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Abstract 

In todays competitive business climate the concept of “quality management” is a signifi-
cant part of daily work for many companies, as they want to achieve high performance 
quality and delivery success. Within the services sector third-party logistics companies 
play an increasingly central role when it comes to the goods that are being transported. 
These companies are presented with continuous challenges to ensure that goods are 
loaded on trucks efficiently and delivered on time, at the right place and in the right con-
dition. The present case study was conducted in collaboration with Schenker AB and 
Schenker Åkeri in Jönköping, to help these two company branches serving under the 
same major corporation to solve a common problem they both encounter, namely the 
fact that it regularly occurs handling abnormalities in the terminal process that affects 
overall quality for customers.  

The study aims to find out how the daily quality control concerning the handling of 
goods in the terminal process can be improved hopefully resulting in a higher quality in 
cargo shipments. The aim of the study was approached by trying to answer the following 
two questions: 

1. What are the causes of management deviations in the terminal process and how can 

these be grouped into different classes? 
2. How canqualitycontrolbe changed toprevent thesehandlingdeviations? 

The approach has consisted of a parallel collection of data and theory in order to contin-
uously relate data and theory to find a coherent context for the problems that these 
branches are facing. Primary data has been obtained through observations and interviews 
from both branches. Secondary data was collected through a survey conducted by 
Schenker Åkeri regarding information flow in the present situation and the desired posi-
tion of drivers. The results of the inquiry have shown that most of the deviations in the 
terminal process occur when the operator performs a task incorrectly, also known as 
handling errors. Furthermore, the study has shown that the information given regarding 
certain operations has been inadequate and not sufficiently clear, thus this has shown to 
be one of the reasons that handling errors occur. As a result, the framework for all pro-
posed meetings was prepared with guidelines regarding what the meeting should include 
for the respective departments, as well as important advice to remember while perform-
ing a lean meeting. 

To correct and avoid handling errors that occur on an operational level, it is recommend-
ed the information architecture be improved. Thus, this was elaborated in the form of 
regular meetings based on the Lean philosophy between labor management level and 
operational level. Deviations are prevented also by a standardized approach, and visual-
ized and distinct markup for what may be placed at any location. A significant aspect of a 
company is to create commitment and motivation of all employees at all levels. Collabo-
ration between the two company branches is important when working in close proximity, 
meaning that the actions of one branch of the company will affect the others, and vice 
verse. In conclusion, we recommend that the branches work together to create a com-
mon vision applied within both Schenker AB and Schenker Åkeri. 

"Community and collaboration creates quality and customer value!" 
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Sammanfattning 

I dagsläget är kvalitetsstyrning en betydelsefull del av det dagliga arbetet för många före-
tag då de vill uppnå hög kvalitet och leveranssäkerhet. Inom tjänstesektorn spelar tredje-
partslogistikföretag en allt centralare roll vid transport av gods. Dessa företag står för 
ständiga utmaningar att säkerställa så att godslastas på transportbilarna och levereras i rätt 
tid, till rätt plats och i rätt form. Denna fallstudie har genomförts på Schenker AB och 
Schenker Åkeri i Jönköping. De står inför ett gemensamt problem då det löpande upp-
står hanteringsavvikelser i terminalprocessen som påverkar totalkvaliteten för kunderna.  

Syftet med studien är att ta reda på hur den dagliga kvalitetsstyrningen beträffande gods-
hantering i terminalprocessen kan utvecklas för att leda till en högre kvalitet i styckegods-
leveranserna. Syftet har brutits ner till två frågeställningar: 

1. Vilka är orsakerna till hanteringsavvikelserna i terminalprocessen och kan dessa  

indelas i kategorier? 

2. Hur kan kvalitetsstyrningen förändras för att förebygga dessa hanteringsavvikelser? 

Tillvägagångssättet har varit att parallellt samla in data och granska teorier för att konti-
nuerligt referera dessa med varandra och finna sammanhang. Primärdata har införskaffats 
via observationer och intervjuer på båda verksamheterna. Sekundärdata har samlats in i 
form av en enkätundersökning utförd av Schenker Åkeri angående informationsflödet i 
nuläge och önskat läge bland chaufförerna. Resultatet från undersökningarna har visat att 
de flesta avvikelserna i terminalprocessen uppstår då operatören utfört arbetsuppgiften 
på ett felaktigt sätt, även kallat handhavandefel. Vidare har studien visat att information-
en inom verksamheterna har varit bristfällig och inte tillräckligt tydlig i vissa fall, vilket 
därmed konstaterats är en av orsakerna till att handhavandefel uppstår. Ramverk för 
samtliga föreslagna möten har upprättats med riktlinjer för vad mötet ska innehålla på 
respektive avdelning samt betydelsefulla råd att tänka på vid ett lean-möte. 

För att åtgärda handhavandefel som uppstår på en operativ nivå rekommenderas en för-
bättrad informationsstruktur. Informationsstrukturen har utvecklats med regelbundna 
möten baserat på Lean-filosofin mellan arbetsledarnivå och operativ nivå. Avvikelser 
förebyggs också genom ett standardiserat arbetssätt samt visualiserad och distinkt upp-
märkning för vad som får placeras på vilken plats. 

Betydelsefullt för ett företag är att skapa engagemang och motivation hos samtliga med-
arbetare på alla nivåer. Ett samarbete mellan de båda verksamheterna är också viktigt då 
de arbetar nära varandra och den enas handling kommer att påverka den andras. I och 
med detta rekommenderar vi en gemensam vision och motto som bör tillämpas inom 
Schenker AB och Schenker Åkeri. Det är viktigt att visionen implementeras i hela organi-
sationen och att den efterföljs.  

”Gemenskap och samarbete skapar kvalitet och kundvärde!” 

Nyckelord 

Avvikelse Informationsflöde  Kvalitetsstyrning  Lean Tjänstesektor 
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Förteckning över definitioner 

Term  Definition 

Driftsort Schenker Åkeri finns beläget på ett antal orter runt om i Sverige. 
Vissa av åkerienheterna benämns som en driftsenhet och namn-
ges då beroende på vilken ort den ligger i, så kallad driftsort en-
ligt Schenker Åkeri:s egna benämning.  

Fjärr De transportlinjer som ankommer från och levererar till en ter-
minal eller direktleverans mellan två kunder (Jonsson och Matts-
son, 2005). 

Hanteringsavvikelse En avvikelse som uppstår på grund av att godset inte hanteras 
regelrätt, det vill säga att det hanteras på ett felaktigt sätt. 

HD Står för Hämtning Distribution och är de transportlinjer som 
hämtar in från och levererar gods till lokala kunder.  

Linjeruta En markerad yta framför varje port på terminalen där gods som 
lossas eller lastas placeras. 

Linjetrafik Linjetrafik är en fast rutt vid transport med fasta tidtabeller. Det 
är vanligt att använda mellan två terminaler för att utnyttja fyll-
nadsgraden för att sedan leverera ut till närliggande kunder 
(Lumsden, 2006). 

Logistik ”Logistik kan beskrivas som lära om effektiva materialflöden. 
Det är ett samlingsnamn för alla de verksamheter som ser till att 
material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid, dvs. skapar 
plats- och tidsnytta” (Jonsson och Mattsson, 2005, s.20). 

Speditör En mellanhand, en transportförmedlare som för andra företag 
ombesörjer styckegodstransporter för att på snabbast, billigast 
och säkrast sätt transportera varor till kund (Abrahamsson och 
Sandal, 1996; Lumsden, 2006). ”Speditören genomför inte trans-
porterna själv utan anlitar transportörer, vilka emellertid agerar i 
speditörens namn” (Jonsson och Mattsson, 2005, s.98). 

Styckegods Styckegods är en last med en sändningsvikt mellan 100 kg och 
1000kg (Lumsden, 2006). 

Omexpediering En kod som registreras när inhämtat gods ankommer med en 
fjärrbil till terminal. 

Platsa Inlevererat gods till terminalen placeras ut framför rätt port för 
utleverans. 

Produktion All verksamhet på terminalen, det vill säga förflyttning av gods i 
form av att lossa, platsa och lasta på terminalen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Handeln med varor har gått från marknadsgeografiska flöden till allt mer nationella och 
internationella flöden de senaste 100 åren.  Utvecklingen grundar sig i marknads- och 
kostnadsmässig tillväxt då det i allmänhet har blivit billigare att producera och enklare att 
expandera (Storhagen, 2011). För Sverige som är ett högindustrialiserat samhälle, har 
denna utveckling inneburit en ökad tillväxt inom både import- och exportindustrin.  I 
och med att internationaliseringen har ökat, har också transportsektorns betydelse stärkts 
och allt fler produkter transporteras längre sträckor mellan leverantör och kund. Detta 
uppsving har inneburit att speditören har tagit en allt mer betydelsefull roll i distribut-
ionskedjan och en effektivisering av transportprocessen har skapat framgång de senaste 
årtionden (Oskarsson et al., 2006).  

Idag erbjuder speditörer ofta transporter runt om i världen, såväl landsbaserade som sjö- 
och flygbaserade enheter samt samlastningstrafik. Materialflödet som utgör hantering och 
förflyttning av gods inom och mellan olika verksamheter är för logistikbegreppet en vik-
tig beståndsdel (Lumsden, 2005). En annan betydelsefull komponent inom transport är 
informationsflödet som både följer och styr det fysiska flödet för transportsystemet. För 
att öka kundservicen kan informationssystemet innefattas av ett så kallat ”trackingsy-
stem”, vilket skapar förmåga för kunden att följa sitt gods längs med transportprocessen. 
Systemet visualiserar och identifierar i ett tidigt skede om avvikelser i leveranstiden upp-
står samt förbättrar transportsäkerheten. Informationssystem är också ett nödvändigt och 
kraftfullt verktyg för att garantera och säkra god transportkvalitet (Jonsson och Mattsson, 
2005; Lumsden, 2005).  

Samlastningsfunktionen som anses vara en utav speditörens viktigaste områden, skapar 
transportmöjlighet för samtliga avsändare som på egen hand inte förmår att fylla upp en 
egen transportenhet (Abrahamsson och Sandahl, 1996). Detta samspel mellan olika av-
sändare innebär att fyllnadsgraden ökar för varje transport som utförs och därmed mins-
kar miljöpåverkan då färre transporter krävs. För att möjligheter som dessa ska uppnås 
krävs att en geografisk koncentrerad samlastningscentral finns, vilken i sin tur har i upp-
gift att hantera och omlasta godset (Abrahamsson och Sandahl, 1996; Oskarsson et al., 
2006). En terminal är en samlingspunkt för materialflöden där gods ställs samman från 
flera leverantörer för att sedan brytas upp, sorteras, konsolideras och omlastas för utleve-
rans till kund utan någon mellanlagring. Den centrala samlingspunkten, även kallad 
Merge-in-transit, hjälper till att effektivisera distributionskedjan för att skapa värdeökande 
aktiviteter till kund så som snabbare leverans utan ökad transportkostnad (Jonsson och 
Mattsson, 2005; Lumsden, 2006). Att vara belägen geografiskt nära marknaden är en utav 
de viktigaste delarna inom terminallokalisering för att kunna säkra kundservice, agera 
buffert för eventuella svängningar i produktion och distribution samt sänka den totala 
transportkostnaden genom att kombinera olika flöden med varandra.  

I terminalprocessen sker godsmottagning av inlevererat gods, eventuell lagerhållning av 
varor samt intern hantering för att till sist utlastas från terminalen (Storhagen, 2011). 
Dessa aktiviteter som utförs på terminalen tillför värde på varan, så som omlastning av 
gods för vidare transport till kund (Jonsson och Mattsson, 2005). För att minska kostna-
derna på terminalen är en förutsättning att arbetet med den interna materialhanteringen 
är upprättat på ett konkret sätt. Detta ger en kostnadseffektiv leveransservice vilket till 
stor del innebär att generera den service kunden önskar till en så låg kostnad som möjligt 
(Aronsson et al., 2004). För att säkerställa att aktiviteter utförs på ett rätt sätt är det vik-
tigt för företaget att tillämpa en bra kvalitetsstyrning (Sörqvist, 2004).  
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1.2 Företagsbeskrivning 

DB Schenker är ett utav världens största logistikföretag som erbjuder lagrings- och trans-
porttjänster inom land, flyg och sjöfart. Som tredjepartslogistikföretag är DB Schenker en 
tredje agerande aktör i flödet som hjälper en köpande och säljande kund att förmedla 
leverans av varor. DB Schenker är väl etablerat i Europa och finns i 30 länder och utav 
deras totala omsättning på 35 miljarder kronor i Europa år 2010, står Sverige för cirka 
12,7 miljarder kronor. 

På Schenker AB i distrikt Jönköping är omkring 120 anställda, vilka ansvarar för termi-
nalhanteringen där lokal- och fjärrtransport samt export förmedlas. Företagets omsätt-
ning 2010 var ca 598 miljoner kronor. Omlastningsterminalen som har produktion dyg-
net runt är 10 000 kvm stor. Omkring 2500 styckegods per dygn tar terminalen i Jönkö-
ping emot från andra omlastningsterminaler. Godset omlastas och förmedlas ut inom 
distrikt Jönköping. Terminalen som i sin tur hämtar in 3500 styckegods per dygn inom 
distrikt Jönköping omlastar detta gods och levererar ut det till övriga Schenkerterminaler 
i Sverige. Terminalen har också daglig direkttrafik från Holland och Belgien samt till och 
från Danmark, Norge och Finland. Distrikt Jönköping ansvarar dessutom för leverans till 
andra länder inom Europa och dessa går genom terminaler belägna i Malmö, Göteborg 
och Stockholm. 

Schenker AB samarbetar med ett flertal åkerier i Jönköpingsområdet och deras största 
samarbetspartner är Schenker Åkeri, som är ett dotterbolag till Schenker AB. Schenker 
Åkeri i Jönköping har ca 130 anställda, varav 17 är tjänstemän. Företagets omsättning 
2010 var ca 132 miljoner kronor. Åkeriet är beläget nära omlastningsterminalen och dis-
tribuerar ca 55 % av den transportvolym som förmedlas via Schenker AB i Jönköping. 
Förmän från Schenker Åkeri arbetar tillsammans med Schenker AB:s medarbetare på 
terminalen och då godset lastas på bilen överlämnas ansvaret till åkeriet. 

1.3 Problembeskrivning 

Ett gemensamt problem som finns mellan Schenker AB och Schenker Åkeri i Jönköping 
är de avvikelser som uppstår på grund av att godset hanteras på ett felaktigt sätt, det vill 
säga hanteringsavvikelser. Dessa avvikelser påverkar kvaliteten i styckegodssändningarna 
vilket berör båda verksamheterna. Därför har verksamheterna som ett gemensamt mål att 
öka kvaliteten på samtliga godssändningar det vill säga att en leverans ska ske i rätt tid, 
plats och form. 

Båda verksamheterna har nyligen infört kvalitetsstyrning enligt Lean-filosofin i form av 
dagliga lean-möten där kvalitetsavvikelser tas upp. Problemet de ställs inför uppstår vid 
hantering och registrering av godset som förflyttas från godsmottagning genom termina-
len till utleverans. Instruktioner finns för hur hantering och registrering av styckegods ska 
ske med handdator, mer om detta beskrivs i avsnitt 4.3. Dock återstår problematiken 
med dagliga avvikelser på terminalen kring felsortering, kvarlämnat och saknat stycke-
gods. Konsekvensen av avvikelserna blir för de båda verksamheterna ökade kostnader 
för administration samt slöseri med tid. I kundens perspektiv blir kvaliteten sämre då 
leverans inte sker i rätt tid, är på rätt plats eller i rätt form.  

Dilemman som dessa förekommer vanligen inom terminalhantering och berör därmed 
andra företag med liknande verksamheter såsom DHL och Posten logistics. Därför anser 
vi att arbetet med att identifiera och följa upp ”vanligt förekommande” avvikelser inom 
terminalhantering av styckegods inte enbart kan hjälpa Schenker AB att öka sin kvalitet, 
utan även andra verksamheter med liknande problematik.  



Inledning 

3 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna fallstudie är att ta reda på hur den dagliga kvalitetsstyrningen beträf-
fande godshanteringen i terminalprocessen kan utvecklas för att leda till en högre kvalitet 
i styckegodsleveranserna. För attuppnå studiens syfte har vi valt att bryta ner det i två 
frågeställningar.  

1. Vilka är orsakerna till hanteringsavvikelserna i terminalprocessen och kan dessa  

indelas i kategorier? 

2. Hur kan kvalitetsstyrningen förändras för att förebygga dessa hanteringsavvikelser? 

Genom att studera det dagliga arbetet i terminalprocessen och arbetet med kvalitetsstyr-
ning kan avvikelser identifieras, dokumenteras och ett tillvägagångssätt framarbetas för 
att förebygga att avvikelser uppstår. 

1.5 Omfång och avgränsningar 

Studien behandlarterminalprocessen på Schenker AB, det vill säga från det att styckegod-
set inlevererats på terminalen till utleverans från terminalen. På så vis avgränsas studien 
från att inte studera transportprocessen utanför terminalen det vill säga varken insamling 
eller transportering av styckegods. Figur 1 visar en översiktsmodell av flödesprocessen 
för Schenker AB och Schenker Åkeri, där det gråmarkerade området tydliggör vilka delar 
av processen som behandlas i studien. 

 

Figur 1 Avgränsningar i flödesprocessen inom Schenker AB och Schenker Åkeri 

Genom att endast följa styckegodsflödet i terminalen begränsas studiens omfång då pa-
ket- och partigods utesluts. I terminalen hanteras både export, lokal- och fjärrtrafik. För 
att begränsa studiens omfattning har enbart lokal- och fjärrtrafik studerats. Dessa av-
gränsningar valdes för att ingående fokusera på att enbart studera de aktiviteter som sker 
i hanteringsprocessen på terminalen. Detta i sin tur är för att få en fördjupad förståelse 
hur hanteringsavvikelser kan undvikas för få en effektiv hanteringsprocess. Schenker AB 
har ett flertal åkerier de arbetar tillsammans med men studien kommer endast behandla 
samarbetet med Schenker Åkeri. Figur 2 visar med gråmarkerat område vilka delar av 
terminalhanteringen som betraktas i studien. 
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Figur 2 Avgränsningar i terminal på Schenker AB 

1.6 Disposition 

Studien är indelad i sex övergripande kapitel med underrubriker som preciserar innehållet 
vilket medför att strukturen blir enkel att följa. Då studien omfattar två verksamheter har 
resultatet per kapitel delats in i avsnitt gällande Schenker AB och Schenker Åkeri för att 
strukturera och förenkla för läsaren. Kapitel två innehåller ett teoretisktramverk vars syfte är 
att förmedla kännedom för läsaren kring ämnet och för att skapa förståelse kring de bru-
kade begreppen och metoderna som studien belyser. Teorin ligger till grund för hur data 
har insamlats till nulägesbeskrivning samt hur analyser har genomförts för att uppnå syf-
tet med studien.    

Därefter följer det tredjekapitlet metod och genomförande, vilket beskriver de metodval och 
tillvägagångssätt som valts, överblick kring studiens arbetsprocess samt validitet och reli-
abilitet för studien. Detta för att ge förståelse i hur data har insamlats. Det fjärde- och 
femte kapitlet utgör resultatdelen för studien och i nulägesbeskrivningen presenteras nuläget 
för de båda verksamheternas olika ingående avdelningar samt vad som behöver fokuseras 
på för att uppnå syftet med studien. Utifrån beskrivningen som presenterades i det fjär-
dekapitletföljer sedan en nulägesanalys med stöd från det teoretiska ramverket. Problem-
områdena som identifierats presenteras i detta kapitel samt studiens frågeställningar bes-
varas och analys förs kring föreslagna åtgärder. 

I det sjätte kapitlet, diskussion och slutsatser, diskuteras både metoden för genomförandet av 
studien samt det resultat som har arbetats fram. Kapitlet inleds med resultatdiskussion vil-
ket innefattar våra egna tankar kring resultatet och vad som bör förändras och fokuseras 
på ett fortsatt arbete. Därefter följer metoddiskussion där vi kritiskt diskuterar metodval och 
tillvägagångssätt om vad som kunde ha gjorts annorlunda. Som avslut presenteras slutsat-
serna av studien utifrån resultat- och analyskapitlet och rekommendation ges kring vad de 
båda verksamheterna bör förbättra för att minimera sina hanteringsavvikelser. Även ge-
nerella slutsatser som framkommit under studien presenteras i detta avsnitt, slutsatser och 
rekommendationer. 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Komponenter i teoretiskt ramverk 

Studien fokuserar på de hanteringsavvikelser som uppstår i en terminalprocess. Det teo-
retiska ramverket kommer därför att innehålla relevant teori för att identifiera, systemati-
sera och förebygga hanteringsavvikelser. Metod för att identifiera nuläget beskrivs i före-
liggande avsnitt och i kommande avsnitt beskrivs den teori som finns inom området idag. 
Denna har använts som referenspunkt vilken kontinuerligt utvecklats under arbetets gång 
för att svara på de två frågeställningarna. Det teoretiska ramverket har hjälpt oss att 
strukturera upp vår litteraturstudie samt varit till hjälp att utesluta irrelevant teori. I Figur 
3illustreras det teoretiska ramverket som skapats för denna studie. 

För att besvara frågeställning ett är det viktigt att skapa förståelse i hur en terminal 
fungerar. Därefter kan en parallell dras mellan en terminalverksamhet i teorin och en i 
verkligheten, för att identifiera om de förefaller på liknande sätt. Då hanteringsavvikelser 
är direkt sammankopplade till kvalitet, beskrivs kvalitetsdimensioner för tjänsteföretag 
under avsnittet kvalitet. Dessa beskrivs för att skapa en uppfattning om vilka dimensioner 
som är relevanta för ett tjänsteproducerande företag som Schenker AB och Schenker 
Åkeri. I avsnittet kring kvalitet beskrivs även förbättringsarbete som tillsammans med 
avsnittet kring Lean och kvalitetsstyrning är till hjälp för att besvara frågeställning två. Dessa 
teoretiska byggstenar är viktiga för att visa på vilka delar i verksamheten som är viktiga 
att arbeta med för att förebygga att hanteringsavvikelser uppstår. Med hjälp av dem 
skapar vi ett lösningsförslag anpassat för Schenker AB och Schenker Åkeri. 

2.2 Terminalverksamhet 

En terminal kan jämföras med en lagermiljö där det är betydelsefullt att systematik upp-
rätthålls, det vill säga att ordning och reda finns på terminalen. På så vis kan lokalisering 
av godset enkelt ske. För att uppnå denna struktur kan en kontroll utföras innan förflytt-
ning av gods sker, vilket undviker att fel uppstår. Genom att rutiner struktureras upp i 
form av kontroller undviks att oriktigheter uppstår. Kontroller ska ske för att rätt gods-
material ska hanteras och förflyttas samt att se till att information kring godset registreras 
in i terminalens informationssystem (Arnold et al., 2012). Inregistreringen som vanligtvis 
sker i form av scanning av streckkod på godset underlättar arbetet för medarbetaren då 
det blir enklare att hantera och följa godsets förflyttningsprocess på terminalen. Genom 

 

• Terminalverksamhet 

• Kvalitet 

Identifiera & Systematisera 

Vilka är orsakerna till 
hanteringsavvikelserna i 

terminalprocessen och kan 
dessa indelas i kategorier? 

• Kvalitet 

• Lean 

• Kvalitetsstyrning 

Förebygga 

Hur kan kvalitetsstyrningen 
förändras för att förebygga 
dessa hanteringsavvikelser? 

Figur 3 Teoretiskt ramverk 
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att inregistrering sker i systemet kring in- och utleverans i en terminal kan en avstämning 
kring skillnader i lagersaldot och det fysiska lagret genomföras. Orsaken till att dessa 
skillnader uppstår i lagersaldot kan bero på handhavandefel i inregistreringsprocessen, 
gods saknas, svinn eller att inregistrering kring förflyttning av gods glöms av (Jonsson 
och Mattsson, 2005). En inventeringsprocess bör kontinuerligt utföras för att eventuella 
avvikelser ska kunna identifieras och åtgärdas innan slutkund drabbas. Fullföljs inte en 
kontinuerlig inventering av godshanteringen påverkar det materialstyrnings- och plane-
ringsprocessen i en negativ mening. Därför är det viktigt att skapa rutin för detta arbets-
moment och för att minimera arbetet bör inventeringen ske då lagernivån är som lägst 
(Jonsson och Mattsson, 2005; Lumsden, 2006).  

I samband med hantering av gods i så väl lager som terminal kan materialhanteringen 
utföras på olika sätt. Godsmottagning innebär att lossning av ankommande gods utförs 
för att sedan registreras in i systemet. Vanligtvis används godsets följesedel som inform-
ationskälla för inregistrering och i detta skede genereras vanligen också per automatik 
godsmärkningsetiketter samt kontroll- och inlagringsspecifikationer (Oskarsson et al., 
2006). Ankomstkontroll är viktigt att utföra vid godsmottagning för att kontrollera det 
inlevererade godset innan det platsas ut. Avsikten med kontrollen är att säkerhetsställa 
antalet inlevererade kvantiteter så att systemsaldot överensstämmer med faktiska antalet 
kvantiteter. Genom denna kvalitetskontroll kan korrekt information kring leverans för-
medlas samt bristsituationer undvikas. På liknande sätt sker utleverans från terminalen då 
kontroll av varje gods sker genom inregistrering via läsare till informationssystemet i 
samband med lastning. Genom att denna kontroll utförs säkerhetsställs att rätt gods las-
tas på lastenheten (Jonsson och Mattsson, 2005; Oskarsson et al., 2006). 

Koordinering av in- och utgående transporter är viktigt att tillämpa och krav ställs på att 
korrekt information finns tillgänglig för att kunna föra samman rätt artiklar med 
varandra. Därför spelar operationssystem och informationsutbyte mellan de olika distri-
butionskanalerna en betydande roll. Nödvändigt är också att samarbetsparterna har tillit 
till varandra och att distributions- och försörjningsprocessen är transparent för att ett 
effektivt flöde ska kunna skapas (Jonsson och Mattsson, 2005; Lumsden, 2006).   

Att avvikelser uppstår kring hantering av gods beror på att människan är mänsklig och 
inte förprogrammerad som en maskin är. Metoden bygger på att människan inte med 
avsikt gör fel utan avvikelser uppstår på grund utav att människan inte följer de arbetsru-
tiner som finns anslagna (Arnold et al., 2012; Liker och Meier, 2006).Människan är en 
viktig resurs för en verksamhets flöde och därför är det viktigt att respektera och värde-
sätta dess potential.  Enligt Liker och Meier (2006) är det enbart människan som kan 
tänka och lösa problem, maskiner används enbart som stöd för att underlätta människans 
arbetsbelastning. Genom att uppmuntra människan till kreativitet och söka lösningsför-
slag till problemet involveras verksamhetens personal i förbättringsarbetet och lösnings-
förslag kan förmedlas fram (Liker och Meier, 2006; Mangan et al., 2012). 

2.3 Kvalitet 

”En produkts eller tjänsts kvalitet är dess förmåga att tillfredsställa kunders behov och  
förväntningar.” (Mattsson, 2004, s.88) 

En tjänst förbrukas i de flesta fall samtidigt som den produceras och det är under det 
ögonblicket som stora delar av kvaliteten fastställs (Bergman och Klefsjö, 2002; Lums-
den, 2006). Kvalitet inom tjänstesektorn kan innefatta ett flertal dimensioner, vilka visas i 
Figur 4. Nödvändigtvis fokuserar en viss tjänst inte på samtliga av dessa kvalitetsdimens-
ioner, utan fokus riktas vanligen på enbart på ett par stycken (Bergman och Klefsjö, 
2002).  
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Figur 4 Kvalitetsdimensioner på en tjänst (Bergman och Klefsjö, 2002) 

Samtliga av ovan nämnda kvalitetsdimensioner är viktiga aspekter i fråga om kvalitet för 
en tjänst. Ur en kunds perspektiv krävs punktlighet och precision därför är det viktigt att 
produkten eller tjänsten levereras i rätt tid, på rätt plats och i rätt form för att tillfreds-
ställa kunden. Viktigt är också då de gäller kvalitet att kunden känner tilltro till leverantö-
ren och att rätt kommunikationskanaler finns mellan kund och leverantör (Bergman och 
Klefsjö, 2002).Total kvalitet representeras av ovan nämnda dimensioner. Syftet med total 
kvalitet kan definieras på flera sätt, däribland: 

”uppnå största möjliga kundvärde i alla led till lägsta möjliga kostnad” (Sörqvist, 2004, s.25) 

”total kvalitet är att ta bort slöseri med tid och material genom att göra variationen i tillverkning 
så liten som möjligt.” (Cullen och Hollingum, 1987, s.31) 

Enligt Sörqvist (2004) finns tydliga samband mellan lönsamhet och kvalitet i en verksam-
het. Kvalitetsbrister medför många gånger stora kostnader och det är vanligt att stora 
resurser går åt till att hantera kvalitetsproblem. Resurser används till att kontrollera, 
granska, felrätta samt felanalysera avvikelser som uppstår. Sörqvist (2004) menar att med 
ett välutvecklat verksamhetsutvecklingsarbete, för att förebygga att dessa kvalitetsbrister 
uppstår,kan kvalitetsbristskostnaderna reduceras betydligt. Detta kan genomföras med ett 
kontinuerligt förbättringsarbete. 

För att ett bra förändringsarbete med syfte att skapa god kvalitet ska framarbetas krävs 
långsiktigt tänkande för att skapa värde för kunden. Det är också viktigt att förändrings-
arbetet har engagerade ledare som aktivt och tydligt visar riktning för verksamheten, vär-
derar samt tar tillvara på tillgänglig potential och resurser som finns inom verksamheten. 
Genom att skapa delaktighet för samtliga medarbetare i förändringsarbetet ges förutsätt-
ningar till förtroende och kunskap kring de mål som verksamheten stävar mot. Detta 
förhållningssätt genererar också att fel förebyggs och åtgärdas samt att lärdom av 
varandra tas i beaktande och att samverkan genomsyras i hela organisationen (Lagrosen 
och Lagrosen, 2009). 

2.4 Lean 

Toyota Production System (TPS), vanligen benämnt Lean, är ett ramverk och arbetssätt 
för hur ett företag ska arbeta för att uppnå högre effektivitet. Leanär tillämpbart inom 
både producerande och tjänsteföretag och dess syfte är att eliminera slöserier men också 
att skapa en kultur i verksamheten. Kulturens mål är ständiga förbättringar på samtliga 
områden och främst ska slöseri och avvikelser synliggöras för att förbättringar ska bli 
möjligt. För att synliggöra avvikelser används ett flertal verktyg som hjälp, vilka beskrivs 
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mer noggrant i kommande avsnitt (Eriksen et al., 2008; Petersson et al., 2009).Avvikelser 
kan ses som bränslet i förbättringsarbete och för att finna var avvikelser uppstår krävs 
standardisering i högsta möjliga mån av processen. Avvikelser kommer aldrig att för-
svinna helt, men genom att synliggöra de som uppstår kan många av dem förebyggas. De 
flesta avvikelser uppkommer till en början som en mindre avvikelse, åtgärdas den inte 
direkt är sannolikheten stor att avvikelsen kommer bli ett större och därmed krävs betyd-
ligt mer resurser för att lösa. Därför menar Petersson et al. (2009) att det är viktigt att 
förbättra små avvikelser redan från början. 

Det finns en mängd vanligt förekommande avvikelser som kan uppstå i en verksamhet 
som kan förebyggas genom synliggörande med lean-verktyg. I en organisation där Lean 
inte är tillämpat känner medarbetare många gånger stort ansvar för sin uppgift och har 
därmed fokus på att enskilt lösa just denna arbetsuppgift. Detta medför låg flexibilitet vid 
eventuella förflyttningar av medarbetare inom verksamheten samt att medarbetaren i 
fråga arbetar enskilt och inte i grupp. Verksamheter fokuserar då i första hand på god 
kvalitet av slutprodukten, istället för att regelbundet under processens gång fokusera på 
kvaliteten. Genom att tillämpa Leani en verksamhet skulle felrättningar och korrigeringar 
minskas såväl som att medarbetarna skulle lära sig av sina misstag istället för att återupp-
repa dessa. Det är också viktigt att ledningen informerar om operationella mål och konti-
nuerligt följer upp förbättringsaktiviteter (Eriksen et al., 2008).  

Kaizen är ett japanskt begrepp och betyder ständiga förändringar till det bättre. Kaizens 
grundfilosofi är att med små steg genomföra ständiga förbättringar istället för att utföra 
en större mer radikal förändring. För att förändringsarbetet ska bli så bra som möjligt är 
det viktigt att arbetet är väl förankrat hos samtliga parter som berörs av det (Eriksen et 
al., 2008; Sörqvist, 2004). För att förbättringen ska ge önskad effekt med så lite motstånd 
som möjligt krävs att samtliga är motiverade och engagerade att söka efter bättre arbets-
metoder (Sandkull och Johansson, 2000). Ett vanligt tillvägagångssätt är att skapa förbätt-
ringsgrupper som ansvarar för att driva förändringsarbetet framåt i en viss avdelning eller 
tvärfunktionellt. Gruppen genomför regelbundna möten där just avvikelser tas upp, van-
ligen kallas dessa ”tavelmöten”, där lean-tavlan används som verktyg vilken beskrivs 
närmare i avsnitt0. En förbättringsgrupp består av en huvudansvarig och innefattar van-
ligtvis mellan fem till nio medarbetare (Eriksen et al., 2008; Sörqvist, 2004).  

Kaizen bygger på att processen standardiseras så mycket som möjligt (Petersson et al., 
2009), med mål att skapa mer värde i verksamheten och eftersträva perfektion (Keyte och 
Locher, 2008). Ett strukturerat arbetssätt kring avvikelsehantering måste finnas för att 
avvikelser ska tas om hand och förebyggas. Därför är det viktigt att omsätta förbättrings-
idéer i praktiken och det kan ske genom att tydliggöra vilken förbättringsåtgärd som ska 
genomföras, utse en ansvarig för utförandet samt att sätta ett slutdatum när åtgärden ska 
vara färdig. Av den orsaken är det därför viktigt att förbättringsarbetet i en verksamhet är 
en del av det dagliga arbetet (Petersson et al., 2009). 

2.4.1 Lean-verktyg 

PDCA-cykel 

PDCA är en modell för att strukturera ständigt förbättringsarbete, där förkortningen står 
för Plan, Do, Check och Act. Enligt Petersson et al. (2009) är det viktigt att förbättrings-
arbete sker kontinuerligt för att det inte ska dö ut. Genom att använda sig av en modell 
som PDCA skapas en kontinuitet och förutsättning för fortsatt förändringsarbete i en 
verksamhet.  

Plan (planera) är fasen där en avvikelse, dess orsak och eventuella åtgärder definieras. En 
planering över förändringsarbetet utformas där tydliga mål är uppsatta. Do (genomföra) 
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är fasen där de förutbestämda åtgärderna från planeringsfasen genomförs. I vissa fall 
genomförs dessa i ett mindre pilotprojekt som ett test inför den fullständiga implemente-
ringen (Petersson et al., 2009; Sörqvist, 2004).Check (kontrollera) är fasen där den imple-
menterade åtgärden följs upp gentemot förväntat resultat likaväl som om förändringen 
fungerade bra eller dåligt. Genom en uppföljning av detta slag kan lärdom och erfarenhet 
erhållas till ett framtida förändringsarbete. Act (standardisera) är fasen där förändringen 
säkras då en ny standard skapas. Om förändringen genomfördes i ett framgångsrikt pi-
lotprojekt så är det i denna fas som projektet vidgas till sin fulla grad. PDCA-cykeln är nu 
avslutad och frågan bör ställas om den nya standarden kan användas för att ge framgång i 
någon annan del av verksamheten (Petersson et al., 2009; Sörqvist, 2004). 

Lean-tavlan 

Avvikelser som uppstått och synliggjorts i en process bör struktureras och visualiseras för 
samtliga medarbetare. Ett välanvänt verktyg för detta är lean-tavlan vilken kan utformas 
på flera olika sätt beroende på de behov som finns. Det viktigaste är att den innehållervä-
sentliga mätetal som berör kvaliteten samt de mål som verksamheten har för avsikt att 
uppnå.Tavlan bör också innefatta några rader där möjligheten finns till att skriva ner av-
vikelser, ansvarig och färdigdatum. Placeringen av lean-tavlans är en viktig del att ta i 
beaktande för att verktyget ska kunna tillämpas på bästa sätt. Lean-tavlan bör placeras på 
en central plats som är lättillgänglig i verksamheten så att samtliga berörda medarbetare 
enkelt kan ta del av den. Som funktion är lean-tavlan ett hjälpmedel för att förebygga så 
kallade ”brandkårsutryckningar”, vilket innebär att problem endast löses tillfälligt, istället 
för att arbeta med Kaizen (Eriksen et al., 2008; Petersson et al., 2009). Enligt Eriksen et 
al. (2008) hjälper visualiseringen av resultat, mål och arbetsuppgifter medarbetarna att 
förebygga att avvikelser uppstår repeterade gånger och fördelen med detta innebär en 
mindre stressig miljö för medarbetarna. 

5S 

5S är ett verktyg eller en metod för att arbeta efter lean-filosofin med avsikt att eliminera 
slöseri. Det övergripande syftet med 5S är att skapa ordning och därefter bibehålla denna 
i en verksamhet (Sörqvist, 2004). Segerstedt (2008, s.119) beskriver 5S som ”en metod att 
organisera, utveckla och bevara en produktiv arbetsmiljö”. De fem S:en står för följande 
japanska ord: Seiri - sortera, Seiton - strukturera, Seiso - städa, Seiketsu - standardisera samt 
Shitsuke - självdisciplin (Sörqvist, 2004). Nedan beskrivs de tre utav 5S som berör studi-
ens resultat. 

Seiton– Genom att strukturera en verksamhet förenklar detta för medarbetarna. Då varje 
plats är uppmärkt med vad som faktiskt får stå där så behöver inte medarbetare leta och 
missförstånd kan undvikas (Petersson et al., 2009). Därför är det viktigt med strukturer 
och system och dessa ska hjälpa till att skapa en lättöverskådlighet för samtliga medarbe-
tare. Detta kan skapas med hjälp av uppmärkning, etiketter, markeringar på golv, tak och 
väggar med mera (Sörqvist, 2004). Som Segerstedt (2008, s.119) uttrycker sig ”förenkla, 
systematisera och visualisera”. 

Seiketsu – En standard skapas för att åstadkomma ett gemensamt arbetssätt. Den kan 
exempelvis bestå av en rutinbeskrivning för hur en arbetsuppgift ska utföras eller ett 
städschema. Rutinbeskrivningen ska vara tydlig, lättillgänglig samt enkel att förstå och 
följa. En viktig del för att få önskad slagkraft bland medarbetarna är distinkt information 
och visualisering av den uppsatta standarden. Standardrutiner genererar ordning och reda 
i en verksamhet (Petersson et al., 2009; Segerstedt, 2008; Sörqvist, 2004). 

Shitsuke – Självdisciplin kan också benämnas med skapa vana, vilket innebär att uppsatta 
standarder och rutiner nu ska bli en del av det dagliga arbetet för samtliga medarbetare. 
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Attityder och beteenden måste förändras för att vidhålla att standardrutiner och den goda 
ordningen följs. Viktigt är att ledningen uppmuntrar och engagerar medarbetarna, annars 
finns risken att självdisciplinen, att följa rutiner försvinner (Petersson et al., 2009; Se-
gerstedt, 2008; Sörqvist, 2004). 

2.5 Kvalitetsstyrning 

2.5.1 Individberoende och systemberoende problem 

Olika problemsituationer som uppstår i en verksamhet kan delas in efter individberoende 
och systemberoende problem. Huvudkategorierna har en inverkan för förbättringsarbetet 
i en verksamhet då fokus ligger på att analysera och åtgärda problem som uppstår 
(Sörqvist, 2004). De två problemtyperna kan skiljas åt genom att utgå från tre kriterier 
vilka förmedlas i Figur 5. 

 

Samtliga kriterier ska överensstämma för att ett problem ska kunna benämnas som ett 
individberoende problem, vilket innefattar avvikelser som den enskilda individen bär 
ansvar kring. Det första kriteriet innebär att rätt information delegeras ut som krävs för 
att utföra arbetsuppgiften på ett riktigt sätt. Det är också viktigt att kunskap och förstå-
else finns hos medarbetarna kring hur informationen ska hanteras. Krav ställs på medar-
betarna att ständigt vara uppdaterade på information som ges och därmed är detviktigt 
att informationen delges frekvent så att aktuell information förmedlas. Då informationen 
delges är det betydelsefullt att kontrollera och säkerställa att informationen är mottagen 
och införstådd hos medarbetarna. Det andra kriteriet innebär att individen ska vara med-
veten om utfallet av sitt arbete och få feedback på de resultat den presterat. Genom att 
delges kunskap kring huruvida utfallet blev positivt eller negativt skapas förmåga hos 
individen att utföra arbetsuppgiften på ett korrekt sätt. Detta medför dock att krav och 
specifikationer tydliggörs för samtliga arbetsuppgifter så att bedömning av utförandet 
enkelt kan genomföras. Det tredje och sista kriteriet berör vikten av att individen har 
möjlighet att påverka resultatet av sitt arbete, det vill säga kunna styra och kontrollera sitt 
arbete så att resultatet matchas med upprättade krav. Detta ställer även höga krav på den 
utrustning som tillhandahålls för att uppnå bra resultat, att utrustningen är godkänd och 
funktionsduglig (Sörqvist, 2004).  

Är inte samtliga tre kriterier uppfyllda innebär det att problemet är systemberoende, det 
vill säga problemet som åstadkommits på grund av bristande arbetsmetoder, utrustning 
och hjälpmedel. Systemberoende problem utgörs av ca 80-90 % av de problemfall som 
uppstår i en organisation och förbättringsarbetet är en gemensam kamp mellan ledningen 
och medarbetarna för att undvika att brister och problem uppstår. Detta arbete har samt-
liga inblandade aktörer att vinna på. Som angreppssätt för att lösa problemet finns det-
flera problemlösningsmetoder att ta i beaktande vilka tydliggörs i Figur 6. Utifrån upp-
delning av individberoende och systemberoende problem kan olika angreppssätt och 
metoder användas för att finna lösningen till problemet. För systemberoende problem 
kan två lösningsstrategier tillämpas, vilka är analytisk och innovativ problemlösning 
(Sörqvist, 2004).  

- Individen vet vad hon eller han skall göra 

- Individen känner till resultatet av sitt eget arbete 

- Individen kan påverka resultatet 

Figur 5 Kriterier för att särskilja individberoende och systemberoende problem 
(Sandholm, 1999) 
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Figur 6 Angreppssätt för problemlösning (Sörqvist, 2004) 

Den analytiska problemlösningsmetoden har sin utgångspunkt i problemets symptom, 
därefter identifieras bakomliggande orsaker och passande åtgärder fastställsdär de anti-
genkan baseras på statistisk dataanalys (kvalitativ problemlösning) eller analys av proces-
sens flöde (kvantitativ problemlösning). Motsats till analytisk lösningsmetod är innovativ 
lösningsmetod, vilken har sin grund i kreativt nytänkande med fokus att söka nya eller 
bättre lösningsförslag till problemet som uppstått. Sökningen sker på ett strukturerat sätt 
med olika slags hjälpverktyg så som benchmarking, jämföra studier, analys av konkurren-
ter samt brukandet av ny teknik. Individberoende problem utgör ett mindre utfall än 
systemberoende dock är problemen mer komplicerade att lösa då de berör medarbetarna. 
Bryts gruppen ner till mindre undergrupper kan väsentlig problemlösningsmetod urskiljas 
(Sörqvist, 2004). 

2.5.2 Ledarskap 

Inom förbättringsarbetet baserat på Lean-filosofin ansvaras styrningen av organisation-
ens ledning. Ledningen har i uppgift att agera förebild och drivkraft åt organisationen 
och därför är det viktigt att ledningen befinner sig där värden skapas (Eriksen et al, 2008). 
För att skapa drivkraft åt medarbetarna är det av betydande vikt att ledaren för organisat-
ionen är engagerad och brinner för sitt arbete i att motivera och stödja sinamedarbetare. 
För att tydliggöra det engagerade ledarskapet krävs ett personligt, verksamt och synligt 
ledarskap ifrån ledaren (Lagrosen och Lagrosen, 2009). Som ledare är det viktigt att stän-
digt tänka på sitt agerade och tydlighet i kommunikation ut till sina medarbetare. Därför 
är förmågan att lyssna hos ledaren ett utav de viktigaste verktygen att tillämpa för en 
lyckad kommunikation. Även kroppsspråk utgör en stor och avgörande del i ledarskapet 
då det utgör mellan 30-50% av kommunikationen. Enligt ett antal forskare upprepas be-
teende med positiv förstärkning gärna av en människa och därför är det viktigt att positiv 
förstärkning används på bästa möjliga sätt, så att det inte kombineras med negativ feed-
back eller uttrycks otydligt (Fellinger, 2007).   

Det är också viktigt att ledaren förmedlar ut tydliga instruktioner gällande arbetsrutiner 
och förväntningar till sina medarbetare, så att möjlighet ges att utföra arbetsuppgifter på 
ett korrekt sätt (Fellinger, 2007). För att ledaren ska ha förståelse i de olika arbetsrutiner-
na och krav som ställs på medarbetarna är det viktigt att ledaren också själv kan utföra 
arbetet som personen ska leda (Lagrosen och Lagrosen, 2009). Ett sätt att uppmuntra 
och stärka medarbetare i sitt arbete är att ge och återkoppla relevant information gällande 
dess arbetsinsats. Det är viktigt att möjlighet ges att rätta till fel eller förbättra sin prestat-
ion (Fellinger, 2007). 

Det är av stor betydelse att samtliga medarbetareär delaktiga i kvalitetsarbetet så att fokus 
kring förbättringar som genomtränger hela organisationen kan skapas (Lagrosen och 
Lagrosen, 2009). Genom att organisera sina medarbetare och låta företagsledaren regel-

Systemberoende 
problem 

Innovativ 
problemlösning 

Analytisk 
problemlösning 

Kvalitativ 
problemlösning 

Kvantitativ 
problemlösning 

Individberoende 
problem 

Ofrivilliga fel 

Metodfel 

Medvetna fel 

Kommunikationsfel 
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bundet träffa de olika grupperna i sitt arbete, kan ledaren identifiera de framgångsfaktorer 
som skapats och på så vis ge beröm på plats till sina medarbetare (Grimsdal och Gunnar-

son, 1993). Detta arbete bygger mycket på att ledning och ledare är engagerade. Är leda-

ren engagerad i sitt arbete och vill se framgång bör medarbetaren få delta i förändringsar-
betet. Viktigt i detta moment är att medarbetarna faktiskt tillåts påverka och tycka till 
kring kvalitetsarbetet utan att det får betydande konsekvenser i sitt fortsatta arbete. Det 
ska alltså inte enbart ges en formell möjlighet utan en faktisk och praktisk medverkan. 
För att en god delaktighet ska uppnås är det ett måste för ledaren att delegera ut ansvar 
nedåt i organisationen. På så vis tillåts medarbetarna att fatta beslut som berör just deras 
arbetsområde (Lagrosen och Lagrosen, 2009). För att medarbetarna ska klara av att driva 
och delta i förändringsarbetet med goda resultat är det ett måste att organisationsstruk-
turen och ledningen stödjer dem i sitt arbete (Petersson et al, 2009). Med stöd från led-
ningen där positiv återkoppling och ett nära samarbete med kontinuerlig uppföljning av 
arbetet sker, genereras en stark organisationskultur och ett bra resultat där medarbetarna 
känner tilltro till ledningen (Fellinger, 2007). 

En ledare förväntar sig att medarbetarna ska prestera sitt bästa i sitt dagliga arbete. Men 
för att förväntningar som dessa ska kunna begäras krävs teoretisk och praktisk kunskap i 
hur mänskligt beteende fungerar och bör styras. Genom att ledaren skapar medvetenhet 
och förståelse för en människas beteende kan mycket positivt genereras samt att ledarens 
beteende och ledarskap förstärks. Med hjälp av medvetenhet och kunskap kan alltså 
verksamhetens visioner, strategier och målsättning ändras till konkreta beteende vilket 
kan bidra till att ledaren kan locka fram beteende hos medarbetarna som tidigare aldrig 
framkommit (Fellinger, 2007).  

Trots allt ansvarar ledaren för att ge sina medarbetare en bra arbetsmiljö och verksam-
heten ett lönsamt resultat. En viktig bidragande faktor är just positiv förstärkning vilket 
är ett bra verktyg att arbeta med för att utveckla människors inre motivation och att in-
spirera till att vilja utföra en arbetsuppgift och inte ett måste (Fellinger, 2007). 

Med detta ovan nämnda ligger mycket ansvar hos ledaren och det ärbetydelsefullt för 
ledaren att ha kännedom kring de mjuka parametrarna i företaget och inte enbart foku-

sera på siffror (Grimsdal och Gunnarson, 1993). Genom att fokus ligger på medarbetar-

nas roll och arbetsinsats i organisationen där delaktighet och värderingar är starkt förank-
rade kommer verksamheten genereras en stark kvalitetsutveckling. Grunden till kvalitets-
arbete handlar om människor och måste därför formas och relateras till människor 
(Lagrosen och Lagrosen, 2009). 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Tillvägagångssättet som valts för studien är att genomföra en fallstudie kring hanterings-
avvikelser i terminalprocessen hos Schenker AB och Schenker Åkeri. Metoden fallstudie 
anses vara bäst lämpad för studien eftersom båda verksamheterna har ett specifikt pro-
blem som inte berör hela processen, utan enbart ett avgränsat område, vilken är termi-
nalprocessen. En fallstudie är en djupdykande undersökning i ett avgränsat och specifikt 
fall som analyseras detaljerat och ingående (Bryman, 2001). Utgångspunkten för en fall-
studie är att samla in information av olik karaktär för att skapa ett övergripande och rik-
tigt helhetsperspektiv kring det fall som ska studeras. Vanligtvis används metoden då en 
process eller annat liknande förändringsarbete ska studeras och det resultat som erhålls 
kan beroende på valt fall generaliseras (Patel och Davidson, 2011).  

Eftersom denna studie bygger på ett specifikt problem mellan två verksamheter har in-
samling av data genomförts i form av intervjuer och observationer vilket skapat möjlighet 
till närkontakt med fallföretagen. Intervjuer och observationer är en vanlig metod för 
fallstudier och metodiskt benämns angreppssättet som kvalitativt, då information insam-
las med så kallad mjuk data (Ahrne och Svensson, 2011). En kvalitativ studie skapar när-
kontakt med den undersökta enheten och är en flexibel metod i den meningen att änd-
ringar kan ske under studiens gång (Holme Magne et al, 1997). 

De teorier som tagits del av under studien har använts som referenspunkt för att söka 
förståelse till hur observationen ska uppfattas samt att finna sammanhang mellan dessa. 
Insamlad data har löpande analyserats och refererats till teorier längs fallstudiens gång. 
Genom att tillämpa ett sådant angreppsätt har en djupare kunskap bidragit i hur proble-
met med hanteringsavvikelserna har uppstått i terminalprocessen. Detta angreppsätt be-
nämns som abduktion (Ahrne och Svensson, 2011; Patel och Davidson, 2011). Abdukt-
ion är en kombination av induktion och deduktion. Forskaren utgår från ett enskilt fall 
och rör sig mellan befintlig teori och utforskad empiri för att successivt formulera fram 
en hypotes (Patel och Davidson, 2011). 

3.2 Process 

Studien har pågått löpande under vårterminen 2012 och som Figur 7 visar har olika fokus 
innehafts längs med studiens fortlöpande beroende på vilken del av studiens som har 
behandlats. Studien påbörjades i mitten av januari månad då en problemformulering till-
sammans med de båda verksamheterna arbetades fram. Problemformuleringen utarbeta-
des sedan tillsammans med handledaren på Jönköpings Tekniska Högskolan och ett 
första utkast skapades. Parallellt med denna process delgavs en introduktion kring de två 
verksamheterna som studien skulle beröra. De båda organisationerna förmedlade viktig 
företagsinformation och diskussion kring ämnet samt syfte och frågeställningar skapades. 
Denna information tillsammans med sökta preferenser kring ämnesområdet utgjorde 
sedan grunden för studiens första och tredje kapitel, även kallad planeringsrapport. Pla-
neringsrapporten sträckte sig från mitten av januari till slutet av mars och förmedlade en 
introduktion kring studiens ämnesområde. 
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Figur 7 Processbeskrivning 

Litteraturstudien påbörjades i februari och löpte parallellt med datainsamlingsprocessen. 
Anledningen till att processerna arbetades jämsides med, var för att kontinuerligt referera 
till teorier med insamlad data i form av utförda intervjuer och observationer. Datain-
samlingen påbörjades i mitten av februari och de sista intervjuerna utfördes i mitten av 
april månad. Denna process utgjorde grunden för studiens fjärde kapitel, det vill säga 
resultatet. Litteraturstudien arbetades med fram till april månad parallellt med en fortsatt 
datainsamling, vilka låg till grund för studiens femte avsnitt det vill säga analyskapitlet. 
Både litteraturstudien och datainsamlingen har även haft en betydande del kring upp-
komsten av det teoretiska ramverket som påbörjades i mars månad. Ramverket framarbe-
tades i samband med datainsamlingen och utgör en del av nulägesanalyskapitlet. Utform-
ningen av det teoretiska ramverket slutfördes i början av april månad. Parallellt med utfö-
rande av samtliga processer har rapporten framarbetats och framläggning av studien ge-
nomförs i slutet av maj.  

3.3 Datainsamling 

För att uppnå studiens syfte har vi genomfört intervjuer, observationer, tagit del av före-
tagsinformation samt en redan utförd enkätundersökning. Det är viktigt för studiens va-
liditet och reliabilitet att använda sig av förstahandsdata, även benämnd primärdata (Patel 
och Davidson, 2011). Därför har vi genomfört ett flertal intervjuer och observationer 
gällande både Schenker AB och Schenker Åkeri. För att komplettera insamlad primärdata 
har befintlig data används, även benämnd sekundärdata (Patel och Davidson, 2011).  

Företagsinformation har införskaffats från företagens hemsidor, intranät samt företags-
fakta i form av PowerPoint-presentationer. Den information som delgetts har bestått av 
bakgrundsfakta om verksamheterna samt kring organisationsstrukturen. Vi har också 
tagit del av information kring tidsscheman och lönekostnader som används i analysen. 
Schenker Åkeri har utfört en enkätundersökning på sina chaufförer gällande hur de anser 
att information når dem och genom vilka informationskanaler som används samt vilken 
information de vill tilldelas och hur.  

Bortsett från tiden då vi arbetat med det teoretiska ramverket så har vi befunnit oss på 
Schenker AB och Schenker Åkeri för att ha möjligheten till att kontinuerligt kontrollera 
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uppgifter och för att kunna delta i mindre aktiviteter så som lean-möten och inventering-
ar. Däremot vid arbetet av det teoretiska ramverket så har vi befunnit oss på Högskole-
biblioteket för att ha nära till litteratur. Närmast i tur beskrivs metod och tillvägagångssätt 
för observationer och intervjuer. 

3.3.1 Observationer 

Under fallstudiens gång har ett flertal observationer genomförts i terminalprocessen. 
Observationerna har varit passiva, vilket innebär att forskaren inte är aktiv och deltar i 
arbetet eller aktiviteterna som utförs utan står vid sidan om och observerar händelseför-
loppet (Ahrne och Svensson, 2011; Bryman, 2001). I utförandet av observationer kan 
informantens beteende hämmas och för att minska påverkan från betraktarnas sida har vi 
som observatörer försökt smälta in i omgivningen genom att klä oss likartat med varsel-
väst och skyddskor som övriga medarbetare samt att bete och uttrycka oss på liknande 
sätt (Holme Magne et al., 1997). Vi som observatörer har också valt att fokusera på att 
inte ständigt ha block och penna tillhanda under observationerna, av samma anledning 
som ovan nämnts. För att säkerställa att den information som delgivits under observat-
ionerna överensstämmer med faktisk information har en sammanställning genomförts 
direkt efter varje utförd observation. Sammanställningarna har skapat möjlighet till dis-
kussion och analys kring informationen som delgetts. Observationsguiden i Tabell 1 visar 
vilka observationer som genomförts samt antal, total tid och från vilket perspektiv de 
genomförts i form av ett X. 

 Tabell 1 Observationsguide 

Observationerna i fallstudien har främst berört hur terminalhanteringen går till från en 
terminalarbetares samt chaufförs perspektiv. De har genomförts med syfte att förstå hur 
terminalprocessen ser ut i dagsläget. Dessa observationer har pågått under en bestämd 
period på tre veckor. Under denna tidsperiod har vi som observatörer haft möjlighet att 
medverka och studera de dagliga avvikelser som uppstått samt beskådat hur problem 
hanteras och följs upp. Den bestämda tidsperioden som valts att avsättas för enbart ob-
servation har genererat en bra helhetsbild av terminalhanteringen. För att skapa en ännu 
djupare förståelse i terminalhanteringens flöde har även intervjuer genomförts med ter-
minalarbetare samt chaufförer inom Schenker Åkeri under denna observationsperiod. 
Lean-möten har observeras för att förstå hur mötena är utformade idag och på vilket sätt 
avvikelser diskuteras och åtgärdas.  

Observation 
Antal  

observationer 
Total tid 

Schenker 
AB 

Schenker 
Åkeri 

Lastning HD-bilar 1 20 min  X 

Lossning HD-bilar/ 
Lastning fjärrbilar 

2 240min X X 

Lossning fjärr 1 180 min X  

Inventering  
Produktionssupport 

3 60 min X X 

Lean-möte fjärr 1 15 min  X 

Lean-möte HD 2 25 min  X 

Lean-möte  
Produktionssupport 

3 50 min X X 

Lean-möte Terminal 1 15 min X  

Målmöte Terminal Dag 1 15 min X  

Målmöte Terminal Natt 1 10 min X  
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3.3.2 Intervjuer 

De intervjuer som genomförts på terminalen har både varit planerade och spontana un-
der observationsperioden. De planerade intervjuerna har varit av semistrukturerad form, 
vilket enligt Bryman (2001) är då intervjuaren har en uppsättning frågor, benämnt fråge-
schema, som används som grund för intervjun. Frågorna som framarbetats har varierat 
beroende på vem som intervjuats. Under intervjuns gång har också frågornas form änd-
rat karaktär samt ytterligare följdfrågor ställts då intervjuobjektet delgett svar som inter-
vjuarna önskar mer information kring. För att förstå och på bästa sätt kartlägga proble-
matiken har intervjuer genomförts med medarbetare på samtliga tre hierarkiska nivåer. 
Frågorna som ställts har inriktat sig på hanteringsavvikelser med starkt fokus på föränd-
ringsarbetet och informationsflöde. De spontana intervjuer har genomförts på fältet, det 
vill säga på terminalen, med anställda som arbetar där. Dessa intervjuer har främst utförts 
i samband med observationstillfällena med frågor kring processen. Formen på spontana 
intervjuer har varit ostrukturerad utan förberedda frågor eller underlag och har mestadels 
uppkommit som en följd från en utförd observation för att skapa bättre förståelse. 

Intervjuguiden i Tabell 2 listar samtliga intervjuobjekt som intervjuats under fallstudiens 
gång samt antalet intervjuer, total tid och vilken verksamhet intervjuobjektet tillhör, mar-
kerat med ett X. Intervjuerna är uppdelade efter om de är utförda planerat eller spontant 
under en observation. Orsaken till att terminalarbetare på Schenker AB inte har intervju-
ats kring frågan om lean-möten har sin grund i att dagliga målmöten sedan några år till-
baka genomförts på terminalen. I och med detta är mötesstrukturen redan förankrad hos 
terminalarbetarna och därmed krävs inte djupare studie kring detta.  

Tabell 2 Intervjuguide 

 Intervjuobjekt Antal intervjuer Total 
tid 

Schenker 
AB 

Schenker 
Åkeri 

P
la

n
e
ra

d
e
 

Arbetsledare dag 3 230 min X  

Arbetsledare natt 1 45 min X  

Chaufförer 11 chaufförer 165 min  X 

Driftschef 2 135 min  X 

Förman morgon 1 60 min  X 

Förman eftermiddag 1 20 min  X 

Huvudansvarig  
produktionssupport 

1 150 min X  

Personalansvarig 1 15 min  X 

Produktionschef 1 45 min X  

Transportchef fjärr 1 30 min  X 

Transportchef HD 2 50 min  X 

Transportledare fjärr 3 transportledare 125 min  X 

Transportledare HD 4 transportledare 110 min  X 

Åkericontroller 2 60 min  X 

S
p

o
n

ta
n

a
 Arbetsledare natt 1 20 min X  

Förman kväll 2 140 min  X 

Gruppchef 1 120 min X  

Support natt 1 15 min X  

Lastare/Lossare 6 lastare/lossare 45 min  X 
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För att besvara frågeställning ett har frågor ställts till produktionssupports huvudansvarig 
som grundat sig kring vilka hanteringsavvikelser som uppkommer i nuläget, hur avvikel-
serna hanteras och på vilket sätt dessa åtgärdas. De befintliga lean-tavlorna har studerats 
och har tillsammans med intervjuer legat tillgrund för att förstå problematiken verksam-
heterna dagligen handskas med. Detta för att vidare kunna analysera vilka orsaker som 
kan förorsaka att en avvikelse uppstår. 

För att besvara frågeställning två har de planerade intervjuerna genomförts med anställda 
på terminalen. Frågor har ställts angående hur kvalitetsstyrningen, det vill säga lean-
möten och intern kommunikation, är utformad idag och hur intervjuobjektet önskar att 
det skulle se ut.Vid intervjuerna har också en diskussion förts kring våra förändringsför-
slag och intervjuobjekten har fått möjlighet till att utrycka sina åsikter.  

3.3.3 Enkätundersökning 

Under perioden januari till februari 2012 genomfördes en enkätundersökning för an-
ställda på Schenker Åkeri i Sverige. Undersökningen hade som grund i att få reda på hur 
anställda i verksamheten anser att informationsflödet fungerar i nuläget och hur det kan 
vidareutvecklas. Totalt deltog 339 anställda i undersökningen och utav dessa utgörs 40 
stycken anställda för driftsort Jönköping. Enkätundersökningen bestod av tre frågor som 
berörde hur information till anställda i dagsläget ges, hur de anställda önskar få informat-
ion tilldelat sig och vilken typ av information som de är intresserade utav. Se bilaga 1 för 
enkät. Vardera fråga innefattade flertalet olika svarsalternativ och gav respondenten stort 
svarsutrymme då flera svarsalternativ per fråga kunde kryssas för. Utfallet för driftsort 
Jönköping samt för de övriga driftsorterna i Sverige finns i bilaga 2. 

3.4 Dataanalys 

Då frågeställning ett besvarades analyserades data utifrån påståenden angående avvikelser 
i terminalen och orsaker till dessa. Avvikelserna som tas upp på lean-tavlorna i de båda 
verksamheterna har legat till grund för de avvikelser som senare diskuterats i studien och 
därför var det naturligt för oss att analysera data utifrån dessa för att ta reda på vilka or-
sakerna till respektive var. Det är ingen vedertagen metod, men den skulle kunna jämfö-
ras med en analysmetod som beskrivs i Holme Magne et al. (1997). De benämner meto-
den delanalys, vilken genomförs på så sätt att ett flertal påståenden ställs upp utifrån resul-
tatet. Påståenden formas beroende på om det är fler än en person som uttalat detta eller 
ett dylikt påstående. Syftet är att finna ett mönster i insamlad data och utifrån det syste-
matisera påståenden.  

Enkätundersökningen utförd på Schenker Åkeri:s chaufförer har tillsammans med ge-
nomförda intervjuer analyserats på liknande sätt som en delanalys. Vi har endast tagit del 
av sammanställningen av enkätundersökningen och denna har vi visualiserat med hjälp av 
en tabell. Utifrån chaufförernas och transportledarnas åsikter har ett lösningsförslag ut-
formats.  

En första analys utfördes av de befintliga kategorierna på lean-tavlorna för att undersöka 
vilka avvikelseorsaker som diskuteras i dagsläget. Därefter utförs en andra analys av avvi-
kelseorsakerna för att finna samband mellan dessa och på vilken avdelning de uppstår. 
En jämförelse mellan nuläget och vilka avvikelser som vanligen uppstår genomfördes för 
att visa vilka av dessa som inte berörs i nuläget. Utifrån denna analys skapades ett föränd-
ringsförslag så att samtliga avvikelseorsaker visualiseras även på operativ nivå. Föränd-
ringsförslaget innehåller även en analys kring hur regelbundet lean-inspirerade möten ska 
genomföras.  
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3.5 Kvalitet 

Studiens kvalitet bedöms genom dess validitet och reliabilitet. Validitet är ett mått som 
bedömer en studies kvalitet och dess definition är enligt Bryman (2001, s.184) ”huruvida 
ett mått verkligen mäter vad det är avsett att mäta”. Med detta menat om mätinstrumen-
tet som valts genererat det resultat som förväntats från studien (Davidson och Patel, 
2011). Reliabiliteten behandlar däremot i en studie resultatets pålitlighet och har en in-
verkan på studiens kvalitet. Enligt Bryman (2001, s.43) definieras reliabilitet ”… huruvida 
resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen genomförs på nytt, 
eller om det påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.”  

3.5.1 Validitet 

Under studiens gång i samband med observationer har vi talat med övriga medarbetare 
för att få vissa påstående som delgetts via intervju bekräftade från andra källor med an-
nan synvinkel och befattning inom organisationen. Genom att befinna sig på plats där 
verksamheten uträttas kan kontroll av införskaffad information genomföras och stämmas 
av kontinuerligt vilket ökar tillförlitligheten ytterligare. I samband med genomförda inter-
vjuer har intervjuarna i samtliga fall representerats av två personer. Därmed har vi kunnat 
säkerhetsställa att vi båda uppfattat situationen på överensstämmande sätt. Kombination-
en av observationer, intervjuer, flera forskare som iakttar en företeelse kan med ett annat 
ord kallas triangulering som således innebär en kombination av olika datainsamlingsme-
toder. Trianguleringsmetoden förstärker validiteten i en studie (Davidson och Patel, 
2011). Då intervjuerna har varit av halvöppen karaktär med förskrivna frågor som stöd 
har manipulation minskats från intervjuarens sida (Bryman, 2001). De planerade intervju-
erna har spelats in med diktafon för att säkerhetsställa information samt minimera upp-
komsten kring missförstånd vid bearbetningen av det införskaffade materialet.  

Medarbetarna har underrättats i förväg att observationer och intervjuer ska genomföras, 
dock inte exakt när de ska ske. Medvetenheten hos de anställda kring varför vi rört oss i 
verksamheten har skapat acceptans och öppenhet vilket bidrar till att det blir enklare att 
ställa frågor till de anställda. Då studiens resultat är generaliserbart bidrar detta till en 
ökad validitet (Holme Magne et al., 1997; Davidson och Patel, 2011).   

3.5.2 Reliabilitet 

Studien grundar sig i en kvalitativ ansats där data inhämtas från intervjuer. En kvalitativ 
ansats ger en större osäkerhet till innehållets reliabilitet på grund av att resultatet inte är 
uppmätt eller innefattar en enhet (Davidson och Patel, 2011). Den information, som vi 
tidigare nämnt, tagit del i kombination med utförda intervjuer och observationer ligger till 
grund för studiens innehåll. Samtliga av de intervjuer som genomförts har utförts på in-
tervjuobjektens arbetsplats vilket har ökat reliabiliteten. Vid varje intervjutillfälle har vi 
låtit intervjuobjekten intervjuas var för sig, eftersom pålitligheten av innehållet kan säkras 
då intervjuobjekten inte kan påverkas av varandras svar. Dessutom för att säkerställa att 
den information och data som tagits dela av i de utförda intervjuerna uppfattats korrekt, 
har vi låtit berörda intervjuobjekt läsa och kommentera de avsnitt där vi använt deras 
information i. På så vis har vi bearbetat informationen som delgetts systematiskt så att vi 
på säkra grunder inte analyserar och använder oss av otillförlitlig data. Arbetssättet är ett 
bra förhållningssätt då reliabiliteten ska säkras och enligt Holme Magne et al. (1997) är 
reliabiliteten i en studie beroende av hur och på vilket sätt mätningarna utförs samt hur 
noggrann forskaren är i sin bearbetning av den införskaffade informationen. Genom att 
informationen som samlats in under studiens gång delgetts från olika håll och befattning-
ar inom företagen har realiteten för insamlad data kunnat säkerställas.  
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4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Kvalitetsstyrning 

Studiens resultat kring hanteringsavvikelser som uppstår i terminalprocessen visar en 
bristande kommunikation inom verksamheterna. Därför behandlar detta kapitel hur or-
ganisationen ser ut i nuläget samt vilka informationskanaler som finns tillgängliga. Detta 
krävs för att skapa en förståelse kring hur organisationsstrukturen informationsflödet är 
uppbyggd. Genom att tydliggöra och skapa en grund kring hur strukturen för verksam-
heterna ser ut i nuläget kan sedan i Nulägesanalysen frågeställningarna besvaras. I detta 
avsnitt beskrivs de båda verksamheternas organisationsstruktur med underliggande ar-
betsuppgifter. En organisationsstruktur kan benämnas utifrån olika nivåer som finns i en 
hierarki. Chefsnivån är den hösta toppnivån i hierarkin med underliggande arbetsledarni-
vånsom i sin tur har den operativa nivån under sig. Begreppen kommer att användas i 
efterliggande kapitel och definieras närmare i följande avsnitt. 

4.1.1 Schenker AB 

Figur 8 visar Schenker AB:s organisationsstruktur från produktionschef och nedåt i hie-
rarkin. Där produktionschefen innefattas i chefsnivån, arbetsledarna i arbetsledarnivån 
samt produktionssupport och terminalarbetare i operativ nivå. Produktionschefen är med 
i visualiseringen av organisationsstrukturen för att ge en bättre helhetssyn, men då stu-
dien inte kommer beröra chefsnivån i Schenker AB:s fall så beskrivs inte dennas arbets-
uppgifter. 

 

Figur 8 Schenker AB:s organisationsstruktur 

 

Arbetsledare/Gruppchef 

Arbetsledarens roll är att styra verksamheten i distriktet i enlighet med affärsplanen och 
lokal verksamhetsutveckling så att verksamheten bedrivs på ett rationellt och effektivt 
sätt. Det är också viktigt att kundlöfte och uppsatta lönsamhetsmål uppnås samt att sam-
arbetet med transportörerna optimeras. Arbetsuppgiften är även att leda och fördela ut 
arbeten samt säkerställa att rätt kompetensnivå finns. Distrikt Jönköping har två arbetsle-
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dare som arbetar med styckegods; en på dag och en på natt. Arbetsledaren på gods natt 
arbetar mer operativt än arbetsledaren på dagen därför har dagsarbetsledaren två grupp-
chefer till hjälp. 

Terminalarbetare 

Terminalarbetarnas roll är att utföra det dagliga arbetet på ett så effektivt och lönsamt 
sätt som möjligt. Deras arbetsuppgift består av att placera ut, det vill säga platsa gods på 
rätt linjeruta och hantera godset på ett varsamt sätt samt att ansvara för att rätt dokument 
följer med godset. Terminalarbetarens arbetsuppgifter innefattar även att väga och kon-
trollera så många antal godssändningar som möjligt per dag. Då gods som saknar adres-
sering, ska delas upp eller är felsänt ankommer till omlastningsterminalen ska detta gods 
placeras på ruta 2, se Figur 2 för var ruta 2 finns uppmärkt på terminalen. Gods som 
saknar fraktsedel ska inte ställas på denna avställningsyta utan ska istället få en ny fraktse-
del utskriven av produktionssupport. På dagskiftet är det produktionssupport som ansva-
rar för att gods avställt på ruta 2 rensas bort medan på nattskiftet ansvaras avställningsru-
tan av terminalarbetaren. Varje skift har som uppgift att lämna ruta 2 tom då de går av 
sitt pass i den mån det är möjligt. 

Produktionssupport 

Produktionssupport arbetar nära, och till en del i det fysiska produktionsflödet med ad-
ministrativt stöd till produktionsprocessen i syfte att ge en sändningsnära hantering av 
administration, förbyggande arbete och avvikelsehantering. De övergripande målområ-
den är kostnadseffektivitet, kvalitet, produktivitet, arbetsmiljö och miljö. Produktions-
support ska arbeta både proaktivt och reaktivt med avvikelsehantering inom områdena 
godsinlämning och godsutlämning till kund, avisering av typen produktionsbegärd samt 
administration av sändningar i terminalflödet. Distrikt Jönköpings produktionssupport 
leds av arbetsledaren på dagskiftet och består av en huvudansvarig samt tre medarbetare. 
Produktionssupport genomför dagligen tillsammans med förmannen på åkeriet två in-
venteringar av terminalen. Inventeringen visar hur många av godssändningarna som är 
kvarlämnade efter att HD-bilarna lämnat terminalen. Produktionssupport tillhör Schen-
ker AB men har som funktion att agera som nav mellan de båda verksamheterna.  

4.1.2 Schenker Åkeri 

Figur 9 visar Schenker Åkeri:s organisationsstruktur från driftschef och nedåt i hierarkin. 
I strukturen innefattas transportcheferna i chefsnivån, transportledarna och förmännen 
av arbetsledarnivån samt chaufförer och terminalarbetare i operativ nivå. Driftschefen är 
med i visualiseringen av organisationsstrukturen för att ge en bättre helhetssyn, men som 
i Schenker AB:s fall så kommer inte studien beröra denna och därför beskrivs inte ar-
betsuppgifterna. 
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Figur 9 Schenker Åkeri:s organisationsstruktur 

Transportchef 

Transportchefens avsikt är att översiktligt planera och styra verksamheten inom fastlagd 
budget så att den dagliga verksamheten utförs på ett resurseffektivt sätt till minsta möjliga 
miljöpåverkan. De har det övergripande ansvaret för att den dagliga verksamheten utförs 
i enlighet med gällande kvalitetsmål inom ramen för bör-värden och att det finns resur-
ser. Transportcheferna ska också genomföra regelbundna avdelningsmöten och säker-
ställa rutiner för att information sprids till berörda inom organisationen samt se till att 
regelbundna chaufförsmöten genomförs. De ansvarar också för resultatuppföljning för 
linjer och sammanställning och uppföljning av reklamationer. På Schenker Åkeri i Jön-
köping arbetar två transportchefer, en för HD och en för fjärr. 

Transportledare 

Transportledarnas roll är att planera och styra den dagliga verksamheten så att sändningar 
levereras hela, kompletta och i rätt tid till minsta kostnad och lägsta miljöpåverkan. De 
ska genomföra regelbundna chaufförsmöten samt utföra terminalbesök tillsammans med 
transportchef och chaufför. En transportledare ansvarar för turlistan, kvarlämnat gods, 
händelseregistrering i rätt tid, missade hämtningar, reklamationer, vilka är direkt kopplade 
till kvalitetsansvar. På Schenker Åkeri i Jönköping arbetar fyra transportledare för HD 
och tre transportledare för fjärr. 

Förman 

En förmans roll är att utnyttja sin personalgrupp och sina fordon på ett kostnadseffektivt 
sätt samt att samordna lastplaneringen för HD och fjärr. En förman finns som stöd för 
chaufförerna då det uppstår komplikationer vid lossning och lastning och dessutom vara 
en hjälpande hand vid dessa problem. Vid examensarbetets början arbetade det fyra för-
män fördelade på tre skift; en på morgonen, två på eftermiddagen och en på natten. Un-
der examensarbetets gång drogs morgontjänsten in och det är nu transportledarna på HD 
som utför det arbetet. De förmän som arbetar på eftermiddagen arbetar med både HD- 
och fjärravgångar, medan förmannen på morgonen enbart arbetar med HD-avgångar och 
förmannen på natten enbart med fjärr-chaufförer. 
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Chaufför 

En chaufförs roll är att utföra transportuppdrag på ett kostnadseffektivt sätt utifrån givna 
direktiv. De ansvarar för att lasta bilen på ett rätt och säkert sätt för att minimera gods-
skador samt att lossa bilen vid inkommande till terminal. De transporterar godset från 
plats A till plats B med ett så miljövänligt körsätt som möjligt. Chaufförerna är Schenkers 
ansikte ut mot kunden. 

Terminalarbetare 

En terminalarbetares arbetsuppgift består av att lasta och lossa bilarna som ankommer till 
terminalen och dessutom arbetar en av terminalarbetare som släpdragare. Arbetsuppgif-
ten innebär förflyttning av släp till och från portarna på terminalen samt på Schenkers 
område.Transportarbetarna ansvarar som även chaufförerna gör för att lasta bilen på rätt 
sätt enligt rutin för att minimera godsskador. På dagskiftet arbetar fem fast anställda ter-
minalarbetare samt ett varierande antal inhyrda terminalarbetare per dag. Medan på nat-
ten arbetar fyra fast anställda terminalarbetare. 

4.2 Informationskanaler 

I nuläget finns det befintliga informationskanaler inom de båda verksamheterna. Dessa 
varierar allt ifrån att vara i form av möten, interna och externa utbildningar, tv-skärmar, 
rutinbeskrivningar, dokument och handböcker. En närmare beskrivning för vilka inform-
ationskanaler som finns tillgängliga på respektive avdelning och medarbetare framgår av 
följande avsnitt. Figur 10 visualiserar de lean-möten som genomförs i nuläget. Det ge-
nomförs även målmöten och chaufförsmöten, men dessa är inte i lean-karaktär och där-
för beskrivs de inte i figuren nedan. 

 
Figur 10 Lean-möten i dagsläget 
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Terminal 

Som nyanställd på Schenker AB tilldelas terminalarbetaren en handledare som genomför 
en introduktionsutbildning tillsammans med den nyanställda på terminalen. Handledaren 
är tillsammans med arbetsledaren ansvarig för att utbildningen genomförs grundläggande 
och som hjälpmedel finns ett rutindokument att följa. Utbildningen syfte är säkerställa att 
rätt kompetens förmedlas till den nyanställda kring hantering av de vanligaste förekom-
mande terminaluppgifterna så som lossningsrutiner och hantering av fraktsedlar med 
mera. Vidare syftar utbildningen att förmedla information kring rutin för farligt gods 
samt säkerställa att kunskap om exempelvis säkerhet och truckbehörighet finns. Kunskap 
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kring rutiner mellan administration och terminalarbetare genomgås också i utbildningen 
samt en orientering kring Schenkers verksamhet. På terminalen ansvarar arbetsledarna 
för de olika skiften samt produktionssupport, för de övergripande terminalfunktionerna 
och tydliga instruktioner och rutiner finns kring hur deras tilldelade arbetsuppgifter ska 
utföras. På samma sätt finns en liknande rutin för gruppchefens dagliga arbetsrutiner. 
Terminalarbetarna har ständig tillgång till information i form av anslagna rutiner för vissa 
arbetsmoment ute på terminalen samt i verksamhetshandboken, där samtliga arbetsmo-
ment finns beskrivna.Verksamhetshandboken finns tillgänglig via intranätet. De olika 
rutinerna berör bland annat farligt gods, avfallshantering, laddning av truckar, plombruti-
ner, lossningsrutiner med mera.  

Målmöten har under en längre tid genomförts på terminalens kontor med samtliga ter-
minalarbetare. Under studiens gång har målmötet bytts ut till två dagliga lean-möten. 
Lean-mötena genomförs med omkring 15 terminalarbetare på förmiddagen och de reste-
rande 7-8 terminalarbetare deltar på eftermiddagsmötet på terminalens kontor. Uppdel-
ningen av terminalarbetarna är ett medvetet val från arbetsledaren sida då syftet är att 
minska ner gruppens storlek på varje lean-möte för att skapa möjlighet att nå ut till samt-
liga medarbetare. Ett första utkast av lean-tavlan har utarbetats av arbetsledaren på 
dagskiftet och implementerades i början på mars månad år 2012. Lean-tavlan innefattar 
sex avvikelsekategorier vilka är Produktivitet (visualiseras inte i Figur 11), Sändningar (S), 
Vikt och volym (V), Avslutad tid (A), Reklamationer (R) samt Truckskador (T). För att 
ge förståelse i hur samtliga lean-tavlor är utformade visualiseras terminal dags tavla i Figur 
11.Under en intervju med arbetsledaren presenterades de fem första avvikelserna som ett 
förslag till kommande lean-tavla. Vid intervjun framkom även att Schenker AB har stora 
kostnader på grund av truckskador och därför föreslog vi att denna avvikelsekategori 
också bör nämnas på lean-tavlan. 

 

Figur 11 Terminal dags lean-tavla 

Produktivitet är relationen mellan antal avgående styckegodssändningar och arbetstimmar 
per dag. Anledningen till att mäta produktiviteten är för att kunna reglera arbetstimmarna 
utefter hur mycket arbete det finns. Målet är att produktiviteten ska uppnå minst 11,5 
sändningar per arbetstimme. 

Sändningar innefattar hur många antal avgående styckegodssändningar som hanteras och 
platsas ut på terminalen under en dag. Måletvar under studiens början 2350 stycken 
sändningar per dag. Detta har under studiens gång tagits bort då sändningar egentligen 
inte är en avvikelse utan en efterfrågad informationspunkt från medarbetarna.  

Vikt och volymär en avvikelse som berör terminalen men orsakas av kunden, det vill säga 
kunden har valt fel vikt- och volymklass för sin sändning. Kategorin innefattar antalet 
styckegods som mäts med en vikt- och volymvåg per dag. Syftet med vikt- och volymma-
skinen är att terminalarbetaren ska väga så mycket styckegods som möjligt för att kon-
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trollera att avsändaren betalt rätt pris. Investeringen har därmed ökat intäkterna för 
Schenker AB då kunder som betalt för lite för sina styckegodssändningar har blivit betal-
ningsskyldiga medan för vissa kunder som betalat för högt pris i relation till dess viktklass 
fått pengar tillbaka. Målet är att utföra 500 stycken vikt- och volymmätningar per dag 
utav det totala antal styckegodssändningar per dag som hanteras på terminalen.  

Avslutad tidär en avvikelse på lean-tavlan som berör terminalens dagliga arbete och kate-
gorin innefattar samtliga styckegods som inkommit under dagen till terminalen som ska 
platsas ut på rätt linjeruta innan en viss sluttid. Målet är att samtliga styckegodssändningar 
ska vara platsat på linjerutorna senast klockan 18:55. Fjärrbilarna har avgångstid klockan 
19:30 och tiden där emellan är till för chaufförerna att lasta det sista och göra sig klara för 
avfärd. Det är viktigt att avslutad tid uppnås för att dessa sändningar inte ska utebli eller 
bli försenade.  

Reklamationer innefattar styckegodsskador som förorsakats på terminalen av terminalarbe-
tarna på grund av en felaktig hantering. Skador som orsakats vid lastning och lossning av 
styckegods eller godsskador som uppkommit under transport med lastbil till terminalen 
ska åkerierna ansvara för. Därför är det viktigt att terminalarbetaren är extra uppmärksam 
kring hantering av inkommande gods så att rätt verksamhet får stå för kostnader som de 
gjort åverkan på. Målet är att som mest att tio stycken reklamationer ska uppstå på termi-
nalen per dag.  

Truckskador är de skador som förorsakats på trucken av terminalarbetarna. Dessa skador 
kan bero på oaktsamhet i hanteringen av fordonet, dålig driftunderhåll eller okunskap 
kring hantering av fordonet. Målet är att som högst åstadkomma skador för 10 000 kro-
nor per månad för samtliga truckar på terminalen.  

Dessa sex avvikelsekategorier på lean-tavlan följs upp dagligen via de två lean-mötena 
och varje kategori belyser gårdagens avvikelse på terminalen. Mötet leds av gruppchefen 
och har som syfte att förmedla ut information till de anställda genom att skapa medve-
tenhet och överblick kring de problem som terminalen dagligen handskas med. På så vis 
förmedlar lean-mötet ansvarskänsla till terminalarbetarna kring sitt dagliga arbete. Varan-
nan månad utförs även terminalmöten där djupare frågor behandlas och dess syfte är att 
belysa information kring tillfälliga aktiviteter på terminalen. Informationen berör avvi-
kande händelser så som bevakning av ett visst kundflöde, resultat- och målutfall, truckin-
formation och offererade flöden som påverkar hantering med mera. Information som 
berör allmänna frågor förmedlas via intranätet samt på terminalen via TV-skärmen som 
finns uppsatt på terminalens kontor. 

För nattskiftet på terminalen genomförs målmöten inför varje arbetspass av arbetsleda-
ren tillsammans med samtliga elva terminalarbetare. Mötet är i ostrukturerad form och 
resonemang förs kring vilka problem som uppstod under gårdagens skift samt vilka pro-
blem som skulle kunna uppkomma. För att få mer struktur på mötena funderar arbetsle-
daren att införa löpande lean-möten. Genom att utforma en tavla som visualiserar de 
avvikelser som terminalen på natten ständigt försöker förbättra struktureras problemen 
och på så vis kan arbetet med förbättringar påbörjas. 

Produktionssupport 

Informationskanalerna för produktionssupport är utformat på liknande vis som för ter-
minalarbetarna som nämntsovan. Produktionssupport, som är en del av terminalverk-
samheten, har tillgång till fasta rutiner kring varje arbetsmoment samt en daglig checklista 
som används för att delegera ut och kontrollera att varje arbetsmoment är utfört innan 
arbetsdagen slut. Avdelningen införde sin lean-tavla i januari 2012 och de som medverkar 
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på mötena är arbetsledare på dagskiftet, produktionssupports medarbetare samt en för-
man från Schenker Åkeri. Som en ytterligare informationskanal har lean-tavlan som syfte 
att tydliggöra och förmedla de avvikelser som produktionssupport dagligen tampas med. 
Lean-tavlan består av fyra kategorier vilka är Kvarlämnat (K), Leverensregistrerat (L), 
Produktionsbegärd avisering (A), Sökningar (S). 

Kvarlämnat innebär styckegods som lämnats kvar på terminalen per dag. För att kvarläm-
nat styckegods snabbt ska identifieras genomför produktionssupport dagliga inventering-
ar. Kvarlämnat gods identifieras och problemet åtgärdas i den mån det går, i övrigt plane-
ras godsleveransen om till dagen efter och kunden blir informerad om leveransändringen. 
Målet är högst fem stycken kvarlämnade styckegods på terminalen per dag. 

Leveransregistreringeninnebär att en felregistrering av styckegodsets fraktsedlar har utförts 
via handdatorn. Anvisningar som finns att följa kring registreringsmomentet i chaufförs-
handboken har inte fullföljts vilket utmynnar i att kunden som har tillgång till samtliga 
uppgifter kring hantering av sin godssändning via internet kontaktar produktionssupport. 
Målet för kategorin är att inga felregistreringar ska uppstå. 

Produktionsbegärdavisering innebär avvikelser då styckegods inte blivit levererat, istället har 
ett återtag genomförts. Återtag förekommer mestadels på paketgodssändningar men även 
på styckegodssändningar och sker då mottagaren inte var på plats när leveransen skulle 
ske. I detta moment är det viktigt att chauffören dokumenterar vilken tidpunkt han var 
på plats samt kontaktar kunden. Genomförs inte dessa två moment kommer Schenker 
Åkeri tvingas köra ut leveransen gratis igen till kund. Då godset anländer tillbaka till ter-
minalen skrivs en ny fraktsedel ut och kunden kontaktas för att boka in en ny avtalad 
leveranstid.   

Sökningar av saknat styckegods innebär att mottagar- eller avsändarkunden anmält att 
godset saknas. Dessa sökningar uppkommer vanligen då en fraktsedel till godset saknas 
eller att handdatorn inte fungerar. Då dessa problem uppstår ska chaufförerna kontakta 
sin förman eller produktionssupport. Finns det ingen kvittens från kunden på det levere-
rade godset och kunden hör av sig gällande saknat gods är det Schenker Åkeri som får stå 
för kostnaden för reklamationen. Därför ska chauffören alltid be om kvittens samt regi-
strera utlevererat hos kund, för att inte missförstånd ska uppstå. Stora delar av de sök-
ningsärenden som skapas har en direkt relation till leveransregistrering. 

4.2.2 Schenker Åkeri 

Kontor 

Schenker Åkeri har två lean-tavlor, en för HD-linjerna och en för fjärrlinjerna. Lean-
mötena genomförs på olika tider av respektive transportchef med tillhörande tranportle-
dare. Båda mötena har som syfte att tydliggöra och uppmärksamma de avvikelseproblem 
som dagligen kan uppstå samt skapa gemenskap för samtliga deltagare.  Båda lean-
tavlorna använder sig utav samma avvikelsekategorier vilka är Personskador (+), Personal 
(P), Kvalitet (Q), Leveranssäkerhet (L) samt Fordonsskador (F). 

Personskador innefattar antal skador och olyckor som orsakats hos anställda på Schenker 
Åkeri per dag. Då tillbudsskador uppstår, följs dessa upp för att kontrollera hur olyckan 
uppstod samt skapa information kring hur en liknande situation kan elimineras till att en 
ny olycka uppstår igen. 

Personal innefattas av att extra personal behöver tillsättas för att Schenker Åkeri ska klara 
av att utföra sitt uppdrag under en dag. Inhyrning av extra personal krävs då en ordinarie 
anställd har blivit sjuk eller att godsleveranserna har ökat vilket kräver en extra bil. Blir 
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åkeriet tvungen att ta in extra personal innebär det en extrakostnad och där med ett rött 
kryss på lean-tavlan.  

Kvalitet innebär antal styckegodsskador som uppstår förorsakat av chaufförer för trans-
portlinjen under en dag. Dessa godsskador kan förebyggas genom att chaufförerna lastar 
godset på regelriktigt och säkert sätt, kontrollerar och säkrar lasten innan avfärd, är var-
sam om godset vid lastning och lossning samt hanterar det med aktsamhet under hela 
hanetingsprocessen.   

Leveranssäkerhetinnefattar om åkeriet kan leverera ut samtliga godssändningar som plane-
rats under en dag. HD-linjen har som mål att högst fem stycken godssändningar inte är 
levererade per dagmedan fjärr har valt att sätta noll som mål. Fjärr betraktar 1-5 kvarläm-
nade gods som godkänt och markeras med en gul markering och 6-10 markeras med en 
röd markering. Leveranssäkerhet på åkeriets lean-tavlor är direkt kopplad till kvarlämnat 
på produktionssupports lean-tavla.  

Fordonsskador innefattar de skador som uppstår på fordonen per dag. Avvikelsen är ett 
problem som snabbt måste lösas för att säkerställa leverans i rätt tid. Denna kategori är 
svår att kunna påverka eftersom skador och haveri av fordonen kan uppkomma plötsligt 
och oförutsett. Det chaufförerna ska tänka på dagligenär att kontrollera så att inga skador 
har förorsakats på fordonet. 

Chaufför 

Då en nyanställd chaufför eller terminalarbetare ska introduceras på åkeriet finns en 
checklista att följa kring information som ska genomarbetas och förmedlas. Checklistan 
består av fem huvudaktiviteter vilka är information och rutiner, rundvandring, arbetsin-
struktioner, uppföljning samt yrkeskompetensbevis (YKB). För varje underliggande del-
aktivitet ska en noggrann genomgång utföras med den nyanställda och huvudaktiviteten 
uppföljning innefattar utbildningar som inom 30 dagar ska följas upp. För den nyan-
ställda på åkeriet presenteras en introduktion där bland annat företaget policy, organisat-
ionsplan och kvalitetsmål förmedlas. Information som också tillhandahålls från check-
listanär upplysning kring företagets rutiner, ordningsregler, händelse av olycka eller till-
bud, intranät, chaufförshandbok, stämplingsfunktioner samt Schenkers plan för jäm-
ställdhet och mångfald. 

Chaufförshandboken är en informationshandbok somtilldelas varje enskild chaufför på 
åkeriet. Handboken uppdateras årligen och dess syfte är att förmedla information och 
stöd till det dagliga arbetet. I varje enskild bil finns enFF-pärm (förar/fordon), som inne-
fattar instruktioner kring de fasta hämtningarna som berör den enskilda bilen samt en 
chaufförshandbok. Chaufförshandboken är indelad i två områden som belyser informat-
ionkring personalfrågor samt produktionsfrågor. Information för chauffören kan också 
finnas i produktionshandboken som finns tillgänglig på varje arbetsställe. För att varje 
anställd ska utföra sitt arbete på bästa vis ges olika interna utbildningar efter behov vilka 
exempelvis berör område som handhavande av handdatorer, lastsäkring, arbetsmiljö, livs- 
och läkemedelshantering. Åkeriet vidareutbildar även egen personal i YKB då detta är ett 
lagkrav från EU och utför en dag per år. Övrig information som berör samtliga anställda 
förmedlas via anslagstavla, TV-skärm eller genom samtal från trafikledaren. 

I nuläget genomförs tre mötestillfällen per år, med varierande antal möten per transport-
ledare. Chauffören deltar endast på ett möte per mötestillfälle medan transportledaren 
kan behöva genomföra fler möten beroende på hur många chaufförer denna ansvarar 
för. Det kan också bero på hur chaufförernas scheman ser ut. Dock är ett mötestillfälle 
per transportledare det vanligaste förkommande vilket visas i Tabell 3 nedan. Informat-
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ionen som delges på mötena skiljer sig något beroende på vilken transportledare som 
intervjuats men i stora drag belyser mötena samma faktorer. På mötet diskuteras eko-
nomi kring fordon, reklamationer och skador. För de transportledare som har uppdelade 
möten genomgås linjespecifik information. Variationen beror på att åkeriet inte anslagit 
en fast agenda för mötena utan det är upp till varje trafikledare att utforma sitt möte. På 
mötena lyfts information kring hur verksamheten ligger till ekonomiskt, eventuella om-
läggningar och förändringar på rutterna, statistik på antalet godsskador och reparations-
kostnader, information kring bilarna och vagnparken samt övrig information om verk-
samheten. Mötena ger också chaufförerna en möjlighet att framföra sina egna åsikter och 
tankar kring problem de upplever i sitt arbete. I samband med ett av de tre chaufförsmö-
tena diskuteras en enkätundersökning Nöjd Medarbetar Index (NMI), i vilken chauffö-
rerna ges möjlighet att tycka till kring sin arbetssituation, som utförs en gång per år. Från-
sett chaufförsmöten genomförs ocksåett årligtutvecklingssamtal med respektive chaufför.  

I dagsläget genomförs totalt nio chaufförsmöten per mötestillfälle, det vill säga för de tre 
mötestillfällen per år genomförs totalt 27 chaufförsmöten. Tabell 3 sammanfattar vid 
vilken tid chaufförsmötena ligger samt hur många chaufförer som deltar per transportle-
dare. Vid de möten där ett intervall anges för antal chaufförer beror detta på att chauffö-
rens arbetsskift fortfarande pågår, därför är det inte säkert att chauffören har möjlighet 
att delta på mötet. I bilaga 3 återfinns samtliga chaufförers arbetstider för HD och fjärr 
som utgår från Jönköping, vilken ligger till grund för sammanställningen som visas i Ta-
bell 3. 

Tabell 3 Nuläge - Tidtabell för chaufförsmöten per mötestillfälle

 

Kostnaden för de tre chaufförsmötena per år beräknas för att i avsnitt 5.2.2 analyseras 
om det är lönsamt att införa fler chaufförsmöten än de redan befintliga. I bilaga 3 åter-
finns tabeller innehållande information kring arbetstider och tid för nuvarande möten 
angående samtliga transportledare respektive chaufförer. En beräkning har utförts på 
antal timmar i slack, det vill säga överflödig tid, mellan chaufförsmötet och transportleda-
rens respektive chaufförens arbetstid. Förkortningarna BCS och WCS används i tabeller-
na och betyder Best Case Scenario respektive Worst Case Scenario. Ett BCS grundar sig i 
de flesta fall på att personen i fråga arbetar övertid i väntan på mötets början eller i vän-
tan på arbetsskiftets början efter mötets slut. Om ett möte inte ligger i samband med 
arbetsskiftets slut för både transportledare och chaufförer, har de anställda rätt till att ta 
betalt för tre timmars övertid inklusive mötestiden. Undantagsvis gäller det de transport-
ledare som slutar omkring 14:00 – 15:00, då det kan vara mer lönsamt för Schenker Åkeri 
att låt dem gå hem och komma tillbaka vid mötets start. I och med att mötena i nuläget 
ligger omkring klockan 17:00 kan kostnaden minimeras för företaget om tre timmars lön 
betalas ut istället för övertid i väntan på mötet inklusive tiden för mötet.  

Antal Antal Antal

chaufförer chaufförer chaufförer

1 12 16:00 4 17:30 8

2 12 17:00 12

3 10 17:00 6 - 10

4 15 16:00 8 17:00 6 - 7

5 11 17:00 7- 11

6 11 17:00 9 - 11

7 13 17:00 8 - 13

Transportledare Möte 1 Möte 2

HD

Fjärr
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Ett antagande har gjorts vid beräkningarna, om en transportledare förlägger mötet inom 
en timme efter arbetsskiftets slut så förutsätts att denna är lojal mot sin arbetsgivare och 
enbart tar betalt för den eventuella övertid som krävs. I en chaufförs fall har ett anta-
gande gjorts att chauffören är lojal upp till 45 minuter.Ett WCS grundar sig därmed på att 
personen i fråga stämplar ut efter sitt ordinarie arbetsskift och stämplar in vid mötets 
början och därmed tar ut tre timmars övertid inklusive mötestiden även om mötet exem-
pelvis enbart är en timme långt. En genomsnittlig timlön för övertid gällande transport-
ledarna har använts vid beräkning av kostnad för de tre mötena per år. Genomsnitts-
kostnaden är 280 kr/timme och timkostnaden för chaufförernas övertid är 315 
kr/timme. Den totala kostnaden för samtliga möten som genomförs i nuläget ligger mel-
lan 142 000 – 155 000 kronor, beroende på BCS och WCS. 

Terminalarbetare 

Schenker Åkeri:s terminalarbetare har i nuläget inga regelbundna möten. Informations-
flödet för terminalarbetarna då det gäller nyanställning, allmän information, internutbild-
ning med mera är den samma som erbjuds för chaufförerna som tidigare beskrivit i av-
snittet ovan. Förmannen på dagen deltar på produktionssupports lean-möten och på den 
dagliga inventeringen. Dock genomförs i nuläget inga möten mellan förmannen och ter-
minalarbetare. Via de intervjuer som genomförts med terminalarbetarna, har åsikter 
framkommit att informationsflödet mellan kontor och terminal är mycket bristfällig. I 
nuläget finns en bra kommunikation mellan förmannen på natten och kontoret samt 
mellan förmannen och de operativa terminalarbetarna.  

4.3 Terminalprocess 

Lossnings- och lastningsprocessen är densamma oavsett om det är en HD-bil eller en 
fjärrbil som ankommer till eller avgår från terminalen. Däremot används olika registre-
ringskoder beroende på vilken typ av bil styckegodset kom in på eller ska avgå med. Fi-
gur 12 och Figur 13 visar processen för respektive flöde, det vill säga från HD-bil in till 
fjärrbil ut eller vise versa. 

 

Figur 12 Flödesprocess HD-bil till fjärrbil 

 

Figur 13 Flödesprocess fjärrbil till HD-bil 
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Flödet initieras av att en lastbil inkommer till terminalen. Innan chauffören kan lossa sitt 
styckegods måste samtliga fraktsedlar för godset kodas av en terminalarbetare. Då kod-
ningen är färdigställd kan chauffören påbörja lossning och styckegodset placeras ut på 
avställningsrutan. I samband med utplacering av gods ska chauffören registrera in termi-
nalvid ankomst med HD-bil och omexpedierat (omex) vid ankomst med fjärrbil på handda-
torn samt fördela ut rätt fraktsedlar på varje styckegodssändning. I detta moment ska 
chauffören kontrollera antal kolli som lastas av och jämföra med sändningens antal kolli 
på fraktsedeln samt ställa samtliga kollin som tillhör samma sändning bredvid varandra. 
Ställs de avskilt från varandra kan det vara svårt för terminalarbetarna att se vart och på 
vilken linjeruta styckegodset ska platsas ut på då det enbart finns en fraktsedel per sänd-
ning. När godset har lastats av från lastbilen och placerats ut på avlastningsrutan lämnar 
chauffören över ansvaret av godset till terminalarbetarna på Schenker AB. I detta skede 
är det viktigt att chauffören kontrollerar samtliga gods som har ställts av så att inga ska-
dor förorsakats på godset. 

Terminalarbetarna har i uppgift att kontrollera att styckegodset inte är skadat från leve-
ransen samt att platsa ut godset på rätt linjeruta på terminalen för kommande utleverans. 
Innan styckegods platsas ska terminalarbetarna väga så mycket som möjligt av det gods 
som kommer in med HD-bil i vikt- och volymmaskinen. Styckegods som kommer in 
med fjärrbil behöver inte vägas eftersom terminalen som godset fraktats ifrån redan har 
vägt det. När detta moment är avklarat platsas godset på rätt linjeruta.Är det omärkt, det 
vill säga saknas avsändaradress ska godset ställas på ruta 2. På denna ruta ska också gods 
som felsänts ställas samt sändningar som ska delas upp. Rutan är uppmärkt på terminalen 
och ansvaras av produktionssupport.  

Chauffören ska registrera utlastat om det är en HD-linje som avgår och avgåendeom det är 
en fjärrlinje som avgår, för varje fraktsedel i sin handdator. Det är antingen chaufförerna 
eller åkeriets terminalarbetare som lastar bilarna och i samband med lastningen lämnas 
ansvaret för godset över till Schenker Åkeri. Då samtliga kollin har lastats på och det är 
tomt på linjerutan ska chauffören kontakta en arbetsledare på terminalen. Arbetsledaren 
har i uppgift att kontrollera lastens säkerhet samt att inget gods finns kvarlämnat på linje-
rutan. Uppstår inga anmärkningar kan transport av godset påbörjas.  

Styckegods som levereras med fjärrbil till en annan omlastningsterminal registreras omex i 
handdatorn då de ankommer till den andra terminalen. Ansvaret lämnas då över till 
Schenker AB på ett annat distrikt för vidare leverans till kund. Omstyckegods levereras 
till kund med en HD-bil ska det registreras levererat i handdatorn. Då godset överlämnas 
till kunden ska chauffören begära kvittens för mottaget gods och det är i detta skede 
kunden kontrollerar godset och därmed lämnar åkeriet över ansvaret till kunden. Enligt 
Schenker AB har kunden upp till sex månader att reklamera en synlig och noterad skada 
på sin produkt, om en dold skada upptäcks efter leverans har kunden sju dagar på sig att 
göra en reklamation. 
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5 Nulägesanalys 

5.1 Frågeställning 1 

Vilka är orsakerna till hanteringsavvikelserna i terminalprocessen och kan dessa indelas i kategorier? 

Reklamationer är en hanteringsavvikelse och innefattar styckegodsskador förorsakade på 
terminalen. Effekten av en reklamation blir en ökad kostnad för verksamheten skadan är 
orsakad hos. Orsaken till att en skada på styckegodset uppstår kan bero på ovarsam han-
tering eller på grund av ett bristfälligt skyddsemballage. En skada kan även uppstå om 
godset lastats felaktigt i lastbilarna eller inte är säkrat med spännband på rätt sätt. En van-
ligt förekommande avvikelse är kvarlämnat styckegods på terminalen och orsakerna till 
detta kan vara flera. Den främsta orsaken är att det är platsbrist på lastbilen och därmed 
lämnas godset kvar på terminalen. Andra orsaker kan vara att godset är så pass skadat att 
det inte är lönsamt att leverera det till kund. Det kan exempelvis vara en trasig oljedunk 
där stora delar av innehållet runnit ut och risken är därmed stor att det resterande inne-
hållet rinner ut under transport vilket kan skada annat samlastat gods. Flera orsaker till 
kvarlämnat gods är att styckegodset är felplatsat samt om godset är felkodat och därmed 
platsas på fel linjeruta. Om lastaren upptäcker felet så lämnas godset kvar på terminalen, 
annars lastas och transporteras godset ut på fel linje, vilket i sin tur kommer att fördröja 
leveransen till slutkund. Då styckegods saknar fraktsedel, är oadresserat eller är en delad 
sändning kvarlämnas det på ruta 2. Då fraktsedeln saknas ska chauffören få en ny frakt-
sedel utskriven, men då arbetsrutinen inte fullföljs på rätt sätt kan följden bli att godset 
blir kvarlämnat. Det kan även hända att styckegodset är sen till linjerutan eller sen till 
terminal, vilket i sin tur också leder till att godset blir kvarlämnat på terminalen. 

En till vanligt förekommande avvikelse i terminalprocessen är felregistreringar även be-
nämnt leverensregistreringar. Dessa medför till sökningar eller kvarlämnat styckegods. 
En felregistrering kan bero på att chauffören lastat godset, glömt bort det och därefter 
lämnat in fraktsedeln som saknat gods. Ett andra scenario kan vara att chauffören har 
lastat godset men inte registrerar det som utlastat och inte heller som levererat hos kund, 
trots utförd leverans. Ett tredje scenario är att godset lastas och transporteras till kund 
och då registreras utlastat från terminal och levererat hos kund samtidigt vid slutleverans. 
Då dessa tre scenarion angående felregistrering uppstår bidrar det till att kunden miss-
leds, eftersom kunden ständigt har tillgång till information kring var godset befinner sig. 
Enligt Arnold et al. (2012) är det därför viktigt att rutiner skapas kring kontroller för att 
förebygga att felregistreringar uppstår. På grund av felregistreringar uppkommer inom 
Schenkers verksamhet överflödiga sökningar, missnöjda kunder och onödigt arbete för 
produktionssupport. Orsaken till felregistreringar kan bero på okunskap, tekniskt pro-
blem med handdatorn eller passivitet hos chauffören.  

Fordonsskador på truck eller lastbil är en avvikelse som kan uppstå, vilken i sin tur kan 
påverka leveranssäkerheten till slutkund. Om ett fordon tas ur bruk på grund utav en 
skada så bidrar det till förseningar. Orsaker som kan bidra till fordonsskador är oaktsam 
körning och hantering av fordon, okunskap i hur fordonet ska hanteras eller naturlig för-
slitning. De hanteringsavvikelser som påträffats sammanfattas i Tabell 4 för att ge en 
bättre helhetssyn. 
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Tabell 4 Hanteringsavvikelser och orsaker till dessa 

Avvikelse Orsak 

Kvarlämnat Sen till linjerutan 

Felsortering 

Felkod 

Skadat gods 

Platsbrist 

Sen ankomst till terminalen 

Leveransregistrering Handdatorn slutar fungera 

Registrerat utlastat/levererat på samma gång 

Lastat men ej registrerat utlastat 

Glömt att godset är lastat och registrerar som saknat gods 

Sökningar Saknat – hittas ingenstans 

Saknat – troligtvis på bil 

Fordonsskador Okunskap 

Oaktsam körning/ högt tempo 

Naturlig förslitning 

Reklamationer Ovarsam hantering 

Felaktigt lastat 

Dåligt emballage 

En slutsats dras utifrån resultatet att de flesta orsaker till att avvikelser uppstår är på 
grund av handhavandefel. Med handhavandefel menas att människan, i detta fall operatö-
ren, är orsaken till att avvikelser uppkommer. Liker och Meier (2006) menar att fel upp-
står på grund utav att människan är mänsklig och inte förprogrammerad som en maskin. 
Människan har inte för avsikt att göra fel. Avvikelser uppstår på grund utav att arbets-
uppgifterna inte tillämpas på angivet sätt eller att rätt arbetsbeskrivning inte har förmed-
lats vilket anses vara ett systemberoende fel. Tabell 5 visar vilken avvikelse, orsak och hos 
vilken verksamhet avvikelsen uppstår för de avvikelser som beror på handhavandefel. 

Tabell 5 Kategoriserade hanteringsavvikelser 

Avvikelse Orsak 

Uppstår hos 

Schenker 
AB 

Schenker 
Åkeri 

Kvarlämnat Sen till linjerutan X  

Felsortering X  

Felkod X  

Skadat gods X X 

Platsbrist  X 

Sen ankomst till terminalen  X 

Leveransregistrering Registrerat utlastat/levererat på samma gång  X 

Lastat men ej registrerat utlastat  X 

Glömt att godset är lastat och registrerar 
som saknat gods 

 X 

Sökningar Saknat – hittas ingenstans X X 

Saknat – troligtvis på bil  X 

Fordonskador Okunskap X X 

Oaktsam körning/ högt tempo X X 

Reklamationer Ovarsam hantering X X 

Felaktigt lastat  X 
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I och med att orsakerna främst är handhavande så kategoriseras dessa utifrån vilken av 
verksamheterna de uppstår hos, med anledningen till att verksamheterna har enskilda 
ekonomier. Dessutom uppstår det olika varianter av avvikelser på respektive verksamhet, 
vilket också är en av anledningarna till kategoriseringen. Orsaker som att handdatorn 
slutar fungera, naturlig förslitning av fordon och dåligt emballage är intehandhavandefel. 
Dessa har inte kategoriserats utifrån Schenker AB och Schenker Åkeri eftersom orsaker-
na inte går att direkt påverka inom företaget. Däremot kan de förebyggas på så sätt att 
Schenker AB och Schenker Åkeri finner grundorsaken till problemet och återkopplar till 
den som är ansvarig och på så sätt åtgärdar problemet.  

5.2 Frågeställning 2 

Hur kan kvalitetsstyrningen förändras för att förebygga dessa hanteringsavvikelser? 

Då det konstaterats att de flesta hanteringsavvikelser i terminalen beror på handhavande-
fel kan slutsatsen dras att de orsakas på operativ nivå. Fallstudien visar att medarbetarna 
på denna nivå i de flesta fall utför sitt arbete utifrån de förutsättningar som de har. Avvi-
kelserna som uppstått på terminalen kan definieras som systemberoende problem enligt 
Sandholms (1999) teori. Detta i och med att samtliga tre kriterier, nämnda i avsnitt 2.5.1, 
inte är uppfyllda. Fallstudien visar att flertalet av medarbetarna på den operativa nivån är 
medvetna om vad deras arbetsuppgifter är, men en viss osäkerhet råder i vissa situationer 
som kan uppstå. Exempelvis gällande ruta 2 på terminalen där styckegods som inte ska 
placeras där, faktiskt ställs där. Anledningen till att denna avvikelse uppstår anser vi är på 
grund av otydlig märkning. I nuläget sitter endast en skylt anslagen med rubriktext ruta 2 
utan några angivelser om vad som egentligen får placeras i denna ruta.  

Det andra kriteriet i Sandholms (1999) teori är att individen ska känna till resultatet av sitt 
eget arbete. I nuläget är avvikelser identifierade och uppmärksammade på arbetsledar-
nivå, men inte förmedlade till operativ nivå. Det är viktigt att samtliga nivåer i organisat-
ionen är resultatmedvetna. Detta är en av de motivationsfaktorer som engagerar en med-
arbetare, vilket Lagrosen och Lagrosen (2009) beskriver som grunden inom kvalitetsar-
bete då det rör sig om människor och därför måste formas och relateras till människor. 
Resultatmedvetenhet kan dessutom kopplas samman med ökad ansvarskänsla som i sin 
tur enligt tidigare studier visats leda till ökad motivation och engagemang hos medarbeta-
ren. För att härleda detta till Schenker AB och Schenker Åkeri så menas att om medarbe-
tarna på den operativa nivån känner delaktighet och upplever att deras arbete har en me-
ning för verksamhetens resultat och totala kvalitet, kan avvikelser förebyggas. Lösningen 
är att skapa en dialog mellan nivåerna i organisationen.  

Vi finner att det redan finns en bra dialog mellan arbetsledarnivå och chefsnivå i form av 
dagliga lean-möten, därför fokuserar studien främst på ett förändringsförslag gällande 
informationsutbytet mellan operativ och arbetsledarnivå. Detta har dessutom en direkt 
förbindelse till det tredje kriteriet i Sandholms (1999) teori som är att individen ska kunna 
påverka resultatet. Kontentan blir att regelbundna möten bör ske mellan operatörer och 
arbetsledare, då det är viktigt att skapa en informationskanal och dialog mellan dessa. 
Därför föreslås att Schenker AB ska införa ett dagligt lean-möte för terminal natt samt att 
Schenker Åkeri ska införa lean-inspirerade möten ett flertal gånger per år och att terminal 
dag ska inför dagliga ”pall-möten”, vilka förklaras närmare i avsnitt 5.2.2. I Figur 14 visas 
befintliga lean-möten (vitmarkerade), föreslagna möten (gråmarkerade), med mötesansva-
rig (fet stil) samt vilka som ska delta på mötet.  
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För att visa sammankopplingen hur lean-möten kan förebygga att avvikelser uppstår i en 
terminalprocess har hanteringsavvikelserna som framkommit i denna studie jämförts 
med de avvikelsekategorier som lean-tavlorna berör. Dessa har sammanställts i Tabell 6 
och förklaras närmare i löpande text i kombination med utformandet av de nyutvecklade 
lean-tavlorna samt med en motivation till varför de utformats på följande vis. 

Genom att införa dagliga lean-möten enligt Eriksen et al. (2008) visualiseras avvikelserna 
via en lean-tavla som är verktyget för mötet. Tavlan strukturerar de avvikelser som verk-
samheten identifierat och genom att mötena utförs dagligen uppmärksammas avvikelser-
na för medarbetarna. På så vis arbetar verksamheten ständigt utefter uppsatta mål och 
förbättringsarbete, och genom att skapa medvetenhet hos medarbetarna kring de pro-
blem som verksamheten handskas med dagligen minimeras risken till fortsatt uppkomst 
av problemet. En viktig del i lean-arbetet enligt Eriksen et al. (2008) och Petersen et al. 
(2009) är att lean-tavlan anpassas och utformas efter verksamhetens behov och därav 
berör enbart lean-tavlan avvikelser som uppstår på respektive avdelning. Är inte avvikel-
serna som tas upp på mötet anpassade till verksamheten, mäts och strävar verksamheten 
efter missvisande mål. Som ledare ha förmågan att lyssna, tydliggöra och engagera sig i 
medarbetarnas åsikter och arbete menar Fellinger (2007) är en utav de viktigaste verkty-
gen för att skapa en bra kommunikation till sina medarbetare. Genom att lyfta fram avvi-
kelsen på lean-tavlan skapas medvetenhet hos terminalarbetarna. 

PDCA-cykeln är en modell för att strukturera ständigt förbättringsarbete. Ett lean-möte 
kan ses som en form av en PDCA-cykel. Under mötet definieras först en avvikelse (plan), 
därefter utses en ansvarig för att hantera avvikelsen (do). På nästkommande möte kon-
trolleras att åtgärden är utförd (check) och tillslut förebyggs problemet med någon form 
av åtgärdsplan (act). Om Schenker AB och Schenker Åkeri förankrar PDCA-cykeln 
bland samtliga medarbetare som deltar på lean-mötena blir de medvetna om arbetssättet 
kring kvalitetsarbetet. På detta sätt underlättas det fortsatta kvalitetsarbetet, då det ge-
nomförs efter en fastställd standard. 

  

Schenker AB 

 

TERMINAL DAG 

- Gruppchef -
Arbetsledare dag 
Huvudansvarig PS 
Terminalarbetare 

TERMINAL NATT 

- Arbetsledare natt -
Terminalarbetare 

PRODUKTIONS- 
SUPPORT (PS) 

- Huvudansvarig PS -
Medarbetare PS 
Arbetsledare dag 

Förman eftermiddag 
 

Schenker Åkeri 

KONTOR 

- Transportchef -
Transportledare 

CHAUFFÖR 

- Transportledare -
Chaufförer 

TERMINAL 

- Förman - 
Terminalarbetare 

Figur 14 Mötesstruktur 
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Tabell 6 Samband mellan lean-möten och avvikelseorsaker 

 Lean-möte Avvikelseorsak 
S

c
h

e
n

k
er

 A
B

 

Terminal dag  

Produktivitet  

Sändningar  

Vikt- och volym  

Avslutad tid Sen till linjeruta 

Reklamationer Ovarsam hantering 

Truckskador Okunskap, oaktsam körning 

Terminal natt  

Produktivitet  

Ruta 2 Felsorterat 

Sista ankomsttid Sen ankomst till terminalen 

Felkodat Felkodat, felsorterat 

Truckskador Okunskap, oaktsam körning 

Produktionssupport  

Kvarlämnat 
Platsbrist, felsorterat, sen till linjeruta, sen till terminal, 
felkodat 

Leveransregistrering Felregistrerat 

Produktionsbegärd avisering  

Sökningar Felregistrerat, saknat 

S
c
h

e
n

k
e
r 

Å
k

e
ri

  

Kontor HD/ Chaufför  

Arbetsskador  

Personal  

Kvalitet Ovarsam hantering, felaktigt lastat 

Kvarlämnat Platsbrist 

Fordonskada Okunskap, oaktsam körning 

Kontor fjärr/ Chaufför  

Arbetsskador  

Kvalitet Ovarsam hantering, felaktigt lastat 

Fordonskada Okunskap, oaktsam körning 

Leveranssäkerhet - Kvarlämnat Platsbrist 

Leveranssäkerhet - Flakmeter Platsbrist 

Terminal dag  

Kvalitet Ovarsam hantering, felaktigt lastat 

Kvarlämnat Platsbrist 

5.2.1 Schenker AB 

Terminal dag 

Lean-mötena på Schenker AB är bra utformade och där väsentliga avvikelser diskuteras. 
Terminal dag diskuterar avslutad tid, vilken ska förebygga att godset inte blir försent plat-
sat på linjerutan. Reklamationer är Schenker AB:s benämning på godsskador, vilka orsakas 
av ovarsam hantering av godset och effekten av detta blir ökade kostnader. Detsamma 
gäller för truckskador, som vid intervjuer framkommit är en stor kostnad för Schenker 
AB. Detta beror på okunskap eller felhantering av trucken. Som åtgärdsförlag bör termi-
nalen se över och eventuellt uppdatera terminalarbetarnas utbildning kring truckkörning 
så att regelrätt instruktion gällande arbetsrutiner finns förankrad hos medarbetarna. En-
ligt Fellinger (2007) är det viktigt att tydlig information kring arbetsrutiner och förvänt-
ningar förmedlas ut till medarbetarna så att möjlighet ges att utföra arbetsuppgiften på ett 
korrekt sätt. Genom att aktualisera terminalarbetarnas information kring truckkörning 
och hantering av fordonet kommer troligtvis kostnaderna att minska då både trucken och 
godset förväntas hanteras på ett mer korrekt sätt. Dessutom bör ett sänkt arbetstempo 
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hjälpa till att minska skador och därmed också kostnader. Lugnare arbetstempo minskar 
uppkomsten av olycksfall och godsskador på terminalen. Arbetsmiljön blir lugnare och 
ett lönsammare resultat förväntas. Minskas godsskadorna genererar det i sin tur också fler 
nöjdare kunder eftersom godset levereras i rätt form, nämligen komplett och oskadat. 

Produktionssupport 

Då produktionssupport fungerar som spindeln i nätet mellan de båda verksamheterna 
berör deras lean-möten mer generella avvikelser. Orsakerna är desamma som för Schen-
ker AB:s terminalverksamhet och som för Schenker Åkeri. Kategorierna är relevanta och 
mötena fungerar bra. Produktionssupport ger återkoppling till båda verksamheterna gäl-
lande antal kvarlämnade gods och i Schenker Åkeri:s fall vid felregistreringar. Som för-
bättringsförslag för att optimera lean-mötenas nyttjande bör avdelningen upprätta sam-
manställningar för de avvikelser som uppstått. Genom att månadsvis föra statistik för 
avvikelser och orsaker till dess uppkomst kan en djupare uppföljning och utvärdering 
genomföras. Tydliga avvikande mönster kan identifieras, vilket kan generera ett ännu 
bättre resultat av lean-arbetet. Denna åtgärd hjälper även terminalverksamheten samt 
åkeriet då produktionssupport är ett centralt nav för båda organisationerna. Lärdom från 
olika misstag tas i beaktande och på så vis genomsyras samverkan mellan de båda organi-
sationerna (Lagrosen och Lagrosen, 2009). Får åkeriet information kring när, varför och 
hur frekvent en avvikelsekategori orsakad av dem uppstått, kan transportledaren direkt ta 
tag i problemet med berörd medarbetare. På så vis hanteras kvalitetsarbetet enligt 
Sörqvist (2004) på ett optimalt sätt och därmed kan kvalitetsbrister förebyggas. 

Terminal natt 

Terminal natt genomför dagliga målmöten vilket är bra då det är viktigt med regelbunden 
återkoppling mellan ledare och medarbetare. Genom att ständigt påminna och uppmärk-
samma samt tydliggöra målet för avvikelsekategorin hos medarbetarna på operativ nivå 
påminns de dagligen om det uppsatta målet. Ett sådant förhållningssätt menar Lagrosen 
och Lagrosen (2009) uppmanar medarbetarna att utföra ett effektivt arbete. Däremot kan 
en förändring i form av ett strukturerat lean-möte skapa möjligheten att hjälpa Schenker 
AB att eliminera slöseri. På ett lean-möte ska fokus vara att finna vilka avvikelser som 
uppstår och orsaker till dessa så hjälper det medarbetarna att förstå och en ansvarskänsla 
skapas. Lean-tavlan är ett verktyg som ska hjälpa gruppen att visualisera problemen samt 
skapa samarbete och gemenskap bland medarbetarna så att alla strävar mot samma mål. 
Terminal natt:s lean-tavla har utformats med hänsyn till arbetsledarens önskemål och 
med våra förslag. Avvikelserna som bör tas upp är Produktivitet (P), Ruta 2 (R), Sista 
Ankomsttid (A), Felkodat (K) samt Truckskador (T). 

Produktivitet innebär antal sändningar i förhållande till antal arbetstimmar som utförs på 
terminalen under nattskiftet. Kategorin är viktigt att ta upp eftersom den förmedlar hur 
pass produktiv avdelningen varit under ett skift samt att den mäter och reglerar personal-
styrkan så att inte för många personer är inne i jämförelse med antal arbetsuppgifter.   

Ruta 2 är som tidigare nämnts en avställningsyta för gods som saknar adressering, ska 
delas upp eller är felsänt. Enligt bestämmelser är det natterminalens arbetsuppgift att 
tömma ruta 2. I och med att instruktion kring vad som får ställas av på rutan är bristfällig 
bör arbetsledaren lyfta fram denna avvikelse på lean-mötena så att problemet uppmärk-
sammas. För närvarande finns ingen tydlig uppmärkning på vad för slags gods som får 
placeras på denna avställningsruta och därför placeras gods av olika avvikande orsaker på 
rutan. Som åtgärdsförslag bör terminalen märka upp platsen med en tydlig skylt där in-
formations ges kring vad som ska och får ställas på rutan. Genom att följasteget strukture-
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rasom ingår i verktyget 5S kan tydlig uppmärkning på platsen i form av en informations-
skylt införas. Syftet är att förmedla instruktioner kring vad som får ställas av och hur det 
gods som finns på rutan ska hanteras. På så vis undviks missförstånd på terminalen och 
ett effektivare arbete kan utföras. Terminalen bör även införa en rutin kring uppmärk-
ning av gods som saknar adressering. Rutinen bör innefatta märkning av vilken linje god-
set anlänt ifrån och vilket datum det placerades på rutan. Genom att införa denna rutin 
och informera terminalarbetarna om ruta 2:s funktion underlättas inventeringen som 
dagligen utförs av produktionssupport på terminalen. Delges information till produkt-
ionssupport kring var godset kom ifrån kan rätt adress för godsets enklare sökas fram. 
Rutinen underlättar även arbetet med felsänt gods eftersom sökning i systemet enklare 
kan utföras om information ges kring var godset anlänt ifrån. Förslag på hur skylten kan 
utformas finns i bilaga 4. Genom att terminalen förenklar, systematiserar och visualiserar 
arbetsrutinerna undviks missförstånd och terminalarbetarna kan arbeta på ett strukturerat 
sätt enligt lean-filosofins 5S. I och med att en tydlig rutin kring ruta 2 framarbetas kring 
gods som inte har en tydlig adressering, kommer troligtvis kategorin kvarlämnat minime-
ras.  

Sista ankomsttid innebär den senaste tiden som en godstransport kan anlända till omlast-
ningsterminalen på natten. Som mål har arbetsledaren satt sista tid till klockan 03.30. 
Denna tid bör strävas mot att hållas eftersom en viss tid krävs för att terminalarbetarna 
ska hinna hantera och platsa ut samtliga styckegodssändningar på rätt linjerutor innan 
avgång.  

Felkodat innebär att styckegodsets fraktsedel kodats felaktigt och därmed ställs godset av 
på fel linjeruta. Felkodat har enligt arbetsledaren varit ett problem under en längre period 
och orsakar konsekvenser. Godset platsas på fel linjeruta vilket leder till försenad leve-
rans till slutkund. Kunden blir missnöjd och extra arbete krävs av terminalarbetarna då 
godset måste kodas om, platsas ut på nytt och få plats på lastbilen som levererar dagen 
efter. Genom att uppmärksamma avvikelsen på lean-tavlan och skapa medvetenhet hos 
medarbetaren kring problemet skapas enligt Eriksen et al. (2008) och Petersson et al. 
(2009) möjlighet för medarbetaren att delta i förändringsarbetet. För att minimera att 
felkodning uppstår av fraktsedlarna bör terminalen standardisera och skapa rutiner för 
arbetsuppgiften. Genom att åskådliggöra ett gemensamt arbetssätt kring kodning skapas 
ordning och reda i verksamheten enligt Lean-filosofins 5S standardisera. Standardiseras 
arbetssättet skapas mer värde i verksamheten och perfektion kan eftersträvas, vilket 
grundar sig i begreppet Kaizen.  

Truckskador innebär de skador som förorsakats på trucken under nattskiftet och innefat-
tar samma specifikationer som tidigare nämnts i avsnitt 4.2.1. Avvikelsen bör uppmärk-
sammas på lean-tavlan eftersom truckskadorna är många och kostsamma. Anledningen 
till att de uppstår är densamma som för terminal dag. Antalet skador som uppstår på dag- 
respektive på nattskiftet går att särskiljas enligt arbetsledaren på dagen vilket därför bör 
göras och lyftas fram för terminalarbetarna. Genom att båda verksamheterna arbetar 
utefter samma avvikelsefaktor förväntas kostnadsposten reduceras och en samverkan 
mellan avdelningarna genomsyras inom organisationen (Lagrosen och Lagrosen, 2009). 

För att minska truckskadorna på terminalen kan truckarna individ-numreras så att varje 
truckförare ansvarar för sin truck per skift. Truckarna är för tillfället otydligt numrerade 
och terminalarbetarna har tillgång att använda samtliga truckar. Genom att tydligare 
märka upp varje truck med ett nummer samt sammankoppla varje truck till en enskild 
terminalarbetare skapas ansvarskänsla för fordonet och skötsel för trucken kommer tro-
ligtvis förbättras. Då terminalarbetarna arbetar i två skift är det lämpligt att en terminal-
arbetare från vardera skift delar på en truck. För att ge möjlighet för terminalarbetarna 
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och ledningen att tydligt följa upp de olika truckskadorna som uppstår kan en tavla anslås 
för att visualisera resultatets utfall. Trucktavlan bör bestå av kolumner med trucknumre-
ring, antal skador, kostnad och orsak till varför skadan uppkom. Då skadan uppkommer 
ska ett rött kryss markeras i skadekolumnen samt arbetsledaren på vardera skift ska fylla i 
kostnad och orsak till problemet i vardera kolumn. Genom att tydliggöra och följa upp 
varje truckfordonsskada skapas delaktighet och medvetenhet hos medarbetaren vilket är 
enligt Lagrosen och Lagrosen (2009) en viktig del i förändringsarbetet. Terminalarbetarna 
får insikt i hur stort problemet med truckskador är och blir dagligen påminda om avvikel-
sen då kategorin uppmärksammas på lean-mötena på både dag- som nattskiftet. Genom 
att skapa delaktighet och delegera ut ansvar till terminalarbetarna i förändringsarbetet 
skapas vilja till förändring hos medarbetaren och verksamhetens vision, strategi och mål-
sättning kommer att förändras till konkreta beteenden. 

5.2.2 Schenker Åkeri 

Kontor 

På Schenker Åkeri:s lean-möten som genomförs på kontoret är båda lean-tavlorna ut-
formade på samma sätt. Anledningen till detta är att ledningen för Schenker Åkeri har 
bestämt att de ska se lika ut för samtliga åkerikontor i Sverige. Enligt Lean ska arbetspro-
cessen vara standardiserad, det betyder inte att verktyget som i det här fallet är lean-tavlan 
ska vara standardiserad. En lean-tavla utformas beroende på de behov som finns (Erik-
sen et al., 2008;Petersson et al., 2009), därför bör den anpassas utifrån vilka avvikelser 
som uppstår på verksamheten i Jönköping samt anpassas för vilka avvikelser som uppstår 
på respektive avdelning. Med stöd i tidigare nämnda teorier föreslås att lean-tavlorna 
revideras utifrån de avvikelser som uppstår på vardera avdelning.  

Vid intervjuer med transportcheferna och transportledarna har det framkommit att kvali-
tet, som är åkeriets benämning på godsskador, i nuläget anses vara missvisande. Missviss-
ningen orsakas av att en reklamation på godsskadan kan anmälas upp till sex månader 
efter att skadan uppkom. Därför bör kvalitet delas upp i två delar, en daglig och en veck-
ovis rapportering. Dagligen redovisas de styckegodsskador som chaufförerna rapporterat 
om till sina transportledare, vilka är synliga för eller orsakade av chauffören. Detta för att 
öka möjligheten till att gå till grund med en avvikelseorsak snabbare. Veckovis rapporte-
rar transportchefen inkomna reklamationer från skadecenter den veckan. Detta för att 
sammanställa samtliga reklamationer som faktiskt uppstår, därmed utelämnas inte de 
reklamationer som genomförts en längre tid efter att de uppstod. Det är viktigt att få en 
helhetssyn kring orsaksfaktorer för att finna ytterligare samband och lösningar. 

Kvarlämnat och fordonsskador diskuteras i dagsläget på lean-mötena på både HD och fjärr. 
Utifrån intervjuerna har det insetts att dessa två avvikelser är väsentliga att diskutera dag-
ligen och dess utformning fungerar bra så som de är konstruerade i nuläget. Det är dock 
viktigt att transportchefen tillsammans med transportledarna utreder om varför gods blir 
kvarlämnat; berodde det på platsbrist, felsorterat eller skadat gods. Detsamma gäller för 
fordonsskador att gruppen diskuterar om varför skadan uppstod och vad förorsakade 
denna samt hur kan dessa förebyggas.  

En av avvikelserna som finns med på lean-tavlan i nuläget är personalskador. Vid en dis-
kussion oss författare emellan angående denna avvikelse konstaterades att om avvikelsens 
utformning skulle förändras något så menar vi att ett effektivare resultat skulle möjliggö-
ras. Istället för att diskutera antal personer som skadats på terminalen per dag så skulle 
frågan istället belysa arbetsskador och därmed ställas angående antalet medarbetare som är 
hemma på grund av en arbetsskada per dag. Detta för att det är viktigt att uppmärk-
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samma ohållbara arbetssituationer som skapar arbetsskador och inte enbart olyckor och 
tillbudsskador. Givetvis är dessa avvikelser också viktiga att diskutera men med det nya 
perspektivet kommer dessa avvikelser att inkluderas. Det är mer relevant för Schenker 
Åkeri att ta reda på orsaken till var och hur arbetsskador uppkommer för att förebygga 
dessa. Vi har diskuterat förändringsförslaget med vissa av transportcheferna och trans-
portledarna och fått en positiv respons. 

Den sista kategorin för vardera avdelning kommer att skilja sig beroende på olika behov. 
HD:s sista avvikelse bör förbli oförändrad gällande personal då vi förstått utifrån trans-
portchefens och transportledarnas kommentarer att det är ett stort bekymmer. Däremot 
är det inte ett problem på fjärr med inhyrd personal, vilket framkommit under intervjuer 
med transportchefen och transportledarna på fjärr. Utifrån dessa åsikter föreslås att kate-
gorin tas bort. Istället har fjärr problem angående leveranssäkerheten. Därför föreslår vi 
ett annat upplägg kring leveranssäkerhet, istället för att utforma den som bokstäver (som i 
nuläget), föreslås en tabell innehållande kvarlämnat och flakmeter för respektive linje. 
Kvarlämnat är som tidigare antal kvarlämnade styckegods på terminalen och flakmeter är 
antal tomma flakmeter på bilen vid avgång. En tabell tydliggör för sambanden mellan 
kvarlämnat och hur mycket plats som fanns kvar på bilen och syftet är att enklare finna 
mönster kring vilken linje avvikelsen främst uppstår på. Tabell 7 visar de fyra scenariona 
som kan uppstå, där X:et symboliserar en okänd siffra.  

Tabell 7 Scenarion som kan uppstå i leveranssäkerhet 

 Kvarlämnat Flakmeter Kommentar 

Scenario 1 X 0 
Bilen fullastad och styckegods är kvarlämnat 
på grund av platsbrist. 

Scenario 2 0 X 
Finns plats på bilen, men allt styckegods är 
lastat. 

Scenario 3 X X 

Kvarlämnat styckegods trots plats på bilen. 
Viktigt är att undersöka om styckegodset var för 
stort för att få plats. Var det så att godset krävde 2 
flakmeter och att det var det som var anledningen 
eller berodde det på något annat. 

Scenario 4 0 0 
Optimalt scenario då bilen är fullastad och 
allt styckegods fick plats. 

Information angående kvarlämnat styckegods och antal tomma flakmeter ges i nuläget 
från gruppchefen på natten. Skillnaden blir att flakmeter nu tas upp på lean-tavlan istället 
för att delges i ett dokument som delas mellan transportchefen på fjärr och dess trans-
portledare. Anledningen är som ovan också nämnt att tydliggöra och visualisera på vilka 
linjer avvikelser främst uppstår och andra eventuella mönster. Detta är ett hjälpmedel att 
förebygga försenade leveranser till slutkund. Tabellen skulle utformas som Tabell 8. 

Tabell 8 Leveranssäkerhet 

Datum 
STO V-ÅS  ORB  GBG BS  MMÖ HBG HSTD 

K F K F K F K F K F K F K F K F 

1                 

…                 

31                 
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Chaufför 

Informationsflödet mellan transportledare och dess chaufförer sker idag via telefon, 
handdator och mejl. Det fungerar relativt bra informationsmässigt, men är inte det mest 
optimala forumet för att lyfta idéer och förbättringsförslag. Risken är tämligen stor att 
idéer inte tas om hand på rätt sätt då de kan bortprioriteras av andra arbetsuppgifter. 
Idéer och förbättringsförslag har syftet att förebygga de avvikelser som idagsläget uppstår 
i terminalprocessen. Med grund i detta så föreslås att regelbundna möten ska genomföras 
mellan transportledaren och dess chaufförer. Enligt Grimsdal och Gunnarson (1993) ska 
företagsledaren regelbundet träffa sina medarbetare, för att kunna identifiera de fram-
gångsfaktorer som skapats och på så vis motivera, engagera och ge beröm på plats till 
sina medarbetare. Det är viktigt att låta medarbetarna påverka och tycka till om kvalitets-
arbete menar Lagrosen och Lagrosen (2009). Det genomförs i nuläget tre chaufförsmö-
ten per år, vilket kan uppfattas som inte regelbundet nog. Syftet är att skapa en kontinu-
erlig dialog mellan en grupp chaufförer och transportledaren för att diskutera avvikelser, 
orsaker och förbättringar i det dagliga arbetet.   

Enkätundersökningen som genomfördes av Schenker Åkeri visar att chaufförerna i Jön-
köping mestadels är intresserade av information berörande deras linje, deras bils andel av 
verksamheten, driftsort samt om deras avdelning, det vill säga HD eller fjärr. En bra 
grund för mötet är därför kontorets lean-tavla, där de avvikelser som tas upp i allra 
största grad berör chaufförerna. Då många chaufförer efterfrågar avdelningsspecifik in-
formation, blir lean-tavlan en bra grund. Viktigt för transportledaren som håller i mötet 
är också att rikta informationen mot den linje chaufförerna arbetar med och främst dis-
kutera denna då det är vad de främst är intresserade av. Varje månad sammanställs bräns-
leförbrukning för respektive bil som chaufförerna får ta del av. Detta är något som också 
bör diskuteras på dessa möten i och med att chaufförerna önskar mer information angå-
ende deras bils andel av verksamheten. Informationen kring det ekonomiska perspektivet 
som idag diskuteras på de tre mötena kommer att vävas in i de lean-inspirerade mötena. 
Utifrån vad vi förstått kommer all information som hittills diskuterats att tas upp på de 
föreslagna halvtimmesmöten, förutom NMI:n. Förslagsvis genomför transportledarna ett 
separat möte kring NMI-resultatet eller i samband med ett av de halvtimmeslånga mö-
tena. 

Med denna struktur på mötet ska chaufförerna bli mer involverade i kontorets lean-tavla 
och effekten förväntas bli att diskussioner uppkommer utöver mötena. Därför är lean-
tavlans placering viktig. En lean-tavla ska visualiseras och vara tillgängliga för samtliga 
medarbetare som berörs av den menar Eriksen et al. (2008) och Petersson et al. (2009). I 
nuläget är både HD:s och fjärr:s lean-tavla placerade inne på kontoret som är låst på nat-
ten. Följden blir då att fjärr:s lean-tavla inte är tillgänglig för de chaufförer som arbetar 
natt. Förslagsvis flyttas då tavlan till det intilliggande lunchrummet för chaufförer som 
alltid är tillgängligt för dem. Det kan också vara bra att flytta ut HD:s lean-tavla dit då 
den är mer lättillgänglig för HD:s chaufförer än om den skulle sitta kvar inne på kontoret.  

Problematiken med att samla chaufförer för ett möte beror på deras varierande arbetsti-
der då de arbetar både dag- och nattskift. Därför kan mötet omöjligt genomföras daglig-
en utan bör istället hållas mer sällan men ändå tillräckligt regelbundet. Beräkningar har 
därför utförts för att undersöka hur många möten per år som är ekonomiskt möjligt ge-
nomförbart jämfört med kostnaden för de tre chaufförsmötena som hålls per år i nuläget. 
Beräkningar har genomförts på samma sätt som beskrivs i avsnitt 4.2.2 men de faktorer 
som ändrats är att möteslängden bestämts till en halvtimme för samtliga möten. Mötes-
längden bör vara en halvtimme för att det ska likna ett lean-möte så mycket som möjligt. 
Antal möten per transportledare varierar beroende på antal chaufförer samt chaufförer-
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nas arbetstider. Möten är också placerade så att ett så litet slack som möjligt ska uppstå så 
att onödiga kostnader kan elimineras, detta kan dock i vissa fall medföra att chaufförer 
inom samma område behöver delta på olika möten. Förslaget som ges är också baserat 
på att chaufförerna inte ska behöva stanna kvar längre än nödvändigt efter sitt arbetspass 
slut eller behöva komma tidigare än nödvändigt före sitt arbetspass början. Detta ska 
också fungera som en motivationsfaktor för att få chaufförerna att komma på mötet, då 
det är mer motiverande att komma på ett möte som ligger i samband med arbetspasset. I 
Tabell 9 redovisas det förändringsförslag angående hur många möten varje transportle-
dare har vid ett av de fem mötestillfällena. Tabellen visar även hur många chaufförer som 
förväntas delta på vardera möte.  

Tabell 9 Förändringsförslag – Tidtabell för chaufförsmöten per mötestillfälle 

 

I Tabell 10 redovisas kostnaden för ett förändringsförslag gällande tre till och med åtta 
möten och diagrammet i Figur 15 visar en mer tydlig relation mellan BCS och WCS för 
samtliga förändringsförslag och nuläget. Vinningen av en högre mötesfrekvens förväntas 
skapa en bättre dialog angående avvikelser, problem i det dagliga arbetet, förbättringsför-
slag och idéer. Chaufförerna har efterfrågat en bättre återkoppling inifrån kontoret och 
utifrån vad vi som författare anser så ger mer regelbundna träffar en bättre förståelse för 
kvalitetsarbetet. Då det inte är genomförbart med varken dagliga eller veckovisa möten så 
skulle månadsmöten vara lämpliga. Om hänsyn tas till att inga möten förläggs under se-
mestermånaderna juli, augusti, december och januari så skulle åtta ”månadsmöten” vara 
lämpliga.  

Tabell 10 Kostnadsjämförelse för chaufförsmöten 

 

 

Figur 15 Kostnadsdiagram för nuläge och förändringsförslag 

Antal Antal Antal Antal

chaufförer chaufförer chaufförer chaufförer

1 12 16:00 4 17:00 4 17:30 4

2 12 16:30 5 17:00 7

3 10 17:00 6 17:30 4

4 15 16:00 8 17:00 6 -7

5 11 16:30 7 17:00 4

6 11 16:00 2 17:00 4 17:30 5

7 13 16:30 8 17:00 4 - 5

Transportledare Möte 1 Möte 2 Möte 3

HD

Fjärr

3 4 5 6 7 8

BCS 459 225 300 375 450 525 600

WCS 502 287 382 478 573 669 764

BCS 142 065 kr          69 353 kr     92 470 kr     115 588 kr   138 705 kr   161 823 kr   184 940 kr   

WCS 154 901 kr          87 833 kr     117 110 kr   146 388 kr   175 665 kr   204 943 kr   234 220 kr   

Timmar

Kostnad

Förändringsförslag
NulägeSammanställning

 -   kr

 50 000 kr

 100 000 kr

 150 000 kr

 200 000 kr

 250 000 kr

3 4 5 6 7 8

WCS - Nuläge

WCS -
Förändringsförslag
BCS - Nuläge

BCS -
Förändringsförslag
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Sammanställningen visar att i nuläget kostar mötena mellan 142 000 – 155 000 kronor 
per år. För ett BCS kan sex möten genomföras inom samma kostnadsramar med de för-
ändrade faktorerna, men för ett WCS endast fem möten per år. Med anledning av den 
budget som avsätts idag till chaufförsmöten så rekommenderas en förändring från tre till 
fem chaufförsmöten per år, men att möteslängden ska vara en halvtimme istället. Denna 
beräkning har framräknats med följande formler och anges med tre värdesiffror för att 
underlätta förståelsen för läsaren: 

                                                                

                                                               

I ett BCS kan kostnaden minska från 142 000 kronor till 115 000 kronor, därmed kan i 
bästa fall kostnaden revideras med cirka 26 500 kr/år. I ett WCS kan kostnaden minskas 
från 155 000 kronor till 146 000 kronor, vilket medför att kostnaden åtminstone kan re-
videras med 8 510 kr/år. Genom att förändra antalet möten per år, möteslängden och 
strukturen på mötet förväntas Schenker Åkeri göra en kostnadsbesparing mellan 8 510 – 
26 500 kr/år samt upprätthålla fler regelbundna träffar mellan transportledare och chauf-
förer.  

Schenker Åkeri rekommenderas att värdesätta för hur stor kostnad som skulle sparas vid 
en ökad mötesfrekvens, det vill säga vad chaufförsmötena kan generera för besparingar i 
jämförelse med dess kostnad. Enligt Lagrosen och Lagrosen (2009) är det betydelsefullt 
för en verksamhet att ta till vara på de resurser som finns att tillgå och främst i frågan 
kring kvalitetsarbete i ett tjänsteföretag så ska medarbetarnas potential nyttjas. Denna 
studie begränsar sig till att enbart föra ett resonemang kring ämnet utifrån de beräkningar 
som genomförts på kostnaden av chaufförsmöten och inte kring en uträknad besparing.  

Terminal 

Utifrån terminalarbetarnas önskemål och med stöd i teorin bör regelbundna möten ge-
nomföras mellan förmännen och terminalarbetarna på åkeriet. Detta för att skapa en 
dialog nivåerna emellan, där avvikelser kan lyftas. Vid intervjuer med dagpersonalen 
framkom önskemål om ett veckomöte där diskussion kring veckans problem äger rum, 
samtidigt efterfrågades också aktuell information gällande dagens arbete. Förslagsvis upp-
rättas då ett lean-inspirerat möte en gång i veckan där den senaste veckans avvikelser tas 
upp och problem samt åtgärdsförslag diskuteras. Då mötet är lean-inspirerat är det bety-
delsefullt att det hålls kort, koncist och med hög kvalitet. Därmed bör mötet inte vara 
längre än 15 minuter. För att tillgodose terminalarbetarnas önskemål om ett förbättrat 
dagligt informationsflöde terminal och kontor sinsemellan, bör ett dagligt kortare ”pall-
möte” genomföras. ”Pallmötet” ska vara av ren informationskaraktär. Förmannen bör 
kontinuerligt ha kontakt med berörd transportledare under dagen för att insamla bety-
dande information som berör terminalarbetarna. Förmannen kan sedan samla samtliga 
terminalarbetare till ett ”pallmöte” som varar i högst fem minuter, för att ge information 
som berör dem alla. ”Pallmötet” skulle kunna genomföras vid den tid som förmannen 
önskar, alternativt på en bestämd tidpunkt varje dag. Enligt verktyget 5S ska arbetet vara 
standardiserat för att eliminera slöseri och undvika missförstånd. Därför är rekommen-
dationen att ”pallmötet” genomförs en bestämd tidpunkt varje dag bortsett från den dag 
då ett längre lean-inspirerat möte utförs. I och med att inhyrd personal börjar först vid 
klockan 15:30 skulle ett ”pallmöte” kunna genomföras vid den tiden fyra dagar i veckan.  

På det lean-inspirerade mötet bör förmannen diskutera med gruppen om kvarlämnat gods 
och reklamationer. Förmannen får uppdaterad information kring kvarlämnat gods ef-
tersom förmannen deltar på produktionssupports dagliga inventeringar. Det är därför ett 
bra tillfälle att förmedla denna information till terminalarbetarna så att de blir medvetna 
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kring det kvarlämnade godset. Orsaken bör diskuteras om möjlighet fanns att godset fått 
plats på lastbilen. Då det var platsbrist kommer problemet att lyftas på kontorets lean-
möte, eftersom det är dem som kan åtgärda problemet. Skadat gods berör samtliga som 
hanterar godset, därför är det viktigt att terminalarbetarna diskuterar kring varför och hur 
en skada uppkom. Då skadan uppkom på grund av en felaktig hantering bland terminal-
arbetarna så ska åtgärder för att lösa ett återkommande problem diskuteras. Dokumentat-
ion i någon form bör ske i en pärm som finns tillgänglig för förmännen och alla terminal-
arbetare. I pärmen bör dokumentation föras i form av en lista med avvikelser och tillhö-
rande åtgärdsförslag. Innan mötets slut är det viktigt att utse en ansvarig som följer upp 
hantering kring avvikelser och åtgärder till kommande möte. När en ansvarig utses un-
derlättar det så att en mer naturlig återkoppling till ett äldre problem kan ske.  

Mötet som ska ta 15 minuter kan förläggas klockan 15:15 eller klockan 15:30 en dag i 
veckan. Om mötet förläggs klockan 15:30 är nackdelen att terminalarbetarna anser att de 
inte hinner klart med sina arbetsuppgifter före avgångstid som är klockan 19:30. Alterna-
tivt förläggs mötet klockan 15:15 och då är nackdelen att personalkostnaden ökar med en 
kvart i veckan per inhyrd terminalarbetare. Då antalet inhyrda terminalarbetare kan varie-
rar mellan en och fem personer per dag har en årskostnad beräknats för samtliga alterna-
tiv, Tabell 11 visar en sammanställning av dessa. 

Tabell 11 Årskostnad för lean-inspirerat veckomöte för inhyrda terminalarbetare 

 

Kostnadsintervallet blir då 3 190 – 15 900 kronor per år. En genomsnittlig årskostnad för 
detta skulle bli 9 560 kronor per år. Möteslängden är bestämd till en kvart med tanke på 
att det ska vara lean-inspirerat. En inhyrd terminalarbetares timlön är 255 kronor i tim-
men under dagtid, 06:00 – 18:00. Uppskattningsvis förväntas två mötestillfällen infalla på 
röda veckodagar. Antal veckor per år som mötet genomförs har därmed uppskattats till 
50 veckor om året, med ett antagande att inga möten genomförs på röda veckodagar om 
så skulle sammanfalla. Formeln beskriver hur årskostnaden har beräknats. 

                                                                                 

Nattpersonalen på terminalen består endast av en förman och tre medarbetare per dag, 
med en avbytare. I och med att gruppen alltid är densamma och består av få deltagare har 
vi förstått utifrån intervjuerna som genomförts att informationen är tillräcklig som den är 
i nuläget. Förmannen har en god kontakt med kontoret och uppdateras skriftligt från 
kontoret vid skiftets början och uppdaterar kontoret muntligt vid skiftets avslut. Däre-
mot bedömer vi att det är till en fördel att samla gruppen för ett kort ”pallmöte” där 
samtliga informeras om för vad som gäller för detta arbetsskift. Fördelen med detta är att 
alla får samma information och om eventuella undringar finns så är det ett bra tillfälle att 
besvara dessa. 

Vid förfrågning kring hur ofta de önskade möten bör utföras framkom önskemål om 
veckovisa möten, samtidigt som daglig information efterfrågas angående transporter och 
gods för just den aktuella dagen. Frågan ställdes också om terminalarbetarna skulle vara 
intresserade av att delta på chaufförsmöten om dessa genomfördes i mindre grupper och 
tog upp information som enbart berörde deras lastnings- eller lossningslinje. Flertalet av 
terminalarbetarna var positiva till förslaget och kunde tänka sig detta om tid fanns avsatt. 
Synpunkter på ett sådant upplägg var dock att det kunde bli svårt att hinna med eftersom 
flertalet av chaufförsmötena ligger inom tidsintervallet 16:00 – 17:30. Kring denna tid är 
det som mest aktivitet för terminalarbetarna och på så vis försvåras möjligheten för ter-
minalarbetarna att delta på chaufförsmötena. 

Antal inhyrda 1 2 3 4 5 Genomsnittskostnad

Kostnad 3 188 kr 6 375 kr 9 563 kr 12 750 kr 15 938 kr 9 563 kr                          
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5.2.3 Informationskanaler 

Befintliga informationskanaler mellan vissa avdelningar i de båda verksamheterna är i 
nuläget ostrukturerade och bristfälliga. För att förbättra informationsflödet mellan och 
inom de båda verksamheterna har en visuell figur framarbetats för att tydligöra önskad 
informationsstruktur. Figur 16 visar hur informationsflödet önskas se ut med det föränd-
ringsförslag som givits. De heldragna strecken visar om en medarbetare deltar i flera mö-
ten medan de streckade pilarna visar mellan vilka personer daglig kontakt ska ske. Den 
dagliga kontakten kan antingen ske i muntlig form eller per e-post. Som konstaterats uti-
från befintliga teorier är rutinbeskrivningar betydelsefulla för att standardisera ett arbets-
sätt. Förmedlas tydliga rutinbeskrivningar och förväntningar från ledningen till medarbe-
tarna skapas möjlighet för de anställda att utföra sitt arbete på mer ett korrekt sätt. Kvali-
tetsbrister kommer troligtvis reduceras och så även kvalitetskostnaden då mindre fel upp-
står (Fellinger, 2007; Sörqvist, 2004). Därför har ramverk för befintliga och rekommen-
derade möten utformats med riktlinjer för mötets innehåll utifrån teorier, medarbetarnas 
synpunkter samt med grund i nya, gamla och reviderade lean-tavlor. Ramverken för 
samtliga möten återfinns i bilaga 5. 

 

Informationsflöde muntligt eller via e-post 

Figur 16 Informationsflöde mellan Schenker AB och Schenker Åkeri 

Genom att strukturera upp hur information och kommunikationska förmedlas mellan 
och inom de bådaverksamheterna tydliggörs för hur de ska förhålla sig till varandra. Via 
daglig e-post eller muntlig kontakt sinsemellan tydliggörs informationen och ett närmre 
samarbete integreras mellan verksamheterna. Ledningen för vardera verksamhet samt 
ansvarig för varje lean-möte ser tydligt hur informationsflödet mellan de olika lean-
mötena ser ut. I och med att flera av de anställda på Schenker AB deltar i mer än ett 
möte har de bra kontroll på terminalverksamhetens olika avdelningar och kan därmed 
delge övriga anställda information som i sin tur kan förbygga att avvikelser uppstår.  

  

Schenker AB 

 

TERMINAL DAG 

- Gruppchef -
Arbetsledare dag 
Huvudansvarig PS 
Terminalarbetare 

TERMINAL NATT 

- Arbetsledare natt -
Terminalarbetare 

PRODUKTIONS- 
SUPPORT (PS) 

- Huvudansvarig PS -
Medarbetare PS 
Arbetsledare dag 

Förman eftermiddag 
 

Schenker Åkeri 

KONTOR (HD/fjärr) 

- Transportchef -
Transportledare 

CHAUFFÖR 

- Transportledare -
Chaufförer 

TERMINAL DAG 

- Förman - 
Terminalarbetare 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här fallstudien är ta reda på hur den dagliga kvalitetsstyrningen beträf-
fande hantering i terminalprocessen kan utvecklas för att leda till en högre kvalitet i 
styckegodsleveranserna. Genom att först via intervjuer ta reda på vilka avvikelserna är, 
kunde orsakerna till dessa sedan analyseras. Kontentan av analysen var att de flesta orsa-
kerna ansågs bero på handhavandefel. Frågeställning två som berörde att förebygga upp-
komsten av avvikelser, har därför fokuserats på ledarskapet och medarbetare. Frågan 
ställdes varför handhavandefel uppstår och med stöd i Sandholms (1999) teoriframkom 
att problemen var systemberoende och inte individberoende. De operativa arbetarna har i 
och med det här konstaterade bristfälliga förutsättningar för att utföra sitt arbete på rätt 
sätt. Därför är det viktigt att se till att rätt förutsättningar skapas för de operativa arbetar-
na. De betydande faktorerna inom ledarskap är tydlighet och återkoppling och inom 
förbättringsarbete är motivation och engagemang hos samtliga i verksamheten de vik-
tigaste delarna att belysa. I vår analys har det framkommit att dessa faktorer är bristfälliga 
inom Schenker AB:s och Schenker Åkeri:s verksamhet och därmed föreslås kontinuerliga 
möten mellan arbetsledarnivå och operativ nivå. Inom Schenker AB föreslås dagliga lean-
möten på samtliga tre avdelningar som studien belyser medan inom Schenker Åkeri re-
kommenderasfem till sex chaufförsmöten per år. För att skapa en ännu bättre effekt från 
chaufförernas deltagande anser vi att det mest optimala skulle vara att utföra åtta chauf-
försmöten per år, med undantag från semestermånaderna juli, augusti, december och 
januari. Detta förslag är dock ekonomiskt ohållbart enligt de beräkningar som utförts då 
jämförelse viktas mot nuläget. Skulle åtta möten utföras hade troligtvis den ekonomiska 
effekten genererat ett mindre önskat utfall. Därför har fem stycken möten per år valts 
som förbättringsförslag då ekonomin har fått styra denna faktor. Då fem mötestillfällen 
per år med totalt 18 halvtimmeslånga möten genomförs, kan dessutom en kostnad mel-
lan 8 510– 26 500 kronor sparas in. Rekommendation från oss är att mötena placeras tre 
på våren och två på hösten. Exempelvis februari, april, juni, september och november. 
Då kan information gällande tidsperioden mellan två möten diskuteras.  

För att ett lean-möte ska ge effekt är det viktigt att mötena utformas på ett strukturerat 
sätt så att god kvalitet kan upprättas. Mötet ska vara kort och koncist, det vill säga maxi-
malt en kvart då det utförs dagligen. De lean-inspirerade chaufförsmötena ska genomfö-
ras under en halvtimme eftersom mötena hålls med mindre frekvent tidsintervall än kon-
torets lean-möten. Därför kräver dessa möten längre tid och troligtvis uppkommer flera 
idéer och förbättringsförslag som kräver tid för diskussion. Viktigt att tänka på för per-
sonen som leder mötet är att hålla mötet inom de tänkta ramarna, därav de framtagna 
ramverken för samtliga lean-möten. Om mötet tenderar att dra ut på tiden är det viktigt 
att personen som leder mötet ser till att enbart sakliga diskussioner förs. Om deltagarna 
har många idéer och förbättringsförslag att förmedla kan förslagsvis ett extra möte bokas 
in med denna chaufför eller attpersonen mejlar sina idéförslag. För samtliga av de avvi-
kelser som lyfts fram på lean-mötena måste en ansvarig person utses för att åtgärda 
dessa, detta gäller även för förbättringsidéer.  

På samtliga lean-möten ska en ansvarig utses för att kontrollera om åtgärdsförslaget är 
möjligt i praktiken. Det spelar ingen roll vilken nivå den ansvarige arbetar på, vilken 
medarbetare som helst kan utses. Mötet bör beröra avvikelsetalmed en dags förskjutning, 
det vill säga gårdagens avvikelsesiffror, eftersom ett sådant förhållningsätt genererar ett 
rättvist resultat. Tillämpas inte denna tidsförskjutning kring sammanställning av avvikel-
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sesiffror, finns risken att vissa avvikelser glöms av eller tas upp på fel dag vilket i sin tur 
skapar missvisande mönster i avvikelseuppföljningen.  

Ett lean-möte ska inte innehålla för många deltagare då risken finns att kvaliteten på mö-
tet avsevärt försämras. Med för stora deltagargrupper är det lätt hänt att fel område dis-
kuteras på mötena eller så diskuteras ingenting eftersom utrymmer inte ges kring eget 
tyckande. På terminal dag utförs detena mötet med en större grupp på omkring 15 termi-
nalarbetare och på terminal natt med elva terminalarbetare. Det är naturligt för Schenker 
AB att låta samtliga delta på samma möte då de börjar sitt skift vid samma tidpunkt. För 
att uppnå kvalitet på mötet är det särskilt viktigt för den som håller mötet att genomföra 
mötet inom ramarna för att det inte ska sväva iväg samt uppmuntra medarbetarna till att 
våga framföra idéer. Ledaren måste skapa en trygg omgivning, motivera och engagera 
medarbetarna. På åkeriet blir grupperna mindre på grund av varierande arbetstider och 
arbetsområden, så förutsättningarna är bättre för dem att skapa kvalitet på mötet. 

Som nämnts i nulägesanalysen bör också lean-tavlorna på Schenker Åkeri placeras i 
chaufförernas lunchrum så att tavlorna alltid är tillgängliga för samtliga berörda. En an-
nan fördel vid en omplacering, som framkom vid intervjuer, är att fjärr inte behöver stö-
ras av HD:s lean-möte som de i nuläget gör då HD:s lean-tavla är placerad intill fjärr:s 
arbetsplatser. Likväl är fjärr:s lean-tavla placerad intill deras egnaarbetsplatser, vilket med-
för till att transportledarna inte är koncentrerade på lean-mötet till fullo. Konsekvensen 
uppstår på grund av att deltagarna sitter kvar på sina arbetsplatser under mötets gång. En 
förflyttning av lean-tavlan till chaufförernas lunchrum kan därför bidra till flera fördelar 
för kontoret.  

För att öka möjligheten att förebygga avvikelser som beror på handhavandefel är det 
viktigt att få de operativa att känna ansvar. Ansvar leder många gånger till ett större enga-
gemang och ett genuint engagemang leder till en ökad motivation. Därför är det viktigt 
att kommunikation upprättas för att kunna skapa delaktighet och ansvarstagande. Ett bra 
redskap för detta är lean-möten. För att förebygga de avvikelser som beror på handha-
vandefel är det betydelsefullt att lyfta upp rätt avvikelser på dessa möten och därför an-
passa dem utifrån respektive avdelnings avvikelser. För att Schenker AB och Schenker 
Åkeri ska uppnåpositiv effekt från mötena måste ledningen se till så att samtliga som 
deltar på mötena är införstådda med vad Lean innebär. Därmed bör en utbildningsdag 
angående Lean tillägnas de medarbetare som är tänkta att hålla i mötena. En lean-
specialist bör utbilda och förklara fördelen med varför en verksamhet ska införa Lean för 
att de som genomför utbildningen i sin tur ska förmedla detta vidare till resterande 
gruppmedlemmar. Utbildningen bör också innehålla information kring mötesstruktur för 
att optimera nyttjandet av ett lean-möte. 

Ett vanligt fenomen vid förbättringsarbete är motstånd från medarbetarna. Bakomlig-
gande orsak kring detta förhållningsätt är vanligen för att medarbetarna inte förstår var-
för det ska ske en förändring, de känner sig inte delaktiga eller i värsta fall uppstår mot-
stånd enbart i ren protest för att ”det var bättre förr”. Motstånd kan uppstå för att med-
arbetarna inte vill lära sig nya arbetssätt och då är det särskilt viktigt att förklara varför 
arbetssättet ska ändras. Förklara vilka fördelar som finns med det nya arbetssättet och 
vilka nackdelarna finns om det gamla arbetssättet kvarstår. Genom att kunna motivera 
och argumentera för sig brukar förståelse och bekräftelse uppnås bland medarbetarna. 

En annan viktig aspekt för att förebygga att handhavandefel uppstår är att standardisera 
arbetssättet, detta gäller främst för terminalarbetarna på Schenker AB. Avvikelser främst 
kopplat till kvarlämnat gods skulle troligtvis minska genom tydlig uppmärkning. Struktu-
rera, standardisera och självdisciplinär tre ledord som Schenker AB bör ta i beaktande för att 
eliminera slöseri, det vill säga onödiga avvikelser, som uppstår på terminalen. Vi anser att 
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Schenker AB kan strukturera och standardisera sitt arbetssätt för de moment som utförs 
på terminalen, det vill säga koda, sortera och platsa med tydliga, skriftliga och lättillgäng-
liga arbetsrutiner. Med stor sannolikhet skulle då flertalet avvikelser elimineras. Det vik-
tigaste av alla S:en är självdisciplin då den innebär att upprätthålla de rutiner som bestämts. 
Rutinbeskrivningar ska vara lättillgängliga för samtliga berörda då eventuell osäkerhet 
angående tillvägagångssätt uppstår. I och med att dagliga lean-möten genomförs så kan 
uppmaningar ges vid dessa. Särskilt till en början kan det behövas då det kan vara svårt 
för en medarbetare att bryta ett gammalt mönster och börja med ett nytt. En påminnelse 
kan därför behövas med jämna mellanrum. Då terminalen innehåller ett flertal uppritade 
rutor på golvet är det också viktigt att dessa innehar en tydlig och innehållsrik skylt för 
vad som får ställas på rutan. Vi anser att i nuläget är det relativt bra uppmärkt, men ett 
råd är att se över samtliga märkningar så att de är tydliga nog. Låt en utomstående person 
som inte arbetar på terminalen gå med en terminalarbetare och be terminalarbetaren för-
klara vad som faktiskt får placeras på rutan. Överensstämmer beskrivningen som delgetts 
med vad den som märkningen förmedlar att linjerutan ska innefatta är märkningen till-
räcklig, om inte bör uppmärkningen förbättras. 

För ett tjänsteföretag som DB Schenker är kvalitetsdimensioner som pålitlighet, trovärdighet, 
tillgänglighet och kommunikationsförmåga centrala begrepp. Kunden vill få sitt styckegods i 
rätt tid, på rätt plats och i rätt form. Pålitligheten och trovärdigheten som kan sammankopplas 
till leveranssäkerheten är idag relativt bra utifrån det vi konstaterat.Dock har vi identifie-
rat några brister som bör rättas till. Vi anser att leveranssäkerheten med strukturerade, 
och standardiserade arbetsrutiner skulle behöva förbättras. Till exempel, gods som felko-
das och därmed felplatsas idag är en avvikelse som inte ska uppstå. Finns bra rutiner och 
arbetsbeskrivningar så ska inga missförstånd och fel uppstå och avvikelsen kan därmed 
elimineras. Detta gäller givetvis för samtliga arbetsuppgiftsrelaterade avvikelser.  

Tillgänglighet och kommunikationsförmåga skulle vi vilja härleda till registrering av styckegods 
i DB Schenkers fall. Då samtliga sändningar, vilka kan innehålla flera kollin, registreras 
vid en och samma förflyttning kan kunden ständigt uppdateras. Eftersom en registrering 
uppdateras omedelbart på internet då den utförs så ser kunden var godset befinner sig. 
Då vissa avvikelser som uppstår i terminalprocessen är felregistreringar medför det att 
informationen på denna kommunikationskanal kan bli missvisande för kunden. Med en 
missvisande kommunikation minskar trovärdigheten och tillförliten till företaget. Därför 
anser vi att felregistrering är en oerhört viktig del i kvalitetsarbetet att arbeta med. I annat 
fall finns risken att kunderna byter leverantör. Så vid ett kundorienterat tjänsteföretag 
som Schenker AB och Schenker Åkeri så är det oerhört viktigt att förebygga detta pro-
blem. Det är betydelsefullt för verksamheterna att få de operativa arbetarna att göra rätt 
och därmed förebygga denna avvikelse. För att illustrera detta med ett exempel så regi-
streras i vissa fall en styckegodssändning på en fraktsedel då det är lastat på bilen, men i 
själva verket så har inte godset lastats. Orsaken till att detta scenario inträffar har vi för-
stått beror på att chaufförerna inte registrerar godset direkt på godset utan på fraktsedeln. 
Skulle godset istället registreras på godssändningen eller på kollinivå så kommer arbets-
momentet att ta längre tid, men risken att det blir fel är betydligt lägre. Ett andra scenario 
är att styckegodssändningen har lastats och glömts bort och istället för att registrera 
styckegodset som utlastat eller avgående så registrerar chauffören godset som saknat eller 
inte alls. Detta medför också till en sänkt tillit och opålitlig kommunikation från företa-
gets sida till kunden som då tror att godset står kvar på terminalen, men är i själva verket 
är på väg att levereras. Trots att detta scenario i en helhetssyn kan ge ett positivt intryck 
hos kunden för stunden då godset snart kommer att levereras så bedömer vi att det är 
skadligt för relationen. Som tidigare nämnt minskar pålitligheten och trovärdigheten för 
företaget och kan leda till att kunden väljer att byta leverantör.  



Diskussion och slutsatser 

47 

6.2 Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet för den här fallstudien med observationer och intervjuer har varit en 
bra metod. En god förståelse kring hur en terminalprocess går till har erhållits främst 
genom observationer men även med kompletterande intervjuer. För att få reda på vilka 
avvikelser som uppstår i terminalprocessen genomfördes till en början intervjuer med 
produktionssupports huvudansvarig. Därefter har fler avvikelser framkommit då de be-
fintliga lean-mötena och lean-tavlorna analyserats. Dock framkom de flesta avvikelserna 
från produktionssupport då de är navet i kvalitetsarbetet mellan de två verksamheterna. 
Trovärdigheten på informationen som framkom vid intervjun kan anses hög i den mån 
då huvudansvarig utgick från de registreringsalternativ som finns i handdatorn, det vill 
säga felplatsat, felkodat, platsbrist, saknat gods med flera. Däremot kan vi vara källkritiska 
i den mån att inga andra avvikelser eller orsaker nämndes förutom de förprogrammerade 
i handdatorn. Det finns en möjlighet till att eventuella avvikelser och orsaker gicks miste 
om. Vi borde därför ha intervjuat samtliga medarbetare på produktionssupport för att 
eventuellt finna fler avvikelser frånsett de som var förprogrammerade i handdatorn. An-
ledningen till att vi inte intervjuade de tre resterande medarbetarna på produktionssup-
port var för att vi fann den information som huvudansvarig gav oss tillräcklig och sanno-
lik. 

För att finna en lösning till att minska hanteringsavvikelserna i terminalprocessen har 
mestadels intervjuer genomförts då det är viktigt att låta de berörda medarbetarna tycka 
till och vara delaktiga. På Schenker AB har inga intervjuer genomförts med terminalan-
ställda på den operativa nivån eftersommötesstrukturen redan fanns i form av målmöten. 
För att de också ska känna sig delaktiga och ges en möjlighet till att påverka så borde 
även de intervjuats. Då skulle information kring vad de tycker är vanligt förekommande 
avvikelser framkommit, vilka kanske hade bedömts vara viktiga att ta med på lean-tavlan. 
Däremot på Schenker Åkeri har samtliga transportchefer och transportledare intervjuats 
angående deras lean-tavla i nuläget och kring förslag till en förändring av avvikelsekatego-
rierna samt struktur på mötet. Därför har vi haft en bra grund att stå på när förbättrings-
förslaget till kontorets lean-tavlor utvecklats. Samma gäller för åkeriets terminalmöten, 
där näst intill samtliga terminalarbetare intervjuats i frågan om de skulle vara intresserade 
av regelbundna möten och om vad dessa skulle innehålla. För att säkerställa att informat-
ion och data uppfattats på rätt sätt av oss så har den skickats till ett par av intervjuobjek-
ten samt de båda handledarna på företagen så de kan säkerställa och validera data. Syftet 
med det är att studiens analys och slutsats inte ska bygga på falska grunder. Validiteten i 
studien anses vara hög eftersom intervjuobjekten som valts för intervju har varit väl in-
satta i hanteringsprocessen. 

Chaufförsmötena har främst utvecklats utifrån den enkätundersökningen som Schenker 
Åkeri genomfört under studiens gång. Nackdelen med enkäten var att medverkarantalet 
från distrikt Jönköpings chaufförer var relativt lågt, då det endast var omkring 40 % som 
deltog. Detta kan därför ge ett missvisande resultat, men vi har ändå valt att utgå från 
resultatet från undersökningen och gjort några kompletterande intervjuer. Bland inter-
vjuobjekten har negativa åsikter gällande informationsflödet uttryckts medan en positiv 
antydan funnits till flera chaufförsmöten med transportledaren. Det som påpekats vid 
intervjuerna är också att information kring deras egen linje är det intressanta och inte för 
mycket ekonomi. Enkätundersökningen visade även den att information kring den egna 
linjen är önskvärt samt att mer än hälften av de som deltog vill ha chaufförsmöten. Då 
uppslutningen vid enkätundersökningen och fåtalet intervjuer med chaufförerna kan re-
sultatet ses kritiskt. Med stöd i teorin kring handhavandefel och ett positivt resultat, trots 
kritiskt, har vi likväl valt att ge detta förbättringsförslag till Schenker Åkeri. Vi anser dock 
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att en bättre enkätundersökning skulle kunna genomföras då vi bedömer att enkäten in-
nehöll otydliga instruktioner. Det fanns inga restriktioner angående om ett eller flera val 
fick väljas per fråga. Frågorna anser vi vara bra utformade men svarsalternativen borde 
bestått av en skala istället så att chauffören skulle ges möjlighet till att värdera hur bra de 
tycker att en informationskanal är i nuläget, vad för informationskanaler som önskas i 
rangordning samt vilken information som önskas där de rangordnar vilken de främst 
önskar. Skalan skulle kunna vara mellan 1-10 eller beroende på antalet svarsalternativ 
som delges. Alla svarsalternativ finns inte tillgängliga på alla åkeriets verksamheter och 
därför bör ett sista svarsalternativ tilläggas ”informationskanalen finns inte på verksam-
heten”. 

Tillvägagångssättet för intervjuerna med medarbetare på den operativa nivån har varit att 
intervjua dem på terminalen, i deras naturliga arbetsmiljö. Det kan kritiseras på så sätt att 
det är en högljuddnivå, många störande moment runtomkring och en stressig miljö, där-
med kan resultatet påverkats i den mån att intervjuobjektet inte fokuserat på intervjun 
och på grund av detta angett ett missvisande svar. Alternativet skulle då vara att ta inter-
vjuobjektet till en avsides tyst lokal under intervjun, vilket skulle generera en lugnare 
miljö och ge intervjuobjektet möjlighet till att fokusera på intervjufrågorna och vilket svar 
denna delger. Nackdelen med en sådan intervjumetod skulle med stor sannolikhet vara 
att intervjuobjektet skulle känna sig stressad för att det är en ovan miljö eftersom de är 
operativa arbetare och har ovana för kontorsmiljöer och situationen kring en strukturerad 
intervju. Utifrån detta anser vi att vår metod dock ärden bättre då intervjuobjektet tro-
ligtvis var mer bekväm i situationen och därmed förmedlade de rätta åsikterna.  

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Resultatet av studien anser vi vara generaliserbart eftersom studien belyser ett vanligt 
förekommande problem inom tjänstesektorn för transportbranschen. Flertalet av de av-
vikelser som studien belyst är inte specifikt kopplade till just de studerade verksamheter-
na. Bristfällig information och kommunikation inom och mellan olika tjänsteföretag i 
transportbranschen är vanligt förekommande. Därmed anser vi att resultatet av studien 
inte enbart kan hjälpa Schenker AB och Schenker Åkeri i Jönköping utan även förmedla 
kunskap till andra tjänsteföretag inom samma område. 

Handhavandefel som uppstår inom de två verksamheterna orsakas på operativ nivå och 
beror på systemberoende fel i kombination med mänskligt beteende. Trots att båda verk-
samheterna nästintill har samtliga arbetsuppgifter nedskriva i rutinform, som finns till-
handa på kontor och i bilarna, uppstår trots allt fel. Felen har som bakomliggande faktor 
otydlig uppmärkning och därmed ett bristande informationsflöde. Förmedlas inte tydlig 
information mellan de olika nivåerna inom och mellan de båda organisationerna uppstår 
bristfällig kommunikation, som i sin tur förorsakar att avvikelser och slöserier uppkom-
mer. Med anledning av tidigare resonemang bör kontinuitet och tydlig visualisering av 
informationsflöde förbättras samt bör kommunikationen mellan olika nivåer struktureras 
upp. Samtliga rutinbeskrivningar bör ses över och uppdateras hos medarbetarna samt 
uppmärkning på ytor på terminalen bör kontrolleras. Som hjälpmedel för ett förbättrat 
informationsflöde bör Schenker AB skapa daglig kontakt i form av regelbundna lean-
möten med samtliga operatörer för vardera skift på terminalen. Produktionssupport bör 
utse en huvudansvarig på avdelningen som ansvarar för driften på sektionen och därmed 
leder lean-mötena.  För Schenker Åkeri:s del bör daglig kontakt förmedlas mellan chauf-
förer, terminalarbetare och kontorspersonal kring avvikelser som uppstår. Verktyget för 
åkerianställda terminalarbetare är veckovisa lean-inspirerade möten för att skapa en in-
formationskanal mellan nivåerna i verksamheten. Transportledarna tillsammans med 
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chaufförerna bör genomföra fem möten per år för att nyttjandet kring chaufförernas 
förbättringsförslag och idéer ska bli bättre.  Genom att båda verksamheterna anammar 
och implementerar strukturera, standardisera och självdisciplin, genomsyras ständigt förbätt-
ringsarbete samt eliminering av slöseri.  

De båda verksamheterna har en nära relation sinsemellan, verkar under samma koncern 
och är beroende av varandras utförda arbeten. Därför bör en stark gemensam vision 
skapas mellan Schenker AB och Schenker Åkeri i Jönköping med syfte att förmedla ge-
menskap i de båda verksamheternas dagliga arbete. Det förenade mottot ”Gemenskap 
och samarbete skapar kvalitet och kundvärde” har vi under studiens fortlöpande arbetat 
fram och visionen bör implementeras och tillämpas i de båda organisationerna. På så vis 
strävar organisationerna mot ett gemensamt uppsatt mål, vilket förväntas generera ett 
bättre resultat. 
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Bilaga 1 Enkät 

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA INOM SCHENKER ÅKERI AB  
Företagsledningen för Schenker Åkeri vill öka allas delaktighet genom att löpande informera om verksam-
hetens utveckling. Som ett led av detta har vi idag olika informationskanaler som t.ex. Instrumentbrädan 
(Blå anslagstavla), Extern hemsida med chaufförsinloggning ”Chaufförsfönster”, Strålkastar´n mm. 
 
Nu är det dags att vidareutveckla informationsflödet och vi vill ha din åsikt om på vilket sätt du föredrar att 
få information. 
 
Tacksam för om du vill ta dig 5 minuter och svara på denna enkät, 
lämna den till din Transportledare senast den 24/2 så skickar han den till Marie Dahl, HK Göteborg. 

********************************************************************************* 

Jag får idag information om företaget via:  
Instrumentbrädan  Strålkastar´n  Hemsidan    Chaufförsfönster 
Chaufförsmöten      TVskärm/ Lokal anslagstavla    Annat 

 
Om annat skriv nedan på vilket sätt du idag får information. 
 

 

 
Jag skulle vilja få information om företaget via:  
 

Instrumentbrädan  Strålkastar´n  Hemsidan    Chaufförsfönster 
Chaufförsmöten     TVskärm/ Lokal anslagstavla    Annat 

 
Om annat skriv nedan på vilket sätt du vill delges information. 
 

 

 

Jag är mest intresserad av: 
 

 Fordonsinformation, driftskostnader, bränsleförbrukning etc. 
Upplevd kundkvalitet, leveranskvalitetsmätningar (t ex transportligan) 
Produktionseffektivitet, ton/ dag, sändningar/ dag 
 Verksamhetens ekonomiska resultat 

 Personalstatistik, sjukfrånvaro, personaloms etc. 
 Information som rör hela företaget 
 Information som rör min driftsort (och fjärr eller HD)      
Information som rör min linje  

 Information som rör min bils andel av verksamheten 

Annat ________________________________________________________ 
 

Jag är anställd i (ort):_______________________________________________ 
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BCS WCS BCS WCS

Transportledare 1 08:00 - 17:00 16:00 0 0 16:00 0 0

17:30 0,5 0,5 17:00 0 0

17:30 0,5 0,5

A 4.1 05:30 - 14:30 16:00 1,25 1,5 16:00 1,5 2,5

A 4.2 07:00 - 16:00 16:00 0 0 16:00 0 0

A 4.3 07:00 - 16:00 16:00 0 0 16:00 0 0

A 4.4 07:00 - 16:00 16:00 0 0 16:00 0 0

B 1.5 07:00 - 16:00 17:30 1,25 1,5 17:00 1 2,5 BCS WCS BCS WCS

B 1.6 07:30 - 17:30 17:30 0 0 17:00 0 0 Möteslängd

B 1.7 08:00 - 17:00 17:30 0,5 0,5 17:00 0 0 Antal möten

B 1.8 05:30 - 16:30 17:30 1 1,25 17:00 0,5 0,5 Slack Transportledare 1,0 1,0 0,5 0,5

C 1.9 05:00 - 17:00 17:30 0,5 0,5 17:30 0,5 0,5 Slack Chaufför 5,0 5,8 4,0 6,5

C 1.10 05:00 - 17:00 17:30 0,5 0,5 17:30 0,5 0,5 Tid Transportledare 4,5 4,5 2,0 2,0

C 1.11 05:30 - 17:30 17:30 0 0 17:30 0 0 Tid Chaufför 26,0 26,8 10,0 12,5

C 1.12 05:30 - 17:30 17:30 0 0 17:30 0 0 Total tid 30,5 31,3 12,0 14,5

Transportledare 2 07:30 - 16:30 17:00 0,5 0,5 16:30 0 0

17:00 0 0,5

D 2.1 07:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0

D 2.2 06:30 - 16:30 17:00 0,5 0,5 16:30 0 0

D 2.3 05:30 - 16:30 17:00 0,5 0,5 16:30 0 0

D 2.4 05:30 - 16:30 17:00 0,5 0,5 16:30 0 0

D 2.5 05:30 - 16:30 17:00 0,5 0,5 16:30 0 0 BCS WCS BCS WCS

D 2.6 06:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Möteslängd

E 2.7 06:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Antal möten

E 2.8 05.30 - 16:30 17:00 0,5 0,5 16:30 0 0 Slack Transportledare 1,0 1,0 0,0 0,5

E 2.9 06.00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Slack Chaufför 2,5 2,5 0,0 0,0

E 2.10 06:30 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Tid Transportledare 3,0 3,0 1,0 1,5

E 2.11 06:00 - 17.00 17:00 0 0 17:00 0 0 Tid Chaufför 14,5 14,5 6,0 6,0

E 2.12 06:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Total tid 17,5 17,5 7,0 7,5

Transportledare 3 06:00 - 15:00 17:00 2 2 17:00 2 2,5

17:30 0 2,5

F 3.1 05:30 - 16:30 17:00 0,5 0,5 17:00 0,5 0,5

F 3.2 05:30 - 16:30 17:00 0,5 0,5 17:00 0,5 0,5

F 3.3 06:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 BCS WCS BCS WCS

F 3.4 06:30 - 17:30 17:00 0 0 17:30 0 0 Möteslängd

F 3.5 06:30 - 17:30 17:00 0 0 17:30 0 0 Antal möten

F 3.6 06:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Slack Transportledare 2,0 2,0 2,0 5,0

F 3.7 06:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Slack Chaufför 1,0 1,0 1,0 1,0

F 3.8 06.30 - 17:30 17:00 0 0 17:30 0 0 Tid Transportledare 3,5 3,5 3,0 6,0

F 3.9 06:30 - 17:30 17:00 0 0 17:30 0 0 Tid Chaufför 16,0 16,0 6,0 6,0

F 3.10 06.00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Total tid 19,5 19,5 9,0 12,0

Transportledare 4 05:00 - 14:00 16:00 2 2 16:00 2 2,5

17:00 0 3 17:00 0,5 3

G 4.1 06:30 - 16:30 17:00 0,5 0,5 17:00 0,5 0,5

H 4.2 06:30 - 15:30 16:00 0,5 0,5 16:00 0,5 0,5

H 4.3 07:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0

H 4.4 06:30 - 15:30 16:00 0,5 0,5 16:00 0,5 0,5

H 4.5 07:00 - 18:00 17:00 1 2 17:00 1 2,5

H 4.6 07:00 - 16:00 16:00 0 0 16:00 0 0

H 4.7 07:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0

H 4.8 07:00 - 16:00 16:00 0 0 16:00 0 0 BCS WCS BCS WCS

H 4.9 06:00 - 16:00 16:00 0 0 16:00 0 0 Möteslängd

H 4.10 07:00 - 16:00 16:00 0 0 16:00 0 0 Antal möten

H 4.11 06:00 - 15:00 16:00 1 2 16:00 1 2,5 Slack Transportledare 4,0 10,0 2,5 5,5

H 4.12 06:00 - 16:00 16:00 0 0 16:00 0 0 Slack Chaufför 4,5 6,5 4,5 7,5

H 4.13 07:30 - 16:30 17:00 0,5 0,5 17:00 0,5 0,5 Tid Transportledare 6,0 12,0 3,5 6,5

H 4.14 07:30 - 16:30 17:00 0,5 0,5 17:00 0,5 0,5 Tid Chaufför 19,5 21,5 12,0 15,0

H 4.15 07:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Total tid 25,5 33,5 15,5 21,5

0,5

2

Nuläge Förändringsförslag

1,5 0,5

1

1,8

ArbetstidChaufför

Transportledare 3

Transportledare 1

Nuläge Förändringsförslag

Slack Slack

2

Transportledare 4
Nuläge Förändringsförslag

1,0 0,5

2

Möte Möte

Nuläge Förändringsförslag

2 3

FörändringsförslagNuläge

2 2

1,0 0,5

Transportledare 2

Område

Bilaga 3 Chaufförstabeller 
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BCS WCS BCS WCS

Transportledare 5 05:30 - 14:30 17:00 2,5 2,5 16:00 0 0

17:00 0 0

17:30 0,5 0,5

I 5.1 07:00 - 16:00 17:00 1 2 16:30 0,5 0,5

I 5.2 18:30 - 05:30 17:00 0,5 0,5 17:00 1 2,5

J 5.3 17:00 - 02:00 17:00 0 0 16:30 0 0

J 5.4 07:30 - 16:30 17:00 0,5 0,5 16:30 0 0 BCS WCS BCS WCS

J 5.5 17:00 - 02:00 17:00 0 0 16:30 0 0 Möteslängd

J 5.6 06:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Antal möten

J 5.7 06:00 - 15:00 17:00 2 2 16:30 1,5 2,5 Slack Transportledare 2,5 2,5 0,5 0,5

K 5.8 17:00 - 00:00 17:00 0 0 16:30 0 0 Slack Chaufför 4,0 5,0 3,0 5,5

K 5.9 17:00 - 22:00 17:00 0 0 16:30 0 0 Tid Transportledare 3,5 3,5 2,0 2,0

K 5.10 07:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Tid Chaufför 15,0 16,0 8,5 11,0

K 5.11 07:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Total tid 18,5 19,5 10,5 13,0

Transportledare 6 07:00 - 16:00 17:00 1 1 16:00 0 0

17:00 0,5 1

17:30 0 1,5

L 6.1 18:00 - 03:00 17:00 0 0 17:30 0 0

L 6.2 18:00 - 05:00 17:00 0 0 17:30 0 0

M 6.3 19:00 - 04:00 17:00 0,75 0,75 17:30 1 2,5

M 6.4 07:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 BCS WCS BCS WCS

M 6.5 07:00 - 16:00 17:00 1 1,75 16:00 0 0 Möteslängd

M 6.6 07:00 - 16:00 17:00 1 1,75 16:00 0 0 Antal möten

M 6.7 18:00 - 05:00 17:00 0 0 17:30 1 2,5 Slack Transportledare 1,0 1,0 0,5 2,5

M 6.8 06:00 - 18:00 17:00 0 0 17:30 0 0 Slack Chaufför 3,3 4,8 2,5 5,5

N 6.9 06:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Tid Transportledare 2,3 2,3 2,0 4,0

N 6.10 06:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Tid Chaufför 17,0 18,5 8,0 11,0

N 6.11 16:30 - 03:30 17:00 0,5 0,5 17:00 0,5 0,5 Total tid 19,3 20,8 10,0 15,0

Transportledare 7 08:00 - 17:00 17:00 0 0 16:30 0 0

17:00 0 0

O 7.1 12:00 - 18:00 17:00 0 0 17:00 0 0

O 7.2 17:00 - 22:00 17:00 0 0 16:30 0 0

O 7.3 07:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0

O 7.4 07:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0

O 7.5 17:00 - 22:00 17:00 0 0 16:30 0 0

P 7.6 17:00 - 02:00 17:00 0 0 16:30 0 0 BCS WCS BCS WCS

P 7.7 07:00 - 16:00 17:00 1 1,75 16:30 0,5 0,5 Möteslängd

P 7.8 07:00 - 16:00 17:00 1 1,75 16:30 0,5 0,5 Antal möten

P 7.9 19:00 - 04:00 17:00 0,75 0,75 17:00 1,5 2,5 Slack Transportledare 0,0 0,0 0,0 0,0

P 7.10 17:00 - 04:00 17:00 0 0 16:30 0 0 Slack Chaufför 4,8 7,8 3,5 4,5

P 7.11 07:00 - 16:00 17:00 1 1,75 16:30 0,5 0,5 Tid Transportledare 1,3 1,3 1,0 1,0

Q 7.12 06:00 - 16:00 17:00 1 1,75 16:30 0,5 0,5 Tid Chaufför 21,0 24,0 10,0 11,0

Q 7.13 06:00 - 17:00 17:00 0 0 17:00 0 0 Total tid 22,3 25,3 11,0 12,0

1 2

Transportledare 7
Nuläge Förändringsförslag

1,3 0,5

1 3

3

Transportledare 6
Nuläge Förändringsförslag

1,3 0,5

Förändringsförslag

1,0 0,5

1

Område Chaufför Arbetstid

Nuläge Förändringsförslag

Möte
Slack

Möte
Slack

Transportledare 5
Nuläge
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Bilaga 4 Skylt till Ruta 2 
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Bilaga 5 Ramverk 

 

Ramverk för lean-möte Terminal dag 
Gruppchef – Terminalarbetare Senast reviderad 2012-06-18 

Gruppchefen för terminal dag ska dagligen genomföra ett lean-möte tillsammans med sina 
terminalarbetare. Mötets struktur bör vara densamma varje dag. Mötet genomförs i två 
omgångar per dag för att gruppen inte ska bli för stor. Mötet bör pågå i ungefär en kvart. 
Tyngdpunkten på mötet ska vara att diskutera vad som är orsaken till att en avvikelse upp-
står och gemensamt finna en lösning till denna. Utse alltid någon ansvarig för avvikelsen och 
för åtgärden för att säkerställa att problemet åtgärdas. 

Innehåll 

 P – Produktivitet 
Anges i antal godssändningar per arbetstimme. Måttet återspeglar om rätt antal ar-
betstimmar bemannade terminalen. Uppmärksamma trender vid säsonger och vid 
tillväxt och avtagande i produktionen. 
 

 S – Sändningar 
Anges i antalgodssändningar per dygn. Detta är inte en avvikelse utan en informat-
ionspunkt för att terminalarbetarna ska få en uppfattning om hur mycket eller lite 
gods som ska hanteras under hela dygnet. 
 

 V – Vikt och volym 
Anges i antalstyckegods som går igenom vikt- och volymmaskinen per dag. Desto fler 
styckegods som vägs och mäts desto mer rätt kostnad blir det för både kunden och 
Schenker AB.  
 

 A – Avslutad tid 
Anges i den tidpunkt då allt gods är platsat för dagen och truckkörningen är avslu-
tad. Godset behöver platsas i tid för att chaufförerna ska ges möjlighet till att hinna 
lasta godset före avgångstid 19:30.  
 

 R – Reklamationer 
Anges i antalstyckegods som skadats på terminalen per dag.  Varför uppstod rekla-
mationen? Beror det på orsaker ni kan påverka eller på externa orsaker som bristfäl-
ligt emballage. Finn grundorsaken och åtgärda denna. 
 

 T – Truckskador 
Anges i antaltruckskador per dag. Varför uppstod truckskadan? 

Att tänka på 

 Finn mönster bland orsakerna för att förebygga att problemet uppstår igen 

 Tänk från ett kundperspektiv 

 Behåll kvaliteten på mötet 

 Var öppen för nytänkande; Se inte bara problemet, se möjligheterna 

 Redovisa för resultatet med en dags förskjutning 

 Redovisa med antal istället för kryss då detta ger en bättre helhetssyn 

 Sätt upp realitiska mål; om huvudmålet är långt borta så sätt upp delmål 
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Ramverk för lean-möte Terminal natt 
Arbetsledare – Terminalarbetare Senast reviderad 2012-06-18 

Arbetsledaren för terminal natt ska dagligen genomföra ett lean-möte tillsammans med sina 
terminalarbetare. Mötets struktur bör vara densamma varje dag. Mötet genomförs i en gång 
per dag och bör pågå i ungefär en kvart. Tyngdpunkten på mötet ska vara att diskutera vad 
som är orsaken till att en avvikelse uppstår och gemensamt finna en lösning till denna. Utse 
alltid någon ansvarig för avvikelsen och för åtgärden för att säkerställa att problemet åtgär-
das. 

Innehåll 

 P – Produktivitet 
Anges i antal godssändningar per arbetstimme. Måttet återspeglar om rätt antal ar-
betstimmar bemannar terminalen. Uppmärksamma trender vid säsonger och vid till-
växt och avtagande i produktionen. 
 

 R – Ruta 2 
Anges i antal gods som står kvar i ruta 2 efter avslutat arbetsskift. Önskat resultat är 
noll gods, men då det troligtvis är ett onåbart mål bör ett rimligt mål sättas. Skapa 
rutiner kring tömning av ruta två, men viktigt är också rutiner för att gods inte place-
ras där som inte bör stå där. 
 

 A – Sista Ankomsttid 
Anges i den tidpunkt då den sista inkommande lastbil anländer. Om en linje är sen 
återkopplas det till den som är ansvarig, särskilt då det är ett återkommande pro-
blem på samma linje. 
 

 K – Felkodat 
Anges i antal kvarlämnatstyckegods på terminalen per dag på grund av felkodat. In-
formation om detta fås genom en daglig inventering.  
 
 

 T – Truckskador 
Anges i antaltruckskador per dag. Varför uppstod truckskadan? 

Att tänka på 

 Finn mönster bland orsakerna för att förebygga att problemet uppstår igen 

 Tänk utifrån ett kundperspektiv 

 Behåll kvaliteten på mötet 

 Var öppen för nytänkande; se inte bara problemet, se möjligheterna 

 Redovisa resultatet med en dags förskjutning 

 Redovisa med antal istället för kryss då detta ger en bättre helhetssyn 

 Sätt upp realitiska mål; om huvudmålet är långt borta så sätt upp delmål 
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Ramverk för lean-möte HD 
Transportchef – Transportledare Senast reviderad 2012-06-18 

Transportchefen för HD ska dagligen genomföra ett lean-möte tillsammans med sina trans-
portledare. Mötets struktur bör vara densamma varje dag och genomföras under den lug-
nare delen av arbetsdagen och pågå i ungefär en kvart. Tyngdpunkten på mötet ska vara att 
diskutera vad som är orsaken till att en avvikelse uppstår och gemensamt finna en lösning till 
denna. Utse alltid någon ansvarig för avvikelserna som uppstår för att säkerställa att avvikel-
sen åtgärdas. 

Innehåll 

 + – Arbetsskada 
Anges i antal personer som är hemma pga. en arbetsskada per dag. Finn samband 
med vilka skador som uppstår, på vilka linjer och hur dessa uppstått. Är det flera som 
drabbats av samma eller liknande symptom?  
 

 P – Personal 
Anges i antal inhyrd personal per dag. Målet ska vara noll inhyrda för att kostnaden 
ska vara så liten som möjligt för Schenker Åkeri.    

 

 Kvalitet 
o Q – Kvalitet 

Anges i antal godsskador per dag. Transportledarna dokumenterar vilka ska-
dor som uppkommit på vardera linje, vilka sedan sammanställs på lean-
tavlan i en totalsiffra.  

 

o Reklamationer 
Anges i antal reklamationer per vecka. Transportcheferna dokumenterar 
vilka reklamationer som uppkommit hos skadecenter som sedan samman-
ställs på lean-tavlan i en totalsiffra.  
 

 K – Kvarlämnat 
Anges i antal kvarlämnat gods på terminalen per dag. Information om detta fås ge-
nom en daglig inventering. Diskussion förs kring varför godset är kvarlämnat; beror 
det på platsbrist, felsorterat eller skadat? 
 

 F – Fordonsskada 
Anges i antal fordonsskador per dag. Utred grundorsaken genom att diskutera var, 
när och hurskadorna uppkom? 

Att tänka på 

 Finn mönster bland orsakerna för att förebygga att problemet uppstår igen 

 Tänk utifrån ett kundperspektiv 

 Behåll kvaliteten på mötet 

 Var öppen för nytänkande; se inte bara problemet, se möjligheterna 

 Redovisa resultatet med en dags förskjutning 

 Redovisa med siffra för antal istället för kryss, då detta ger en bättre helhetssyn 

 Sätt upp realitiska mål; om huvudmålet är långt borta så sätt upp delmål 

  



Bilagor 

61 

 

Ramverk för lean-möte Fjärr 
Transportchef – Transportledare Senast reviderad 2012-06-18 

Transportchefen för fjärr ska dagligen genomföra ett lean-möte tillsammans med sina trans-
portledare. Mötets struktur bör vara densamma varje dag. Mötet bör genomföras under den 
lugnare delen av arbetsdagen och pågå i ungefär en kvart. Tyngdpunkten på mötet ska vara 
på att diskutera vad som är orsaken till att en avvikelse uppstår och gemensamt finna en 
lösning till denna. Utse alltid någon ansvarig för avvikelserna som uppstår för att säkerställa 
att avvikelsen åtgärdas. 

Innehåll 

 + – Arbetsskada 
Anges i antal personer som är hemma pga. en arbetsskada per dag. Finn samband 
med vilka skador som uppstår, på vilka linjer och hur dessa uppstått. Är det flera som 
drabbats av samma eller liknande symptom? 
 

 F – Fordonsskada 
Anges i antal fordonsskador per dag. Utred grundorsaken genom att diskutera var, 
när och hur skadorna uppkom? 
 

 Kvalitet 
o Q – Kvalitet 

Anges i antal godsskador per dag. Transportledarna dokumenterar vilka ska-
dor som uppkommit på vardera linje, vilka sedan sammanställs på lean-
tavlan i en totalsiffra.  

 

o Reklamationer 
Anges i antal reklamationer per vecka. Transportcheferna dokumenterar 
vilka reklamationer som uppkommit hos skadecenter som sedan samman-
ställs på lean-tavlan i en totalsiffra.  

 

 Leveranssäkerhet 
o Kvarlämnat 

Anges i antal kvarlämnat gods på terminalen per dag. Information om detta 
fås genom en daglig inventering. Diskussion förs kring varför godset är kvar-
lämnat; beror det på platsbrist, felsorterat eller skadat? 
 

o Flakmeter 
Anges i antal tomma flakmeter per linje och dag. Jämför med resultatet i 
kvarlämnat för att se om det finns ett naturligt samband mellan kvarlämnat 
gods och tomma flakmeter. 

Att tänka på 

 Finn mönster bland orsakerna för att förebygga att problemet uppstår igen 

 Tänk utifrån ett kundperspektiv 

 Behåll kvaliteten på mötet 

 Var öppen för nytänkande; se inte bara problemet, se möjligheterna 

 Redovisa resultatet med en dags förskjutning 

 Redovisa med siffra för antal istället för kryss, då detta ger en bättre helhetssyn 

 Sätt upp realitiska mål; om huvudmålet är långt borta så sätt upp delmål 
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Ramverk för chaufförsmöte HD 
Transportledare – Chaufförer Senast reviderad 2012-06-18 

Varje enskild transportledare ska ge samtliga av sina chaufförer möjligheten att delta på 
regelbundna möten om året. Mötet ska utformas efter transportledarens och chaufförernas 
önskemål. Storlek på grupp samt antal möten per mötestillfälle kan variera för transportled-
aren eftersom antalet chaufförer varierar per transportledare. Mötets längd ska vara 30 
minuter och vara lean-inspirerat. Kontorets lean-tavla ska ligga till grund för mötets innehåll 
men om möjligt formas utifrån det område som mötets deltagare arbetar inom. 

Innehåll 

 Berätta om vilka mål ni trafikledare arbetar mot och hur ni gör det 
Kopplad till kontorets lean-tavla, bör beskrivas i antal och ekonomi inom berört om-
råde 

o Arbetsskada 
o Personal 
o Kvalitet 
o Kvarlämnat 
o Fordonsskada 

 

 Bränsleförbrukning 
Dela ut föregående månads sammanställning innan mötet och låt chaufförerna re-
flektera och kommentera över eventuella funderingar på mötet. 
 

 Synpunkter, idéer och förbättringsförslag 
Lyssna till chaufförernas idéer, kommentera direkt om det är möjligt och om inte så 
undersök och återkoppla snarast möjligt till berörd chaufför via telefon eller mejl. 
Om en chaufför har många synpunkter och idéer föreslå ett enskilt möte där en fort-
satt diskussion kan ske. 

Att tänka på 

 Diskutera lösningar för att förebygga upprepade problem som uppstår  

 Var öppen för nytänkande; se inte bara problemet, se möjligheterna 

 Tänk utifrån kundvärde 

 Behåll kvaliteten på mötet 

 Låt alla komma till tals 

 Återkoppla 
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Ramverk för chaufförsmöte Fjärr 
Transportledare – Chaufförer Senast reviderad 2012-06-18 

Varje enskild transportledare ska ge samtliga av sina chaufförer möjligheten att delta på 
regelbundna möten om året. Mötet ska utformas efter transportledarens och chaufförernas 
önskemål. Storlek på grupp samt antal möten per mötestillfälle kan variera för transportled-
aren eftersom antalet chaufförer varierar per transportledare. Mötets längd ska vara 30 
minuter och vara lean-inspirerat. Kontorets lean-tavla ska ligga till grund för mötets innehåll 
men om möjligt formas utifrån det område som mötets deltagare arbetar inom. 

Innehåll 

 Berätta om vilka mål ni trafikledare arbetar mot och hur ni gör det 
Kopplad till kontorets lean-tavla, bör beskrivas i antal och ekonomi inom berört om-
råde 

o Arbetsskada 
o Fordonsskada 
o Kvalitet 
o Leveranssäkerhet (kvarlämnat & flakmeter) 

 

 Bränsleförbrukning 
Dela ut föregående månads sammanställning innan mötet och låt chaufförerna re-
flektera och kommentera över eventuella funderingar på mötet. 
 

 Synpunkter, idéer och förbättringsförslag 
Lyssna till chaufförernas idéer, kommentera direkt om det är möjligt och om inte så 
undersök och återkoppla snarast möjligt till berörd chaufför via telefon eller mejl. 
Om en chaufför har många synpunkter och idéer föreslå ett enskilt möte där en fort-
satt diskussion kan ske. 

Att tänka på 

 Diskutera lösningar för att förebygga upprepade problem som uppstår  

 Var öppen för nytänkande; se inte bara problemet, se möjligheterna 

 Tänk utifrån kundvärde 

 Behåll kvaliteten på mötet 

 Låt alla komma till tals 

 Återkoppla 
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Ramverk för veckomöte Terminalarbetare dag 
Förman – Terminalarbetare Senast reviderad 2012-06-18 

Förmannen ska en gång i veckan på en bestämd dag genomföra ett lean-inspirerat möte 
tillsammans med sina terminalarbetare. Mötets struktur bör vara densamma varje vecka. 
Mötet bör genomföras under den lugnare delen av arbetsdagen och pågå i ungefär en kvart. 
Tyngdpunkten på mötet ska vara på att diskutera vad som är orsaken till att en avvikelse 
uppstår och gemensamt finna en lösning till denna. En lista på avvikelser, åtgärdsförslag och 
ansvarig för dessa bör sammanställas och placeras i en pärm. Pärmen tas fram på mötena 
för att bläddra tillbaka till de senaste veckorna för att återkoppla vad som skett sedan sist. 

Innehåll 

 Kvalitet 
Antal godsskador per vecka. Förmannen dokumenterar vilka skador som uppkommit, 
hur de uppkom och hur de kan förebyggas som sedan dokumenteras i pärmen. 

 

 Kvarlämnat 
Anges i antal kvarlämnade gods på terminalen per dag. Information om detta fås 
genom en daglig inventering tillsammans med Produktionssupport. 
 

 Övrigt 
Vilka övriga avvikelser har uppkommit den senaste veckan och återkoppla utifrån om 
grundorsaken är åtgärdad eller inte.  

Att tänka på 

 Finn mönster bland orsakerna för att förebygga att problemet uppstår igen 

 Tänk från ett kundperspektiv 

 Behåll kvaliteten på mötet 

 Var öppen för nytänkande 

 Se inte bara problemet, se möjligheterna 

 Ha daglig kontakt med kontoret 

 

 

 


