdokument går igenom 20 instanser 
innan slutgiltigt godkännande när det räckt att passera 10 instanser. Överflödig 
bearbetning kan även vara när en produkt eller vara bearbetas med högre kvalitet 
än nödvändigt. (Paterson, 2015; Elbert ,2013) 

5. Överskott av lager 
Ett överskott av material, pågående arbete eller färdigställda gods orsakar längre 
ledtider, skadat eller åldrande gods, transport och förvaringskostnader samt 
förseningar. Den personal som måste utföra allt överskottsarbete blir ett slöseri på 
kostnader (Elbert, 2013). Att ha ett överskott av lager kan även dölja problem 
såsom obalanser inom produktionen, sena leveranser från leverantör, defekter, 
tider för när utrustning inte fungerar och inställnings tider (Liker, 2004). 

6. Överflödiga rörelser 
Alla former av rörelser som inte skapar något värde för produkten är slöseri. Det 
skulle kunna vara att sträcka sig efter någonting, leta efter specifika angivelser 
eller verktyg som saknas, ergonomiska inkorrekta rörelser, gång och liknande 
(Elbert, 2013). 

7. Defekter 
Produktionen av defekta delar eller korrigeringar som resulterar i att ytterligare 
arbete eller omarbetning behövs är ett tydligt exempel på slöseri. Alla steg som 
tas, även inspektionen av en specifik del eller produkt som inte når upp till en 
acceptabel nivå är slöseri.(Liker, 2004; Elbert, 2013). 

8. Outnyttjad kreativitet hos personal 
Genom att inte lyssna till eller engagera de anställda kan det vara lätt att förlora 
tid, idéer, tankar, förbättrings möjligheter och lärdomar (Liker, 2004). I stort sätt 
alla anställda sitter inne på idéer. Det är inte bara ledningen, civilingenjörer eller 
andra välutbildade som sitter inne på idéer (Elbert, 2013). Därför behövs en god 
kontakt och engagemang gentemot medarbetare som oftast är de som ser behoven i 
specifika situationer. 
 

En nionde form av slöseri kan läggas till i listan för slöseri. Formen syftar till att minimera 
slöseri med hänsyn till miljön. Då trenden hos många verksamheter går allt mer mot 
miljövänliga alternativ kan det därmed vara aktuellt att sätta upp ”miljö” som en slöseriform. 
Fokus hos motarbetningen skulle ligga på att minimera all form av slöseri som är associerat 
till miljö. Det finns stora möjligheter att reducera kostnader, skräp bortskaffandet och 
utsläppet med hjälp av att minimera denna slöseriform. (Elbert, 2013) 
 
3.5.2 5S 
5S är ett verktyg som bidrar till att en arbetsplats blir mer organiserad. Genom att skapa 
ordning och reda tas slöseriet bort. Den huvsakliga kärnan hos 5S är att allt ska vara på rätt 
plats och allt ska vara redo att användas i rätt tid. (Liker, 2004). 
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Följande steg presenterar vad 5S står för (Liker, 2004; Ortiz, 2016). 

1. Sortera (Seiri) 
2. Strukturera (Seiton) 
3. Städa (Seiso) 
4. Standardisera (Seiketsu) 
5. Självdisciplin (Shitsuke) 
 

Första steget som tas är sortera. Avsikten med följande steg är att gå igenom alla material, 
verktyg osv. som används hos ett visst arbetsområde och ta bort de saker som är överflödiga 
(Levitt, 2008). Endast de verktyg och material som behövs för arbetsområdet behålls, 
resterande antingen lagras eller slängs. Sorteringssteget bidrar till färre risker samt att mindre 
röra bidrar till mindre avbrott vid utförande av arbete. Är sorteringsarbetet omfattande är det 
lämpligt att använda sig av någon form av markeringssystem (Ortiz, 2016). Genom att till 
exempel markera samtligt material som ska tas bort eller flyttas med röda lappar fås en 
överskådlig blick om vad som ska hanteras och på vilket sätt. De röda markeringarna ger även 
möjlighet till att bokföra hur stor andel som tas bort (Ortiz, 2016).  
 
Det andra steget som tas är strukturera. Fokus här ligger på att strategiskt placera de verktyg 
och utrustning som används för att främja ett gott arbetsflöde (Levitt, 2008). Allt som används 
ska ha en plats att vara på (Liker, 2004). Genom att strukturera blir saker lättare att identifiera 
var de befinner sig. Först struktureras med tydliga markeringar vad som anses vara 
arbetsområde, gång och uttänkt golvyta. Därefter markeras och tilldelas specifik plats för 
mindre objekt, föremål och utrustning (Ortiz, 2016). Markeringarna görs lämpligtvis med färg 
samt gärna namn skrivna för respektive tilldelning.  
 
Tredje steget är att städa. Här städas och rengörs de verktyg, maskiner, utrustning och 
arbetsområde som berörts under arbetets gång (Elbert, 2013). Att städa bör vara något av en 
daglig aktivitet som görs kontinuerligt eller i slutet av varje avslutat skift (Levitt, 2008). Det 
kan därför vara lämpligt att ha en avsatt tid varje dag som ägnas åt att just städa. Genom att 
städa förebyggs eventuella fel som kan uppstå om arbetsplatsen förblir rörig (Liker, 2004). 
Kvaliteten hos det som utförs säkerställs och en form av självverkande inspektion sker av 
verktyg och maskiner när de städas.  
 
Det fjärde steget är standardisera. Kärnan i det här steget går ut på att utveckla ett system och 
en procedur som bibehåller och övervakar de tidigare tre stegen (Liker, 2004). Det här görs 
enklast genom att standardisera tillämpningen av de föregående stegen. Målet är att det ska bli 
allt mer självklart för de som arbetar vad som är hans eller hennes uppgift (Levitt, 2008). 
Genom att till exempel ha standardiserade och unika färgmarkeringar i marken för där skräp 
ställs, där färdigt bearbetat gods ställs, trasigt gods ställs osv. kan en standard för det arbete 
som utförs etableras (Ortiz, 2016).  
 
Det femte och sista steget är att ha självdisciplin och bibehålla den goda kvaliteten hos de steg 
som finns i 5S. Det här steget menar Ortiz (2016) är det svåraste steget att genomföra. Till en 
början kanske de första 4S:n underhålls väl men med tiden övergår personal till deras gamla 
vanor vid utförande av arbetet (Levitt, 2008). Följande punkter är rekommenderade att 
tillämpa för att lyckas bibehålla självdisciplin (Ortiz, 2016). 

• Skapa ett tydligt tillvägagångsätt för hur den dagliga städningen ska gå till 
• Inför kontroller i slutet av varje dag där till exempel arbetsledare går igenom och 

granskar att maskiner, verktyg och liknande är på sin tilldelade plats.  
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• Skapa ett granskningsformulär där centrala delar för 5S kan bockas av.  
• Skapa och bibehåll en form av uppföljningsformulär som visar hur väl verksamheten 

presterat under årets förlopp vad gäller 5S.  
 
Även om 5S är beprövat och fungerar väl hos många företag återstår utmaningen hos de 
företag som vill tillämpa 5S:n att anpassa det för just deras verksamhet och kultur (Liker, 
2004).Varje företag är unikt och står inför egna utmaningar och vägen fram till en lyckad 
tillämpning kan se olika ut (Ortiz, 2016). 
 
3.5.3 Kaizen 
Det japanska ordet Kaizen står för ”ständiga förbättringar”, kortfattat innebär ordet Kai att ta 
isär och zen att sätt ihop på ett bättre sätt (Martin och Osterling, 2007).  Kaizen syftar till att 
frigöra kreativiteten som finns hos människor som utför sitt arbete. Primärt är Kaizen en 
filosofi, dvs. ett sätt att tänka och bete sig. Praktiseras Kaizen dagligen etsas Leans 
tankemönster djupt in i organisationerna (Martin och Osterling, 2007). Med tiden som Kaizen 
tillämpas förväntas arbetsplatserna bli mer humana och det hårda arbetet både mentalt och 
fysiskt minimeras (Elbert, 2013).  
 
Kaizen i sig representerar en filosofin om att göra ständiga förbättringar men det finns 
samtidigt möjlighet att använda sig av verktyget Kaizen evenemang (Elbert, 2013). Vid 
Kaizen evenemang införs specifika fokus dagar i verksamheten där specifika processer får 
enskilt fokus (Martin och Osterling, 2007). Verktyget används för att snabbt få en förändring 
på den nuvarande tillvaron (Elbert, 2013).Vanligen tillsätts en särskild grupp av människor 
vars uppgift är att till exempel under en vecka studera en specifik process. Gruppen som 
tillsätts rekommenderas att vara mellan 3-7 personer och bestå av människor som arbetar nära 
processen (Elbert, 2013). För att underlätta omständigheter såsom röstningsbeslut bör gruppen 
bestå av ett udda antal på 3,5 eller 7 medlemmar. Kaizen evenemangen kan behöva vara olika 
långt allt ifrån några dagar till ett antal veckor. Gruppen som arbetar med att förbättra den 
specifika processen bör under tiden evenemanget pågår ha avsatt tid till att endast syssla med 
Kaizen evenemanget (Martin och Osterling, 2007). På det sättet ökar möjligheterna till att 
förbättringarna tas fram tidseffektivt.  
 
3.5.4 Just In Time (JIT) 
Ett annat verktyg som används hos Lean är JIT(Just-In-Time). Syftet med JIT är att framställa 
produkter eller utföra uppgifter i den tid när det behövs och inte innan (Liker, 2004). JIT är i 
korta drag motsatsen till att bygga upp stora lager av produkter som riskerar att inte behöva 
användas. Genom att minska ner storlekarna hos varje batch som produceras i en specifik fas 
från till exempel 10 st till endast 1 per fas ändras förutsättningar. Möjligheten till att bland 
annat vara mer flexibel gentemot vad som ska göras härnäst ökar (Liker, 2004). Förutom 
minskade kostnader av lager som uppstår vi tillämpning av JIT minskar även kostnader vad 
gäller defekta produkter som tillverkas. Om ett handhavande fel sker hos en batch på 10 st 
produkter kan det sluta i en tio gånger större kostnadsförlust jämfört med att ha en batch på 1 
enhet.  
 
3.5.5 5 Varför 
5 Varför är en problemlösarteknik som är till för att hjälpa ett team som jobbar på ett problem 
att komma fram till rotorsaken till problemet på kort tid. Inga statistiska analyser ska behöva 
göras för att hitta rotorsaken till problemet (Tapping, 2008). Tekniken går ut på att ställa sig 
frågan ”Varför?” och ”Vad som orsakade problemet?” tillräckligt många gånger för att 
komma till rotorsaken. Då det är vanligt att ytterligare ett ”Varför?” uppstår efter att ha svarat 
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på det första, och efter det andra osv. har tekniken kommit att bli kallad för 5 Varför. Det 
fungerar att använda sig av frågan ”Varför?” färre eller fler gånger än fem gånger, det viktiga 
är att komma fram till rotorsaken av problemet (Liker, 2004). 
Följande steg går att tillämpa vid användandet av 5 varför tekniken (Tapping, 2008):  

1. Lista alla potentiella orsaker till problemet, rangordna orsakerna. 
2. Fråga varför fem gånger för varje potentiell orsak för att komma till rotorsaken. 

(Frågan behöver eventuellt ställas fler eller färre gånger tills rotorsaken är funnen) 
3. Överväg ifall det sista svaret på varför är på grund av att det inte finns någon 

tillräckligt bra standard i problemets avseendet eller eventuellt ingen standard alls. 
Baserat på svaret ges möjlighet till att vidareutveckla aktuell standard eller införa nya 
standarder till problemet.   

4. Fortsätt med förbättringsarbete, om nödvändigt gör ett Kaizen evenemang för att 
komma fram till en metodik av hur problemet ska lösas.  
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4  Nulägesbeskrivning och flödeskartläggning 
I detta kapitel ges en detaljerad beskrivning över hur verksamheten fungerar inne på 
terminalen hos Schenker. Kapitlet består av tre avsnitt. Det första avsnittet ger en kortare 
beskrivning av företagets historia. Det andra avsnittet beskriver terminalen. Det tredje och 
sista avsnittet i kapitlet beskriver de övergripande aktiviteter som sker på terminalen samt 
vilka hanteringstider samtliga aktiviter har, därmed besvaras frågeställning 1- Vad är 
nuvarande hanteringstider vid hantering av styckegods samt paket för avgående sändningar.  
 

4.1 Historia och beskrivning av företag 
År 1988 byggdes terminalen i Örebro av ett företag under namnet Bilspedition som sedan 
kom att kallas för BTL(Bilspedition Transport och Logistik) år 1996. BTL gick därefter under 
1998 samman med DB Schenker och kallades Schenker-BTL. Schenker-BTL hade under 
denna tid 3 regionskontor, ett i den södra, norra respektive mellersta del av Sverige. 
Terminalen i Örebro agerade under denna tid som regionkontor för den mellersta delen av 
Sverige. Från 2001 och framåt övergick Schenker-BTL till att bli enbart Schenker. Därefter 
har terminalen enbart ägds av Schenker. Företaget har ett dotterbolag som heter Schenker 
Åkeri AB som är ett av många åkerier Schenker anlitar för att utföra samtliga logistikuppdrag. 
Schenker i Sverige uppskattas ha ca 200 åkerier om året som de tar hjälp av.  
 
Schenker i Örebro har i dagsläget 15 åkerier som de anlitar och tilldelar uppdrag. Tre åkeriers 
huvudsaklig uppgift är att distribuera ut de ankommande styckegodsen och paketen. De 
övriga tolv åkerierna anlitas beroende på vilket uppdrag som ska utföras. Varje åkeri har 
tilldelats något som kallas för linjerättighet. Linjerättighet är rätten till att få transportera 
styckegods och paket längs en viss sträcka. Ett åkeri kan ha antingen en eller flera 
linjerättigheter. Ett exempel är att endast ett fåtal åkerier har rätt att tranpsortera ordrar från 
Örebro till Linköping. Totalt finns i dagsläget 25 linjer som har någon form av förbindelse till 
Örebro. När ett uppdrag ska utföras åt en kund behöver Schenker ta hänsyn till vilken linje 
eller vilka linjer som berörs i uppdraget. Schenker försöker i den mån och möjlighet som går 
att anlita sitt egna dotterbolag Schenker Åkeri. När inte möjlighet finns anlitas generellt 
istället det åkeri som kan erbjuda bäst kvalitet samtidigt låga priser.  
 

4.2 Terminalbeskrivning  
Tidigare i kapitel 1 gavs en överblick över terminalen hos Schenker i Örebro. För att vidare 
beskriva kompexiteten i effektivisering och förbättring av terminalen hos Schenker ges nu en 
mer ingående beskrivning. Figur 4 presenterar en detaljerad visualisering för terminalens 
centrala delar med fokus på avgående sändningar.  
 
Terminalen ses som en enkelsidig terminal vilket innebär att i stort sätt alla paket och 
styckegods både kommer in och ut från en och samma sida. Totalt finns det 48 garageportar i 
terminalens västra sida, se figur 4 (Notera att i figur 4 har samtliga portar okuperats av ett 
lastfordon, i vanliga fall är det betydligt färre). Beroende på vad det är för typ av uppdrag som 
ska utföras kan chaufförerna behöva använda specifika garageportar. Ska till exempel 
någonting skickas från Örebro distrikt till Kopparberg bör chauffören backa in lastfordonet till 
antingen port nr. 5 eller 6 för att plocka upp det styckegods eller paket som står och väntar 
under namnet ”Kopparberg”, se figur 4. Har en chaufför som uppdrag att lämna styckegods 
eller paket till terminalen är den nuvarande strategien att chaufförerna främst använder sig av 
portarna nr. 16-20 eller 36-40 som är avsedda att agera som intags portar till sorteringstorgen.  
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Det finns två sorteringstorg för hantering av anländande order i terminalen, se figur 4. 
Sorteringstorgen är strategiskt placerade med ett mellanrum emellan varandra där fack finns 
placerade. På de både sorteringstorgen finns även en varsin våg(Våg-A eller Våg-B) som är 
till för att väga och säkerställa att den vikt som de anländande ordrarna angivits sedan tidigare 
stämmer överens med Schenkers egna vägning. Vågen väger en order åt gången men har 
möjlighet att väga flera kollin samtidigt som de ingår i en och samma order. Varje våg är 
utsedda med en vågmästare vars uppgift är att flytta de styckegods eller paket som lämnas vid 
garageportarna,väga styckegodset samt flytta det längre in mot A eller B-hallens centrum. Det 
ställs mer krav och blir stressigare ju fler chaufförer som backar in och lämnar ordrar vid  
någon av portarna anslutna till sorteringstorget. Fall förekommer där samarbete mellan 
chaufförer och vågmästare råder och chaufförerna är vänliga och kör fram styckegodset nära 
vågen. Antalet lastfordon som lämnar av order vid sorteringstorgen är ca 30-35 lastfordon per 
dag. Antalet kan dock komma att variera från dag till dag och särskilt från säsong till säsong.  
 

 
Figur 4 - Presentation över terminal 

Den primära anledningen till fackens nuvarande placeringar är för att sträva efter att centrera 
de orter som har majoriteten av de ordrar som hanteras i terminalen. Genom att strategiskt 
placera facken med den största efterfrågan av ordrar i mitten mellan de två sorteringstorgen 
går facken snabbt att nå. Personal plockar upp de ordrar som finns placerade hos 
sorteringstorgen och placerar ut dem i respektive fack. Personalen kan med hjälp av 
information från en fraktsedel som finns placerad på ordern läsa av var den upplockade ordern 
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ska ställas. Efter personalen har lämnat en order får personalen själva välja vilket 
sorteringstorg de ska åka till därefter för att plocka upp nästa order.  
 
Parallellt med att styckegods fördelas ut i de olika facken förflyttas även inkommande paket 
från sorteringstorgen upp till transportbandet där enskild vägning och sortering sker. Tiden 
det tar att flytta dessa paket kan variera beroende på om de anländande paketen kommer in 
vid B-hallens sorteringstorg, då blir färdsträckan längre vilket ger längre hanteringstid.  
 
I terminalen finns det även en specifik plats avsedd att placera extra värdefulla styckegods 
och paket (se figur 4) som till exempel datorer, även explosiva medel kan placeras här. 
Platsen är förseglad med en stålbur och särskild portkod som endast terminalpersonal får 
använda för att säkerställa att inget blir stulet. Hanteringen av dessa ordrar är generellt färre 
under en dag och det är specifik personal som tilldelas att ta vara på dessa ordrar när de 
anländer.  
 
I mitten av figur 4 ses även en yta som är markerat som oklart gods. Platsen är avsedd till att 
placera styckegods som är svåra att säkerställa vilka fack eller slutdestinationer som tillhör 
styckegodsen. Generellt kan det handla om otydlig adressering från avsändare eller att någon 
väsentlig information saknas på styckegodset. Det styckegods som ställs här hinner oftast inte 
iväg den tilltänkta dagen utan får lämnas kvar och tas hand av personalen under 
nästkommande dag.  
 
Schenker hanterar även läkemedel och livsmedel som placeras med särskild försiktighet på en 
plats som är markerad som ”Frys”, se figur 4. När läkemedel och livsmedel anländer ställs de 
in i det kalla området och tas fram straxt innan det blir aktuellt att lasta om ordern i nästa 
lastfordon. Specifika restriktioner och regler gäller för platsen så som att det till exempel är 
extra viktigt att det alltid hålls rent och städat. 
 
Utritat på figur 4 finns även Schenker Örebros placering av lager som sköts av annan anställd 
personal än de som jobbar specifikt inne i terminalen med avgående och ankommande 
sändningar.   
 

4.3 Arbetsprocesserna i dagsläget 
De mest tydliga aktiviteterna som sker ofta och återkommande inne på terminalen förklaras 
och delas in i fyra aktiviteter: 
 
Aktivitet 1 Förflyttning från port till våg 
Den här aktiviteten utförs av vågmästarna på sorteringstorgen som bland annat har som 
uppgift att ta de styckegods som anländer från garageportarna och ställa styckegodset på 
vågen. Beroende på storlek och vikt hos styckegodset kan tiden det tar att förflytta godset från 
garageportarna till vågen variera. Utmaningar som kan finnas här är bland annat om flera 
chaufförer lämnar av styckegods under samma tidsperiod kan det uppstå trängsel vilket ibland 
försvårar möjligheten att utföra förflyttningen effektivt. Vid för stor trängsel kan även risken 
för skador hos styckegodsen öka då vågmästaren har inte lika mycket utrymme att röra sig på. 
Det är inte ovanligt att order med flera kollin ligger på olika lastpallar. I lämpliga fall 
förflyttas dessa ordar till vågen vart efter varandra för att underlätta för nästkommande 
process. Trängsel som uppkommer vid portarna försvårar möjligheten till att genomföra 
förflyttning av kollin tätt efter varandra.   
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Aktivitet 2 Vägning och förflyttning till torg 
Denna aktivitet utförs också av vågmästarna. Det huvudsakliga som sker i aktiviteten är att 
det anländande styckegodset kontrollvägs. Avsändaren som godset kommer ifrån har angett 
på förhand hur stor vikten är hos den sända ordern. För att försäkra sig om att Schenkers 
kunder betalar för rätt vikt utförs därför kontrollvägning. Styckegodset vägs genom att 
använda sig av dels en handdator som scannar in en given streckkod som finns på 
styckegodset och dels genom ytterligare kommunikation genom data och inskannings-
monitorer som finns fastmonterade i taket ovanför vågarna.  
Det förekommer specifika fall där styckegods kan till exempel vara ovanligt höga eller långa 
vilket medför att Schenker väljer att debitera styckegodset för kostnaden av en pall plats 
(1000 kg). Fall där det tydligt framgår att styckegods utgör vikten av en pall plats behöver 
inte vågmästaren utföra någon kontrollvägning. När en order väl har vägts placerar 
vågmästaren ordern i området ”order som ska fördelas”, se figur 4. Beroende på hur väl 
kännedom vågmästaren har om fackens fördelning kan hen välja att placera ut ordrarna utefter 
vilken riktning ordern är tänkt att åka i härnäst. Den strategiska placeringen av order görs i 
mån av tid och aktuellt utrymme. När vågmästaren har lämnat styckegodset i ytan ”order som 
ska fördelas” återvänder vågmästaren till någon av garageportarna för att utföra aktivitet 1 
igen och därefter 2.  
  
Aktivitet 3 Identifiera samt lyfta upp styckegodset 
Aktiviteten utförs av samtliga terminalarbetare. Under denna aktivitet har personalen som 
uppgift att snabbt kunna läsa av de fraktsedlar som finns på de färdigvägda styckegodsen. 
Fraktsedlarna ligger oftast ovanpå själva styckegodset och har bland annat en stor 
handskriven text. Den handskrivna texten är tre bokstäver som ska indikera vilket fack 
styckegodset är tilltänkt att stå. Om det till exempel står bokstäverna ”VST” på fraktsedeln är 
tanken att personal snabbt ska kunna läsa av bokstäverna och förstå att styckegodset ska 
ställas i facket som tillhör i det här fallet Västerås. Liknande förkortningar finns tilldelade för 
samtliga fack i terminalen. Förutom att vissa styckegods kan vara skrymmande och ibland 
svårare att lyfta upp ligger den stora utmaningen i denna aktivitet i att identifiera var 
styckegodset ska befinna sig härnäst. Schenker eftersträvar att aktiviteten sker parallellt vilket 
ställer krav på att personal har kontroll på trucken samtidigt som de läser av fraktsedeln.  

 
Aktivitet 4 Flytta styckegodset till tilltänkt fack 
När styckegodset väl har blivit upplyft och personal vet vilket fack som de är avsedda att åka 
till utför de aktivitet 4. Att flytta styckegodset till respektive fack kan variera i svårighetsgrad. 
Är det till exempel flera truckar som är placerade vid samma område för att utföra liknande 
lämningsuppdrag kan personalen behöva köra något saktare för att undvika olyckor. Beroende 
på hur stora och breda truckgångarna och facken är tillsammans med styckegodset som 
fraktas kan det även vara varierande i hur lättåtkomligt det är att ta sig fram. När personalen 
har lämnat styckegodset i dess tilltänkta fack återvänder de återigen till något av de två 
sorteringstorgen för att upprepa aktivitet 3 och därefter 4.  
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En visualisering av hur flödet av de primära aktiviteterna ter sig visas i figur 5. Det blå-
markerade området är avsett att representera aktivitet 1 och 2 medan det ljusgröna området 
representerar flödet av de händelser som sker för aktivitet 3 och 4. De primära aktiviteterna är 
de aktiviteter som anses ligga till grund för möjlighet att besvara frågeställning 1.  
 
Hos Schenkers personal i Örebro besitter alla kunskapen att utföra aktivitet 3 och 4 medan 
endast en del av personalen agerar rollen som vågmästare. Notera att det som mest är två 
vågmästare som arbetar samtidigt då det endast finns två vågmaskiner. Antal personer som 
utför aktivitet 3 och 4 finns ingen begränsning mer än när det kommer till antal tillgängliga 
truckar eller personal. I regel arbetar 3-6 stycken av personalen med aktivitet 3 och 4. Vid 
tillfällen när det inte finns något kvar att hämta upp vid garageportarna brukar vågmästarna gå 
över till att hjälpa övrig personal med aktivitet 3 och 4.   
 

 
Figur 5 - Flödeskarta över de fyra primära aktiviteterna i terminalen 
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Den genomsnittliga tiden det tar att utföra de fyra primära aktiviteterna har observerats i 
studien och redovisas i tabell 4. Tabellen redovisar vilka dagar som observationerna gjordes 
samt en individuell genomsnittlig tid för varje enskild aktivitet, även den genomsnittliga 
totaltiden för varje aktivitets samtliga observationer redovisas. Med hjälp av figur 5 
tillsammans med tabell 4 går det även konstatera att frågeställning 1 besvarats. 
 
Den totala summan observationer för varje enskild aktivitet i studien motsvarar ca 150 st. För 
till exempel aktivitet 1 togs det fram ca 50 enskilda tider per dag som i sin tur genererade en 
genomsnittlig tid. I tabell 4 ses även bland annat att utifrån studiens observationer att aktivitet 
2 och 4 är de med en generellt högre genomsnittlig utförande tid. Det går även att se att 
aktivitet 3 tar i genomsnitt kortare tid att genomföra jämfört med övriga aktiviteter. 
Då samma typ av aktivitet utförs flera gånger fast förhållande såsom styckegodset storlek, 
vikt eller material kan variera kan även utförande tiden hos aktiviteterna komma att variera 
(Rushton et al. 2014; Clausen och Goedicke, 2012). Faktorer såsom hur van personalen är 
samt val av strategi vid utförande av aktiviteten kan spela in (Mattfeld, 2006). Det som bland 
annat konstaterades vid sammanställning av observationerna var att det var främst aktivitet 2 
och 4 som avvek mest vad gäller utförande tid. Vidare under kap 5 ges en beskrivning på 
problem och utmaningar som Schenker står inför och som bland annat kan vara förklaring till 
att tiden kan avvika mer vid dessa typer av aktiviteter.   
 
Tabell 4 - Genomsnittliga tider vid utförande av primära aktiviteter 

 
 
  

		 		 22-mars 
genomsnittlig 
tid(sekunder) 

27-mars 
genomsnittlig 
tid(sekunder) 

28-mars 
genomsnittlig 
tid(sekunder) 

Samtliga observationer 
under tre dagar, 
genomsnittlig tid(sekunder) 

Aktivitet 
1  

Förflyttning 
från port till 
våg 

17,5 16,3 17,9 17,3 

Aktivitet 
2 

Vägning och 
förflyttning 
till torg 

27,3 27,7 25,2 26,8 

Aktivitet 
3 

Identifiera 
samt lyfta 
upp 
styckegodset 

14,3 10,3 13,4 12,7 

Aktivitet 
4 

Flytta 
styckegodset 
till tilltänkt 
fack 

26,1 28,5 25,5 26,5 
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5 Analys och klassificering av problem 
Kapitlet presenterar den analys som gjorts i studien med hjälp av tidigare framtagen 
nulägesbeskrivning. Tre flödesområden introduceras i kapitlet. Flödesområdena är ämnade 
att ringa in var i verksamheten specifika typer av problem uppkommer och på det sättet ge en 
överskådlighet av flödet i verksamheten. Kapitlet har fyra tillhörande delkapitel. Det första 
delkapitlet beskriver ett flödesområde som berör mottagande av order. Det andra delkapitlet 
beskriver flödesområdet för sorteringstorget. Det tredje delkapitlet beskriver flödesområdet 
för fördelning av order till fack. Med hjälp av de tre första delkapitlena läggs en grund och 
möjlihet till att kunna besvara frågeställning 2: ”Hur kan arbetsprocesser som berör 
styckegods och paket vid avgående sändningar förbättras för att minska hanteringstiderna?”. 
Slutligen beskriver det fjärde delkapitlet hur problemen är kopplade till varandra.  
 

5.1 Flödesområde 1 - Mottagande av order  
I följande flödesområde läggs det fram vilka problem och utmaningar som redan finns innan 
terminal personal hunnit påbörja sitt hanteringsarbete för avgående sändningar. Tabell 5 
belyser de problem som stötts på i samband med intervjuer samt observationer vad gäller 
mottagande av order. I tabellen anges 3 problem varav siffran ”1” indikerar att det är problem 
som berör flödesområde 1 medan bokstaven ”a” osv. agerar indexering. 
 
Tabell 5 - Problem och utmaningar för flödesområde 1, mottagande av order 

Ref 
nr  

Problem 

1a Sent anländande order: De order som anländer till Schenker är avsedda att komma in 
mellan särskilda klockslag under eftermiddagen. Beroende på slutgiltig destination kan 
det vara olika kritiskt om hur brådskande det är att säkerställa att order befinner sig i 
tilltänkt fack. Då tidsmarginalerna enligt Schenker många gånger anses vara små är det 
kostsamt både för personalens energi och ordrarnas hanteringstid om det förekommer 
alltför många sent anländande order. 

1b Ojämn fördelning av anländande lastfordon: Det förekommer under vissa dagar att de 
order som lossas vid garageportarna, fördelas ut på ett ojämnt sätt. Det är inte ovanligt 
att nästintill alla chaufförer lossar sina order vid A-hallens garageportar medan endast 
ett fåtal lossar vid B-hallen.  

1c Markplansgods släpps in i terminalen: Egentligen är tanken att de chaufförer som ska 
lossa order av olika karaktär gör det dels vid avdelningen för marklansgods samt vid 
någon av garageportarna för A eller B-hallen. Det förekommer att chaufförer släpper av 
markplansgods vid samma garageport som styckegods och paket ska släpps av. Då 
terminalens utrustning och layout är avsedd att i förstahand hantera 
storleksbegränsningar för styckegods kan det bli tidskrävande och utmanande att hantera 
markplansgods som kan vara över 4-5 meter långa.  

 
Då det anländer ca 30-35 lastfordon som lossar styckegods och paket dagligen till Örebro, har 
samtliga förekomster av problem 1a, sent anländande order, en stor inverkan på hur effektivt 
nästkommande moment kommer att bli. En del lastfordon har många order som ska lossas 
andra har lite, dock vet inte terminal personal på förhand mängden som ett specifikt 
lastfordon kommer med utan kan variera från dag till dag. Det har förekommit dagar där 
lastfordon med större mängder av styckegods och paket har anlänt sent vilket har lett till att 
terminalpersonal får för en tid antingen avbryta eller fördröja arbetet som ska utföras vid 
transportbandet och återgå till genomförandet av aktivitet 1-4, för en återblick av aktivitet 1-4 
se avsnitt 4.3. Konsekvenser av problemet som uppstår kan delas in i två typer av slöserier, 
dels uppstår en väntetid hos personalen, när väntetiden blir märkbar förflyttas samtliga för att 
hjälpa till med andra aktiviteter som till exempel transportbandet (Liker, 2004 Elbert ,2013). 
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Att personal förflyttar sig från aktivitet 1-4 till transportbandet för att sedan återgå till aktivitet 
1-4 igen när det egentligen inte behövs blir därmed ett slöseri av förflyttningar.  
 
Problem 1b, ojämn fördelning av anländande lastfordon, är ett återkommande problem som 
Schenker står inför. De två sorteringstorgen har likvärdig kapacitet vad gäller både utrymme 
och arbetskraft. Att lastfordonens chaufförer främst väljer att köra intill vid A-hallens 
garageportar (port 16-20) och inte port 36-40 tror sig personal bero på att chaufförerna själva 
anser det vara smidigare. A-hallens garageportar ligger närmast tillgänglig när ett lastfordon 
gör entré hos terminalen. En del av de som intervjuades uppfattar det som att chaufförerna 
ansåg det vara av bekvämlighetsskäl samt sociala skäl som de valde att köra intill A-hallens 
garageportar. Problemet skapar en obalans hos samtliga fyra aktiviteter. De produkter och 
varor som anländer på terminalen är förvisso redan producerade, dock hade problemet som 
uppstår kunnat tolkas som att en form av överproduktion sker (Liker, 2004). Genom att fler 
paket och styckegods lossas främst hos A-hallen blir det ett slöseri av personal som behöver 
utnyttjas på ena sidan av terminalen samt att eventuellt extra långa körsträckor kan tillkomma. 
De extra körsträckorna blir därmed även slöseriet överflödig förflyttning (Elbert, 2013). 
 
Enligt de intervjuade är problem 1c, markplansgods släpps in i terminalen, något som kan 
förekomma nästintill varje dag. Är markplansgodset litet brukar det inte orsaka större 
bekymmer då personal kan fortfarande med finess lyfta upp markplansgodset med trucken 
och ställa den i tilltänkt fack (Mattfeld, 2006). Problemet blir större om det är ett otympligt 
markplansgods som till exempel en cementblandare, den skulle troligtvis ramla omkull och 
bli skadad ifall försök gjordes av att lyfta upp den med trucken. Personal behöver i sådana fall 
själva dra cementblandaren för hand vilket kan vara tidskrävande i förhållande till vad det tar 
i genomsnitt att utföra aktivitet 4. De intervjuade menar på att markplansgods oftast läggs vid 
garageporten när ingen annan ser. När förekomsten av styckegods och paket är stor vid 
garageportarna upptäcker personal i efterhand att någon av åkerierna har släppt av 
markplansgods på fel plats. Ibland förekommer det även att terminal personal själva ser att 
chaufförer lossar markplansgods på fel plats men har svårt för att tillrättavisa chauffören. 
Respektive våg i A och B-hallen är avsedd att väga styckegods medan det finns annan typ av 
utrustning hos markplansgodsavdelningen som är avsedd till att kontrollväga den typen av 
gods. En konsekvens till för problemet blir därmed att en del markplansgods inte 
kontrollvägs. Det extra arbete och handpåläggning som terminalpersonalen behöver 
genomföra för att hantera ett markplansgods inne på terminalen kan kategoriseras in under 
slöseriet överflödig bearbetning (Paterson, 2015). 
 

5.2 Flödesområde 2 - Sorteringstorg  
Tabell 6 belyser de problem som stötts på i samband med intervjuer samt observationer 
gällande sorteringstorget. I tabellen anges 5 problem varav siffran ”2” indikerar att det är 
problem som berör flödesområde 2 medan bokstaven ”a” osv. agerar som indexering.  
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Tabell 6 - Problem och utmaningar för flödesområde 2, Sorteringstorg 

 
Ett av Schenkers större problem är 2a, ojämn fördelning av order vid sorteringstorgen, vilket har 
inverkan på samtliga aktiviteter 1- 4. Då det finns fler order som behöver hanteras på det ena 
sorteringstorget leder det till fler förflyttningar och lyft samt kontrollvägningar som behöver 
göras på den ena vågen. I de sämre fallen kan ojämnheten innebära att till exempel 
vågmästaren på B-vågen utför sällan aktivitet 1-2 utan får överväga att hjälpa till med 
aktivitet 3-4 istället. Samtidigt har vågmästaren på A-vågen fullt upp med att hinna med 
aktivitet 1-2. Det förekommer även dagar där intervjuad personal menar på att om det är för 
mycket order att hantera vid ett och samma tillfälle kan en del order undvikas att 
kontrollvägas för att spara tid. Ibland är detta en nödvändighet för att inte stanna upp flödet.  
Personal som utför aktivitet 3-4 är avsedda att returnera till antingen A eller B-hallens 
sorteringstorg vilket under dagar med ojämn fördelning av order resulterar i att  A-hallens 
sorteringstorg besöks oftare. Tid går till spillo då personal egentligen har närmre till B-hallens 
sorteringstorg men väljer att åka till A-hallens sorteringstorg för det inte finns något att hämta 
i B-hallen eller för att det finns ett större behov av hjälp i A-hallen. Placeringen av de två 
sorteringstorgen är till för att främja terminalens arbete men om de inte utnyttjas på rätt sätt 
kan det sakta ner produktiviteten (Richards, 2014).  
 
Intervjuad personal säger att 2a är ett av de mest förekommande problemen. En vidare 
statistisk granskning av problemet har gjorts för att få mer insikt om storleken och 
förekomsten av problemet. I figur 6 visualiseras antalet vägningar som utförs under en dag. 
Den blå linjen representerar de vägningar som genomförs i A-hallen medan den orangea 

Ref 
nr  

Problem 

2a Ojämn fördelning av order vid sorteringstorgen: Som en följdeffekt av problem 1b blir 
konsekvenserna att det tenderar vara en större mängd styckegods och paket som behöver 
tas tillvara på sorteringtorget i A-hallen. Vågmästarna utsätts därför genrellt för högre 
krav och stress under tid vid A-vågen. 
 

2b Trängsel uppstår vid fördelningsyta: Schenker står även inför utmaningar med att det 
under vissa tillfällen uppstår trängsel vid ytan där order står i väntan på att fördelas ut till 
de olika facken. Det finns generellt (beroende på styckegodsets storlek) plats för ca 30 
lastpallar vid ytan där styckegods står i väntan på att fördelas. Desto mer trängsel det blir 
vid ytan desto svårare blir det för vågmästaren att placera ut nästa färdigvägda order. 
Samtidigt som trängseln försvårar framkomligheten för övrig personal som ska komma 
och plocka upp ordrar som ligger och väntar. 

2c Onödig tid för att hjälpa chaufförer leta efter saknad order: Det förekommer tillfällen 
under arbetade timmar där personal behöver spendera tid till att hjälpa chaufförerna att 
hitta försvunnet styckegods istället för att utföra primära arbetsuppgifter. Chaufförerna 
tror sig ibland misstänka att styckegodset är försvunnet på grund av slarv från personal 
inne i terminalen och går därför till dem för att be om hjälp.  

2d Styckegods kan stå kvar längre tid om det missats att det är fler kollin för samma order: 
När en order innehåller flera kollin har den fortfarande bara en tillhörande fraktsedel 
vilket fästs på ett av styckegodsen. Ibland förekommer det till exempel att 1 av totalt 3 
styckegods som tillhör samma order flyttas medan de andra 2 styckegodsen blir 
kvarvarande på fördelningsytan betydligt längre. 
	

2e Styckegods tas inte på djupet så det blir trångt vid fördelningsytan: På grund av olika 
anledningar plockas inte styckegodset på djupet vilket leder till att problem 2b ökar allt 
mer (med djupet menas i förhållande till vågen och hallens mittgång)	
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linjen representerar vägningar i B-hallen. Den grå linjen visualiserar totalt antal vägningar 
som gjorts på A respektive B vågen den dagen.  
 

 
Figur 6 -  Visualisering över antalet kollin som vägs per dag under perioden 1 juli 2016 till 6 mars 2018. 

Som kan ses i figur 6 vid jämförelse mellan antalet förekomster av vägningar tenderar A-
hallen även över tiden ha fler antal vägningar. Det förekommer dagar där det är B-hallen som 
väger flest kollin men dock inte lika ofta. Vare sig det är A- eller B-hallen som väger flest 
kollin är det viktigt för ett produktivt och effektivt arbete att ha en balanserad arbetsbelastning 
(Rushton et al. 2014). Tabell 7 redovisar en sammanfattad information som är kopplad till 
figur 6. Här redovisas den procentuella föredelningen som kan förekomma under 
arbetsdagarna mellan de två vågarna. Det är nästintill omöjligt att få en balanserad 
arbetsbelastning på den procentuella fördelningen 50/50 % varje dag under ett åt. Mycket på 
grund av att de lastfordon som anländer har olika antal order med sig samt anländer olika 
tider. Det kan dock anses rimligt att fördelningen mellan vågarna bör under många dagar 
fördelas jämt på 50/50 % eller en närliggande fördelning.   
 
I tabell 7 ses att antal granskade arbetsdagar är 405 dagar varav det 131 dagar fanns en 
förekomst av en procentuellt fördelning på 60/40 % eller mer. Översätts resultatet till en 
motsvarande arbetsvecka innebär det att ca 1,5 dag av 5 arbetsdagar så vägs kollin hos A- 
eller B-vågen på ett ineffektivt sätt. Dagar när antalet order som vägs är ovanligt höga har en 
obalanserade fördelning allt större inverkan. I tabell 7 ses att det högsta antalet kollin som 
vägdes under en dag var 358 st. Dagen då det vägdes totalt 358 kollin hade en ojämn 
fördelning på 262 kollin för A-vågen och 96 kollin för B-vågen vilket motsvarar den 
procentuella fördelningen 73/23 %. 
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Tabell 7 - Statistisk information för perioden mellan 1 juli 2016 till 6 mars 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Med hjälp av insamlad data kan analys göras för respektive våg för att vidare kartlägga 
orsaker till problem 2a. I tabell 8 presenteras de medelvärden och standardavvikelser som de 
enskilda vågarna har under tidsperioden 1 juli 2016 till 6 mars 2018. Som ses i tabell 8 är 
både medelvärde samt standardavvikelsen högre hos A-vågen i jämförelse med B-vågen. Då 
det från intervjuer, observationer och figur 6 framkommit att det tenderar att förekomma mer 
aktivitet hos terminalens A-våg, är det inte oväntat att A-vågen har ett högre medelvärde. 
Anledningen till att standardavvikelsen är 29 kollin hos B-vågen och 34 kollin hos A-vågen 
beror troligen på att förekomsten av antal kollin kan variera från säsong till säsong och har 
större inverkan på A-vågen eftersom flest vägningar tenderar att genomföras där över tid. 
 
Tabell 8 – Beräkningar av medelvärde och standardavvikelse för antal vägningar per dag mellan 1 juli 2016 till 6 mars 2018 

 
 
 
 
 
Om medelvärdena för vägda kollin hos respektive våg tas i beaktande tillsammans med 
standardavvikelser från tabell 8, kan scenarion 1-9 samt scenario A byggas upp (se tabell 9, s. 
39). Följande scenario 1-9 och scenario A syftar till att representera potentiella utfall som kan 
ske eller redan sker hos Schenker och därmed visa på möjliga tidsförluster. 
 
I scenario 1-9 har medelvärdet av antal vägningar adderats eller subtraherats med den 
maximala standardavvikelsen från tabell 8 för respektive våg A och B, eller stått kvar 
oförändrad. Det maximala värdet av standardavvikelsen används för att belysa de extremfall 
som kan uppkomma. Det beräknade värdet är sedan det som presenteras och används under 
kolumnerna ”A och B-vågen vägda kollin” i tabell 9. Ett exempel för scenario 2 görs för att 
beskriva beräkningsprocessen för kolumnerna ”A och B-vågen vägda kollin” i tabell 9:  

• A-vågen: tilldelas först medelvärde 105 (från tabell 8). Adderar eller subtraherar 0 
kollin som standardavvikelse. Totalt antal kollin blir: 105 kollin. 

• B-vågen: Tilldelas först medelvärde 86. Adderar 29 kollin som standardavvikelse. 
Totalt antal kollin blir: 115 kollin. 

• Summan av 105 och 115 kollin blir 220, vilket göt att A-vågen utgör ca 48 % medan 
B-vågen utgör ca 52 % av totalen (se scenario 2, tabell 9).  

 
Vad gäller kolumnen ”tidsförlust” i tabell 9 är det den beräknade extra tid det tar att 
genomföra arbetet jämfört med vad den förväntade tiden hade varit om den procentuella 
fördelningen mellan vågarna hade varit exakt lika. Vidare exempel görs för scenario 2 för att 
beskriva hur beräkningsprocessen för kolumnen ”tidsförlust” gjorts: 

• Först beräknas den mest lämpliga fördelning för balanserad arbetsbelastning. A-

vågens kollin tillsammans med B-vågen utgör totalt 220 kollin. 
!!"

!
= 110 kollin blir  

därmed det mest lämpliga utfallet vid utförande av aktivitet 1-2. Vägs antalet kollin 

Totalt antal granskade arbetsdagar 405 
Förekomster med procentuell fördelning 60/40 eller 
mer: 

131 

Högsta antalet kollin som vägs under en dag 358 
Lägsta antalet kollin som vägs under en dag 13 
Genomsnittlig förekomst av kollin per dag 187 

Beräkningsmetod Våg A Våg B 

Medelvärde för vägda kollin 105 kollin 86 kollin 

Standardavvikelse för vägda kollin 34 kollin 29 kollin 
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exakt lika mycket eller likartat på varje våg är chanserna goda att 2 vågmästare 
utnyttjas samtidigt för aktivitet 1-2 samt att aktivitet 3-4 går att utföra mer effektivt 
(Rushton et al.  2014).  

• Att utföra aktivitet 1-2 en gång tar 17,3	 + 	26,8	 = 	44,1 sekunder (hämtat från tabell 
4, avsnitt 4.3). 

• Total genomförande tid vid det mest lämpliga utfallet av 110 kollin blir: 110 ∗
44,1	 = 	4	851 sekunder vilket motsvarar ca 81 minuter.  

• I scenario 2 har dock B-vågen tilldelats 115 kollin: 115 ∗ 44,1	 = 	5	072 sekunder 
vilket motsvarar ca 85 minuter 

• Beräknad tidsförlust mellan mest lämpligt utfall och Scenario 2 ger då: 85 − 81	 = 	4 
minuter i tidsförlust.  
 

 Anledningen till att aktivitet 3-4 inte inkluderades i beräkningar av tidsförlust är främst att 
aktiviteterna fortgår oavsett fördelning av order i hallen medan aktivitet 1-2 kan stanna upp 
om det inte finns något att utföra. Truckförarna får under vissa förhållanden köra längre 
ibland på grund av den ojämna fördelningen men det är ingenting som inkluderats i 
beräkningar av tidsförlust i tabell 9. 
 
Samtliga scenario 1-9 i tabell 9 är uppbyggda och beräknade på liknande sätt som exemplet 
om scenario 2 som angivits. Det finns ett scenario, scenario A, som syftar till att representera 
en återkommande dag där fördelningen av vägda kollin mellan vågarna var 60/40% eller mer, 
se tabell 7 s. 37.  
 
Tabell 9 -  10 olika scenario utfall som visar på möjlig tidsförlust. Scenario 1-9 har tilldelats olika kollin hos A och B-vågen 

baserat på tidigare framtaget medelvärde och standardavvikelse. Scenario A representerar en återkommande dag där 
fördelningen är 60% kollin hos A-vågen och 40 % kollin hos B-vågen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som kan ses i tabell 9 är det totalt 5 av 10 scenarion som har en tidsförlust på 14 minuter eller 
mer. Den högsta tidsförlusten är scenario 9 med tidsförlusten 30 minuter. Scenario 9 har en 
ojämn procentuell fördelningen på 71/29 vilket har på likartat sätt förekommit tidigare enligt 
historisk data. Den totala mängd kollin för scenario 9 är 196 st. vilket är 9 kollin ifrån 
genomsnittlig förekomst.  
 
De intervjuade berättar att några gånger i veckan uppstår problem 2b, trängsel uppstår vid 
fördelningsyta. Risken för trängsel är större under de dagar när inkommande styckegods är 
ovanligt breda eller långa. Även faktorer som arbetserfarenhet hos vågmästaren har betydelse 

Scenario A-vågen 
vägda 
kollin 

B-vågen 
vägda 
kollin 

Total 
procentuell 
fördelning 

(A/B) 

Tidsförlust  
för en dag 

1 105 86 55/45 7 min 

2 105 115 48/52 4 min 

3 105 57 65/35 18 min 

4 71 57 55/45 5 min 

5 71 115 38/62 16 min 
6 71 86 45/55 6 min 
7 139 115 55/45 9 min 
8 139 86 62/38 19 min 
9 139 57 71/29 30 min 
A 112 75 60/40 14 min 
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för problemets uppkomst. Många av truckförarna som arbetar i terminalen har lång 
arbetserfarenhet, 8 år eller mer (se tabell 2), i terminalen och god insikt om var facken 
befinner sig. Schenker anställer regelbundet nya truckförare emellanåt som av naturliga skäl 
inte har lika god insikt om var samtliga fack befinner sig. Har personerna som står på vågen 
en god vana och insikt om var facken befinner sig i terminalen finns också möjligheter att 
ställa styckegodsen mer uppdelat i partier (Clausen och Goedicke, 2012). Till exempel säger 
en del av personalen att de generellt försöker ställa det som ska till fack tillhörande A-hallen 
på ena sidan medan det som ska till B-hallen på andra sidan.  
 
Vad gäller problem 2c, onödig tid för att hjälpa chaufförer leta efter saknad order, kan det 
förekomma enstaka gånger dagligen. Det mest vanligt förekommande scenariot till problemet 
är att styckegods har hamnat bland paketen vilket i sin tur har gjort att de åkt upp på 
transportbandet där endast paket egentligen ska hanteras. Hamnar styckegods av misstag på 
transportbandet läggs de med automatik på transportbandets femte arm (längst till höger i 
figur 4). Samtliga chaufförer är av olika skäl inte medvetna om att ifall ett styckegods saknas 
kan det eventuellt befinna sig på transportbandet. De ber då istället om hjälp av 
terminalpersonal att hitta styckegodset, vilket blir en ineffektiviserad arbetstid för personalen. 
Slöseriet överflödiga rörelser kan därmed konstateras uppsstå i samband med problemet 
(Elbert, 2013).  
 
Problem 2d, styckegods kan stå kvar längre tid om det missats att det är fler kollin för samma 
order, uppstår enligt de intervjuade flera gånger i veckan. Även under dagar som 
observationerna genomfördes observerades problemet. Utmaningen med problemet ligger i att 
lyckas lokalisera var övriga kollin ska stå om det kolli med tillhörande fraktsedel för ordern 
redan är på plats. Personalen själva menar på att den person som väl flyttade det första kollit 
får ta till uppgift att flytta till exempel resterande 2 kollin som är kvar. Konceptet går att 
tillämpa under tillfällen med lugnare perioder när det inte är många övriga order på 
sorteringstorget. Om det redan är fullt kan det dock vara kostsamt att två specifika kollin 
måste plockas av en särskild person när det är flera som utför aktivitet 3-4. Flyttar inte samma 
person övriga kollin ställer det allt större krav på personal vad gäller geografiska kunskaper 
(Mattfeld, 2006). Till exempel om ett kolli saknar fraktsedel kan den endast vara märkt med 
731 60 Valskog, då är det upp till personalen själva att minnas att det i exemplet ska till fack 
Västerås. Att styckegods står kvar längre tid än nödvändigt uppstår slöseriet väntetid (Liker, 
2004; Richards, 2014). 
 
Det finns olika anledningar till att problem 2e, styckegods tas inte på djupet och skapar 
därmed trängsel vid fördelningsyta, förekommer.  Till exempel kan en del styckegods vara i 
behov av att plockas först, det kan anses för trångt att plocka på djupet och av bekvämlighet 
väljs det istället att plocka på bredden. Plockas styckegods bort på djupet istället för bredden 
öppnar det upp mer valmöjligheter för vågmästaren som därmed kan arbeta mer systematiskt 
och effektivt (Clausen och Goedicke, 2012).  
 

5.3 Flödesområde 3 - Fördelning av order till fack 
I följande flödesområde läggs fram vilka problem och utmaningar som uppkommer när de 
avslutande momenten för hantering av order sker. Tabell 10 belyser de problem som stötts på 
i samband med intervjuer samt observationer gällande fördelning av order till fack. I tabellen 
anges 5 problem varav siffran ”3” indikerar att det är problem som berör flödesområde 3 
medan bokstaven ”a” osv. agerar indexering. 
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Tabell 10 Problem och utmaningar för flödesområde 3, fördelning av order till fack 

Ref 
nr  

Problem 

3a Plötsliga reklamationer kan dyka upp vilket medför avbrott: När personalen utför sitt 
arbete med att flytta ut styckegodsen till respektivite fack kan det hända att de blir 
avbrutna på grund av reklamationer. Reklamationer är något som personalen ska utföra 
om det sker till exempel en skada eller en olycka på godset som transporteras i 
terminalen. Det förekommer fall som dessutom är oklara om skadan på godset är orsakat 
på terminalen eller om det skedde i transporten påväg till terminalen. Om till exempel 
skadan sker innan eller efter godset passerat terminalen är det upp till respektive åkeri att 
reklamera den skadade ordern. Enligt Schenkers personal händer det dock att viss tid går 
åt att hjälpa till med reklamationer som inte orsakats inne på terminalen.   

3b Onödigt stora gångar hos vissa placeringar i hallen: När styckegods och paket ska 
förflyttas är det viktigt att det finns gott om utrymme i gångarna, dock kan för mycket 
gångutrymme vara ett problem i sig då potentiell fackyta försvinner.  

3c-i  Styckegods står i fel fack på grund av handahavande fel från terminalarbetare: Det 
förekommer tillfällen där personal av misstag ställer styckegodset i fel fack. Orsakerna 
till problemet kan variera men konsekvensen av att ett styckegods står i fel fack kan 
betyda till exempel att ordern inte går iväg samma dag utan behöver vänta tills nästa dag 
då mer tid finns till att leta efter försvunnen order.   
 

3c-
ii 

Styckegods står i fel fack på grund av handahavande fel från administration: Den 
fraktsedel som personalen använder för att läsa av bland annat vilket fack styckegodset 
ska stå i kan ibland ha fel information.  

3d Tid går till spillo när fraktsedel ramlar ner från truck: Respektive fraktsedel läggs 
generellt oftast ovanpå styckegodset utan att fästa fraktsedeln vid något. Under särskilda 
fall finns det någon form av spännband som redan sitter på styckegodset och fraktsedeln 
kan petas in emellan för att säkerställa att den är ditsatt ordentligt. Till följd av att 
fraktsedlarna ligger löst ovanpå styckegodsen händer det att fraktsedeln ramlar av på 
grund av fartvinden som uppstår när truckförarna förflyttar styckegodset.  

 
Att bli avbruten i onödan vid utförande av arbete är slöseri på tid. Problem 3a, plötsliga 
reklamationer kan dyka upp vilket medför avbrott, bör därför minimeras och undvikas i den 
mån som går. Enligt de intervjuade händer det att order kommer in som skadat på terminalen 
men lämnas sedan av åkerierna utan att reklameras. Terminalpersonalen får därför själva ta itu 
med problemet. Reklamationer som skjuts upp och läggs över till andra personer kan vara 
slöseri i from av överflödig bearbetning (Liker, 2004).  
 
Figur 8 ger en översikt av antalet reklamationer som förekom hos Schenker Örebro under 
2017. Som kan ses i figuren tenderar fler order under en månad saknas än att vara skadade. 
Totalt antal ordrar som bearbetades under 2017 varierade mellan 60 000 - 90 000 ordrar per 
månad (inkluderat både avgående och ankommande sändningar).  
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Figur 8 - Antal reklamationer under 2017 

Tabell 11 redogör de medelvärde och standardavvikelse reklamationerna hade för skadade 
och saknade ordrar. Saknade ordrar har ett högre medelvärde med lägre standardavvikelse 
under 2017 än skadade ordrar.  
 

Tabell 11 Beräkningar för reklamationer under 2017 

Beräkningsmetod Skadade 
order 

Saknade 
order 

Medelvärde 430,4 543,5 

Standardavvikelse 117,1 73,1 

 
Den främsta anledningen till att 3b, onödigt stora gångar hos vissa placeringar i hallen , kan 
anses vara ett problem beror på vikten av att använda samtliga gångar på ett effektivt och 
produktivt sätt. Enligt personal på Schenker kan särskilda gångar anses vara onödigt breda i 
förhållande till vad som behövs för att ta sig fram. Truckgången anses vara som bredast 
utanför kontoret och värdegodsfacken. I denna anslutning är det som mest trafik inne i 
terminalen, för att använda terminalens layout på ett mer effektivt sätt kan det anses rimligt att 
se över dessa gångar med försiktighet. Att minimera truckgången för mycket kan istället 
skapa en flaskhals i systemet vilket hade potentiellt minskat produktiviteten (Moshen, 2002). 
 
Ett problem som enligt personal förekommer var eller varannan dag är 3c-i, styckegods står i 
fel fack på grund av handahavande fel från terminalarbetare. Problemet kan vara av stor 
betydelse, särskilt för den kund som i slutändan drabbas av en eventuell försenad leverans. 
Från intervju samt observationer tros uppkomsten av problemet många gånger bero av att 
truckföraren lyfter upp två kollin som ska till olika fack och av olika skäl blandar ihop vilket 
kolli hen har på respektive gaffel på trucken. Det kan vara till exempel ett plötsligt 
telefonsamtal eller någon ropar för att fråga om hjälp. Problemet i sig kan anses som ett 
slöseri i form av överflödig förflyttning (Elbert, 2013). Under flera tillfällen rättas problemet 
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till under dagen och det styckegods som hamnade fel kommer till rätta innan det förväntas 
lämna terminalen. Minimeras de överflödiga förflyttningarna fås mer tid till att genomföra 
aktivitet 1-4 på ett effektivit sätt (Liker, 2004).   
 
En liknande inverkan och konsekvens har problem 3c-ii, styckegods står i fel fack på grund av 
handahavande fel från administration, som 3c-i. Då Schenkers terminal i Örebro är unik 
skriver administrationen hos Schenker Örebro dit för hand de tre bokstavskombinationerna 
som i sin tur indikerar vilket fack tillhörande order har. Nästintill varje dag kan det enligt 
Schenkers personal hända att de tre bokstäverna är fel angivna vilket kan i sin tur medför 
efterkommande fel såsom återigen överflödig förflyttning. Att felet uppkommer är inget 
underligt eftersom det tidigare nämnts att antal kollin som vägs under en dag kan ibland vara 
uppåt 358 st, då är även antalet fraktsedlar ett högt antal. Schenkers geografiska 
distriktområden är något som kontinuerligt ändras vilket gör att ett styckegods som skulle stå i 
ett visst fack tillhörande en särskild ort plötsligt kan ändras och behöva stå i ett annat fack. De 
kontinuerliga förändringarna är även dem orsaker till problem 3c-ii. Genom med att 
fraktsedeln i situationer som problem 3c-ii behöver granskas fler gånger än vanligtvis går det 
därmed motiverat hävda att slöseriet överflödig bearbetning uppstår (Paterson, 2015). 
 
Ett annat problem som förekommer enstaka tillfällen under dagarna är 3d, tid går till spillo 
när fraktsedel ramlar ner från truck. Slöseri av överflödiga rörelser sker när personal behöver 
kliva ur trucken för att plocka upp fraktsedeln igen (Elbert, 2013). Det förekommer fall där 
truckföraren inte observerat att hen tappat fraktsedeln vilket kan leda till att annan personal 
hittar fraktsedeln och får ta på sig uppdraget att hitta styckegodset som saknar tillhörande 
fraktsedel, vilket kan vara ett allt större slöseri av tid. Problemet kan även ge upphov till ökad 
risk för olyckor och skador. Under tiden som problemet förekommer ställs större krav på 
personal att vara observanta på till exempel om truckförare plötsligt stannar mitt i en gång för 
att hämta en fraktsedel.  
 

5.4 Hur problemen relaterar till varandra 
Schenkers utmaningar och problem har en varierande påverkan för verksamheten. En del 
problem är mer omfattande och skulle en lösning hittas till dem kan det hända att även delar 
av andra problem löses som en konsekvens. Det finns även vissa problem av de som listas 
som anses vara mindre sammanlänkade med varandra utan mer ensamma i sitt slag. I figur 9 
ges en representation av hur de olika problemen relaterar till varandra. Problemen är indelade 
i respektive flödesområde och pilarna i figuren pekar på vilka problem som hör ihop.  
 
Genom med att det förekommer att order anländer för sent till terminalen (1a) kan det leda till 
att chaufförerna för åkerierna upplever extra mycket stress. Då chaufförerna redan är sent ute 
kan det förekomma att de väljer att släppa av även markplansgods inne på terminalen(1c) för 
att snabbt komma iväg för att kunna göra andra uppgifter. På liknande sätt påverkar stressen 
negativt personalen inne på terminalen av sent anländande order. Eftersom terminalpersonal 
har andra uppgifter att utföra efter hanteringen av styckegods är risken större att de skyndar 
mer än vanligt för att slutföra aktivitet 1-4 och som en konsekvens ställs styckegodsen i fel 
fack av terminalarbetare (3c-i). Anländer chaufförer sent kan det även påverka 
administrationens utförande vad gäller märkning av fraktsedel (3c-ii).  
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Den ojämna fördelning av anländande lastfordon (1b) är ett problem som i sin tur hänger ihop 
med flertal andra problem. Som en följdeffekt uppstår problem 2a, vilket försvårar 
vågmästarnas situation att hantera styckegodsen på ett produktivt sätt. Vid den ojämna 
fördelning på sorteringstorgen uppstår även en större trängsel på någon av torgens 
fördelningsyta (2b). Är antalet av de anländande styckegodsen svårt att hantera blir uppgiften 
för vågmästaren svårare och utföra vilket förklarar delar om varför problem 2b uppkommer. 
Som en konsekvens av trängsel vid fördelningsyta kan problem 3ci uppkomma. Vid trängseln 
som uppkommer kan terminalarbetarna uppleva det mer brådskande att föra iväg de 
styckegods som står på fördelningsytan för att ge utrymme för nästkommande styckegods. 
Om terminalarbetaren har för bråttom ökar risken att arbetet genomförs slarvigt vilket kan 
medföra att styckegodsen ställs i fel fack (3c-i).  
 
Den onödiga tid som går åt till att hjälpa chaufförer (2c) leta efter bland annat försvunnet 
styckegods bidrar till en del efterkommande problem. Till exempel om en terminalarbetare 
blir avbruten under tiden hen utför aktivitet 3-4 och den order som ska förflyttas har flera 
kollin kommer troligtvis problem 2d kunna uppkomma och styckegodset står kvar en längre 
tid. Plötsliga reklamationer som dyker upp (3a) kan även de vara relaterade till att lägga 
onödig tid på att hjälpa chaufförerna. Till exempel om chauffören ber om hjälp att få en 
reklamation gjord fast hen egentligen har till uppgift att göra det själv utnyttjas 
terminalarbetarens tid ineffektivt.    
 
Problem 2d och 2e påverkar varandra och att lösa endast det ena problemet hade kunnat 
orsaka större svårigheter för kvarvarande problem. Till exempel om det fattas ett beslut att 
alltid prioritera order med flera kollin först för att underlätta problem 2d kan risken bli större 
att allt fler styckegods då plockas på bredden och problem 2e ökar.  
 

Figur 9 – Visualisering av hur de olika problemen är sammankopplade. Samtliga problem är indelade i respektive flödesområde. Pilarna indikerar 
vilket eller vilka andra problem som har en koppling mellan varandra.  



 45	

Storleken på gångarna i terminalen avgör bland annat framkomlighet för truckar och utrymme 
av fack. Om problem 3b skulle minska, dvs. att storleken på vissa gångar minskas hade det 
kunnat medföra fördelar i form av kapacitet på andra områden. Dock bör det tas i bejakande 
att om problem 3d fortfarande kvarstår kommer de minskade gång ytorna tendera att ge större 
risk för skador och olyckor om truckförarna ska plocka upp tappade fraktsedlar från trucken.   
 
Problem 3a kan orsaka att de primära aktiviteterna 1-4 på terminalen blir avbrutna. 
Uppkomsten till varför en del plötsliga reklamationer dyker upp kan bero på de överflödiga 
förflyttningarna som uppstår i samband med problem 3c-i och ii. Hade felplaceringen minskat 
hade det indirekt bidragit till att underlätta problem 3a.    
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6  Åtgärdsförslag 
Kapitlet presenterar de åtgärdsförslag som tagits fram i studien. Totalt presenteras elva 
åtgärdsförslag där respektive förslag har ett angivet förväntat resultat. I samband med att 
ågärdsförslagen presenteras besvaras därmed frågeställning 2: ”Hur kan arbetsprocesser 
som berör styckegods och paket vid avgående sändningar förbättras för att minska 
hanteringstiderna?”.  
 
Åtgärdsförslag 1 – Striktare restriktioner för ankomsttider 
Schenker kan förslagsvis införa striktare restriktioner om när ett lastfordon förväntas komma. 
Om lastfordonen inte kommer inom angiven tid behöver åkeriet betala en straffavgift. 
Särskilda undantag för när det är acceptabelt att komma försent kan Schenker ta fram i 
samband med bestämmelser om avgift.  
 
En tydligare kommunikation mellan chaufförer och terminal bör initieras. De lastfordon som 
vet att de kommer anlända sent hade med fördel kunnat förmedla det till terminalen som då 
kan överväga om det är lönt att påbörja andra aktiviteter i väntan på sent lastfordon. Slöseriet 
väntetid är ett faktum vid sent anländande order  men vid en tydligare kommunikation går den 
förhoppningsvis minimera (Liker, 2004).  
 
Förväntat resultat: 
Med striktare restriktioner som utformas förväntas problem 1a minimeras och därmed fler 
order som anländer i tid. Vid fler order som anländer i tid går det att utföra rätt aktivitet vid 
rätt tillfälle. Produktiviteten i terminalen vid hantering av paket och styckegods för avgående 
sändningar förväntas vara högre när inverkan från externa källor minimeras. När totalen av 
order som anländer i tid under dagarna ökar förväntas även den totala tid det tar för en dag att 
hantera paket och styckegods minska.  
 
Åtgärdsförslag 2 – Kontinuerligt låsa och öppna garageportar vid behov 
Den ojämna fördelningen av anländande lastfordon mellan port 16-20 och 36-40 är ett 
högaktuellt problem för Schenker att lösa då det ger stora möjligheter till högre effektivitet. 
Som kan ses i tabell 9 i kapitel 5.2 finns det mycket tid att potentiellt spara in. Samtliga 
garageportar på terminalen går att låsa och öppna upp inifrån terminalen med hjälp av en 
fjärrstyrd dator. När en garageport är öppen lyser ett grönt ljus som indikerar att det går bra att 
köra intill medan den lyser rött ifall den är stängd. I nuläget ges chaufförerna möjlighet att 
parkera i valfri port förutsatt att den är öppen. För att åtgärda problemet med den ojämna 
fördelningen av lastfordon hade en specifik person av de som utför aktivitet 3-4 kunnat fått 
till uppgift att låsa specifika garageportar vid behov. Till exempel om den specifika personen 
ser att det är 4 lastfordon vid port 16,17,18 och 19, hade hen då med fördel låst port 20 och 
eventuellt nära anslutande portar för att på så sätt styra nästkommande lastfordon mot 
portarna 36-40 som står tomma. Ansvaret att öppna och låsa garageportar hade lämpligtvis 
flera personer kunnat dela på under en vecka.  
 
För att utvärdera resultatet av åtgärderna kan regelbundna sammanställningar göras över hur 
antalet vägningar är fördelade mellan sorteringstorgen. På det sättet kan Schenker kontrollera 
fördelningen mellan vågarna och får därmed en mer balanserad arbetsbelastning och uppnår 
en mer produktiv verksamhet (Rushton et al. 2014). Om åtgärdsförslaget ska kunna uträttas 
krävs följande verktyg och metoder för att underlätta förslaget:  
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• God trådlös kommunikation – Kommunikationen med garageportarna sker genom 
trådlös kommunikation eftersom personen som ska låsa garageportarna ska kunna 
befinna sig på valfri position i A eller B-hallen. 

• Välfungerande handdatorer – Med smidiga och snabba handdatorer kan de manövrer 
som behöver göras för att stänga porten enkelt utföras.  

• Lyhörd och flexibel personal – De personer som har till ansvar att öppna och låsa 
garageportarna bör ha god erfarenhet hur alla primära moment fungerar i 
verksamheten. Med erfarenheten hämmas inte personerna utan har istället lättare för 
att vara lyhörd och observera när det är dags att öppna och låsa garageportarna. 

• Mätsystem – Genom att ha ett färdigställd mätsystem för hur stort antal vägningar som 
utförs hos de två vågarna under en dag ges möjligheten till att ha en god översikt i 
huruvida det åtgärdade förslaget är verksamt och lönsamt eller ej. 

 
Förväntat resultat: 
Med hjälp av åtgärdsförslaget till problem 1b förväntas anländande lastfordon lossa order i en 
alltmer jämn fördelning. Resultat blir en mer balanserad ordernivå i början av anslutningen till 
sorteringstorgen. Även de chaufförer som kör lastfordonen förväntas lossa sina order snabbare 
då en mer jämn fördelning bidrar till mindre trängsel vid garageportarna och chaufförerna får 
mer utrymme och kan spara tid när det har möjlighet att röra sig mer fritt. Vidare förväntas 
åtgärdsförslaget underlätta för problem 2a då fördelningen av order vid sorteringstorget bör 
efter åtgärdförslaget hamna oftare och närmre en procentuell fördelning på 50/50 än det som 
tidigare varit. I takt med att fördelningen blir allt jämnare på sorteringstorgen kommer 
vågmästarna kunna utföra aktivitet 1-2 samtidigt och bli klara med aktiviteterna vid 
närliggande tidpunkter. Som har setts i kapitel 5 kan flertal dagar uppkomma med 
tidsförluster med minst 15-30 minuter per dag för totalen av aktivitet 1-2 p.g.a. ojämn 
fördelning. Med åtgärdsförslag 2 förväntas terminalen utnyttja tiden mer effektivt och till 
skillnad från vissa dagar som förekommit tidigare göra tidsbesparingar som kan uppkomma 
mot ca 15-30 minuter per dag hos aktivitet 1-2.  
 
Vid en jämn fördelning kommer de personer som utför aktivitet 3-4 få större möjlighet och 
variation till att välja vilket sorteringstorg de ska köra till. Istället för att till exempel behöva 
returnera till A-hallens sorteringstorg för att det är tomt vid sorteringstorg B, kan truckförarna 
åka till det torg som är närmast att ansluta till och på så sätt bespara ännu mer tid vid utförd 
aktivitet. De tidsförluster som förväntas minska i takt med utjämningen kan användas till att 
tidigare påbörja efterkommande moment som ska ske efter aktivitet 1-4 är fullföljd, till 
exempel som att komma igång med aktiviteterna vid transportbandet för pakethantering. Den 
intjänade tiden ger Schenker möjlighet att klara av mer kapacitet vilket kan vara aktuellt för 
framtiden. Mätssytemet som kan tas fram bidrar det till en ökad kontroll över aktiviteterna 
och ger Schenker möjlighet ge respons utåt kunderna till huruvida de har kapacitet och 
möjlighet att betjäna med ytterligare TPL-tjänster. Genomförs åtgärsförslag 2 ser samtliga 
aktiviteter 1-4 ut att gynnas vilket därmed kan utgöra ett svar för frågeställning 2.  
 
Åtgärdsförslag 3 – Inför en ”våga säga nej policy” 
För att minimera antalet markplansgods som släpps in i terminalen bör Schenker vara tydlig 
dels mot sina egna anställda men också de åkerier som de använder sig av. Med hjälp av att 
etablera en ”säga nej” policy som förbjuder markplansgods att lämnas vid sorteringstorget om 
de inte motsvarar den längd och vikt som styckegods förväntas att ha, kan förhoppningsvis 
problem 1c minimeras. Terminalarbetarna ska alltid vara konsekventa med att säga nej så fort 
de ser någonting misstänksamt angående markplansgods. Schenker kan med fördel även ha 
ständiga uppföljningar där återkoppling ges om hur veckan gått gällande markplansgods inne 
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i terminal (Levitt, 2008). Även om chaufförerna själva erbjuder sig att ställa markplansgodset 
i ett fack tillhörande orderns ort bör detta även nekas särskilt under förhållanden när det är 
trångt vid garageportarna och fler lastfordon väntar på att få lägga intill. 
Svårigheter:  

• Schenker har redan gått ut med vad som gäller tidigare, ändå slarvas det, kan då bli 
svårt att få anställda att vara allt mer tydliga och hårda med att säga nej.  

• Kräver att terminalarbetare har extra god uppsikt vilket är svårt när många 
lastbilschaufförer lossar och när det är mycket gods bör focus ligga på att sätta igång 
med aktivitet 1-4 och inte ta reda på vem av chaufförerna som släppte av 
markplansgodset. 

 
Förväntat resultat: 
Det förhoppningsvis mindre inkommande markplansgodset på terminalen kommer bidra till 
att aktivitet 1-4 går att utföra på ett mer effektivt då ordrarna har en mer hanterbar vikt och 
volym. Eftersom markplansgodset ibland tvingar personal att behöva genomföra aktivitet 4 
gåendes istället för att använda sig av trucken kan tid sparas, vilket också ger ett svar till 
frågeställning 2. Terminalens nuvarande layout är designad till att klara av nuvarande ordrar, 
att ändra på de förutsättningarna hade varit ett möjligt men kostsamt arbete (Tompkins, 1998).  
 
Åtgärdsförslag 4 – Inför schemalagd tid till att studera terminallayout 
För att minimera trängsel vid fördelningsyta bör vågmästarna som står vid vågen klara av att 
strukturera de order som hen placerar vid fördelningsytorna, dvs. bemästra det andra steget i 
5S: strukturera (Ortiz, 2016). Om vågmästarna konsekvent försöker till exempel alltid i den 
mån som går separera order som tillhör A-hallen för sig och B-hallen för sig har truckförarna 
som ska lämna ordrarna en standardisering som de alltid kan gå efter (Levitt, 2008). Även om 
truckföraren får med hjälp av vågmästarens förarbete reda på i vilken hall ordern ska stå i, är 
det än mer effektivt om truckföraren är säker på var facket står som ordern ska till. Förmågan 
att veta exakt var alla fack befinner sig kommer mer och mer automatiskt ju längre tid 
personalen arbetar på terminalen, förutsatt att layouten ser densamme ut hela tiden eller 
ändras minimalt. För att påskynda den automatiska inlärningen framläggs därför ett förslag 
om att under 1 månad schemalägga ett kort tillfälle varje arbetsdag för en nyanställd där hen 
får gå igenom terminalens layout. Den nyanställde kan då förhoppningsvis efter en kortare 
period bemästra i större grad kunskapen om var samtliga fack befinner sig.  
 
Förväntat resultat: 
Har alla av truckpersonalen god koll på var alla facken befinner sig blir det lättare för 
truckförarna själva att hjälpa till för att minska trängseln och på det sättet minimera problem 
2b. Om truckförarna automatiskt kan återge var facken till respektive styckegods befinner sig 
kan styckegodset snabbare försvinna om det till exempel uppstår trängsel vid 
fördelningsytorna. Med fullständig koll på var facken i terminalen är kan de med större 
sannolikhet plocka bort styckegodsen i rätt prioriterad ordning från fördelningsytan.  
Med åtgärdsförslag 4 förväntas trängseln vid fördelningsytorna därmed minska.  
I takt med att samtliga av personalen får en djupare insikt om var facken i terminalen är 
placerade förväntas även problem 2e minimeras. Är personalen osäker på var styckegodset 
ska stå finns det risk att de går efter en egen prioritering istället för att prioritera att plocka på 
djupet (Richards, 2014). Genom med att allt fler får fullständig insikt om var fack befinner sig 
i terminalen förväntas hanteringstiderna minska och frågeställning 2 får åter ett svar.  
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Åtgärdsförslag 5 – Tydliggör instruktioner till chaufförer vid vanliga fel som uppstår 
För att elimnera tidsförluster som sker i sambande med att hjälpa chaufförer leta efter saknade 
ordrar är åtgärdsförslaget att hänvisa chauffören till att själv gå och leta efter sitt styckegods 
längs transportbandets femte arm. Om  chauffören inte hittar godset där får hen själv ta sig en 
titt i termininalen och hittar hen inte godset får hen reklamera ordern som saknad. Tidigare 
har personal själva gått med chaufförerna för att leta efter styckegodset, vilket skapar 
överflödiga rörelser (Elbert, 2013). Om Chaufförerna letar efter saknad order själa kan 
terminalpersonalen mer ostört fortsätta med aktivitet 1-4 eller andra värdeskapande 
aktiviteter. Eftersom styckegodsen och paketen är mycket lika till utseende finns det inget 
som säkerställer att en order blir återfunnen endast när det är flera personer som letar. 
Chansen kan vara större men faktumet kvarstår att aktivitet 1-4 blir drabbade om tid går åt till 
att hjälpa chaufförerna leta efter något som de kan leta efter själva.   
 
Förväntat resultat:  
Med en minskad störning vid utförande av aktivitet 1-4 blir utförandet mer kvalitativt då 
större fokus kan läggas på själva aktiviteten än att uppmärksamma vad chaufförer behöver 
hjälp med. På det sättet minimeras problem 2c. Risken för olyckor och misstag minskar också 
om större koncentration kan läggas på den faktiska uppgiften.  
 
Åtgärdsförslag 6 – Tillsätta en specifik person som tar hand om de övergripande 
reklamationerna 
Ska aktivitet 1-4 genomföras ostört i största möjliga utsträckning, bör chaufförer och andra 
externa personer ha möjlighet att vända sig till andra personer än truckförarna. Schenker 
skulle förslagsvis kunna ha en mer specifik person i vars tjänst ingår att bemöta och tillgodose 
med hjälp för plötsliga reklamationer som dyker upp.  
 
Förväntat resultat: 
Aktivitet 1-4 förväntas pågå mer ostört och den genomsnittliga tiden det tar att utföra 
aktiviteterna förväntas minska. Färre avbrott förväntas ske och problem 3a därmed minska.  
 
Åtgärdsförslag 7 – Förstora typsnittet för specifik information i fraktsedeln 
Ett sätt att tackla problemet på är genom att tydliggöra informationen som finns på 
fraktsedeln. I huvudsak skulle informationen på fraktsedeln gällande antal kolli för ordern 
kunna ges ett större typsnitt. När truckförarna utför aktivitet 3 sitter de oftast kvar i trucken 
och läser av fraktsedeln på avstånd i trucken. Det står tydligt angivet i tre stora bokstäver 
vilket fack ordern tillhör genom det administrativa arbetet men antal kollin som ordern har är 
i ett mindre typsnitt. Hade typsnittet för antalet kollin förstorats hade det väckt truckförarens 
uppmärksamhet ytterligare vilket gett en större koncentration och medvetenhet om att ordern 
har fler tillhörande kollin. Med ett större typsnitt kan truckföraren precis som tidigare sitta 
kvar i trucken vid utförandet av aktivitet 3 men nu med större uppmärksamhet om att det finns 
fler kollin för samma order(Tompkins, 1998).   
 
Förväntat resultat: 
Den genomsnittliga tiden för aktivitet 3 förväntas sjunka något mer. Genom tydligare 
fraktsedlar ökar medvetenheten om vad som gäller för den specifika ordern och truckförarna 
förväntas bli kvarstående allt kortare tid vid fördelningsytan för att ta reda på var ett kolli ska. 
Med det förstorade typsnittet förväntas truckförarna uppmärksamma antalet kollin allt mer 
och problem 2d minimeras samtidigt som problematiken i frågeställning 2 besvaras.   
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Åtgärdsförslag 8 – Inför Kaizen evenemang för att tilldela rätt storlek på gångar 
Genom att starta upp ett kaizen evenemang för det här specifika problemet kan Schenker 
under en kort tid prioritera ärendet och på ett tidseffektivt sätt ta ställning till hur de vill göra 
med gångarna (Martin och Osterling, 2007). Att till exempel göra om delar av en gång till 
fack istället är en process där rimligen flera är involverade i. Åtgärdsförslaget till problem 3b 
är därmed att samordna en liten grupp av människor på terminalen som under avsatta dagar 
enskilt jobbar med att se över de gångar som potentiellt kan vara för stora och varför de anses 
vara det (Tapping, 2008).  
 
Förväntat resultat: 
Ett svar på huruvida det är lönt att behålla storleken på nuvarande gångar eller inte. 
Personalens kreativitet blir utnyttjad på ett annorlunda sätt vid initierande av kaizen 
evenemang. Problem 3b förväntas därför ha fått ett tydligt svar efter evenemanget.  
 
Åtgärdsförslag 9 – Inför ny rutin vid fördelning till fack att alltid bekräfta att styckegodset 
har rätt fack.  
Då det handhavande felet hos terminalarbetaren sker framförallt när hen förflyttar två kollin 
samtidigt kan med fördel en arbetsbeskrivning införas om att alltid kontrollera fraktsedeln en 
sista gång vid slutskedet av aktivitet 4.  
 
Förväntat resultat: 
Att kontrollera fraktsedeln en sista gång kan göra en stor skillnad för särskilda order. Med 
åtgärdsförslag 9 förväntas problem 3c-i att minska. Överflödiga förflyttningarna minskas och 
även risken att en order blir saknad eller inte hinner fram i tid minskar. Åtgärdsförslaget 
förvänas sänka den totala hanteringstiden som det tar att utföra aktivitet 1-4 under en dag och 
därmed ges ännu en gång ett svar på frågeställning 2.  
 
Åtgärdsförslag 10 – Implementera ett elektroniskt system som skriver ut facket på fraktsedel 
Genom att programmera in vilka förkortningar respektive fack har i en dator kan de erhållas 
elektroniskt. Den elektroniska informationen kan sedan användas i samband med att 
fraktsedeln skrivs ut. På det sättet får fraktsedeln sitt fack tilldelat direkt från datorn och inte 
nedskrivet från personal. Görs sedan kontinuerliga uppdateringar över de distriktområden och 
fack som är aktuella förväntas fraktsedeln ständigt ha trovärdig information.  
 
Förväntat resultat: 
Felaktig information om var ordern ska stå förväntas minska. Beroende på hur ofta de 
kontinuerliga uppdateringarna görs över vilket fack som tillhör specifikt distrikt påverkas 
tillförlitligheten. Med mindre misstag av handhavande fel från administrationen förväntas  
antalet rätt placerade styckegods öka och problem 3c-ii åtgärdas samt att hanteringstiderna för 
aktivitet 3-4 i sin helhet minskas.  
 
Åtgärdsförslag 11 – Fäst fraktsedlar på styckegodset med klisterlappar vid behov 
Vågmästaren hade kunna tillgodoses med små smidiga klisterlappar som används vid behov. 
Till exempel vid tillfällen där det inte går att stoppa ner fraktsedeln i en särskild ficka eller 
mellan någonting som finns på styckegodset kan vågmästaren då istället fästa fraktsedeln på 
styckegodset med en liten klisterlapp. Klisterlappen ska vara tillräckligt stark för att hålla 
fraktsedeln på plats när förflyttningar av styckegodset sker i terminalen. Styckegodset blir 
därmed mer säkert att hantera och underlättar utförandet (Prendergast och Pitt 1996). 
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Förväntat resultat: 
Överflödiga rörelser förväntas minska och även tiden det tar att utföra aktivitet 4 förväntas 
minska vilket även ger svar till frågeställning 2. Med färre fraktsedlar som ramlar av i 
samband med förflyttning ökar även säkerheten för personalen och problem 3d minimeras.  
 
En översiktsbild ges i figur 10 över vilka problem de presenterade åtgärdsförslagen är 
lämpade att användas till. Som kan ses i figur 10 har varje problem ett åtgärdsförslag, en del 
åtgärdsförslag som til exempel åtgärdsförslag 2 utgör en lösning för två problem (1b och 2a) 
medan många andra åtgärdsförslag är lämpade att använda till endast ett problem.  

 
 
 

 
 
  

Figur 10  - Visualisering över var de 11 åtgärdsförslagen är lämpade att användas för att lösa identifierade problem 
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7 Slutsats och diskussion	
Kapitlet presenterar studiens frågeställningar besvarade vilket därmed också besvarar 
studiens syfte och mål. Kapitlet presenterar även den diskussionsdel som gjorts i studien där 
styrkor och svagheter tas upp gällande åtgärdsförslagen samt förslag för vidare studier ges. 
 

7.1 Vad är nuvarande hanteringstider vid hantering av styckegods samt paket för 
avgående sändningar? 
Genom att genomföra en flödeskartläggning kunde en beskrivning av aktivitet 1-4 framställas.Där 
aktivitet 1 innebar förflyttning från port till våg, aktivitet 2-vägning och förflyttning till torg, aktivitet 
3-identifiera samt lyfta upp styckegodset, aktivitet 4-flytta styckegodset till tilltänkt fack. I samband 
med indelningen av aktivitet 1-4 erhölls även genomsnittliga hanteringstider för respektive aktivitet. 
De fyra aktiviteterna som är beskrivna är de främst återkommande aktiviteterna som sker vid 
hantering av styckegods och paket. En flödeskarta för aktiviterna finns presenterad i figur 5, kaptiel 4, 
samt de genomsnittliga tiderna återfinns under samma kapitel i tabell 4. Aktivitet 2 var den aktivitet 
som tog i genomsnitt längst tid att utföra, 26,8 sekunder. Aktivitet 3 tog kortast tid, 12,7 sekunder 
medan aktivitet 1 och 4 tog 17,3 respektive 26,5 sekunder. Hanteringstiderna är framtagna som 
genomsnittstider utifrån tre mätningstillfällen.  Med hjälp av frågeställning 1 erhölls en representativ 
bild av nuläget hos terminalen samt att hanteringstiderna användes som underlag för att besvara 
frågeställning 2. 
 

7.2 Hur kan arbetsprocesser som berör styckegods och paket vid avgående sändningar 
förbättras för att minska hanteringstiderna? 
Elva åtgärdsförslag har framställts i studien utifrån de problem som stöttes på under 
flödeskartläggningen. Samtliga åtgärdsförslag finns presenterade under kapitel 6 och syftar 
till att lösa problem som identifierats i samband med mottagande av order, sorteringstorgen 
och när order ska fördelas till fack. Åtgärdsförslagen kan vara gynnsamma för antingen ett 
eller flera problem. Att implementera ett åtgärdsförslag som är gynnsamt för fler problem 
behöver i slutändan inte vara mer lönsamt. Åtgärdsförslag 2, 3, 4, 10 och 11 anses kunna 
implementeras nästan omedelbart medan åtgärdsförslag 1, 5, 6, 7, 8 och 9 kräver vidare 
undersökning för att komma tillväga med förslaget. Åtgärdsförslagen förväntas minska 
nuvarande hanteringstider, en del åtgärdsförslag inriktar sig till att minska tiden hos specifika 
aktiviteter medan andra åtgärdsförslag riktar sig till tiden hos samtliga aktiviteter.  
 

7.3 Diskussion 
Det finns flera anledningar till att tid varierar vid utförandet av aktiviteterna. Några vanliga 
anledningar är följande:  

• Om fraktsedeln finns placerad på ordern. Det förekommer att en order innehåller flera 
kollin men har endast en fraktsedel. 

• Hur snabbt personal kan tyda fraktsedeln. 
• Skrymmande eller svårhanterligt styckegods. 
• Vana vid hantering av truck 
• Lokaliseringsförmåga inne på terminalen 

 
Åtgärdsförslagen kan delas in i olika kategorier för att överskådligt se vilket/vilka områden i 
verksamheten som kommer beröras vid implementering av förslagen. Tabell 12 visar under 
vilka kategorier de elva åtgärdsförslagen hamnar under. Ett åtgärdsförslag är placerad i 
antingen en eller flera kategorier. Kolumnen externt i tabell 12 syftar till övriga parter som 
behöver involveras utanför Schenker Örebro. Terminal layout syftar till antingen befintlig 
layout eller förändrad layout. Kategorin instruktioner innefattar tydligare instruktioner men 
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även eventuell vidareutbildning hos Schenker. Kolumnen system syftar till att något form av 
systematiskt arbetssätt bör införas eller mjukvarusystem implementeras. Kategorin övrigt 
representerar de eventuellt övriga kategorier som blir berörda av åtgärdsförslaget.    
 
Tabell 12 - Kategorisering av åtgärdsförslag, krysset indikerar vilka typer av kategorier som berörs av åtgärdsförslaget. 

Åtgärdsförslag Externt Terminal layout Instruktioner System Övrigt 
1. Striktare restriktioner 

för ankomsttider 
x  x   

2. Kontinuerligt låsa och 

öppna garageportar vid 

behov 

x   x x 

3. Inför en ”våga säga nej 

policy” 
  x  x 

4. Inför schemalagd tid till 

att studera terminallayout 
 x x x  

5. Tydliggör instruktioner 

till chaufförer vid vanliga 

fel som uppstår 

x  x   

6. Tillsätta en specifik 

person som tar hand om 

de övergripande 

reklamationerna 

x   x  

7. Förstora typsnittet för 

specifik information i 

fraktsedeln 

  x  x 

8. Inför Kaizen 

evenemang för att tilldela 

rätt storlek på gångar 

    x 

9. Inför ny rutin vid 

fördelning till fack att 

alltid bekräfta att 

styckegodset har rätt fack.  

  x  x 

10. Implementera ett 

elektroniskt system som 

skriver ut facket på 

fraktsedel 

 x  x  

11. Fäst fraktsedlar på 

styckegodset med 

klisterlappar vid behov 

 

  x  x 

 
Åtgärdsförslagen som är presenterade i kapitel 6 förväntas bidra till kortare hanteringstider av 
styckegods och paket för avgående sändningar, dock finns svårigheter i att peka på exakt tid 
som förväntas minska. Det finns som tidigare nämnt många faktorer som påverkar och styr 
hantertingstiderna av aktivitet 1- 4 vilket vid implementering av ett åtgärdsförslag försvårar 
möjligheten till att mäta resultatet. Därför bör genomsnittstiden för utförandet av aktivitet 1-4 
mätas under flertal dagar över tid. På det sättet kan en mer rättvis bild fås över hur 
åtgärdsförslaget preseterat vid jämförelse med tidigare uppmätta genomsnittstider.  
 
I tabell 9 redovisades den tidsförlust som uppkom beroende på vilken procentuell fördelning 
av ordrar det var mellan sorteringstorgen. Den beräknade tidsförlusten förutsätter att 
vågmästarna jobbar sammanhängde med aktivitet 1-2 tills de är klara. Det vill säga om ordrar 
anlänt sent hade aktivitet 1-2 behövts pausas och det kan vara svårare att peka på den 
tidsförlust som minskar med hjälp av åtgärdsförslag 2. Till exempel om arbete med avgående 
sändningar pågår mellan kl. 15-17 och behöver därefter avbrytas mellan kl. 17.00-17.10 p.g.a. 
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ett sent anländande lastfordon kan tidsvinster fortfarande förekommit mellan kl. 15-17. 
Ponera att åtgärdsförslag 2 i exemplet är orsaken till att arbetet blir färdigt kl. 17 och utan 
åtgärdsförslaget hade arbetet pågått till kl. 17.10. Eftersom det endast är ett lastfordon som 
inväntas blir den faktiska sluttiden i exemplet densamma med eller utan åtgärdsförslag 2. 
Dock kan de 10 minuter som sparats in mellan kl. 15-17 tack vara åtgärdsförslag 2 utnyttjas 
på ett mer värdeskapande sätt. 
 
Det kan ta lång tid att implementera de åtgärdsförslag som presenterats. Personal ställer sig 
inte alltid villiga till att genomföra förändringar. Att implementera ett åtgärdsförslag för att 
sedan inse att det är inte fungerar och en ny riktning behöver tas kan göra personal 
omotiverad till att fortsätta i den nya riktningen. Det kan därför vara extra viktigt att ha koll 
på vilka kategoriska områden som berörs av åtgärdsförslagen. På det sättet blir det något 
enklare att utvärdera om det önskade åtgärdsförslaget är möjligt att genomföra eller ej. När 
Schenker Örebro väl väljer att genomföra ett åtgärdsförlag bör förståelse finnas i att många 
har arbetat på terminalen i tiotal år vilket medför tendenser att falla in i gamla vanor. 
Kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar är därmed att föredra för att undvika ett sådant 
beteende. En utmaning med att implementera åtgärdsförslagen är att marknaden och 
Schenkers kunder förändras med tid vilket kan skapa andra förutsättningar. Något som var att 
föredra under vissa förhållanden kan eventuellt behöva förkastas i andra kommande 
sammanhang.  
 
När det kommer till vilket åtgärdsförslag som är rimliga att börja med för Schenker är det 
svårt att peka på vilka som är mest lämpliga. Ett förslag är att först komma igång med 
åtgärdsförslag 2 - Kontinuerligt låsa och öppna garageportar vid behov. Om åtgärdsförslag 2 
började gälla finns det goda möjligheter till att göra stora tidsbesparingar. Åtgärdsförslaget 
kräver en hel del ansträngning främst hos personerna som kommer få till uppgift att låsa och 
öppna garageportarna samt att välfungerande handdatorer och god trådlöskommunikation är 
ett måste för att lyckas med förslaget. Parallellt med att åtgärdsförslag 2 införs kan rimligen 
åtgärdsförslag 7- Förstora typsnittet för specifik information i fraktsedeln genomföras. 
Åtgärdsförslag 7 hade troligtvis inte tagit lång tid alls att implementera men hade fortfarande 
kunnat ha en stor effekt inne på terminalen. Med förstorat typsnitt på fraktsedeln förväntas det 
uppmärksammas mer vad gäller viktig information för en specifik order och därmed bidra till 
lägre hanteringstider. Efter åtgärdsförslag 7 är uträttat kan lämpligen åtgärdsförslag 11- Fäst 
fraktsedlar på styckegodset med klisterlappar vid behov ses över. Åtgärdsförslag 11 hade tagit 
bort överflödiga rörelser för truckpersonal som behöver kliva ut ur trucken i onödan samt att 
åtgärdsförslaget höjer säkerheten. Att kliva av trucken mitt i gången där andra truckar 
passerar förbi är något som personalen av säkerhetsskäl försöker undvika vilket med 
åtgärdsförslag 11 blir lättare at leva upp till. Följande tre åtgärdsförslag 2,7 och 11 är 
åtgärdsförslag som tros skulle kunna ge snabbt resultat och effekt inne i terminalen och är 
därför rekommenderat att börja med. Förslag såsom till exempel åtgärdsförslag 4- Inför 
schemalagd tid till att studera terminallayout kommer att få god effekt på lång tid men 
kommer förhoppningsvis vara lättare att komma igång och implementera när resultat från till 
exempel åtgärdsförslag 2,7 och 11 redan är synliga.  
 
Vidare hade det varit intressent för studien att göra ytterligare undersökningar där den totala 
genomsnittliga genomloppstiden studeras och ställs i relation till hanteringstiden av aktivitet 
1-4. Då den totala tid det tar att förflytta en order från en kund till konsument kan ta upp till 
cirka 1-2 dygn (beroende på färdsträcka) är hanteringstiden av aktivitet 1-4 (totalt: 83,3 
sekunder) endast en bråkdel av den totala genomloppstiden. Utvinns en mer detaljerad bild av 
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vad den genomsnittliga genomloppstiden är för ordrarna kan jämförelser göras med om 
genomloppstiderna tycks minska i samband med att åtgärdsförslagen implementeras.  
 
Studien studerade endast avgående sändningar inne på terminalen och avgränsningar från 
ankommande sändningar gjordes. Om relationen mellan avgående och ankommande 
sändningar studerats hade andra typer av åtgärdsförslag kunnat ha uppkommit och resultatet 
av studien hade kunnat se annorlunda ut. Eftersom ankommande sändningar är en viktig del 
för Schenker Örebro bör en vidare granskning göras om åtgärdsförslagen vidare kan komma 
att påverka hanteringen av ankommande sändningar negativt. Den typen av granskning görs 
med fördel innan åtgärdsförslaget implementeras för att slippa upptäcka under tidens gång att 
förslaget inte var genomförbart. Även om processen för ankommande och avgående 
sändningar är olika hade eventuellt de presenterade åtgärdsförslagen i studien kunnat gynna 
båda processer.  
 
För vidare studier hade det varit intressent att se över möjligheterna att framställa en 
beräkningsmodell som försöker tilldela vilken hall i terminalen ett lastfordon är mest lämpat 
att åka till. I dagsläget loggas alla order i Schenkers interna mjukvarusystem. Då lastfordonen 
lämnar order som ska till både A respektive B-hallen hade en beräkningsmodell kunnat 
beräkna vilka fack den största andel order skulle till för att på så sätt dirigera lastfordonet till 
port 16-20 eller 36-40 utefter order andel. 
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Appendix A - Intervjufrågor 
 
Fråga 1: Vem är det som intervjuas och när? 
Fråga 2: Hur länge har du arbetat inom terminalen? 
Fråga 3: Hur tycker du de nuvarande arbetsmoment som du utför vid hantering av avgående 
sändningar fungerar?  
Fråga 4: Finns det tillfällen då du upplever att hanteringen av ett styckegods eller paket tar längre tid, 
i sådana fall vilka? 
Fråga 5: Finns det situationer vid hantering av styckegods och paket du anser att tid går till spillo? 
Fråga 6: Vad tycker du om nuvarande struktur gällande terminalens layout? 
Fråga 7: Upplever du vid tillfällen att de körsträckor du utnyttjar i terminalen är onödigt långa? 
Fråga 8: Finns det ytor såsom gångar/fack i terminalen du anser behöver ses över eller eventuellt 
förbättras på något sätt? 
Fråga 9: Har du några förslag eller tankar kring hur man eventuellt hade kunnat förbättra och 
effektivisera ert arbete vid avgående sändningar? 
Fråga 10: Finns det något ytterligare du vill tillägga som inte tagits upp angående terminalens 
hantering vid avgående sändningar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


