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I 

Abstract 

Purpose – The purpose of the study is to investigate how distribution centers can prevent 
delays to achieve higher on-time delivery.  

To fulfill the purpose of the study three study questions have been conducted:  

• What factors causes delays in distribution centers? 

• Why do delays occur in distribution centers? 

• How can distribution centers prevent delays to achieve higher on-time delivery? 

Method – A qualitative approach has been used throughout the study to enable fulfilment of 
the study´s purpose. The study has implemented a case study at a distribution center to 
investigate what factors causes delays. A theoretical framework that attends the research areas 
of on-time delivery, distribution centers function, operational problems and classification of 
factors was used to conduct suggestions addressing how businesses can prevent delays. 

Findings – The study emphasizes that all delays that effect on-time delivery could be 
classified as individual- or system dependent. The study suggests that businesses should focus 
on preventing delays classified as system dependent, since they may also prevent individual 
dependent delays. By improving education and prioritize development of education and 
standards businesses should be able to improve their on-time delivery.  

Implications – The study maps factors that causes delays in distribution centers. 
Categorization and classification could be used to identify where factors occur and explain 
their dependencies. This study focuses on how on-time delivery is affected by distribution 
centers performance. The study indicates the possibility to applicate already presented 
theories in this context but also that categorization and classification of factors is possible. 
Furthermore, the study has identified problems due to non-used standards, even though they 
are available for the user.  

Limitations – The delimitations of the study mark the study’s focus to stocked goods in 
distribution centers and do not attend economic aspects of on-time delivery. 

Key words: On-time delivery, distribution centers, delays, individual dependent, system 
dependent 

 



 

II 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet med studien är att undersöka hur distributionscentraler kan förhindra 
förseningar för att uppnå högre leveransprecision.  

För att uppfylla syftet har tre frågeställningar utformats:  

• Vilka faktorer orsakar förseningar i distributionscentraler? 

• Varför uppstår förseningar i distributionscentraler? 

• Hur kan distributionscentraler förhindra förseningar för att uppnå högre leverans-
precision? 

Metod – För att uppnå syftet har studien använt en kvalitativ ansats där en fallstudie har 
genomförts på en distributionscentral i syfte att undersöka vilka faktorer som kan orsaka 
förseningar. Ett teoretiskt ramverk som behandlar leveransprecision, distributionscentralers 
funktion, verksamhetsproblem och klassificering av faktorer har använts för att ta fram 
förslag på hur distributionscentraler kan förhindra faktorer som orsakar förseningar.  

Resultat – Studien indikerar att alla identifierade faktorer som orsakar förseningar och 
därmed påverkar leveransprecision kan vara antingen individ- eller systemberoende. Studien 
föreslår att verksamheter bör fokusera på att förhindra systemberoende faktorer som orsakar 
förseningar eftersom de även kan förhindra individberoende förseningar. Studien föreslår; 
genom att förbättra utbildning samt prioritera utveckling av utbildning och standarder skulle 
verksamheters leveransprecision kunna öka.  

Implikationer – Det har kartlagts faktorer som kan orsaka förseningar i distributions-
centraler. Kategoriseringen tillsammans med klassificering kan användas för att identifiera 
var faktorer uppstår och vad de beror på. Kategoriseringen tillsammans med klassificering 
kan användas för att identifiera var faktorer uppstår och vad de beror på. Vidare identifierar 
studien problem på grund av att standarder inte används, trots att de finns tillgängliga för 
användare. 

Begränsningar – Studien är avgränsad till att endast studera produkter som lagerförs i 
distributionscentraler och tar inte hänsyn till ekonomiska aspekter kopplat till leverans-
precision. 

Nyckelord: Leveransprecision, distributionscentraler, förseningar, individberoende, 
systemberoende.
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1 Introduktion 
Kapitlet introducerar studien, förklarar begreppet leveransprecision och hur det kan 
användas i samband med distributionscentraler. Syfte och frågeställningar presenteras följt 
av omfång och avgränsningar, kapitlet avslutas med studiens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Krav på högre servicenivå och minskade kostnader i leverantörskedjor ökar logistiska 
utmaningar i distributionscentraler (Fernie & Leigh, 2004). Leverantörskedjor är nätverk av 
tillverkare, leverantörer, distributörer och återförsäljare som är länkade genom transport, 
information och finansiell struktur (Wu & Olsson, 2008). Enligt Gunasekaran et al., (2004) 
finns det brister i leverantörskedjors effektivitet, att arbeta med prestationsmål som 
integrerar hela leverantörskedjor skulle effektiviteten kunna öka. Om verksamheter ska 
uppfylla kundbehov är det viktigt att leverera produkter med god kvalitet och snabb leverans 
samtidigt som lagernivåer hålls låga (Singh & Singh, 2013). Effektiva leverantörskedjor kan 
uppnås genom att leverantörer och kunder sätter upp och arbetar mot gemensamma mål 
(Forslund & Jonssson, 2010). 

Prestationsmått underlättar beslutsfattande på strategisk, taktisk och operativ nivå 
(Gunasekaran, et al., 2001; Rouwenhorst, et al., 2000), vilket kan vara snittet för en eller flera 
kunder (Forslund & Jonssson, 2010). De prestationsmått som används i en verksamhet bör 
fånga essensen av organisationers kapacitet och representera organisationers mål 
(Gunasekaran, et al., 2004). Begrepp som leveransservice, där leveransprecision och leverans-
säkerhet inkluderas, kan ses som olika mått på prestation. Leveransprecision värderas som ett 
av de viktigaste prestationsmåtten (Pettersson & Segerstedt, 2011; Gunasekaran, et al., 2004; 
Olhager & Selldin, 2004). Bjørnland, et. al., (2003) har observerarat vikten av leverans-
precision och förklarar att ”Vi ser en klar tendens mot att kunderna betraktar leverans-
pålitligheten som viktigare än leveranstiden” (Bjørnland, et al., 2003, p. 59). Leverans-
pålitlighet definieras som ”tillförlitligheten i leveranstiden” (Bjørnland, et al., 2003, p. 58), 
vilket betyder att kunder värderar leveransprecision högre än leveransledtid. Jonsson och 
Mattson (2011) definierar leveransprecision på följande sätt: 

”Leveransprecision kan definieras som antalet leveranser på 
utlovad leveranstidpunkt i förhållande till totalt antal leveranser” 

(Jonsson & Mattsson, 2011, p. 101) 

Hur leveransprecision beräknas och vad som inkluderas i beräkningen kan variera, måttet bör 
innehålla förhållandet mellan antal levererade order i tid och beställda order (Olhager & 
Selldin, 2004). Det är upp till varje enskild verksamhet att definiera vilken nivå och vilket mål 
av leveransprecision som ska eftersträvas. Om strategin är att erbjuda kunder hög leverans-
precision för att öka kundnöjdheten kan det emellertid också öka kostnader relaterat till 
leveransprecision (Bjørnland, et al., 2003). Distributionscentraler är en viktig del i 
leverantörskedjor där en viktig uppgift är att lagerhålla material (Gu, et al., 2006). Leverans 
av produkter till återförsäljare kan ske på olika sätt, till exempel via direktleverans, transit-
leverans eller lagerföring (Horta, et al., 2016). Direktleverans betyder att produkter 
transporteras direkt från leverantör till återförsäljare. Transitlevereras sker via distributions-
centraler för konsolidering och vidare transport till återförsäljare, utan att lagerföras. 
Produkter kan också lagerföras i distributionscentraler i väntan på att behov ska uppstå hos 
återförsäljare (Horta, et al., 2016). Att förhindra antalet förseningar i distributionscentraler 
bidrar till att upprätthålla uppsatta mål för leveransprecision (Craig, et al., 2015).  

1.2 Problembeskrivning 
Distributionscentralers största uppgift och utmaning är att leverera produkter till sina kunder 
med rätt leveransprecision (Shang, et al., 2009; Cabrera, et al., 2013; Chakraborty, et al., 
2013). Låg leveransprecision påverkar leverantörskedjor nedströms eftersom den operativa 
verksamheten blir svårare att planera (Wang, et al., 2011). Återförsäljare får problem med att 
hantera inleveranser om de är svåra att förutse. Genom att undersöka faktorer som orsakar 
förseningar i distributionscentraler kan förbättringsförslag tas fram för att öka leverans-
precision och därmed underlätta för återförsäljare (Grout, 1996). Låg leveransprecision och 
otillräckliga prestationer påverkar även anställdas arbetssituation, verksamhetens ekonomi 
och deras påverkan på miljön (Wu & Pagell, 2001). Att förbättra verksamheters leverans-
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precision är komplext (Lau & Dwight, 2011), faktorer som påverkar är sannolikt både 
dynamiska och slumpmässiga till sin natur (Nakandala, et al., 2013). Leveransprecision är 
också svår att förbättra på grund av att den är starkt beroende av kvalitet i informationsflödet 
(Gunasekaran, et al., 2004). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
God leveransprecision förutsätter att alla verksamheter i leverantörskedjor presterar på hög 
nivå. Eftersom verksamheter eftersträvar effektiva leverantörskedjor måste distributions-
centralers mål tillgodose kundens behov, först då skapas rätt förutsättningar för konkurrens-
kraft (Gunasekaran, et al., 2004). Processer blir effektiva om distributionscentraler 
samarbetar och kommunicerar med återförsäljare (Samaranayake & Toncich, 2007). Många 
distributionscentraler har svårigheter att uppnå prestationsmål kopplat till leveransprecision 
(Gunasekaran, et al., 2004). Därmed är syftet:  

Att undersöka hur distributionscentraler kan förhindra förseningar 
för att uppnå högre leveransprecision.  

Tre frågeställningar har utformats i strävan mot att uppnå syftet. Syftet kan uppnås genom att 
först identifiera faktorer som orsakar förseningar, förstå varför förseningar uppstår och hur 
förseningar kan förhindras. Därmed är studiens första frågeställning: 

Vilka faktorer orsakar förseningar i distributionscentraler? 

En studie som undersöker varför förseningar uppstår bidrar till större förståelse och ger 
möjlighet att upptäcka och förhindra grundorsaken. Därmed är studiens andra frågeställning: 

Varför uppstår förseningar i distributionscentraler? 

Om en verksamhet vill uppnå högre leveransprecision räcker det inte enbart med förståelse 
om varför faktorerna orsakar förseningar. Det krävs även förståelse för hur förseningar kan 
förhindras och därmed skapa förutsättningar för att uppnå högre leveransprecision. Därmed 
är studiens tredje frågeställning: 

Hur kan distributionscentraler förhindra 
förseningar för att uppnå högre leveransprecision? 

Frågeställningarna möjliggör att distributionscentraler kan identifiera och förhindra 
förseningar, vilket ökar leveransprecision. Frågeställningarna besvaras genom att jämföra 
teori med empiri från en fallstudie utförd på en distributionscentral i södra Sverige.  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien avser att förhindra förseningar i distributionscentraler där faktorer som påverkar 
leveransprecision undersöks. Studiens omfång är förseningar som sker inom distributions-
centraler på lagerförda produkter. Fokus är att identifiera orsaker till förseningar, undersöka 
grundorsaken samt att ge förslag på hur dessa orsaker kan förhindras. Anledningen till 
omfånget är att leveranser av lagerförda produkter är det mest tidskrävande och mest 
kostsamma leveranssättet (Craig, et al., 2015). Omfånget som studeras är inom den blå cirkeln 
som illustreras i Figur 1. 

 

Figur 1. Studiens avgränsningar. 
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Figur 1 är en principiell bild av hur en leverantörskedja kan se ut, det markerade området 
representerar omfånget i denna studie. Studiens resultat är framtagen för distributions-
centraler men kan också vara tillämpbar för andra verksamheter. Varken direktleverans, 
transitleverans eller ekonomiska aspekter kopplat till leveransprecision inkluderas i denna 
studie.  

1.5 Disposition 
Rapporten är disponerad i sex stycken huvudkapitel. Första kapitlet introducerar bakgrund 
och problembeskrivning. Där presenteras också studiens syfte, frågeställningar, omfång och 
avgränsningar. I kapitel två beskrivs metod och genomförande för studiens arbetsprocess. 
Vidare beskrivs studiens ansats, design, datainsamling och dataanalys. En diskussion kring 
studiens trovärdighet avslutar kapitlet. Det teoretiska ramverket utgör rapportens tredje 
kapitel. Där presenteras de teorier som ligger till grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Kapitel fyra, empiri, ger en översiktlig beskrivning av fallföretaget i studien. I 
kapitel fem analyseras studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 
teoretiskt ramverk. Avslutningsvis i kapitel sex presenteras diskussion och slutsatser som ger 
en sammanfattning av resultat, implikationer och metoddiskussion. Kapitlet avslutas med 
förslag på vidare forskning.
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver studiens koppling mellan frågeställningar och metod, studiens arbets-
process, ansats samt design. Efter detta återfinns beskrivning av litteraturgenomgångens 
genomförande, följt av studiens datainsamling bestående av dokumentstudier och 
intervjuer. Därefter presenteras dataanalysen och diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder som användes för att besvara studiens frågeställningar. 
Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och metoder. 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningarna och metod. 

Frågeställning 1 avses besvaras med hjälp av en fallstudie på en distributionscentral där 
empiriska data samlades in genom dokumentstudier och intervjuer. Dokumentstudier 
utfördes genom att studera rutiner och standarder där faktorer som kan orsaka förseningar 
identifierades. Vid intervju med operativ support förklarades grunden för verksamhetens 
leverantörskedja och leveransprecision. Följande intervjuer genomfördes med hjälp av en 
intervjuguide i syfte att identifiera faktorer som orsakar förseningar. Intervjuguiden 
utformades från ett teoretiskt ramverk och bidrog till att data samlades in systematiskt. Dessa 
intervjuer genomfördes med planerare, funktionsledare och operatörer. Efter samman-
ställning av data kategoriserades och klassificerades faktorer i ett diagram baserat på det 
teoretiska ramverket. Det teoretiska ramverket krävs inte för att besvara frågeställningen men 
är nödvändigt för att analysera den data som samlats in. Innehållet i diagrammet var grunden 
för besvarande för frågeställning 2 som utfördes tillsammans med befattningen operativ 
support. Här användes metoden 5-varför för att närma sig grundorsaker till förseningar i 
distributionscentraler. Baserat på orsaksanalysen kategoriserades och klassificerades grund-
orsaker och förslag på hur förseningar kan förhindras togs fram ur det teoretiska ramverket 
för att besvara frågeställning 3.  

2.2 Arbetsprocessen 
Studiens genomförande har delats in i sju faser och åtta aktiviteter. Skillnaden är att ett 
tidsperspektiv inkluderas i faser medans aktiviteter visar vad som har utförts och resultatet av 
utförandet. Några faser har genomförts parallellt vilket illustreras i Tabell 1. 

Tabell 1. Studiens faser. 

Processer Januari Februari Mars April Maj 

Problemformulering 

                    Ansats 

                    Litteraturgenomgång 

                    Fallstudie 

                    Dataanalys/resultat 

                    Rapportskrivning 

                    Framläggning 

                    
Studien inleddes med problemformulering. Utifrån detta formulerades studiens syfte och 
frågeställningar. Beslut om ansats var nästa fas i arbetsprocessen. Här valdes lämpligt till-
vägagångssätt för att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna. Litteraturgenom-
gång och fallstudie var den metodansats som valdes. Studiens tredje fas var litteraturgenom-
gång. Här byggdes ett teoretiskt ramverk upp utifrån befintlig teori och en intervjuguide togs 
fram. Intervjuguiden användes i studiens fjärde fas, fallstudien. Denna bestod av dokument-
studier och intervjuer med syfte att samla in empiri. I den femte fasen, dataanalys, 
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analyserades empiriska data som samlats in under fallstudien. Studiens resultat och slutsatser 
formulerades utifrån analysen. Kontinuerligt under arbetsprocessen skedde rapportskrivning. 
I slutet av arbetsprocessen genomfördes en framläggning av studien innan den slutliga 
rapporten sammanställdes. Utförandet av de aktiviteter som inkluderats i studien och hur de 
kan kopplas samman illustreras i Figur 3. 

 

Figur 3. Arbetsprocessen. 

Problemformulering och ansats ledde till litteraturgenomgång. Den resulterade i ett teoretiskt 
ramverk som behandlar leveransprecision, distributionscentralers funktion, verksamhets-
problem och klassificering av faktorer. Fallstudien genomfördes på en distributionscentral 
genom dokumentstudier och intervjuer vilka resulterade i studiens empiriska data. Data-
analysen baserades på studiens empiriska data och tillsammans med det teoretiska ramverket 
skapades resultat, diskussioner och slutsatser. 

2.3 Ansats 
Studiens syfte är att undersöka hur distributionscentraler kan förhindra förseningar för att 
uppnå högre leveransprecision. Att förstå varför förseningar uppstår krävs om de ska kunna 
förhindras. Utgångspunkten i litteraturgenomgången var teorier och forskning inom leverans-
precision, distributionscentralers funktion och verksamhetsproblem. Litteraturgenomgången 
utgör grunden till det teoretiska ramverket och intervjuguiden. Genom att använda det 
teoretiska ramverket i analysen kunde faktorer kategoriseras och klassificeras. Vidare gavs 
förslag på hur faktorer som orsakar förseningar kan förhindras och därmed öka 
leveransprecision baserat på tidigare teorier. Genom att samla in data från flera perspektiv 
ökade förståelsen om förseningars uppkomst. Vidare eftersträvades fördelarna med 
metodtriangulering genom att både genomföra dokumentstudier och intervjuer vilket ökar 
studiens validitet (Patton, 2002; Yin, 2007). I huvudsak är studien av kvalitativ karaktär där 
empiriska data erhölls från intervjuer. Intervjuer ger flera perspektiv på problemet och är en 
metodansats som förordas vid insamling av kvalitativa data (Patel & Davidson, 2011). Empiri 
från intervjuer jämfördes i syfte att uppnå datatriangulering. 

Besvarande av frågeställning 1 visar vilka de identifierade faktorerna som orsakar förseningar 
och hur de kan kategoriseras och klassificeras.  Frågeställning 2 besvaras genom att 
undersöka faktorernas grundorsak vilket identifierades i samarbete med fallföretaget genom 
metoden 5-varför. Metoden används för att identifiera grundorsaken till en händelse. 
Anledningen är att fallföretaget har större kunskap om faktorers beroenden. Frågeställning 3 
besvaras, likt frågeställning 1, genom att kategorisera och klassificera faktorernas 
grundorsaker. Vidare jämfördes grundorsakerna med det teoretiska ramverket för att kunna 
ta fram förslag i syfte att förhindra förseningar och därmed öka distributionscentralers 
leveransprecision. 

2.4 Design 
Denna studie har genomförts i form av en fallstudie. Fallstudier ger möjlighet till djupgående 
studier och analys av ett problem (Bell, et al., 2016). Fallstudien bidrar till att förstå och 
upptäcka faktorer som orsakar förseningar i distributionscentraler. Genom att ta fram förslag 
på hur förseningar kan förhindras gavs möjlighet att uppnå studiens syfte. Ledningen på 
fallföretaget och återförsäljare upplever problem med förseningar och problem med att 
förhindra dessa. Detta gör fallföretaget relevant för studiens syfte. Analysenheten för studien 
är hur distributionscentraler kan förhindra faktorer som orsakar förseningar för att uppnå 
högre leveransprecision. Slutsatserna av studien presenterar förslag på hur förseningar skulle 
kunna förhindras och på så vis öka leveransprecision.  

2.5 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången skapade övergripande förståelse för ämnesområdena leverans-
precision, distributionscentralers funktion, verksamhetsproblem och klassificering av 
faktorer; detta resulterade i det teoretiska ramverket. I avsikt att utveckla ramverket har 
vetenskapliga artiklar från databaserna Primo, Scopus och ScienceDirect använts. Engelska 
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sökord användes för att lokalisera huvuddelen av de vetenskapliga artiklarna inom nämnda 
ämnen. Genom att kombinera sökord och använda filter preciserades sökningarna. Sökorden 
presenteras i Tabell 2, använda filter var vetenskapliga artiklar och engelska, vidare användes 
”peer reviewed” som krav. Peer reviewed betyder att oberoende experter inom ämnesområdet 
granskar artiklarna innan de publiceras (Rogers & Constantine, 2016). 

Tabell 2. Använda sökord i litteraturunderökningen. 

Sökord med filtrering 
Träffar 
(st) 

Lästa abstract 
(st) 

Valda 
(st) 

"On time delivery" AND "On-time delivery" 25 15 6 

"On time delivery" AND "distribution center*" 7 3 2 

"On time delivery" AND "Performance 
measurement" 

71 12 9 

”Distribution center” 884 10 7 

("Standardized process" OR "Standardized 
process") AND production AND purpose 

19 7 3 

Motivation AND "production process" 767 7 2 

En del litteratur har hämtats från referenser från lästa artiklar, även kallat ”growing pearls”. 
Majoriteten av böckerna det refereras till i studien har hämtats genom growing pearls. Främst 
används böcker för svenska definitioner men också som innehåll i det teoretiska ramverket. 

2.6 Datainsamling 
Datainsamling gjordes genom en fallstudie som bestod av dokumentstudier och intervjuer 
vilka resulterade i empiriska data. Flera intervjuer ger olika perspektiv och föredras vid 
insamling av kvalitativa data (Patel & Davidson, 2011). Datatriangulering av intervjuer 
genomfördes vilket leder till högre validitet (Patton, 2002; Yin, 2007). 

2.6.1 Dokumentstudier 
Dokument studerades för att samla in empiri vilket senare kunde jämföras med intervjuer; 
detta närmar sig det som Patton (2002) beskriver som metodtriangulering. Dokumenten som 
studerats innehåller historik om distributionscentralens leveransprecision. Andra dokument 
behandlar problempall, vilka är pall som inte levererats. Ytterligare dokument som studerades 
var standarder; vissa av dessa innehåller exempel på faktorer som kan skapa förseningar. 
Dokumenten studerades hos fallföretaget under två tillfällen. Det första tillfället inkluderade 
en introduktion till leveransprecision. Vid det andra tillfället studerades problempall och 
standarder. Detaljer kring dokumentstudierna presenteras i Tabell 3. På grund av sekretess 
studerades dokumenteten hos fallföretaget och redovisas inte i sin helhet i denna studie. 

Tabell 3. Dokumentstudier. 

Datum Ämne Syfte (vad) Tid (min)  

2017-03-20 Leveransprecision  Nuvarande leveransprecision  240 

2017-03-27 Problempall Status i system 120 

2017-03-27 Standarder Dokumenterade standarder 120 

2.6.2 Intervjuer 
Studiens huvudsakliga datainsamlingsmetod var intervjuer. Dessa genomfördes på fall-
företaget där en semi-strukturerad intervjuguide användes med öppna frågor för identifiering 
av faktorer som kan orsaka förseningar, denna presenteras i bilaga 1. Intervjuguiden är 
generell för intervjuade befattningar och användes vid samtliga intervjuer med syfte att 
identifiera faktorer. Metoden valdes eftersom det gav respondenterna möjlighet att formulera 
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egna svar och fritt delge åsikter (Patel & Davidson, 2011; Yin, 2007). Intervjuguiden togs fram 
med utgångspunkt från det teoretiska ramverket.  Intervjuerna var av samtalskaraktär, 
spontana följdfrågor ställdes och intervjuguiden användes för att säkerställa att all nödvändig 
information erhölls. Intervjuguiden kan därmed inte anses heltäckande för all empiri. 
Respondenterna delgavs information om intervjufrågornas ämne före intervjutillfället. 
Intervjuguiden skickades inte till respondenterna i förväg för att inga interaktioner med andra 
anställda eller överordnade skulle göras kring ämnet och svaren därmed färgas av 
diskussioner före intervjuerna. Intervjuguidens utformning syftar till att identifiera 
förseningar, därför användes den inte vid intervjuer med operativ support. I dessa intervjuer 
förklarades leverantörskedjan och hur leveransprecision används, frågor ställdes utifrån det 
teoretiska ramverket. Detsamma gällde för intervju med syfte att undersöka förseningars 
grundorsak men där fokus låg på att få en förklaring till varför förseningar uppstår. Denna 
intervju utfördes som ett samtal. 

Kunskap och förståelse utifrån olika perspektiv söktes; därför valdes respondenter med olika 
befattningar. Planerare, funktionsledare och operatörer besitter tillräcklig kunskap om 
materialhantering och kan därför identifiera förseningar. Flera personer på varje befattning 
intervjuades, förutom operativ support eftersom endast en person har den befattningen. De 
utförda intervjuerna presenteras övergripande i Tabell 4. 

Tabell 4. Utförda intervjuer. 

Datum Syfte (vad) Respondents befattning Tid (min) 

2017-03-20  Leverantörskedja Operativ support  60 

2017-03-29 Leveransprecision Operativ support 40 

2017-03-29 Identifiera faktorer Planerare 40 

2017-03-29 Identifiera faktorer Planerare 40 

2017-03-30 Identifiera faktorer Funktionsledare 70 

2017-03-30 Identifiera faktorer Funktionsledare 40 

2017-03-30 Identifiera faktorer Operatörer 50 

2017-03-30 Identifiera faktorer Operatörer 40 

2017-04-21 Orsaksanalys Operativ support 70 

Båda författarna deltog under samtliga intervjuer, där den ena författaren förde intervjun 
framåt med hjälp av intervjuguiden, men båda hade möjlighet att ställa följdfrågor. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades efter de genomförts. 

2.7 Dataanalys 
Dataanalys ingår i studiens arbetsprocess och innehåller jämförelse mellan teori och empiri. 
Dataanalysen inkluderades av att identifiera faktorer som orsakar förseningar, kategorisera 
och klassificera dem utefter teoretiska ramverket, för att sedan jämföra med teorier om 
förseningarna kan förhindras. Detta beskrivs i Figur 4. 

 

Figur 4. Dataanalysens process. 

Frågeställning 1 besvarades med hjälp av ett Ishikawadiagram, vidare kallat fiskbensdiagram, 
för att visa strukturer (Oxford University Press, 2009). Ryggraden av fiskbensdiagrammet är 
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frågan som undersöks. Baserat på teori kategoriseras och klassificeras faktorer i varje fiskben 
som Figur 5 visar, där faktorerna är det som besvarar frågeställningen.  

 

Figur 5. Exempel på fiskbensdiagram. 

I frågeställning 2 söktes grundorsaken till ett fåtal faktorer som orsakar förseningar och 
metoden för detta beskrevs i 0 Problemformulering och ansats ledde till litteraturgenomgång. 
Den resulterade i ett teoretiskt ramverk som behandlar leveransprecision, 
distributionscentralers funktion, verksamhetsproblem och klassificering av faktorer. 
Fallstudien genomfördes på en distributionscentral genom dokumentstudier och intervjuer 
vilka resulterade i studiens empiriska data. Dataanalysen baserades på studiens empiriska 
data och tillsammans med det teoretiska ramverket skapades resultat, diskussioner och 
slutsatser. 

Ansats. Faktorernas beroenden analyserades och modellerades. Exempel på hur detta 
sammanställdes visualiseras i Figur 6.  

 

Figur 6. Exempel på modellering av försening och grundorsak. 

Figuren skapar överblick och möjliggör visualisering av likheter och skillnader mellan 
faktorers beroenden och grundorsaker. Faktorers orsaker kan vara flertalet men samtliga 
närmar sig en grundorsak. Inramningen längst ner i figuren belyser närmandet av grund-
orsaker. Vidare i analysen av frågeställning 2 kategoriserades och klassificerades grund-
orsaker likt frågeställning 1, för att sedan jämföras med det teoretiska ramverket.  När 
faktorerna hade identifierats och grundorsaken var känd kunde frågeställning 3 analyseras 
med hjälp av det teoretiska ramverket. Detta gjordes genom att ta fram förslag hur 
verksamheter kan förhindra förseningar och med det öka leveransprecision. 

2.8 Etik 
Dokument har endast studerats på fallföretaget vilket säkerställer att ingen olovlig spridning 
sker. Respondenter av intervjuer godkände inspelning som möjliggjorde dokumentation. 
Anonymitet råder för respondenten eftersom inga namn benämns och inspelningar endast 
används av författarna. Av sekretesskäl redovisas inte dokument eller inspelningar i sin 
helhet. Detta arbetssätt möjliggör ökad etisk hållbarhet av studien. 

Studien har genomförts på ett fallföretag där ena författaren, som vidare benämns författare 
A, arbetar deltid. Den kritik som kan anföras mot att arbeta och samtidigt genomföra studier 
på samma arbetsplats är att studien kan bli tendentiös. Men eftersom att medförfattaren, 
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författare B, är opartisk mot fallföretaget möjliggörs att studien skulle kunna förbli opartisk. 
En fördel med att författare A arbetar på fallföretaget är att förförståelse för verksamheten 
finns. Ytterligare kritik kan vara att författare A skulle kunna ha förutbestämda tankar om 
fallföretaget och dess problem. Genom att författare B saknar förförståelse möjliggörs dock en 
objektiv syn på fallföretaget och dess problem, trots att det finns en risk att författare B färgas 
av författare A:s åsikter. Utifrån kännedomen om verksamheten kunde ämnesområdet 
specificeras och tack vare det möjliggjordes att konkreta frågor kunde ställas vid intervjuer. 
Kontinuerliga reflektioner över studiens trovärdighet med vikt på datainsamlingens genom-
förande gjordes. Reflektionerna resulterade i att författare B ställde frågorna från intervju-
guiden. Detta gjordes för att respondenternas svar skulle kunna anpassas efter författare B:s 
förförståelse. Med dessa argument menar författarna att viktiga insikter, djup förståelse samt 
hög trovärdighet möjliggjorts för studien.  

2.9 Trovärdighet 
Kontinuerligt har utomstående parter granskat studien, gett feedback och kontrollerat att 
avsedd mätning utförts, vilket stärker validiteten (Yin, 2007). Validitet och reliabilitet är 
oberoende av varandra men för att uppnå en hög validitet krävs en hög reliabilitet (Patel & 
Davidson, 2011). Genom att noga beskriva och dokumentera metodens utförande har studiens 
reliabilitet stärkts (Yin, 2007). Om det är möjligt att upprepa en studie är reliabiliteten god 
(Yin, 2007). Eftersom intervjuguide har använts kan studiens intervjuer anses närma sig ett 
sådant kriterie. Alla intervjuer genomfördes på respondentens arbetsplats vilket kan anses 
fördelaktigt då respondenterna ges större möjlighet till att vara bekväma i miljön, vilket i sin 
tur möjliggör friare och mer nyanserade svar (Patel & Davidson, 2011). Transkribering av 
intervjuerna gjordes med hjälp av inspelning. Metoden kan enligt Patel & Davidson (2011) öka 
reliabiliteten eftersom det möjliggör granskning av vad som beskrivts flertalet gånger i 
efterhand. Metoderna som beskrivs bestämdes före datainsamling och dataanalys genom-
fördes. Genom att bestämma detta före utförandet, ges möjlighet till både högre validitet och 
reliabilitet (Persson, 2006).  

Validiteten har kan anses ha styrkts av kontinuerlig dokumentering av studiens arbets-
processer och återkoppling till syfte och frågeställningar, vilka utgör studiens grund. Att 
inkludera detta i arbetsprocessen stärker den totala validiteten (Yin, 2007; Patel & Davidson, 
2011). Genom att planera analysens genomförande, tillämpa datatriangulering av intervjuer 
och sträva efter fördelarna med metodtriangulering ökar den interna validiteten (Yin, 2007). 
Flera distributionscentraler har problem med leveransprecision vilket gör att studien kan 
appliceras på fler verksamheter, vilket styrker den externa validiteten (Yin, 2007; Patel & 
Davidson, 2011). 
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3 Teoretiskt ramverk  
I kapitlet beskrivs koppling mellan frågeställningar och teori samt det teoretiska ramverket. 
Varje teori presenteras tillsammans med förslag på hur verksamheter kan förhindra 
förseningar.  

3.1 Koppling mellan frågeställning och teori  
Kopplingen mellan frågeställningar och teori presenteras i Figur 7. Teoretiska ramverket gav 
nödvändig grundförståelse för leveransprecision, distributionscentralers funktion, verksam-
hetsproblem och klassificering av faktorer. Ramverket användes till att ta fram intervjuguide 
och jämföras med empiri. Samtliga områden i ramverket användes vid analys av fråge-
ställningar. 

 

Figur 7. Koppling mellan frågeställning och teori. 

För att besvara frågeställning 1 användes teorier om leveransprecision för att förstå 
kopplingen mellan faktorer som orsakar föreningar och leveransprecision. Teorier som 
behandlar distributionscentralers funktion och verksamhetsproblem användes för att kunna 
kategorisera och klassificera faktorerna som identifierats. Frågeställning 2 analyserades 
genom att använda teorier om distributionscentralers funktion och verksamhetsproblem och 
kopplas till hur det påverkar leveransprecision. Vidare användes samma teorier för 
kategorisering och klassificering av grundorsaker. Frågeställning 3 analyserades genom att ta 
fram förslag ur det teoretiska ramverket på hur distributionscentraler kan förhindra 
förseningar för att uppnå högre leveransprecision. 

3.2 Leveransprecision  
Leveransprecision ingår i begreppet leveransservice som även inkluderar leveranssäkerhet, 
lagertillgänglighet, leveransflexibilitet, leveranstid och maximal volym per tidsenhet 
(Mattsson, 1997). Med leveransprecision avses i vilken utsträckning som leveranser sker på 
utlovad leveranstidpunkt i förhållande till totalt antal leveranser (Mattsson, 2004; Jonsson & 
Mattsson, 2011). Bjørnland, et. al., (2003) betonar också vikten med leveransprecision och 
förklarar att de finns en tendens att kunder betraktar leveransprecision som viktigare än 
leveranstid. Detta möjliggör för återförsäljare att planera sin verksamhet och minska slöseri. 
Om en verksamhet vill applicera strategier med hög leveransprecision, finns flera metoder att 
använda. Nedan följer ett par exempel. 

3.2.1 Utveckling av prestationsmått 
Arbetssättet går ut på att standardisera utvecklingsprocessen av prestationsmått (Cabrera, et 
al., 2013; Juran & Godfrey, 1998). Efter att ha definierat prestationsmåttet ska en nuläges-
analys göras som identifierar påverkande faktorer. I en flödeskartläggning kan slöserier 
identifieras och därmed påvisa möjliga förbättringsområden. När dessa är identifierade bör en 
strategi tas fram för att förbättra processerna i form av en aktionsplan. Möjliga scenarion av 
förändringens resultat inkluderas i aktionsplanen. Detta möjliggör förutseende av problem 
som kan uppstå i utvecklingsprocessen. Till sist ska förbättringsarbetet utföras samtidigt som 
det övervakas och modifieras vid behov (Cabrera, et al., 2013). Detta arbetssätt kan liknas det 
som Deming (1986) presenterade, Plan-Do-Check-Act.  

3.2.2 Integrerade system 
Enligt Samaranayake & Toncich (2007) krävs integrerade system för planering, kontroll och 
utförande av processer i både värdeflödeskedjor och internt i verksamheter för att kunna 
uppnå leveransprecision. Vidare beskrivs att integrering ska baseras på realtidsdata för att 
fungera optimalt. Genom att integrerade system ges verksamheter möjlighet att uppnå 
leveransprecision i situationer där förseningar på grund av kapacitet eller planering uppstår 
(Samaranayake & Toncich, 2007). Detta bekräftas av Karim, et al., (2010) med påståendet att 
det krävs interaktioner och därmed integrerade system för att kunna uppnå leveransprecision. 
Karim, et al., (2010) påstår att leveransprecision kan uppnås med hjälp av precisa prognoser 
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av leveranstider, systematiska arbetssätt, underlätta kommunikation, fokusera på processer 
istället för hela verksamheter, koordinera med leverantörer och inkludera operatörer. 

3.2.3 Leveranstidsfönster 
Corbett (1992) påpekar att användandet av leveranstidsfönster kan öka leveransprecision. 
Leveranstidsfönster definieras som spannet mellan tidigast och senast möjliga leverans. Detta 
menar Corbett (1992) ska inkluderas i orderspecifikationer från kund i syfte att leverantörer 
ska kunna planera sin verksamhet. För att säkerställa leverans inom leveranstidsfönstret till 
återförsäljare påpekar Corbett (1992) att verksamheter ska definiera den sista tidpunkten som 
produkter ska lämna distributionscentralen. Detta möjliggörs genom att skapa ett liknande 
tidsfönster som leveranstidsfönster, fast för lastning. I distributionscentraler är det inte 
möjligt att lasta produkter innan enheten som det ska lastas i är tillgänglig, detta ses som 
tidigast möjliga lastning. Den planerade avgången bestäms som senast godtagbar försändelse-
tid. Om lastning sker inom detta tidsspann behålls leveransprecisionen eftersom enheten 
kommer levereras i leveranstidsfönstret till återförsäljaren om inget oförutsett sker vid 
transport och försändelsetiden är rätt planerad (Corbett, 1992). 

3.2.4 Säkerhetslagervolymer  
Maia & Qassim (1999) påstår att rätt valda säkerhetslagervolymer krävs för att uppnå hög 
leveransprecision. Detta kan minska antalet förseningar som uppstår vid produktbrist. Höga 
säkerhetslagervolymer leder till hög kapitalbindning men minskar kostnaden för förseningar 
på grund av produktbrist (Maia & Qassim, 1999). Fördelaktigt är om verksamheter kan öka 
sin leveransprecision utan höjda säkerhetslagernivåer (Karim, et al., 2010). 

3.3 Distributionscentralers funktion  
Värdeflödeskedjor har logistisk betydelse eftersom de inkluderar alla aktiviteter som utgör 
processen från order till leverans (Forslund, et al., 2009). Mattsson (2004) menar att order 
till leveransprocessen inkluderas av kundorderhantering, inleverans från leverantör, 
hantering av produkter internt, transport men även mottagning av produkter hos åter-
försäljare. Distributionscentralers funktion är att hantera kundorder, hantera inleveranser 
från leverantör och produkter internt. Dessa tre aktiviteter gör att distributionscentraler kan 
definieras till det Mattson (2004) beskriver som en ”Logistics service provider”, dock 
exkluderad från transport. Om distributionscentraler agerar efter att en order är mottagen 
visar det att distributionscentraler är aktiv i en make-to-order miljö (Gunasekaran, et al., 
2001). Genom konsolidering av inleveranser och lagerförda produkter kan distributions-
centraler agera som en transitcentral där artiklarna delas upp direkt från inleverans till 
lastning (Buijs, et al., 2014) 

Distributionscentraler utför ett visst antal processer i sin verksamhet (Rouwenhorst, et al., 
2000). Dessa delas in i grupperna organisation, processer och resurser. Rouwenhorst, et.al 
(2000) menar vidare att organisationen inkluderas av planering och kontrollsystem. 
Processer behandlar alla aktiviteter som utförs i samband med hantering av produkter. 
Resurser inkluderas av alla medel som krävs för att utföra aktiviteter, exempel är personal och 
utrustning. 

3.3.1 Organisation 
Distributionscentralers organisation innefattas av verktyg för att planera, kontrollera och 
styra verksamheten (Rouwenhorst, et al., 2000). Planering av taktiska processer krävs innan 
användning av distributionscentraler startar (Rouwenhorst, et al., 2000). Rouwenhorst, et.al., 
(2000) beskriver organisationers delar, vilka presenteras nedan.  

• Produktflödet – detta designas och definieras i planeringensfasen innan 
distributionscentraler konstrueras. Beroende på den kapacitet som krävs väljs layout 
och storlek, tillsammans skapar de verksamhetens förutsättningar. Layouter väljs 
efter hur påfyllnad från leverantörer kommer att utföras, hur lagerföring är planerad 
att utföras samt hur lastning ska utföras. Exempel på layouter kan vara att använda 
zoner (Holzapfel, et al., 2016). Zoner delar in distributionscentraler i områden där en 
process utförs, exempelvis inleverans, lagerföring, konsolidering eller utlastning. 
Kombination av zoner förekommer (Holzapfel, et al., 2016).  

• Mottagning av produkter – här sker flera aktiviteter och beslut måste tas om vilka 
resurser som ska användas för att utföra verksamheters processer. Data- eller 
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materialhanteringssystem används ofta för att bestämma vilka resurser som är 
aktuella för arbetsuppgifterna. 

• Lagerföring – även här används data- och materialhanteringssystem som stöd till 
processer. Produkter placeras med hjälp av system på bestämda platser. Om inte 
systemen används är lagerföringen av slumpmässig typ, då är produkternas placering 
valda av operatören.  

• Orderplock – här fördelas order som ska plockas beroende på tillgänglighet och 
begränsningar av resurser. Begränsningarna kan vara att resurser antingen används i 
en eller över flera zoner (Holzapfel, et al., 2016). System informerar om operatörer 
ska plocka en eller flera produkter samtidigt. Vid kombinerade plock, packas 
produkter antingen sekventiellt eller simultant. Om packning sker sekventiellt ökar 
vikten av en tidseffektiv rutt (Holzapfel, et al., 2016). 

• Försändelser – planeringsresurser definierar vilka produkter som ska till respektive 
lastningsyta och leder rätt transport till rätt lastport.  

• Operatörer – övergripande resurssystem fördelar arbetsuppgifter till operatörer. När 
operatörer använder data- och materialhanteringssystemen och markerar uppgifter 
som klara så uppdateras arbetsuppgifterna och nya arbetsuppgifter kan fördelas. 

3.3.2 Processer 
Rouwenhorst, et.al (2000) delar in processer i undergrupper vilka även används av Holzapfel, 
et.al (2016), dessa undergrupper är: 

• Mottagning av produkter – den första underprocessen när produkter anländer från 
leverantör. I underprocessen kan aktiviteter som kvalitetskontroll och ompackning 
utföras innan produkten är redo för nästa underprocess (Rouwenhorst, et al., 2000). 

• Lagerföring – utförs genom att placera produkter på en lagerföringsplats i väntan på 
order. Platsen väljs efter hur vanligt förekommande order av produkten är 
(Rouwenhorst, et al., 2000; Holzapfel, et al., 2016). 

• Orderplock – inkluderar aktiviteter som utförs för att hämta lagerförda produkter. 
Detta kan göras manuellt, delvis automatiserat (Rouwenhorst, et al., 2000), eller hel-
automatiserat (Kim, et al., 2003). Orderplock sker genom att produkter flyttas till en 
yta där de konsolideras med andra produkter för att sammanställa fullständig order 
(Rouwenhorst, et al., 2000). Orderplock utgör 50% av aktiviteterna i en 
distributionscentral vilket gör den viktig att förbättra kontinuerligt (Kim, et al., 
2003). 

• Försändelser – behandlar hantering av fullständiga order. Denna underprocess kan 
inkluderas av kontroll av produkter eller lastning, oavsett transportmedel 
(Rouwenhorst, et al., 2000). 

3.3.3 Resurser 
Distributionscentraler behöver olika medel för att utföra processer. Dessa kallas resurser 
(Rouwenhorst, et al., 2000). Rouwenhorst, et. al., (2000) utvecklar Frazelles (1992) 
definitioner och menar att resurser inkluderar: 

• Förvarningssystem – kan vara helautomatiserade kranar i kombination med tran-
sportband, eller bara bestå av enkla hyllor där produkter lagerförs. Kranar arbetar 
genom att placera och hämta produkter från ställage maskinellt, styrt av ett data-
system (Rouwenhorst, et al., 2000). Det är vanligt att flera olika förvarningssystem 
används i samma distributionscentral (Frazelle, 1992; Rouwenhorst, et al., 2000). 

• Förvaringsenheter – används för att förvara produkter, exempelvis pallar, kartonger 
eller andra förvaringslådor (Rouwenhorst, et al., 2000). 

• Orderplockverktyg – inkluderar alla verktyg som används när en order plockas. Dessa 
kan vara allt från helautomatiserade kranar till handplockning (Rouwenhorst, et al., 
2000).  

• Hjälpmedel för orderplock – olika hjälpverktyg som underlättar orderplock-
aktiviteter, exempelvis scanners (Frazelle, 1992).  

• Datasystem – kontrollerar och styr aktiviteter som utförs (Rouwenhorst, et al., 2000).  

• Materialhanteringssystem – är ofta separerat från datasystemet men interagerar med 
detsamma. Innehåller hjälpmedel för att konsolidera, lagerföra eller lasta produkter 
(Lau & Dwight, 2011; Rouwenhorst, et al., 2000).  
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• Operatörer – en av de viktigaste resurserna i en verksamhet (Rouwenhorst, et al., 
2000). Tillgänglighet av personal för att använda resterade resurser och utföra 
processer är avgörande för en distributionscentrals funktion (Rouwenhorst, et al., 
2000; Frazelle, 1992). 

3.4 Verksamhetsproblem  
Generella problem som verksamheter har kan vara motivation, standarder och variation 
(Singles, et al., 2001; Petersson, et al., 2015; Sörqvist, 2004). Dessa presenteras nedan 
tillsammans med hur de kan hanteras. 

3.4.1 Motivation  
Trivsel och motivation grundas ofta på förtroende för verksamhetsledningar (Singles, et al., 
2001). När en individ är motiverad ökar dess vilja och förmåga att prestera (Singles, et al., 
2001). Låg motivation bör hanteras för att öka social hållbarhet och möjliggöra stabilare 
processer (Münstermann, et al., 2010). Verksamhetsledare kan hantera låg motivation 
genom att uppmuntra och berömma individer och arbetsgrupper vid positiva resultat 
(Singles, et al., 2001). Ett annat sätt för att höja motivation är att låta personal delta i 
operativa beslut och framföra åsikter (Karim, et al., 2010). All personal bör dessutom ta del av 
relevant information (Singles, et al., 2001).  

3.4.2 Standarder  
Standarder ska säkerställa att önskat arbete utförs på bästa kända sätt (Münstermann, et al., 
2010; Petersson, et al., 2015). Om liknande standarder används genomgående i verksamheter 
är det lättare att förutse resultat, vilket skapar kontroll och leder till utvecklingsmöjligheter 
(Münstermann, et al., 2010). Vid användande av standarder minskar antalet 
individberoende förseningar vilket skapar jämnare kapacitet och kvalitet (Petersson, et al., 
2015). Så kallade processtandarder skapas för att ett specifikt arbetssätt ska användas i en 
process (Münstermann, et al., 2010). Processtandarder bör vara kortfattade, intuitiva, 
innehålla utförande och beskriva processers tidsåtgång (Münstermann, et al., 2010). Genom 
användandet av standarder kan verksamheters behov av utbildning identifieras och brister 
synliggöras (Münstermann, et al., 2010). Münstermann, et al., (2010) förklarar vidare att 
standarder vidare används till att synliggöra om regler och ramverk följs, främst för att skapa 
trygga och säkra arbetsmiljöer. 

Att verksamheters ledning tillsätter ansvariga för standarder kan säkerställa uppdatering av 
standarder (Razak, et al., 2009). För att ge rätt förutsättningar till anställda att utföra 
processer korrekt ska ansvariga se till att rätt dokument är tillgängligt för användaren (Razak, 
et al., 2009; Münstermann, et al., 2010). Standarders format bör i sin tur också vara 
standardiserade och anpassas efter användare (Razak, et al., 2009; Aggelogiannopoulos, et 
al., 2007). Genom att utbilda och förklara standarders syfte kan verksamheter skapa 
helhetssyn för anställda (Aggelogiannopoulos, et al., 2007). Att förklara konsekvenser av 
bristande användning av standarder kan leda till att önskat resultat uppnås om det resulterar i 
att anställda använder standarder på korrekt sätt (Razak, et al., 2009).  

3.4.3 Variation 
Variation uppstår när slumpmässiga och systematiska händelser påverkar en verksamhet 
(Sörqvist, 2004). Slumpmässiga variationer påverkar resultat på ett oförutsett vis vilket gör 
dem svåra att förhindra och kan förhindras med olika typer av buffertar (Sörqvist, 2004). 
Systematiska variationer har en tydlig orsak och är därmed möjliga att förhindra (Sörqvist, 
2004). Trend i efterfrågan är en systematisk variation, och påstås vara en av de vanligaste 
variationerna (Sörqvist, 2004; Hax & Candea, 1984). Variation i efterfrågan kan enligt Wikner 
(2006) ha en påverkan på verksamheter och förklaras kunna reduceras med hjälp av 
prognostisering. Att använda prognostisering leder till påvisande av variationer i efterfrågan 
vilket senare kan användas till att skapa stabilare processer (Wikner, 2006).  

3.5 Klassificering av faktorer 
Det finns karakteristiska drag av faktorer orsaker till förseningar. Oavsett orsak kan faktorer 
delas in i individ- eller systemberoende (Juran & Godfrey, 1998; Sandholm, 1999; Deming, 
1986). 
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3.5.1 Individberoende  
Kategorisering av individberoende faktorer har presenterats tidigare (Sandholm, 1999; Juran 
& Godfrey, 1998). Sandholm (1999) menar att det finns tre kriterier som ska uppfyllas för att 
ett faktorer ska vara individberoende, kriterierna är att: 

• Individen ska ha förståelse för, och förmåga att, utföra arbetsuppgifter genom att 
tillräcklig information finns tillgänglig.  

• Individen ska ha förståelse för resultat av arbetsuppgifter. Detta betyder att så fort 
uppgiften är färdigställd ska individen veta om resultatet av arbetsuppgiften är 
tillräckligt eller inte för att vara godkänt enligt verksamhetens krav. 

• Individen ska ha en enskild påverkan på resultatet av dess handlingar i processen. 

Dessa tre kriterier kräver att den tillgängliga informationen är tillräcklig för att individen ska 
kunna göra en bedömning om arbetets resultat direkt vid färdigställandet av processen. För 
att uppfylla det första kriteriet krävs kontinuerlig kontroll från överordnad och att individen 
vet vad som förväntas. Det andra kriteriet förutsätter att tillräcklig information finns 
tillgänglig vid arbetsuppgiftens start för att kunna göra en bedömning. Det tredje kriteriet 
visar på att individen har en egen påverkan på utfallet av processen, vilket leder till att faktorn 
endast kan vara individberoende om alla verktyg som individen använder är av tillräcklig 
kvalitet (Sandholm, 1999). Juran & Godfrey (1998) menar att individberoende faktorer beror 
på fyra typer av fel, presenterat nedan: 

• Medvetna fel – uppkommer när en individ aktivt väljer att utföra arbetet på ett 
felaktigt sätt (Juran & Godfrey, 1998). Individen tror sig använda ett bättre arbetssätt 
eller har bristande motivation. Dessa förseningar kan motverkas genom att utbilda 
individen i processens syfte, öka motivationen och förbättra kommunikation 
(Sandholm, 1999; Juran & Godfrey, 1998).  

• Metodfel – uppstår vid brist på kunskap och erfarenhet av arbetsuppgifter. Om olika 
handledare har lärt upp en individ, kan olika direktiv ha förmedlats. Detta kan detta 
motverkas genom att standardisera bästa möjliga arbetssätt (Sandholm, 1999; Juran 
& Godfrey, 1998). 

• Ofrivilliga fel – består av fel som individen inte kan rå för (Juran & Godfrey, 1998). 
Dessa är slumpmässiga vilket gör dem svåra att förhindra. Bra konstruerade 
standarder kan förhindra felet (Münstermann, et al., 2010). Om arbetsmetoderna är 
standardiserade och inte beroende av yttre faktorer kommer resultatet stabiliseras 
och antalet ofrivilliga fel färre (Petersson, et al., 2015). 

• Kommunikationsfel – kan vara det vanligaste felet i en verksamhet eftersom infor-
mation oftast innehåller tolkningsmöjligheter (Juran & Godfrey, 1998). Kommu-
nikationsfel uppstår när information misstolkas, är olämpligt formulerad, bristfällig 
eller uteblir (Juran & Godfrey, 1998). Antalet kommunikationsfel kan minskas genom 
att standardisera informationsflödet och identifiera informationsbehovet. Detta görs 
genom att förtydliga, ömsesidigt utbyta samt bekräfta information (Petersson, et al., 
2015; Münstermann, et al., 2010).  

3.5.2 Systemberoende  
Om inte de tre kriterierna Sandholm (1999) presenterat om individberoende faktorer är 
uppfyllda samtidigt är faktorn av systemberoende karaktär. Systemberoende faktorer uppstår 
på grund av att verksamheters arbetssätt eller dess utrustning är bristfällig. Juran & Godfrey 
(1998) och Deming (1986) påstår att 80–90% av alla faktorer i verksamheter är system-
beroende. Systemberoende faktorer som orsakar förseningar kan förhindras genom verksam-
hetsutveckling av organisation, processer och resurser (Cabrera, et al., 2013; Deming, 1986; 
Rouwenhorst, et al., 2000; Frazelle, 1992; Petersson, et al., 2015). Detta görs genom att skapa 
standarder som är anpassade efter verksamhetens arbetssätt (Münstermann, et al., 2010). 
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4 Empiri 
Kapitlet beskriver översiktligt fallföretagets distributionscentral och det fysiska flödet. 
Vidare presenteras förseningar som uppstår i distributionscentralen tillsammans med dess 
orsak och hur det påverkar leveransprecision. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallföretagets distributionscentral är placerad i södra Sverige. Härifrån transporteras 
produkter till återförsäljare i hela Norden. Förhållandet mellan beställda order och levererade 
order påstås vara leveransprecision. Leveransprecision påstås vara förhållandet mellan 
produkter levererade i tid till återförsäljare i relation till antalet beställda produkter. 
Byggnadens portar är placerade utmed ena långsidan, portarna längst ut i ändarna används 
för lossning medan portarna i mitten används för lastning. Lossning innebär att produkter tas 
emot i distributionscentralen och lastning betyder att produkter lastas i enheter för vidare 
transport till återförsäljare. Enheter kan antingen vara en container eller ett släp som 
transporteras med tåg eller lastbil. Enheter är antingen chaufförsbundna eller lös enhet. 
Chaufförsbunden enhet innebär att en lastbil ska lastas. Chauffören har själv backat in bilen i 
planerad port och väntar medan lastningen utförs. Lös enhet ger större flexibilitet för 
planerare och innebär att enheten senare kopplas på ett tåg eller lastbil. Lösa enheter har en 
sista planerad tid för att skickas från distributionscentralen och måste vara färdiglastad före 
den tiden. Om det finns plats kvar i en enhet när allt som stod på ytan är lastat kan operatören 
skicka med fler produkter. Varje leverans är unik och transporteras endast till en 
återförsäljare. Flödet beskrivs vidare i 4.1.1 Distributionscentralens fysiska flöde och 
visualiseras i Figur 8. 

Driften, det vill säga operatörer och funktionsledare arbetar i två skift. Ett skift under dagtid 
och ett under kvällstid, ingen aktivitet sker nattetid. På helger arbetar ett längre skift. 
Operatörers uppgift är att sköta materialhantering, det vill säga lossning, lagring och lastning. 
Funktionsledares arbetsuppgifter består mestadels av att delegera arbetsuppgifter. 
Avdelningen som planerar det operativa arbetet kallas för flow. Under dagskiftet arbetar sex 
personer med att planera in- och utflödet samt ge kontinuerlig support till driften. Flow 
ansvarar för stora delar av planeringen, bland annat arbetsuppgifterna grovplanering, 
finplanering och utstol. Huvuduppgiften vid grovplanering är att sammanställa order från 
återförsäljarna och skapa lastningar för nästkommande dag i ett datasystem. Order från åter-
försäljare sker automatiskt och baseras på flera variabler, framför allt på försäljning och vad 
som förväntas säljas. Alla enheter som transporteras till återförsäljare måste vara fullastade 
på grund av ekonomiska och miljömässiga mål. Efter att grovplaneringen är utförd och alla 
avgångar för morgondagens lastningar är planerade tar finplaneringen över. Finplaneringen 
planerar detaljerat hur driften ska lasta det som grovplaneraren har planerat. Syftet är att 
skapa jämnt arbetsflöde för driften och ge förutsättningar för effektiva lastningar. Utstol har i 
uppgift att lösa problem, underlätta och ge support till driften genom kontinuerlig kontakt 
med funktionsledare. På kvällsskiftet sker ingen planering men utstol är bemannad.  

4.1.1 Distributionscentralens fysiska flöde 
Denna studie behandlar produkter som lagerförs i distributionscentraler. Produkter 
transporteras utan förvaringsenhet, även kallat pall, för att höja fyllnadsgraden i varje enhet. 
Innan produkter lagras in ställs de på pall, härifrån finns två lagerföringsalternativ. Antingen 
ställer operatör pallen på en bana som leds in i den helautomatiserade kranen eller så ställs 
pallen i ställage. Kranen medför fördelar, bland annat effektivare arbetssätt jämfört med 
ställage eftersom ställage kräver mer manuellt arbete. En del produkter ställs på plockplats i 
ställage, det vill säga att ett fåtal artiklar kan plockas från en pall vid behov för att ställas på 
pall avsedd för mindre kvantiteter.  

När produkter ska lastas i en enhet skapar datasystemet uppdrag och operatörer kan hämta 
pallar som ställs på planerad yta med hjälp av truckar. Den planerade ytan är en golvyta i nära 
anslutning till den port där lastning ska ske. Pallar som hämtas från kran hämtas från en 
bana, likt lossningen, och produkter som står i ställage hämtas därifrån. Innan produkter 
ställs på yta tas pallen bort för att kunna öka fyllnadsgraden i enheten. I regel är det inte 
samma operatör som hämtar produkter och tar bort pall som sedan lastar enheten. När 
operatörer ska lasta en enhet bör allt gods stå på ytan för att effektivt kunna lasta. Om fler 
produkter ryms i enheten beställer flow fler produkter från kranen eller ställage. Om det 
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motsatta uppstår, att produkter inte ryms i en enhet fästs en tejp runt produkterna med texten 
”buff-pall”. Det är viktigt att tydligt markera att produkter har varit planerade till en tidigare 
lastning men inte skickats. Buff-pall har hög prioritet vid nästa lastning som ska till avsedd 
återförsäljare. Beroende på volym och form på produkterna påstås lastning ta olika lång tid. 
Effektivitet i arbete är personberoende, vissa personer är snabbare än andra. Figur 8 
visualiserar det fysiska flödet. Bilden är inte en ritning över distributionscentralen utan en 
illustration av flödet. 

 

Figur 8. Fysiskt flöde. 

Den gröna rutan i Figur 8 symboliserar kranen där majoriteten av produkterna lagerförs. Den 
blåa rutan, ställage, symboliserar där produkter lagerförs med mer manuellt arbete. De 
orangea pilarna visar hur produkter transporteras från inleverans till att lagerföras och sedan 
vidare till yta för att till sist lastas. Mellan lagerföringsplatser och portar finns ytor där 
produkter placeras innan lastning. Den blåa linjen runt illustrationen visar studiens omfång. 

4.2 Leveransprecision och standarder  
Leveransprecisionshistorik visar att uppsatta mål inte nås. Dokument visar även stor variation 
i volym från dag till dag. Vidare visar dokument att det finns flertalet buff-pall som inte 
kommer med planerade lastningar. De standarder som studerades är tillgängliga för anställda 
i ett internt datasystem. Standarderna omfattar arbetsuppgifter och dess utförande, 
prioriteringar och regelverk. Majoriteten av standarderna skapades för fem till åtta år sedan. 
Vissa standarder är uppdaterade under det senaste året och behandlar hur lagerföring av 
produkter ska utföras. Exempel på en standard är hur lagerföring i höga ställage ska utföras. 
Det förekommer standarder för flows arbetsuppgifter och dess prioriteringar. Samma 
dokument används också som hjälpmedel vid utbildning och förtydligande av oklarheter. 
Andra dokument visar att det uppstår längre körsträckor när volymer ökar. Planerings-
verktyget visar att omsättning på ytor krävs flera gånger per dygn. Ytterligare dokument visar 
att produkter med hög prioritet inte levereras; produkterna kan vara kvar i systemet och 
fysiskt i lagret men kommer inte med lastningar. Innan lastning påbörjas besiktigas enheter 
och standarder förklarar hur detta ska genomföras. Om en enhet blir underkänd skickas den 
till en lagningsstation eller så efterfrågas en annan enhet. Dimensionering av bemanning sker 
på ett standardiserat arbetssätt. Standarder och dokument av detta inkluderar beräkningar 
där bemanning förändras beroende på volymer. 

4.3 Dagliga arbetet och förseningar  
Faktorer som kan orsaka förseningar är spridda över hela verksamheten, påstås under 
intervjuerna. Det påstås att layouten generellt sett fungerar bra men att förseningar kan 
uppstå på grund av den. Lokalen beskrivs som liten jämfört med de volymer som hanteras och 
enligt samtliga intervjuer uppstår därför förseningar. Variationer i verksamheten påstås 
existera, där en av dem är efterfrågan. Vid högre volymer uppstår brist på ytor att placera 
produkter på vilket kan orsaka förseningar. Ytor är en av de viktigaste resurserna enligt alla 
respondenter. Vid höga volymer måste ytor längre från port användas och detta orsakar 
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längre körsträckor och medför långsammare processer. Citatet från en operatör ”Om det var 
möjligt att lasta från ytor nära port skulle lastningarna utföras snabbare och minska antalet 
förseningar” beskriver detta. Utöver det dagliga arbetet påstås portar kunna ockuperas på 
grund av ombyggnation. Detta sker inte ofta men kan påverka driften när det sker.  

I lossningsprocessen används olika metoder beroende på vilken operatör som utför 
aktiviteten. Alla produkter, oavsett lagerföringsmetod, måste ställas på pall innan de placeras 
på sin lagringsplats, vilket påstås tidsödande. Produkter kommer till distributionscentralen 
utan pall för att öka fyllnadsgraden. Inlagring av produkter i kranen kräver mindre tidsåtgång 
jämfört med ställage. Mindre manuellt arbete och färre aktiviteter utförs när kranen används 
och därmed blir processen kortare. Det minskar hanteringen av produkter och påstås leda till 
färre skador av produkter som skulle kunna orsaka förseningar. En orsak till försening som 
påpekades flertalet gånger var att kranen ibland slutar fungera. Kranstopp är den faktor som 
enskilt påstås ha störst påverkan på verksamheten eftersom majoriteten av lagerförda 
produkterna lagras där. När längre kranstopp sker delegerar funktionsledare ut enklare 
arbetsuppgifter så som städning, sortering av produkter eller andra underhållsaktiviteter. Vid 
högre volymer i kranen arbetar den långsammare vilket kan leda till förseningar eftersom inte 
samma effektivitet kan uppnås.  

Försändelser sker i två huvudsteg, först ställs produkter på lastningsytor och sedan lastas de. 
Exempel på en orsak till försening i denna process kan vara att produkter fastnat i kranen, är 
låsta på en truck, är blockerade, är skadade, långa körsträckor till ytor, försenad enhet till port 
eller att produkter ställs på fel yta. När en enhet backas in i port ska den besiktigas utifrån 
standarder. Det uppstår situationer när enheter underkänns, vilket leder till att de behöver 
lagas eller bytas ut innan lastning påbörjas. Att få fram en annan enhet kan ta olika lång tid, 
vilket påstås kunna skapa förseningar. Resultatet blir att lastningen påbörjas senare än 
planerat och risken för försening påstås öka. Detta påstås leda till förseningar i hela flödet då 
ytor ockuperas längre tid än beräknat. Ibland måste chaufförsbundna enheter åka innan de 
har lastats färdigt och detta kan medföra att flera produkter inte levereras. Portar beskrivs 
behöva underhåll ibland vilket gör att de tidvis blockeras.  

Produkter som är planerade att skickas men inte lastats i den planerade försändelsen ska 
markeras med tejp för att tydligt visa att produkten är prioriterad till nästa lastning. Många 
produkter som ska ha tejp påstås sakna tejp, vilket vidare förklaras kunna leda till att 
prioriteringar är svåra att följa och förseningar kan uppstå. Operatörer påstås vara medvetna 
om att produkter markerade med tejp ska levereras så snart som möjligt. Att produkter inte 
kommer med en lastning trots att de är prioriterad påstås bero på att operatörer inser för sent 
att det finns prioriterade produkter i lastningen. Innan en försändelse skickas ska den 
bekräftas som klar och det är här operatöreren inser om det finns prioriterade produkter i 
lastningen om den inte varit markerad med tejp. Operatörer påstår att det inte går att se om 
en produkt är prioriterad i datasystemet. Markeringen av en prioriterad produkt påstår 
respondenter från flow att operatörerna ska kunna se i sina datasystem när lastning påbörjas, 
här påstås också att operatörer vet att prioriterade produkter ska levereras så snart som 
möjligt. Enheter kan ibland vara färdiglastade och redo att skickas från distributionscentralen 
men skickas inte iväg på grund av att operatörer missar att bekräfta lastningens status som 
klar. Om funktionsledare inte inser detta påstås det kunna leda till förseningar.  

Operatörer upplever att hjälpmedlet scanner inte fungerar felfritt. Detta påstås delvis bero på 
reflektioner i plasten som skyddar produkter eller på statisk elektricitet. Det påstås att  

datasystem i truckar kraschar och behöver startas om regelbundet. Systemmässigt förklaras 
detta låsa produkter på trucken. Sådana faktorer påstås påverka både hastighet av processer 
och att rätt produkter hanteras. Konsolidering av plockpall beskrivs som tidskrävande, vilket 
kan leda till förseningar. Om hög kvantitet av plockpall ska hanteras riskerar driften att 
hamna efter i tidsplaneringen. Plockpall förklaras levereras till återförsäljare som säljer lägre 
kvantiteter. Operatörer beskrivs kunna utföra de flesta aktiviteter, vilket underlättar den 
operativa planeringen för funktionsledare. Nackdelen är att spetskompetens kan gå förlorad. 
Citatet från funktionsledare ”Det är svårt att få ut effektivitet om man kan allt.” beskriver 
detta. Operatörers prestationer förklaras variera sinsemellan, vissa är snabbare på att utföra 
vissa arbetsuppgifter än andra. Variation i hastigheten på lastning och lossning påstås existera 
mellan olika operatörer. Processer som beräknas genomföras på två timmar kan för en 
operatör ta mellan en och fyra timmar. Detta påstås påverka leveransprecisionen då det är 
svårt att förutse tidsåtgången för varje process. Operatörers prestation påstås påverkas av 
flows arbete, om flow har utfört en bra planering kan lastningen ske snabbt.  
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Kommunikationen kan vara bristfällig mellan flow och operatörer, den beskrivs som lång och 
krånglig. När förseningar sker krävs kommunikation mellan flow, funktionsledare och 
operatörer. Flow kommunicerar med operatörer via funktionsledare och upptar därmed 
funktionsledares tid. Om flera förseningar sker påstås detta orsaka problem för funktions-
ledaren eftersom den agerar som mellanhand. Citatet från anställd på flow ”Funktions-
ledarens fokus kommer riktas på att vara sändebud mer än att lösa problem” beskriver detta. 
Flow upplever att utbildning kring deras arbetsuppgifter är bristfällig. Utbildningen på flow 
förklaras baseras på att lära sig datasystemen och uppleva problem för att lära sig att hantera 
dem. Rutiner och dokument beskrivs som gamla och används därför inte. När rutiner inte 
uppdateras påstås det att de lätt glöms bort och förseningar kan uppstå. Samtidigt påstås det 
vara otydligt vem som har ansvar för att uppdatera dessa rutiner och dokument. 

Ett datasystem som tar hänsyn till volymer och standarder påstås hjälpa planering av 
bemanning, systemet beskrivs inte vara uppdaterat efter rådande förhållanden och används 
därmed endast som ett riktmärke. Bemanningsbeslut påstås främst grundas på erfarenhet och 
anses vara svår att förutse eftersom variationer existerar. Bemanningsplanerare beskriver att 
datasystem visar vilka operatörer som ska arbeta nästkommande skift. Utifrån systemet och 
beroende på vilka som ska arbeta beskrivs en bedömning göras om det finns behov av tim-
anställda. Det påstås att verksamheten arbetar effektivare nu jämfört med när datasystemet 
utformades och därför bemannas det alltid lägre än vad systemet indikerar. Det påstås att 
operatörer presterar bättre om bemanningen är bra utförd. Är det för lite att göra minskar 
effektiviteten, om det är för mycket att göra blir arbetsmiljön sämre eftersom negativ stress 
upplevs.  

Motivation hos anställda i distributionscentralen påstås vara hög. Det påstås finnas skillnader 
i åsikter om hur motivation har förändrats över tid. Vissa tycker att stämningen har blivit 
bättre, andra tycker tvärtom. Vissa respondenter beskriver att grupperingar har skapats inom 
arbetslag vilket anses påverka relationerna mellan operatörer negativt. Generellt påstår 
samtliga att stämningen är god i distributionscentralen, där flow beskrivs ha bäst stämning. 
Detta påstås även kunna avspeglas i frisknärvaron. Operatörer påstår att de är skeptiska till 
uppsatta mål. Citatet från en operatör ”Om vi når upp till målet höjer dom målet hela tiden” 
beskriver detta. Funktionsledare påstår att mål varit oförändrade under lång tid. När stora 
volymer ska hanteras påstås att alla arbetsgrupper upplever ökad stressnivå, då kan stämn-
ingen kännas irriterad och spänd. Citatet från en anställd på flow ”Till exempel igår var det 
väldigt stressigt och det blir lite panik vid höga volymer” beskriver detta. Alla dessa faktorer 
påstås påverka motivation och skapa hinder i processer och kunna leda till förseningar. 

4.3.1 Orsaker till förseningar  
Tillsammans med en person med befattningen operativ support diskuterades varför faktorer 
som orsakar förseningar uppstår. Syftet var att hitta grundorsaker, framför allt till faktorer 
som uppstår på grund av bristande kommunikation, bristande utbildning och problematik 
med standarder. En orsak beskrevs var långa kommunikationsvägar och att viktig information 
inte alltid når fram till berörda. Detta påstås bero på bristande helhetssyn och standarder, 
trots att anställda är duktiga på sina arbetsuppgifter. Problematik kring att standarder inte 
används eller inte är tillräckligt tydliga för att kunna använda, beskrivs kunna orsaka flertalet 
förseningar. Det förklaras att det kan saknas beskrivningar av arbetsprocesser och 
uppdatering av standarder, vilket ofta beror på tidsbrist. Det beskrivs att verksamheten på 
grund av detta inte alltid skapat tillräckliga förutsättningar för effektiva processer och att 
förhindra förseningar för att uppnå leveransprecision. 
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5 Analys 
I kapitlet analyseras insamlad empiri och jämförs med det teoretiska ramverket i syfte att 
besvara frågeställningarna. Analysen är indelad efter frågeställningarnas logiska 
ordningsföljd. Resultatet för vilka faktorer som kan orsaka förseningar redovisas, vidare 
analyseras grundorsaker. Avslutningsvis analyseras hur grundorsaker kan förhindras. 

5.1 Vilka avvikelser i distributionscentraler påverkar leveransprecision? 
Empirikapitlet har presenterat faktorer som kan orsaka förseningar i distributionscentraler, 
men inte kategoriserat eller klassificerat faktorerna utefter teorin. Kapitlet beskriver hur 
förseningar kan kopplas till det teoretiska ramverket och presenteras i Figur 9. Innan detta 
beskrivs en generell förklaring och koppling mellan faktorer och teoretiskt ramverk för 
frågeställning 1.  

Flertalet faktorer har uppmärksammats orsaka förseningar i distributionscentralen. Empirin 
indikerar att fallföretaget definierar leveransprecision på samma sätt som Jonsson & Mattson 
(2011) gör, vilket är att leveransprecision är förhållandet mellan antalet leveranser på utlovad 
leveranstidpunkt i förhållande till totalt antal leveranser. Studien har även påvisat att det 
används leveranstidsfönster på samma sätt som Corbett (1992) beskriver. Det finns en första 
tid där lastning är möjlig, vilket är när enheten är placerad i port. Den sista möjliga tid för att 
skicka enheten finns dokumenterad i distributionscentralens datasystem. Detta gäller lösa 
enheter och identifierades via dokumentstudier och intervjuer. Att det i dagsläget används 
leveranstidsfönster kan ses som fördelaktigt då det ger möjlighet att dokumentera hur många 
leveranser som skickas och levereras i tid (Corbett, 1992). Om enheter skickats i tid men inte 
levereras på bestämd leveranstidpunkt kan distributionscentralen anses vara ansvarsfria från 
förseningen, förutsatt att sista tidpunkt för att skicka enheten var korrekt definierad (Corbett, 
1992). I dagsläget mäts leveransprecision hos fallföretaget kopplat till distributionscentralen 
från ordermottagande till att leverans är bekräftad som levererad, vilket kan anses 
problematiskt eftersom det faktiskt inte mäts vad distributionscentralen själv presterar utan 
inkluderar även transport som skulle kunna vara en faktor som orsakar låg leveransprecision. 
Att använda denna del av leverantörskedjan vid beräkning av leveransprecision kan anses 
fördelaktigt eftersom det inkluderar fler delar av leverantörskedjan (Gunasekaran, et al., 
2001). Detta skulle kunna möjliggöra att distributionscentralens prestationsmått beräknas 
efter definitionen av en ”logistics service provider” (Mattsson, 2004).  

Från dokumentstudier och intervjuer har det indikerats att förseningar sällan uppstår på 
grund av bristsituationer. Detta har lett till att de teorier som Maia & Qassim (1999) 
presenterar som behandlar hur säkerhetslagervolymer ska definieras, har varit irrelevanta för 
studies syfte. Detta kan vara användbart för andra distributionscentraler som upplever 
förseningar på grund av bristsituationer. När det kommer till kategorisering och klassificering 
har det identifierats faktorer som orsakar förseningar i kategorierna som behandlar 
distributionscentralens funktion och verksamhetsproblem. Faktorer har vidare kunnat 
klassificeras som både individ- eller systemberoende inom alla kategorier förutom i 
organisationen där endast systemberoende faktorer har identifierats. Att inte det finns några 
individberoende faktorer som kan orsaka förseningar är förståeligt eftersom organisationen så 
som Sandholm (1999) beskriver, handlar om verksamheters uppbyggnad. Faktorerna som 
orsakar förseningar kategoriserades och klassificerades i ett fiskbensdiagram, presenterat i 
Figur 9. 
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Figur 9. Fiskbensdiagram på analyserade avvikelser. 
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Figur 9 visar att faktorer kan kategoriseras och klassificeras beroende på var faktorn uppstår. 
Definitioner och beskrivningar på kategorisering och klassificering formuleras i det teoretiska 
ramverket. Faktorer som orsakar förseningar kan uppstå i flera områden av en verksamhet 
men påverkar på olika sätt, därför presenteras vissa flertalet gånger. Klassificeringen baseras 
på de karakteristiska drag som definierar faktorer som antingen individ- eller system-
beroende.  

5.1.1 Organisation  
Studien indikerar att systemberoende förseningar beror på verksamhetens konstruktion, 
produktflöde och informationsflöde är uppbyggt. Därmed uppfylls kraven för systemberoende 
(Sandholm, 1999). Distributionscentraler behöver en välplanerad layout för att effektivt 
kunna distribuera produkter (Gu, et al., 2006). Fallföretagets layout har konstaterats vara 
konstruerad för mindre volymer än vad som hanteras i dagsläget. Resultatet blir att produkter 
inte kan placeras på strategiska platser, detta kan skapa förseningar. Ombyggnationer utförs 
för att utveckla verksamheten men studien indikerar att det kan orsaka omedelbara 
förseningar om det inte kommuniceras eftersom det dagliga arbetet tvingas avvika från 
planeringen. Datainsamlingen visar att underhåll och reparation av portar är nödvändigt. 
Under genomförandet av underhåll eller reparation indikeras att verksamhetens kapacitet 
sjunker, vilket orsakar förseningar och därmed påverkar leveransprecisionen. Plockpall 
möjliggör leverans med lägre volymer av en produkt. Detta moment kräver mer arbete i 
distributionscentralen men är nödvändigt för återförsäljare som säljer lägre volymer. När fler 
plockpallar än normalt är planerade kan det orsaka förseningar. 

Datainsamlingen visar att fallföretagets bemanning av driften baseras på erfarenhet med stöd 
från ett datasystem. Datasystemets beräkningar baseras främst på volym, likande de 
systematiska variationer som Sörqvist (2004) beskriver som trender. Vidare beskrivs att data-
systemet inte är anpassat eller uppdaterat efter verksamhetens nuläge, som Samaranayake & 
Toncich (2007) beskriver att det bör vara. Problem med långa kommunikationsvägar har 
indikerats på fallföretaget, i synnerhet mellan flow och operatörer. Funktionsledare fungerar 
som en mellanhand vilket tar upp tid som hade kunnat användas till att förhindra förseningar. 
Integrerade system skulle kunna möjliggöra effektivare kommunikation (Karim , et al., 2010; 
Samaranayake & Toncich, 2007). Metoden för utbildning varierar på fallföretaget. Intervjuer 
antyder att standardiserade utbildningar saknas och att det anses ofördelaktigt att det inte är 
standardiserade. I nuläget förekommer utbildning genom att tillsammans med ordinarie 
personal genomföra arbetsuppgifter när de uppstår. Utbildningsmetoden kan vara tids-
krävande och arbetsuppgifter kan utelämnas vilket kan leda till flertalet individberoende 
förseningar. Ytterligare brister i metoden är att arbetsuppgifter därmed kan utförs på olika 
sätt, vilket kan leda till fler individberende variationer som kan orsaka förseningar. På grund 
av detta ökar risken för ostabila processer (Münstermann, et al., 2010; Petersson, et al., 
2015). 

5.1.2 Processer 
Processerna i distributionscentralen påverkas av planerad och fysisk materialhantering. 
Studien har kunnat påvisa både individ- och systemberoende förseningar som påverkar 
leveransprecisionen kopplat till distributionscentralens processer. Individberoende faktorer 
(Sandholm, 1999), som kan orsaka förseningar har visat sig främst uppstå i samband med 
bristande materialhantering av operatörer. Sådana förseningar presenterades i empiri, till 
exempel skadas produkter vid hantering och kan inte levereras eller att produkter ställs på fel 
yta. Vidare har det identifierats att alla typer av fel; medvetna fel, metodfel, ofrivilliga fel eller 
kommunikationsfel kan uppstå i distributionscentralen och att de påverkar leverans-
precisionen (Juran & Godfrey, 1998). 

Systemberoende faktorer (Sandholm, 1999), som kan orsaka förseningar i processer 
inkluderar också materialhanteringen. Förseningar orsakas på grund av verksamhetens 
uppbyggnad istället för individers påverkan. Processerna är utformade med utgångpunkt i 
verksamheten och dess layout (Rouwenhorst, et al., 2000), leveransprecisionen påverkas 
därför inte av samma faktorer som beskrevs i 5.1.1 Organisation. Ytor används mer frekvent 
vid högre volymer vilket kan skapa förseningar eftersom planeringen blir pressad och svår att 
följa. Höga volymer orsakar ofta förseningar som troligtvis har stor påverkan på 
leveransprecision. Vidare har det påvisats att ytor långt från port måste användas vid höga 
volymer, detta medför längre körsträckor, och därmed längre processtider som orsakar 
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förseningar. Det har identifierats att kranen och dess kapacitet är en systemberoende faktor 
som kan orsaka förseningar. Produkter lagerförda i kranen kan inte lastas när den är ur 
funktion. Detta kan orsaka stora förseningar som påverkar leveransprecisionen negativt. 
Ytterligare systemberoende faktorer som orsakar förseningen antyds vara problem med 
datasystem. Systemen ska underlätta för operatörer men när det inte fungerar kan 
förseningar uppstå. Både dokumentstudier och intervjuer antyder att datasystemet som 
operatörer använder på truckarna inte kan utläsa vilka produkter som bör prioriteras. Detta 
orsakar sämre leveransprecision eftersom planerade produkter inte lastas.   

5.1.3 Resurser 
Resurser är alla medel som behövs för att utföra processer (Rouwenhorst, et al., 2000; 
Frazelle, 1992). I fallstudien har det framkommit att operatörer, ytor, kran och truckar är de 
viktigaste resurserna. Dessa resurser är essentiella för att möjliggöra syftet med att vara en 
”Logistics service provider” (Mattsson, 2004). Faktorer som orsakar förseningar relaterat till 
resurser har konstaterats att främst vara systemberoende. Undantaget är operatörer och hur 
de utför processer eftersom detta uppfyller kraven för individberoende förseningar 
(Sandholm, 1999). 

Sandholms (1999) förklarar att kriterierna för individberoende förseningar uppfylls när 
individen har tillräcklig information tillgänglig, har förståelse för resultatet och kan påverka 
resultatet. Att operatörer arbetar olika effektivt kan orsaka förseningar. Studien har antytt att 
merparten av de individberoende förseningar som uppstår i distributionscentralen är av det 
som Juran & Godfrey (1998) beskriver som metodfel, men även medvetna fel och ofrivilliga fel 
har identifierats. Exempel på metodfel är när operatörer stänger av truckar felaktigt, då kan 
datasystem visa att en produkt står kvar på trucken, men fysiskt står den på yta. Följden blir 
att funktionsledare måste lösa problemet genom att hitta den fysiska produkten. Detta påstås 
uppstå dagligen och kan leda till förseningar, irritation och lägre motivation. 

Majoriteten av systemberoende faktorer som kan orsaka förseningar har antytts beror på 
processhjälpmedel (Frazelle, 1992). Datasystem som används visar inte prioriteringar för 
operatörer, vilket försvårar prioritering vid lastning och leveransprecisionen påverkas. Vidare 
beskrivs att datasystem behöver startas om sporadiskt för att fungera. Detta är tidskrävande 
och kan leda till förseningar. Scanner är ett annat hjälpmedel som påpekats fungera dåligt. 
Produkter måste lastas trots att scanner slutar fungera. Operatör måste meddela att allt är 
lastat så att funktionsledare kan åtgärda det manuellt i datasystemet. Grundorsaken till att 
scanner inte fungerar förhindras inte men lastningen möjliggörs med detta arbetssätt. 
Osäkerheten om allt har lastats kvarstår och detta kan antydas vara ett systemberoende fel 
som leder till en individberoende försening (Sandholm, 1999). Om brist på ytor uppstår 
stannar verksamheten av. Denna begränsning i kombination med begränsat antal portar kan 
orsaka problem i planeringen som leder till försenade lastningar och påverkar leverans-
precisionen negativt. Kranen är den resurs som hanterar flest lagerförda produkter, är den ur 
funktion är risken stor att förseningar uppstår. Från kranen, via ytor, lastas produkterna för 
vidare leverans. Om produkterna från kranen inte transporteras till planerad yta i tid kan det 
orsaka förseningar. Flow kan försöka förhindra detta genom att planera produkter från 
ställage istället. Men alla produkter finns inte tillgängliga i ställage och därför kan förseningar 
uppstå. Detta kan ha stor påverkan på leveransprecisionen. Enheter som produkterna 
transporteras i måste uppfylla kvalitetskrav för att få användas. Kraven beskrivs som höga, 
men olika tolkningar av kraven har identifierats. Det har framkommit att lösa enheter 
besiktas före lastning innan de ställs i port och en gång till av operatören som ska lasta. Trots 
den första besiktningen underkänner operatörer enheter. Detta leder till att en ny enhet måste 
tillkallas eller att enheten måste lagas. Båda alternativen är tidskrävande och kan orsaka 
förseningar.  

5.1.4 Motivation  
Från intervjuerna har det framkommit att motivation sjunker hos de anställda när det upplevs 
omöjligt att hinna med att utföra alla arbetsuppgifter. Detta kan orsaka negativ stress och är 
till största del beroende på höga volymer men också låg bemanning. Det har också framgått 
att risken för produktskador ökar, att effektiviteten sjunker och irritation mellan anställd ökar 
vid negativ stress. Orsakerna anses vara individberoende eftersom de leder till att arbetet inte 
utförs som planerat (Sandholm, 1999). Om negativ stress och låg motivation hade förhindrats 
kan det antas att leveransprecision kunnat öka. 
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Vidare har låg motivation på grund av uppsatta mål identifierats som systemberoende 
faktorer eftersom inte en specifik individ kan anses ansvarig (Singles, et al., 2001). Målen kan 
upplevas positivt eller negativt. Vissa anställda arbetar effektivare om de har uppsatta mål, 
andra upplever mål som negativ stress. Flera operatörer upplever att målen är onödiga 
eftersom dom höjs när dom uppnås. De upplever negativ feedback från målen vilket leder till 
sänkt motivation. Problemet kan förhindras genom involvering (Singles, et al., 2001).  

5.1.5 Standarder 
Fallstudien indikerar att distributionscentralens anställda ibland missar att använda de 
standarder som finns tillgängliga vilket kan orsaka individberoende förseningar (Sandholm, 
1999). Beteendet kan kopplas till medvetna fel, metodfel eller kommunikationsfel (Juran & 
Godfrey, 1998). Det är svårt att förutse verksamhetens prestation om flertalet individberoende 
förseningar uppstår på grund av att standarder inte används (Münstermann, et al., 2010). 
Eftersom inte standarden används skapas ostabilitet i processerna vilket orsakar osäkerheter 
och förseningar som kan påverka leveransprecisionen (Münstermann, et al., 2010). Dessa 
har vidare visat sig i vissa fall bero på ofrivilliga fel (Juran & Godfrey, 1998). 

Systemberoende faktorer kategoriserade till att bero på standarder kan också identifieras att 
orsaka förseningar. Dokumentstudierna indikerar att flertalet dokument inte är uppdaterade 
efter arbetssättet som används i nuläget vid jämförelse vad intervjuer har gett. Orsaken antyds 
vara bristande rutiner för uppdateringar av standarder. Faktorn är systemberoende eftersom 
ingen individ har ansvaret för förseningar som uppstår på grund av detta (Sandholm, 1999). 
Eftersom standarden inte är aktuell kan ofördelaktigt arbetssätt utföras av anställda som 
orsakar förseningar och därmed påverka leveransprecisionen negativt. Det finns indikationer i 
studien på att bristande processtandarder, som behandlar utförandet av processer (Razak, et 
al., 2009), har stor påverkan på leveransprecisionen. Anledningen är att stabila processer 
planeras att utföras i verksamheten men störs av att standarder inte används vilket kan orsaka 
förseningar. Detta har antytts orsaka förseningar och påverka leveransprecisionen när 
standarder inte är uppdaterade. 

5.1.6 Variation  
I kategorin variation har det identifierats både individ- och systemberoende faktorer som kan 
orsaka förseningar. Individberoende faktorer kopplat till variation är skillnader i anställdas 
prestation och kan kopplas samman med kategorierna processer, resurser, och motivation 
(Sandholm, 1999; Rouwenhorst, et al., 2000; Singles, et al., 2001; Sörqvist, 2004). Variation 
orsakar individberoende förseningar eftersom processerna inte alltid utförs exakt likadant. 
Det har också identifierat skillnader i arbetssätt mellan olika individer.  Vissa av dessa 
variationer har antytts vara slumpmässiga variationer, vilka är svåra att förhindra (Sörqvist, 
2004). Intervjuerna antyder att sämre prestationer uppstår utan att någon orsak kan 
identifieras vilket tydligt kan kopplas till ofrivilliga fel (Juran & Godfrey, 1998). Slumpmässiga 
variationer försvårar planering för funktionsledare, därmed kan leveransprecisionen påverkas 
negativt (Sörqvist, 2004). 

Den systemberoende faktorn som kan orsaka förseningar i kategorin variationer kan kopplas 
till variation i efterfrågan (Sörqvist, 2004; Wikner, 2006). Distributionscentralen verkar i en 
make-to-order miljö (Mattsson, 2004). Detta betyder att volymerna baseras på vad åter-
försäljare beställer vilket i sin tur baseras på försäljning och kan därmed orsaka förseningar 
om det är stora variationer i den dagliga verksamheten. Verksamheten arbetar med 
prognostisering för att minimera variationernas påverkan (Wikner, 2006). Dock antyds 
prognoserna endast användas till bemanningsplanering och inte till verksamhetens processer. 
Efterfrågan uppfyller de krav som ska uppfyllas för att kunna klassas som trender och 
förklaras som systematiska variationer (Sörqvist, 2004; Hax & Candea, 1984). 

5.2 Varför uppstår förseningar i distributionscentraler? 
I analysen av frågeställning 1 presenterades flertalet faktorer som kan orsaka förseningar och 
därmed påverka leveransprecision. Några av dessa faktorer ansågs ha stor påverkan på 
verksamheten samt möjliga att förhindra. Förbättringsarbete möjliggörs när grundorsaken är 
känd (Razak, et al., 2009). Därför genomfördes en orsaksanalys med hjälp av metoden 5-
Varför. Faktorerna som analyserades var otillräcklig kommunikation, otillräcklig utbildning 
och att standarder följs ej.  
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5.2.1 Otillräcklig kommunikation 
Två stycken övergripande orsaker till att otillräcklig kommunikation leder till förseningar har 
identifierats. Faktorn har tidigare visats i fiskbensdiagrammet, kategoriserats i organisation 
och klassificeras som systemberoende. Orsakerna till faktorn som orsakar förseningar antyds 
vara bristande förståelse för processer och att anställda saknar praktisk kunskap om 
informationsflödet, närmande av grundorsaken av detta beskrivs i Figur 10. 

 
Figur 10. Orsaksanalys på otillräcklig kommunikation. 

Bristande förståelse för processer 

I intervjuerna har det belysts att när en port är ur funktion kan leveransprecisionen påverkas 
negativt eftersom kapaciteten minskar. I exemplet beskrivs porten vara ur funktion på grund 
av skada. Eftersom flow ibland saknar denna information genomförs planeringen som vanligt. 
Förseningen uppstår när planerad lastning inte är möjlig i denna port. Lastningen behöver 
därför planeras om, vilket stör dagsplaneringen och är tidskrävande. Det antyds vara svårt att 
flytta en lastning eftersom alla portar används flera gånger per dag. Omflyttningen påverkar 
alltså flera lastningar och kommer troligtvis orsaka flertalet förseningar och har därför stor 
påverkan på leveransprecisionen. Faktorn ansågs vara möjlig att minska eller förhindra.  

Grundorsaken analyserades med metoden 5-Varför och resulterade i att bristande utbildning 
var grundorsaken till förseningen. Faktorn kan leda till förseningar eftersom inblandade 
saknar förståelse för andra processer, i detta exemplet har operatörer bristande förståelse för 
flows arbetsuppgifter med planering. Datainsamlingen indikerar att bristande förståelse för 
andra processer är ett vanligt problem. Detta kan resultera i att information inte 
kommuniceras till berörda, eller missas helt att kommuniceras. Vilket kan leda till bristfälligt 
utförda arbetsuppgifter som påverkar leveransprecisionen negativt. Integrerat informations-
system hade kunnat förhindra dessa förseningar (Samaranayake & Toncich, 2007). Orsaken 
till bristande helhetssyn indikerats bero på bristande utbildning. Vid mer och bättre 
utbildning hade helhetssynen kunnat öka och informationsflödet hade troligtvis fungerat 
bättre. Detta hade kunnat förhindra förseningar. Grundorsaken, bristande utbildning, kan 
kategoriseras i organisation och klassificeras som systemberoende eftersom verksamhetens 
uppbyggnad påverkar situationen (Rouwenhorst, et al., 2000; Sandholm, 1999). 

Saknar praktisk kunskap om informationsflödet 

Som tidigare nämnt lagerförs stort antal produkter som distributionscentralen hanterar i 
kranen. Vid intervjuer har det framkommit att kranen behöver underhåll regelbundet. Vidare 
beskrivs att kranen måste vara avstängd när den underhålls, detta antyds ha orsakat 
förseningar då anställda som utför underhåll stängt av delar av kranen utan att kommunicera 
detta. Metoden 5-Varför visar att förseningen orsakas av bristande förståelse för inform-
ationsflödet. Att kranen stängs av på grund av underhåll är inte grundorsaken. Om 
informationen hade förmedlats till rätt personer hade förseningen eventuellt kunnat 
undvikas, genom att planera utefter förutsättningarna. När brister i informationsflödet 
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uppstår antyds förseningar kunna uppstå och påverka leveransprecisionen. Orsaksanalysen 
visar att bristande kunskap om informationsflödet är anledningen till att förseningar uppstår. 
Anställda bör ha förståelse för hur processer påverkar och om hur information ska förmedlas. 
Bristande förståelse antyds bero på bristande helhetssyn. Bristande utbildning anses även här 
vara grundorsaken. Faktorn bör förhindras genom integrerade system (Samaranayake & 
Toncich, 2007). Metoden 5-Varför indikerar samma grundorsak i båda fallen av otillräcklig 
kommunikation, bristande utbildning som kan kategoriseras till organisation och vara av 
systemberoende klass.  

5.2.2 Otillräcklig utbildning 
Otillräcklig utbildning presenteras i fiskbensdiagrammet och anses vara en faktor som kan 
orsaka förseningar. Genom att förhindra dessa förseningar kan flertalet orsaker till för-
seningar också förhindras. Bristande standarder för utbildning anses vara orsaken som vidare 
har beroende, och beskrivs i Figur 11. Otillräcklig utbildning kategoriseras som faktor till 
förseningar kopplat till organisationen (Rouwenhorst, et al., 2000). Vidare har den 
klassificerats som systemberoende eftersom individer saknar möjlighet att påverka faktorn 
(Sandholm, 1999). 

 

Figur 11. Orsaksanalys på otillräcklig utbildning. 

Bristande standard för utbildning 

Vid intervjuerna har det framkommit att utbildning av nyanställda utförs tillsammans med 
anställda som har kunskap och erfarenhet om de aktuella arbetsuppgifterna. Upplärning kan 
ta varierande lång tid och flera anställda kan vara inblandade. Det antyds att detta kan orsaka 
att arbetsmoment som behöver utbildning inte visas eller inte uppstår under upplärningen. 
Bristerna kan leda till att arbetsmoment är svåra att utföra och därmed orsakas förseningar 
som försämrar leveransprecisionen. En utbildningsstandard antyds vara ett bra alternativ för 
att säkerställa rätt utbildning, detta bekräftas av Münstermann, et al., (2010). Bristande 
utbildningsstandarder anses bero på att inte tillräckligt med resurser har fördelats till att 
utforma dessa, vilket visas vara ofördelaktigt (Petersson, et al., 2015). Eftersom anställda är 
upptagna med det dagliga arbetet har utbildningsstandarder haft låg prioritet. Stabilare 
processer hade kunnat uppnås om verksamheten använde standarder, framför allt i 
utbildningsprocessen (Münstermann, et al., 2010).  

Som tidigare nämnt existerar en individberoende slumpmässig variation i verksamheten 
(Sörqvist, 2004). Om individberoende förseningar kan förhindras kan stabilare processer 
skapas (Münstermann, et al., 2010; Petersson, et al., 2015). Verksamheten blir då lättare att 
planera och förutse, detta kan leda till mer socialt och ekonomisk hållbar verksamhet om 
standarder hade använts. Grundorsaken, anses inte tillräckligt viktigt, kan kategoriseras i 
organisation eftersom det är beslut av verksamhetsledning på strategisk nivå (Rouwenhorst, 
et al., 2000). Individen har ingen valmöjlighet vid denna försening, därmed klassificeras den 
som systemberoende (Sandholm, 1999). 
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5.2.3 Standard följs ej 
I datainsamlingen har det framkommit att distributionscentralen har standarder på hur 
processer ska utföras. Det antyds att förseningar uppstår på grund av att standarder ej följs. 
Faktorn som orsakar förseningar har kategoriserats till att tillhöra standarder och 
klassificeras som individ- eller systemberoende (Rouwenhorst, et al., 2000; Sandholm, 1999). 
Anledningarna till denna problematik antyds bero både på att individer aktivt inte använder 
standarder och att det finns en problematik med standarderna i sig. Förseningarna har antytts 
bero på att standarder kan vara felplacerade, att eget arbetssätt upplevs bättre än vad 
standarder beskriver, anställda vet inte om att standarder finns eller att anställda tror att 
standarder följs (Sandholm, 1999). Dessa presenteras i Figur 12 tillsammans med dess 
beroenden och grundorsaker. 

 

Figur 12. Orsaksanalys på standard används ej. 

Felplacerad standard 

Standarder bör vara lättillgängliga för användaren, annars kan osäkerheter kring processers 
utförande uppstå (Münstermann, et al., 2010; Petersson, et al., 2015). Om standarder är 
svårtillgängliga ökar risken att de inte används (Razak, et al., 2009). Standarder har visat sig 
vara svårtillgängliga i distributionscentralen eftersom behovet inte har upplevts tidigare. 
Anledningen till detta påstås vara bristande förståelse för helheten och bristande kunskap om 
informationsflödet. Bristande utbildning anses även här vara grundorsaken till förseningar 
och kan som tidigare visat kategoriseras till organisation och vara systemberoende 
(Rouwenhorst, et al., 2000; Sandholm, 1999). Till skillnad mot tidigare förseningar är denna 
på grund av bristande standarder. Att använda sig av ett arbetssätt där man säkerställer att 
uppdaterade standarder finns tillgängliga på rätt plats ökar både kvalitet och resurs-
utnyttjande och kan öka leveransprecisionen (Razak, et al., 2009; Münstermann, et al., 
2010). 

Eget arbetssätt upplevs bättre 

Förseningar antyds uppstå på grund av att eget arbetssätt kan upplevas bättre, därför följs 
inte standarder. Detta orsakar osäkerhet och ostabila processer som kan leda till svårare 
planering samt förseningar (Münstermann, et al., 2010; Petersson, et al., 2015). Det har 
framkommit att standarder inte följs när nya arbetssätt har applicerats och standarder inte är 
uppdaterade. Genom att säkerställa implementering av standarder kan förseningar undvikas 
(Razak, et al., 2009). Metoden som säkerställer implementeringen föreslår att vissa anställda 
ska vara ansvariga för standarder och säkerställa tillgängliga och uppdaterade standarder. 
Detta påstås kunna minska förseningar som uppstår på grund av fel arbetssätt 
(Münstermann, et al., 2010). Denna metod används inte i distributionscentralen idag på 
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grund av att det dagliga arbetet prioriteras högre och standarder anses inte tillräckligt viktigt. 
Anledningen kategoriseras i organisation och som systemberoende (Rouwenhorst, et al., 
2000; Sandholm, 1999).  

Vet ej om att standard finns 

Ytterligare en orsak till att faktorn påverkar distributionscentralens leveransprecision har 
visat sig vara att anställda vet ej om att standarder finns, vilket kan leda till förseningar 
(Petersson, et al., 2015). Detta antyds beror på att anställda har bristande information om att 
standarder finns, grundorsaken är därmed bristande utbildning. Grundorsaken kan 
kategoriseras som tidigare beskrivet till organisationen då det handlar om hur verksamheten 
har definierat att de ska utbilda (Rouwenhorst, et al., 2000). Vidare kan grundorsaken 
klassificeras som systemberoende eftersom ingen individ kan påverka faktorn (Sandholm, 
1999).  

Tror att standard används rätt 

Sista orsaken till förseningar i faktorn standard följs ej visar att anställda tror att standarder 
används korrekt. Detta kan leda till flertalet individberoende förseningar som skulle kunnat 
förhindrats om standarder använts. Orsaken verkar vara att standarder upplevs svårtolkade. 
Standarder ska vara lättförståeliga (Münstermann, et al., 2010). Vidare har utformningen av 
standarder tolkats som bristfällig. Samma arbetssätt som beskrevs kunna appliceras för att 
lösa ”Eget arbetssätt upplevs bättre” skulle kunna användas här. Det vill säga, säkerställande 
av implementering av standarder med syfte att minska antalet förseningar på grund av att 
anställda tror standard används rätt (Razak, et al., 2009; Aggelogiannopoulos, et al., 2007). 

Anledningen till svårtolkade standarder kan bero på att anställda saknar kunskap i att 
utforma standarder. Standarder bör vara tydliga och uppfylla vissa krav (Münstermann, et 
al., 2010). Kraven bidrar till att standarder uppfattas som lättförståeliga, intuitiva och bör 
innehålla väsentlig information, vilket ökar chansen för att standarder används och processer 
blir stabila (Münstermann, et al., 2010). Grundorsaken är bristande utbildning och 
kategoriseras till organisation och klassificeras som systemberoende (Rouwenhorst, et al., 
2000; Sandholm, 1999).  

5.3 Hur kan distributionscentraler förhindra förseningar som påverkar 
leveransprecision?  
Två grundorsaker som kan leda till förseningar har identifierats i frågeställning 2. 
Förseningarna uppstår troligtvis på grund av bristande utbildning och att utvecklig av 
utbildning samt standarder inte anses tillräckligt viktigt. Dessa faktorer påverkas av 
verksamhetens uppbyggnad och är därför kategoriserade i organisation (Rouwenhorst, et al., 
2000). Förseningarna klassificeras som systemberoende och antyds därför kunna förhindra 
flertalet förseningar, detta bekräftas av Juran & Godfrey (1998) samt Deming (1986) som 
påstår att 80–90% av alla faktorer som påverkar en verksamhet skulle kunna klassificeras 
som systemberoende. Detta antyder att distributionscentraler kan minska förseningar och 
förbättra leveransprecision genom att förhindra systemberoende orsaker (Karim, et al., 2010; 
Münstermann, et al., 2010; Petersson, et al., 2015; Samaranayake & Toncich, 2007). 

5.3.1 Bristande utbildning  
Som tidigare nämnt beskrivs bristande utbildning vara närmandet av grundorsak till flertalet 
förseningar.  Utbildning har antytts vara fundamental för att verksamheten ska fungera och 
utvecklas. Det bidrar till förståelse för specifika processer och helhetssyn. Vidare tillför 
utbildning stabila processer och flertalet individberoende faktor som orsakar försening kan 
förhindras (Sandholm, 1999; Juran & Godfrey, 1998). Om bättre utbildningar genomförs 
skapar distributionscentralen möjlighet att förhindra individberoende faktorer som orsakar 
förseningar (Münstermann, et al., 2010; Sandholm, 1999). Detta kan förhindras genom att 
utbilda och uppdatera standarder (Razak, et al., 2009). Stabilare processer skulle kunna 
uppnås om utbildningen innehåller hur standarder bör utformas. Detta kan säkerställa att 
standarder används och är anpassade till syftet (Aggelogiannopoulos, et al., 2007; 
Münstermann, et al., 2010; Razak, et al., 2009).  Uppdaterade och nya standarder bidrar 
troligtvis till att minska antalet individberoende faktorer som orsakar förseningar. Detta gäller 
samtliga typer av fel, medvetna fel, metodfel, ofrivilliga fel och kommunikationsfel 
(Sandholm, 1999; Juran & Godfrey, 1998). Att standardisera och utbilda i kommunikations-



Analys 

30 

flödet skulle kunna förhindra förseningar. Ofrivilliga fel orsakas ofta av slumpmässiga 
variationer och är därför svårare att förhindra (Sörqvist, 2004). Ofrivilliga fel som orsakas av 
felplacering, vet ej att standard finns, saknar praktisk kunskap om informationsflödet kan 
förhindras genom bättre utbildning och att följa standarder (Juran & Godfrey, 1998; 
Münstermann, et al., 2010). 

Vidare kan motivationen ökas om utbildning erbjuds till anställda, och på så sätt minska 
förseningar, och genom att inkludera anställda mer i verksamheten (Singles, et al., 2001). 
Stabilare processer kan uppnås om anställda inkluderas i utbildningsprocessen 
(Münstermann, et al., 2010; Razak, et al., 2009). Det har framkommit att verksamheten har 
problem med att uppdatera standarder, detta anses viktigt att åtgärda. Detta föredras utföras 
med hjälp av de modeller som Cabrera, et al., (2013) utvecklat från det som Deming (1986) 
presenterade. Metoden bygger på att standardisera processen för utveckling av prestations-
mått men skulle också kunna appliceras på standarder. Det viktigaste i metoden är att 
övervaka och modifiera nya standarder. Om de upplevs otydliga av användare eller om det 
kvarstår systemberoende faktorer som orsakar förseningar bör detta åtgärdas. Funktions-
ledaren bör vidare belysa vikten av att använda standarder för att säkerställa användning. 
Detta kan bidra till stabilare processer, högre leveransprecision och tryggare arbetsmiljö 
samtidigt som det ökar distributionscentralens leveransprecision (Münstermann, et al., 
2010).  

5.3.2 Anses inte tillräckligt viktigt 
Grundorsaken till förseningar är att utveckling av utbildning och standarder inte anses 
tillräckligt viktigt. Detta har visat sig handla om distributionscentralens organisatoriska 
uppbyggnad (Rouwenhorst, et al., 2000). Det har framkommit att verksamheten inte anser 
detta tillräckligt viktigt att trots medvetenhet kring problematiken. Det har framgått från 
studien att distributionscentralen och framförallt funktionsledares arbetstid upptas av 
problemlösning kopplat till driften eftersom flertalet förseningar uppstår där. Eftersom 
verksamheten har prioriterat att hantera order som kommer in för dagen och att det då 
samtidigt uppstår förseningar i driften har lett till att verksamheten valt att inte prioritera 
förbättring av utbildning och standarder. Detta har lett till att endast lite tid ges till 
verksamhetsutveckling, vilket skulle kunna anses vara ofördelaktigt (Gu, et al., 2006). För att 
distributionscentralen ska kunna öka sin leveransprecision handlar det om att försöka 
integrera förbättringsarbete i verksamhetens dagliga drift (Samaranayake & Toncich, 2007). 
Detta kan göras likt det som beskrevs för hur man ska förhindra bristande utbildning där det 
kan förhindras genom att standardisera utvecklingsprocessen (Razak, et al., 2009; 
Aggelogiannopoulos, et al., 2007; Cabrera, et al., 2013). Att applicera utvecklingsarbete i det 
dagliga arbetet för operatörer, funktionsledare, anställda på flow och operativ support hade 
verksamheten kunnat förbättra inte bara processer utan även leveransprecision (Cabrera, et 
al., 2013; Deming, 1986; Karim, et al., 2010). Om detta integreras i arbetsdagen skapas 
möjlighet till att skapa än mer tid som kan prioriteras till ytterligare verksamhetsutveckling 
för att minska antalet faktorer som orsakar förensinger och med det öka leveransprecision 
(Samaranayake & Toncich, 2007).  

Om verksamheten applicerar arbetssättet som beskrivits och lyckas frigöra mer tid kan det 
anses troligt att motivationen hos anställda ökar i takt med att mängden negativ stress 
minskar (Singles, et al., 2001; Sandholm, 1999). Om detta uppnås kan verksamheten anses 
vara mer socialt hållbar eftersom arbetsplatsen inte upplevs stressig. Eftersom verksamheten 
kan underlätta för anställda att uppnå mål genom att förbättra verksamheten, ges även 
möjlighet att frekvent belysa att mål uppnås och med det bidra till högre motivation (Singles, 
et al., 2001). Om leveransprecisionen ökar kan verksamhetens miljöpåverkan minskas 
eftersom färre transporter krävs. Vidare leder till att distributionscentralens konkurrens-
fördelar ökar på flera plan, vilket kan anses fördelaktigt för en långsiktig verksamhet.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet beskriver individ- och systemberoende faktorer som påverkar leveransprecision och 
hur distributionscentraler kan förhindra dessa. Implikationer till studien beskrivs följt av 
metoddiskussion. Studiens slutsatser och rekommendationer presenteras, kapitlet avslutas 
med förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Denna studie syftar till att undersöka hur distributionscentraler kan förhindra förseningar för 
att uppnå högre leveransprecision. Studien har kategoriserat individ- eller systemberoende 
faktorer som orsakar förseningar. Faktorer kategoriserades beroende på i vilket område de 
uppstår.   

6.1.1 Individberoende förseningar 
Fallstudien har identifierat 10 stycken faktorer som kan orsaka förseningar i distributions-
centraler, dessa kan påverka leveransprecision. Faktorerna har fördelats i områdena 
processer, resurser, motivation, standarder och variation. Detta presenteras i Tabell 5. 
Anledningen till att inte några individberoende faktorer kunnat identifierats i området 
organisation beror på dess definition (Rouwenhorst, et al., 2000). Definitionen beskriver att 
organisationen behandlar hur verksamheten är uppbyggd och faktorer som orsakar 
förseningar kan därför inte bero på en individ (Rouwenhorst, et al., 2000; Sandholm, 1999). 
Individberoende faktorer tillsammans med vilka typer av fel skapar förseningar presenteras i 
Tabell 5. 

Tabell 5. Individberoende förseningar. 

Individberoende förseningar 

Kategori Faktor Typ av fel 

Processer Bristande 
materialhantering 

Metodfel, ofrivilliga fel, 
kommunikationsfel 

 Otillgänglig enhet Metodfel, ofrivilliga fel, 
kommunikationsfel 

 Bekräfta enhet Metodfel, ofrivilliga fel 

 Chaufför åker förtidigt Medvetna fel, kommunikationsfel  

 Ofördelaktig planering Ofrivilliga fel  

Resurser Bristande 
materialhantering 

Medvetna fel, metodfel, ofrivilliga fel  

Motivation Negativ stress Ofrivilliga fel, kommunikationsfel 

 Irritation Ofrivilliga fel, kommunikationsfel 

Standarder Standard följs ej Medvetna fel, metodfel, ofrivilliga fel, 
kommunikationsfel 

Variation Varierande prestation Ofrivilliga fel 

Studiens analys belyser; genom att lösa vissa systemberoende faktorer kan distributions-
centraler förhindra flertalet individberoende faktorer som orsakar förseningar. Detta leder till 
att förslag och diskussion kring hantering av individberoende förseningar presenteras 
tillsammans med systemberoende förseningar, se nedan. Förslagen avser att förhindra 
individberoende förseningar av typerna medvetna fel, metodfel, och kommunikationsfel 
(Sandholm, 1999; Juran & Godfrey, 1998).  

Studien har uppmärksammat att det finns slumpmässiga variationer i operatörers 
prestationer, vilket kan anses vara individberoende ofrivilliga fel (Sörqvist, 2004; Juran & 
Godfrey, 1998; Sandholm, 1999). Dessa är svåra för verksamheten att förhindra. Antalet 
förseningar skulle kunna minskas genom att applicera arbetssätt som förhindrar system-
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beroende förseningar (Münstermann, et al., 2010). Eftersom endast minskning av antalet 
ofrivilliga fel är trolig, har sådan förbättring endast marginell påverkan på leveransprecision. 
Därav är det viktigare att förhindra systemberoende förseningar. Vidare kan de individ-
beroende faktorerna som orsakar förseningar antas vara applicerbara på liknande verksam-
heter. Vid helautomatiserade distributionscentraler är det troligt att flertalet av dessa individ-
beroende förseningar inte uppstår eftersom individer har begränsad möjlighet att påverka 
processer i en sådan verksamhet (Rouwenhorst, et al., 2000).  

6.1.2 Systemberoende förseningar 
Fallstudien har identifierat 19 stycken systemberoende faktorer som kan orsaka förseningar 
och påverka leveransprecision. Faktorerna har fördelats på områdena organisation, processer, 
resurser, motivation, standarder och variation. I Tabell 6 presenteras faktorerna i området de 
uppstår, detta är en del av studiens resultat.  

Tabell 6. Systemberoende förseningar. 

Systemberoende förseningar 

Kategori Faktor 

Organisation  Verksamhetens konstruktion 

 Ombyggnation och underhåll 

 Många plockpallar 

 Ofördelaktig bemanning 

 Otillräcklig kommunikation 

 Otillräcklig utbildning 

Processer Layout 

 Långa körsträckor 

 Kran ur funktion  

 Prioriteringsproblem 

Resurser Bristande hjälpmedel 

 Bristande datasystem 

 Ytbrist 

 Kran ur funktion  

 Underkänd enhet 

Motivation  Högt uppsatta mål 

Standarder Bristande standarder 

 Standarder följs ej 

Variation Varierande volymer 

Studien har undersökt grundorsaker till systemberoende faktorer som kan orsaka förseningar. 
För att öka leveransprecisionen bör verksamheter prioritera att förhindra systemberoende 
förseningar. Både individ- och systemberoende förseningar kan förhindras om system-
beroende förseningarnas grundorsak identifieras och sedan förhindras. Analysen indikerar att 
verksamheter skulle kunna förebygga systemberoende förseningars med hjälp av standard-
iserade processer och noga välja långsiktiga prioriteringar (Münstermann, et al., 2010; 
Petersson, et al., 2015; Razak, et al., 2009). Att det finns systemberoende förseningar 
indikerar att verksamheten inte har skapat rätt förutsättningar för att uppnå leverans-
precision.  
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Studien visar att bristande utbildning och att utvecklig av utbildning samt standarder inte 
anses tillräckligt viktigt. Om verksamheter väljer att utveckla standarder bör de utformas på 
ett sätt som förhindrar systemberoende förseningar. Vid nyskapande av standarder bör 
användare inkluderas och vara i fokus för att uppnå önskat resultat (Münstermann, et al., 
2010). Om förseningar ändå uppstår trots implementering av standardiserade arbetssätt bör 
verksamheter prioritera verksamhetsutveckling högre för att kunna skapa stabilare processer 
(Petersson, et al., 2015). Med detta skulle ett hållbart arbetssätt kunna skapas där 
verksamheter i större utsträckning kan förhindra grundorsaker och bli mer konkurrens-
kraftiga (Nakandala, et al., 2013; Pettersson & Segerstedt, 2011; Münstermann, et al., 2010; 
Aggelogiannopoulos, et al., 2007). Samtidigt visar studien att verksamheter behöver utföra 
det dagliga arbetet för att kunna vara en ”Logistics service provider” (Mattsson, 2004). Att 
endast arbeta med utvecklingsarbete kan inte antas vara hållbart. Om förbättringsarbete 
införs hade leveransprecision kunnat öka i leverantörskedjan. Detta kan öka verksamheters 
hållbarhet både ekonomiskt och socialt. Detta genom ekonomiska fördelar med möjlighet till 
ökad försäljning eftersom produkter är tillgängliga för slutkund hos återförsäljare, samt 
minskade kostnader för transporter. Vid stabilare ekonomi ökar verksamheten sociala 
hållbarhet.  

Vissa systemberoende förseningar beror på fallstudiens distributionscentrals resurs-
begränsningar. Till exempel kan lågt antal portar eller begränsning i byggnaders storlek skapa 
förseningar. Att förhindra sådana förseningar kräver troligtvis investeringar och därmed 
föreslås vidare studier innan beslut fattas. Grundorsakerna som identifierats skulle troligen 
kunna appliceras på liknande distributionscentraler. Om det saknas individer som påverkar 
processer finns troligtvis inte heller något behov av utbildning i informationsflöden.  

6.2 Implikationer 
Faktorer som orsakar förseningar och påverkar leveransprecision kan antas finnas i 
distributionscentraler med liknande förutsättningar som fallföretagets. Det har således 
kartlagts faktorer som kan orsaka förseningar i distributionscentraler. Förseningarna 
kategoriserades beroende på var faktorerna uppstår och kan anses generaliserbara för 
liknande verksamheter. Kategoriseringen tillsammans med klassificering kan användas för att 
identifiera var faktorer uppstår och vad de beror på. Resultatet indikerar att systemberoende 
faktorer har stor påverkan och därmed viktiga att förhindra. 

Teorier behandlande leveransprecision i distributionscentraler är begränsade eftersom 
leveransprecision ofta beräknas tillsammans med fler delar av leverantörskedjan. Denna 
studie fokuserar på hur leveransprecision påverkas av distributionscentralers prestationer. 
Studien indikerar möjligheten att applicera befintliga teorier i denna kontext samt att 
kategorisera och klassificera faktorer som orsakar förseningar. I enighet med befintliga teorier 
antyds att majoriteten av faktorer som orsakar förseningar är systemoberoende. Vidare 
identifierar studien problem på grund av att standarder inte används, trots att de finns 
tillgängliga för användaren. 

6.3 Metoddiskussion 
Litteraturgenomgången resulterade i ett teoretiskt ramverk som behandlar leveransprecision, 
distributionscentralers funktion, verksamhetsproblem och klassificering av faktorer. Detta 
användes även i intervjuguiden samt till förbättringsförslag. Kontinuerligt under studien har 
det teoretiska ramverket jämförts med fallstudien och med det förankras studien i tidigare 
teorier. Faktorer som identifierades från fallstudien kategoriserades och klassificerades i ett 
fiskbensdiagram för att tydligt redovisa vilka förseningar som uppstår. Eftersom användandet 
av teorierna i distributionscentraler är begränsat behövs egna tolkningar för att kunna 
jämföra teori och empiri. Studiens datainsamling har bestått av en fallstudie som 
genomfördes på en distributionscentral. Fallstudien genomfördes genom dokumentstudier 
och intervjuer. Datainsamlingsmetoden möjliggjorde djup och relevant kunskap om orsaker 
till försening. En svaghet med metodvalet är begränsad kvantitet. Generellt blir antalet 
respondenter färre när intervjuer används som metod, jämfört med till exempel enkätunder-
sökningar. För denna studies syfte kan dokumentstudier och intervjuer anses vara en 
fördelaktig metod. Dokument som studerades var relevanta för studiens syfte och visade 
tydligt att mål med leveransprecisionens inte uppnås. Dessa dokument inkluderas inte i 
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studien på grund av sekretess. Om detta hade varit möjligt hade studiens trovärdighet ökat. 
Validiteten hade stärkts om dokumentstudierna varit mer omfattande.  

Studiens arbetsprocess och litteraturgenomgång har dokumenterats noggrant och 
strukturerat. Studiens kvalitativa ansats medför risk att respondenters svar tolkas, risken 
minimerades genom inspelning och transkribering. Dessa metoder stärker studiens 
reliabilitet.  Respondenter med olika befattningar intervjuades vilket gav fler synvinklar och 
åsikter om orsaker till förseningar. Att intervjuer var väl förberedda, genomfördes med hjälp 
av intervjuguide ökar validiteten samt kopplingen till teori och syfte. Bredare helhetssyn hade 
eventuellt erhållits om fler personer på olika befattningar hade intervjuats. Observationer 
hade kunnat ge användbara data, men eftersom det är svårt att identifiera faktorer och typ av 
fel när de uppstår valdes intervjuer. Intervjuer kan också täcka längre tidsspann och ger 
möjlighet till djupare förståelse. Författarnas tidigare erfarenhet av fallföretaget anses inte ha 
betydande påverkan på resultatet.  

God validitet anses uppnådd eftersom studien kontinuerligt kopplar till syftet och fråge-
ställningarna. Genom datatriangulering av intervjuer och strävan efter metodtriangulering 
har studien god trovärdighet när det gäller data och metod. Generaliserbart resultat har efter-
strävats genom hela studien, vilket kan anses fördelaktigt. Distributionscentraler har ofta 
relativt liknande layout och struktur, vilket gör att studien kan appliceras på fler distributions-
centraler med liknande förutsättningar. Att genomföra fallstudier på fler företag hade ökat 
studiens trovärdighet.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Om varje del i leverantörskedjan bidrar med hög leveransprecision skapas förutsättningar för 
god planering av verksamheter och slöseri kan minskas (Gunasekaran, et al., 2001). Att uppnå 
hög leveransprecision i komplexa miljöer är svårt och krävande, genom att applicera 
standarder och förbättra utbildning skulle det kunna uppnås. Studien presenterar faktorer 
som orsakar förseningar i distributionscentraler och påverkar leveransprecision negativt. 
Studien konstaterar att alla förseningar kan kategoriseras som individ- eller systemberoende, 
där grundorsakerna är bristande utbildning eller att utvecklig av utbildning och standarder 
inte anses tillräckligt viktigt. De förslag som studien presenterar på hur förseningar kan 
förhindras styrks av: Juran & Godfrey (1998); Münstermann, et al., (2010); Sandholm 
(1999); Singles, et al., (2001); Gunasekaran, et al., (2004). Studien rekommenderar 
distributionscentraler att utvärdera sin verksamhet, identifiera orsaker till förseningar och 
analysera dess grundorsak med hjälp av metoden 5-Varför. Detta möjliggör förhindrande av 
förseningar vilket kan förbättra leverantörskedjors leveransprecision och skapa 
konkurrensfördelar och därmed hållbara verksamheter. 

Studien har presenterat orsaker till förseningar som uppstår i distributionscentraler, påvisat 
grundorsaker och presenterat förslag på hur de kan förhindras för att öka leveransprecision. 
Därmed anses studiens frågeställningar besvarade och studiens syfte ”Att undersöka hur 
distributionscentraler kan förhindra förseningar för att uppnå högre leveransprecision” 
vara uppfyllt. 

6.5 Vidare forskning 
Denna studie bygger på en fallstudie, därmed finns möjlighet att implementera liknande 
studier på fler distributionscentraler. Det har identifierats att samtliga förseningar som denna 
studie presenterat är antingen individ- eller systemberoende. Detta kan bekräftas av tidigare 
forskning men det krävs ytterligare forskning för att resultatet ska vara generaliserbart. 
Fallstudien har endast inkluderat en distributionscentral som levererar order vid beställning, 
för större generaliserbarhet och trovärdighet behövs studier på flera typer av 
distributionscentraler i andra leverantörskedjor med andra försörjningsstrategier. Vidare 
studier skulle kunna fokusera på hur standarder används i distributionscentraler. Studien 
fokuserar på orsaker till förseningar som påverkar leveransprecision men det skulle också 
vara möjligt att studera förseningarnas påverkan på ekonomi, anställda eller miljö. 
Distributionscentralers påverkan på leveransprecision nedströms kan vara ett intressant 
område för vidare forskning. Ny forskning skulle kunna undersöka hur denna studies förslag 
påverkar resterande delar av leverantörskedjor och om förslagen påverkar leveransprecision 
positivt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide  
Bilaga 1 presenterar den semi-strukturerade intervjuguiden som användes vid datainsamling 
på fallföretaget.  

Intervjuguide  

Presentation av respondenten 

Erfarenhet 

Arbetsuppgift 

Dagliga arbetssysslor 

Eget ansvarsområde/projekt 

Presentera avdelningens arbete 

Vilka arbetsuppgifter finns på avdelningen?  

Hur många jobbar på avdelningen? 

Vad är avdelningens roll på DC? 

Har avdelningen uppsatta mål? Strävar ni efter mål? 

Finns det resultat som följs upp? Får du feedback på ditt arbete? 

Hur sker kommunikationen inom avdelningen och utanför? Till vem? 

Hur ser den dagliga arbetsprocessen ut? Alltså hur ser ”kedjan” ut i planeringen? Vilka moment 
ingår i det dagliga arbetet? 

Finns det standarder för hur arbetet ska utföras?  

Följs standarder?  

Hur blev du introducerad? Utbildad? 

Materialflödet 

Hur ser materialflödet ut? Från lossning till lastning? 

Följs planeringen flow gör till driften? Om inte, varför? 

Hur påverkar varierande volymer ditt arbete? 

Hur kommuniceras planeringen till driften? 

Vilka hinder/problem kan uppstå som gör att det blir förseningar? 

Kan din avdelning motverka hinder som uppstår?  

Gör avdelningen något speciellt när en försening uppstår? 

Hur kan din avdelning arbeta för att undvika förseningar? 

Vad skulle din avdelning behöva för att kunna kontrollera mer relaterat till tid? 

Någon skillnad i arbetet tidigt- eller sent skift? 

Uppstår problem som stoppar hela driften? 

Vi har sett i dokumentstudier att pallar planeras ut, inte kommer med och planeras om. Kan du 
berätta lite om varför det blir så? 

Vad innebär Rec-pall? Vad kan göras åt det? 

Vad innebär buff-pall? 

Trivsel 

Hur upplever du stämningen på din avdelning och övriga arbetsplatsen? 

Hur skulle det kunna bli bättre? 

Känns din arbetsgrupp motiverad till att göra ett bra jobb? 

Upplever du att ni gör ett bra jobb? Hur? Varför? 

Är motivation ett hinder i arbetsgruppen? 

 

 


