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Abstract
Logistics is an integral component in making the production process more efficient in
companies. An important concept in logistics is lead time, the time it takes for a product
to go through the process from inbound and outbound to the customer. A normal logistical
process comprises the initial receival of goods, controls upon arrival and further quality
controls carried out before the product ends up in the storage. The delivery process is a
central process with many sub-processes including varying working methods and routines
that can result in permeating inefficiencies in the company if they aren’t done properly.
The purpose of the study is to identify causes of inefficiency that might cause extended
lead times and reduced productivity in the delivery process. This is achieved by studying
the internal workflow and routines of Volkswagen Parts Logistics delivery process.
This study’s based on a case and the data is gathered by semi-structured interviews and
observations at Volkswagen Parts Logistics. Thereafter the results are analysed through
literature and scientific articles.
The study first identifies one cause of inefficiency through factors such as simplification,
synchronization, communication and integration. To identify the root-cause, a root-cause
analysis has been used on these factors, which are then compiled into a cause and effect
diagram and finally six factors have been explained. From the analysis and discussion of
the six factors, four improvement suggestions have been submitted to Volkswagen Parts
Logistics. The suggestions included education & training, standardized working methods,
understanding the whole process and cooperation between groups.
The study presents a scientific gap regarding the efficiency improvement of lead time
with Human Lean aspect with a focus on the delivery process. The study contributes to
the gap through the six factors and improvement suggestions based on analysis and
discussion.
Keywords: Delivery process, Human Lean, Lead time, Warehouse, Efficiency improvement

Sammanfattning
Logistik har blivit allt viktigare för att effektivisera produktionen i företag. Ett viktigt
begrepp inom logistik är ledtid, i den här studien innebär ledtid tiden det tar för en
reservdel inleverans till utleverans vidare mot kund. En väsentlig del inom logistik är
inleveransprocessen för inkommande gods som går igenom godsmottagning,
ankomstkontroll och kvalitetskontroll för att sedan hamna på lagerhyllan.
Inleveransprocessen är en central process med många delprocesser och varierande
arbetssätt samt rutiner som vid brister kan medföra en genomsyrande ineffektivitet i
företaget. När avvikelser uppstår kan det medföra en förlängning av ledtiden vilket
påverkar resten av processen och framförallt utleveransen till kunden.
Studiens syfte är att identifiera orsaker till ineffektivitet som kan leda till förlängda
ledtider och minskad produktivitet i inleveransprocessen. Det görs genom att studera
arbetssätt och rutiner i inleveransprocessen.
För att utveckla kunskap rörande faktorer som påverkar inleveransprocessen är en
fallstudie som grund med genomförda semistrukturerade intervjuer och observationer
genomförts på Volkswagen Parts Logistics. Resultat har analyserats med hjälp av
litteratur och vetenskapliga artiklar från forskningsområdet.
I studien identifieras först orsaken till ineffektivitet genom faktorer som förenkling,
synkronisering, kommunikation och integration. För att identifiera rotorsaken till
ineffektivitet har en rotorsaksanalys genomförts på dessa faktorer som sedan
sammanställts i en orsakverkan-diagram och slutligen har sex stycken faktorer
presenterats. Utifrån analys och diskussion för de sex faktorerna framtogs fyra stycken
förbättringsförslag till fallföretaget. Förbättringsförslagen innefattade utbildning &
upplärning, standardiserade arbetssätt, förståelse för hela processen och samarbete mellan
grupper.
I studien framförs ett vetenskapligt gap gällande effektivisering av ledtid med Human
Lean aspekt med avgränsning till inleveransprocessen. Studien bidrar till detta gap genom
de sex framtagna faktorerna samt formulerade förbättringsförslag baserat på analys och
diskussion.
Nyckelord: Inleveransprocessen, Human Lean, ledtid, lager, effektivisering
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1. Introduktion
1.1 Problembakgrund
Producerande och distribuerande företag besitter en form av lager som påverkar
materialflödet. Vid utformning av lager har företag en utgångspunkt: att ha låga
driftkostnader. Detta uppnås genom minimering av hållningskostnad och
hanteringskostnad samt att utnyttja hög grad av fyllnad i lager (Jonsson & Mattsson,
2016). Det råder delade uppfattningar om lagerutformning mellan ekonomiansvariga och
marknadsansvariga. Ekonomiansvariga föredrar ofta ett litet lager för att öka
tillgängligheten för rörelsekapitalet, medan en marknadsansvarig anser att ett stort lager
med hög produkttillgänglighet anpassat efter kundens efterfrågan är mer fördelaktigt
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). Därför har beslutstagande angående ett lagers
utformning stor betydelse för uppfyllande av kundens efterfrågan och för att det ska finnas
tillräckligt med material för in- och utleverans så att inte materialbrist uppstår. Detta
kopplas till tid som en betydande faktor för hantering av material i lager (Lumsden, 2006).
Tiden är en viktig faktor i företag eftersom den påverkar hela processen och kan leda till
ineffektivitet i logistiksystemet (Jonsson & Mattsson, 2016). Ledtid och genomloppstid
är två förekommande faktorer inom logistik, tiden för orderläggning till mottagande av
leverans benämns ledtid. Ledtiden innehåller oftast en eller flera genomloppstider som
beräknar den tid det tar för exempelvis en produkt att gå genom ett visst flöde. Detta är
en betydande faktor för att uppnå uppsatt nivå av leveransservice med snabba och korta
leveranser till kund. Det krävs korta ledtider och därmed även korta genomloppstider av
aktiviteter i processer. För att lyckas med effektivisering av ledtid krävs
förbättringssystem för att ständigt förbättra och utveckla värdeskapande aktiviteter
(Sörqvist, 2013).
I företag är ständiga förbättringar ett omtalat ämne och har sin grund i den japanska
kvalitetsfilosofin Lean. Lean är ett omfattande ämne och kan generellt beskrivas som
skaparen till organisationskultur, utveckling av effektiva flöden och att förbli
värdeskapande för sina kunder (Sörqvist, 2013). Lean grundar sig på två pelare:
Där den ena pelaren är ständiga förbättringar och den andra pelaren är att sätta människan
i fokus. I verksamheter är mänskliga faktorer betydelsefulla och av intresse. Trots detta
väljer företag att minska bemanningen för att påverka kostnader vilket kan riskera
medarbetares välmående (Arce, 2017). Företag som istället har investerat i medarbetare
har ofta lyckats öka prestationen substantiellt (de Souza, et al., 2011). I enlighet med
Björklund (2012) finns det dessutom en betydelsefull koppling till hållbar utveckling.
Hållbar utveckling är ett omtalat ämne som idag används för att beskriva ett långsiktigt
perspektiv till kommande generationers möjlighet till god levnadsstandard. Det innebär
att företag har ett ansvar för att medarbetare mår bra och att företag drivs ständigt utan
negativ miljöpåverkan. Hållbar utveckling har tre styrande hållbarhetsbegrepp, ekologisk
hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Begreppen är beroende av
varandra och om omarbetning görs i en av dimensionerna påverkas de övriga. Därav är
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det av stor vikt att företag tar hänsyn till alla dimensioner och har ett fokus på hållbarhet
gällande hantering av material i lager (Björklund, 2012).
Denna studie kommer att genomföras på Volkswagen Parts Logisics reservdelslager som
anses vara en viktig del inom verksamheten. Reservdelslagret är en betydande del för
eftermarknaden på reservdelar till bilar, likt alla lagerverksamheter strävar även företaget
efter största möjliga lönsamhet genom ständiga förbättringar. Studiens författare har ett
gemensamt intresse för logistik med fokus på Human Lean och har nu fått möjligheten
att effektivisera ledtiden på ett Volkswagen Parts Logistics.

1.2 Problemformulering
Optimala ledtider är ett mål som företag vill uppnå för att ha nöjda kunder och rätt
beräknade leveranser. Ett strukturerat logistiksystem och standardiserat arbetssätt i
företag främjar en hållbar arbetsmiljö för hela organisationen (Oskarsson, Aronsson &
Ekdahl, 2013). Inleveransprocessen är en mycket vital process som inleds med
godsmottagning och avslutas när gods finns tillgängligt på lagerplats. För företag är en
fungerande inleveransprocess viktig på grund av den servicegrad som måste uppnås
gentemot kunder. Detta innebär att det är en kritisk process som ger en omgående effekt
dels på tillgängligheten och dels på utrymmet som krävs för mellanlagring av gods
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013).
Inleveransprocessen är en central process som innebär många delprocesser och varierande
arbetssätt med tillhörande rutiner, vilket kan medföra att ineffektivitet i någon av
delprocesserna kan ge en direkt påverkan på hela processen. Problemet är att det kan
medföra en genomsyrande ineffektivitet i hela processen ur det mänskliga perspektivet
vilket påverkar människa och arbetssätt negativt. Exempel på förekommande problem
relaterat till det mänskliga perspektivet är stress, bristande kommunikation och
motivation som enligt Sörqvist (2004) ger direkt påverkan på hela processen i företaget.
Studiens fokus grundar sig på ledtiden i ett fallföretag där orsak till ineffektivitet granskas
från ett Human Lean perspektiv. Från identifiering av orsak till ineffektivitet kan
förbättringsförslag formuleras för att sedan resultera till kortare ledtider och ökad
produktivitet i inleveransprocessen. Womack & Jones (1996) hävdar att det finns många
empiriska litteraturer som stödjer idéen om att företag som inför Lean överträffar företag
som inte har gjort det genom effektivisering och ytterligare aspekter.
På studiens fallföretag Volkswagen Parts Logistics, har en tidigare studie genomförts med
fokus på att förkorta ledtiden som enligt Mustafa (2017) har förslagit som vidare
forskning på att fokusera på rutiner och dokument samt kontinuerligt ifrågasätta brister i
processer utifrån medarbetarnas synpunkter och förbättringsförslag. Det har påträffats
närliggande forskning kring Lean baserat på tillverkande företag och sjukvård (Halling &
Wijk, 2012). Detta resulterade till identifiering av det vetenskapliga gapet där ingen
tidigare forskning har gjorts kring effektivisering av inleveransprocessen med Human
Lean aspekter. Därav har skribenterna valt att fokusera på detta gap för att bidra till den
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vetenskapliga forskningen med fokus på att effektivisera ledtiden enligt direktiv från
uppdragsgivaren.

1.3 Avgränsning
För att avgränsas studien inom lämplig ram samt tidsbegränsningen kommer uppdraget
att beakta:
•
•

Effektivisera den interna ledtiden i den totala inleveransprocessen.
Öka produktiviteten i den totala inleveransprocessen.

Avgränsningen innebär även att studien enbart kommer behandlar och studerar
inleveransprocessen som omfattar mest ineffektivitet enligt logistikchefen på
fallföretaget. Processen innehåller flera delprocesser där avgränsning och fokus varit på
lossningsprocessen (godset lossas från lastbil och tåg), godsmottagning från leverantör
(inbokning och kontroll av gods) samt inläggsprocessen (inlägg av gods på lagerplats).
Förbättringsförslagen kommer endast att behandla de faktorer som kopplas starkt till
Human Lean.

1.4 Syfte
Syftet med studien är att identifiera orsaker till ineffektivitet som leder till förlängda
ledtider och minskad produktivitet i inleveransprocessen, detta kommer att studeras
utifrån Human Lean aspekter. Ändamålet med studien är att föreslå förbättringsförslag
till identifierade orsaker anpassade för lagerverksamheter med fokus på
inleveransprocessen.

1.5 Frågeställning
- Vilka faktorer i inleveransprocessen påverkar människa och arbetssätt negativt?
- Vad kan Human Lean som aspekt ge för positiv inverkan på människa och arbetssätt i
inleveransprocessen?
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2. Teoretisk referensram
Syftet med den teoretiska referensramen är att bidra till kunskap gällande
forskningsområdet. Ramverkets uppbyggnad är baserat på intervjuer och observationer.
I ramverket är faktorer identifierade utifrån vad studiens författare tolkar som faktorer
baserat på tidigare forskning. I senare avsnitt används den teoretiska referensramen till
att besvara studiens frågeställning.

Figur 1: teoretiska referensramens uppbyggnad

2.1 Logistik
Logistik är ett samlingsnamn för verksamheter som säkerställer att material och produkter
finns på rätt plats i rätt tid. Området logistik kan användas både enskilt på en avdelning i
ett företag eller för att samordna materialflöde med ytterligare ett företag. Syftet med
logistik är att effektivisera materialflödet både internt i ett företag men även mellan
företag. Det inkluderar även returflödet av bristfälliga produkter, returförpackningar och
återvinning av använda produkter. För att fastställa vad logistik är beskriver Jonsson &
Mattsson (2016) det som:
”planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflödet av produkt och returflöden
av övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader,
låg kapitalbindning, små miljökonsekvenser och goda sociala förutsättningar.” (Jonsson
& Mattsson 2016, s.20).
Intentionen med logistik är att bidra till positiv resultatpåverkan genom att förbättra
effektiviteten i företag. Effektiviteten delas upp i olika effektivitetsvariabler där mål sätts,
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följs upp och mäts. Med en kontinuerlig mätning och uppföljning av effektiviteten har
företag en verksamhetsinriktning som gynnar konkurrensförmågan och överensstämmer
med företagets mål och strategi (Jonsson & Mattsson, 2016).

2.1.1 Leveransservice
En hög leveransservice kräver ett strukturerat system för utleverans och tillverkning med
bestämda samband mellan leveransservice, resursutnyttjande och genomloppstid. Av
dessa incitament kan företaget styra sitt lager (Lumsden, 2012). Enligt Lumsden (2012)
har företag och framförallt producerande företag mål att effektivt tillfredsställa kundens
önskemål. I leveransservice finns fyra delfunktioner:
Lagertillgänglighet
Kan även benämnas som lagerservicenivå eller som servicegrad och innefattar i vilken
omfattning lagerförda artiklar har funnits åtkomliga i lagret vid efterfrågan från kund. Det
är ett mått på presterad möjlighet till att leverera direkt från lagret (Jonsson & Mattsson,
2016).
Leveranstid
Tiden det tar från att en kundorder har mottagits till att leveransen har kunnat ske utifrån
kundens önskemål eller överenskommelse. Oftast anges leveranstiden i veckor eller i
dagar där en lång leveranstid medför negativa effekter på kundrelationen (Lumsden,
2012).
Leveransprecision
Är i den omfattning eller antal leveranser som stämmer överens med leveranstidpunkterna
som är avtalade med kund. Om leveransprecision inte följs levereras artikel med en
tidsförsening beräknat från att ordern mottagits. I jämförelse med lagertillgänglighet
syftar detta till artiklar som utformas efter kundorder och lagerhålls därför inte
färdigtillverkade i företag (Jonsson & Mattsson, 2016).
Leveranssäkerhet
Mäter leveransens kvalitet i termer av att rätt produkt levereras i rätt kvantitet till rätt plats
och tid. Detta är därmed ett mått på om företaget klarar av att leverera rätt produkt
(Jonsson & Mattsson, 2016).

2.1.2 Processer
Jonsson & Mattsson (2011) beskriver en process som en följd av sammanhängande
aktiviteter som upprepas på ett liknande sätt och utförs logiskt och villkorat vilket innebär
att den har en tydlig början och tydlig slut. Vidare hävdar Jonsson & Mattsson (2011) att
en process ska utformas för att medföra minimal resursåtgång med maximalt värde för
kund, detta påvisar resultat och prestationsnivå på hela kedjan (Deloitte Consulting,
2013). Jonsson & Mattsson (2011) beskriver en process likt en hierarkisk uppsättning där
en process består av flera delprocesser. Processer kan sedan klassificeras beroende på vad
de ger för effekt till företaget, kärnprocesser innebär direkt värde till kund, stödprocesser
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ger stöd till kärnprocesser för att utförandet ska ske på ett effektivt sätt och sista
processklassen är ledningsprocess vilket innebär långsiktiga strategi- och affärsplanering.
Stödprocesser och ledningsprocesser ger en indirekt påverkan på kundvärde och beroende
på vilket logistikperspektiv ett företag har kan de olika processernas centrala placering
variera (Ibid). Jonsson & Mattsson (2011) beskriver olika logistikperspektiv, vid ett
operativt perspektiv är kärnprocesser centrala medan vid ett strategiskt perspektiv är
ledningsprocessen centralt. Souza et al. (2011) och Deloitte Consulting (2013) är eniga
om att de viktigaste processerna i en kedja är lagerhantering, orderhantering, transport
och distribution vilket är utmanande för reservdelslogistiken som innefattar komplexitet
gällande transporter och lagerhantering. Vidare menar Deloitte Consulting (2013) att
utmaningen uppstår vid förbättring av att uppnå högre grad av stabilitet och flexibilitet
inom processer.

2.1.3 Inleveransprocessen
Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2006) hävdar att inleveransprocessen består av tre
delprocesser:
lossningsprocessen,
godsmottagningen
och
inläggsprocessen.
Inleveranprocessen är den process som innefattar lossning av ankommet gods,
kvalitetskontroll och slutligen inlägg av gods till lagerplats (Oskarsson, Aronsson &
Ekdahl, (2006).
Lossningsprocessen
Lossningsprocessen innebär lossning av ankommet gods. I detta skede görs även
ankomstrapportering i samband med att godset ankommit till lagret. Ankomstrapporten
görs med hjälp av en följesedel som finns på godset, den tillför information om godsets
ankomst i företagets datasystem. I somliga företag innebär ankomstkontroll även att
lagersaldot uppdateras vilket kan vara problematiskt eftersom säljpersonal kan bekräfta
order för artiklar som ännu inte finns på lagerplatsen (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl,
2003).
Godsmottagning
Ankomstkontroll är en aktivitet som sker efter godsets ankomst till lagret. En kontroll av
artiklar görs och kontrollen kan variera på hur tillförlitlig leverantören är och om det är
kritiska artiklar. Ankomstkontroll kan uppdelas i två kategorier, kvalitetskontroll och
kvantitetskontroll (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013).
Kvalitetskontroll kan utföras beroende på artiklarnas kostnad, ett sätt som företag arbetar
med kvalitetskontroll för att undgå förbrukade resurser och tidsåtgång är genom
stickprover och att kvalitetssäkra sina leverantörer. Kvalitetssäkerhet innebär att företag
förvissar sig om att leverantörer har säkerställda processer och produktkvalitet
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2003). Lumsden (2006) är enig om att kvalitetskontroll
har stor betydelse och ska genomföras för att uppnå företagets kvalitetsarbete gällande
materialets kvalitetsnivå.
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Kvantitetskontroll är en viktig aktivitet för lagersaldot på grund av att felaktigt
inrapporterad information till företagets datasystem påverkar många processer. Påverkan
kan medföra sent beställda artiklar som leder till brister och förseningar i försäljningen
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2003).
Inläggsprocessen
Aktiviteten som utförs efter godsmottagning och eventuellt ankomstkontroll, är inlägg av
artiklar som förflyttas till en bestämd lagerplats (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2003).
Enligt Mattsson & Jonsson (2011) innebär inlagring artiklar som lagras under varierande
tidsperioder. Lumsden (2006) konstaterar att lagrets utformning är av betydelse för att
uppnå effektivitet vid hantering och lagring av artiklar. Oskarsson, Aronsson & Ekdahl
(2003) och Lumsden (2006) hävdar att effektiv plockning kan uppnås genom två
huvudsystem, fastplatssystem och flytande placeringssystem.
Fastplatssystem innebär att lagerplatser har bestämda artikelnummer för artiklar som
inlagras över en tidsperiod på en fast plats (Lumsden, 2006). För att effektivisera system
placeras frekventa artiklar nära in– och utlastningsområden (Oskarsson, Aronsson &
Ekdahl, 2003). Vidare påstår Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2003) att fastplatssystem
innebär mindre administration däremot krävs det stor lageryta eftersom lagerplatser måste
dimensioneras efter maximal inlagring av artiklar. En annan nackdel som kan betingas av
fastplatssystem är FIFO (First In – First Out), som riskerar att artiklar blir inkuranta på
grund av lång lagringstid (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2003).
Oavsett om ett företag använder fastplatssystem eller flytande placeringssystem som
lagringsprincip krävs det enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2003) ett administrativt
datasystem som kontrollerar exempelvis tillgängliga lagerplatser, var artiklarna ska
placeras och vart artiklar finns i lagret.

2.2 Påverkande faktorer
I detta avsnitt kommer faktorer som anses kunna påverka företagets inleveransprocess
att redogöras, faktorerna är materialhantering, tid som konkurrensmedel och
kommunikationsflöden.
Effektivisering
Svenska Akademiens ordbok (2018) beskriver begreppet effektivisering att ’’göra
verksamhet mer effektiv’’. Effektivisering inom en verksamhet innebär att man levererar
tjänster eller produkter i samma eller högre omfattning av kvalitet dock med lägre
förbrukade kostnader. Effektivitetsbegreppet delas mellan inre effektivitet och yttre
effektivitet. Inre effektivitet i en verksamhet innebär att utföra arbetet på rätt sätt och yttre
effektivitet innebär att göra rätt arbete (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2003).
Faktorer
Begreppet faktor innebär enligt Svenska Akademiens ordbok (2018) en ’’omständighet
som bidrar till visst resultat’’. Inom forskning används faktorer till att forskare ska få
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instinkt i vilka forskningsområden som ska studeras och hur de är relaterade till varandra
(ForskningPågår, 2019).
Ledtid och genomloppstid
Ledtid och genomloppstid är två förekommande begrepp inom logistik. Tidsreduktion är
något som påverkar många aspekter inom ett företag, såväl som kostnader
leveransservice. Eftersom tid är ett lättbegripligt mått är det ett optimalt sätt att beskriva
och analysera flöden. Ledtid innebär tiden för en orderläggning till mottagande av
leverans. Oftast registreras ledtid i företagssystem för att sedan användas som data för att
studera om den utlovade ledtiden uppnåtts (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2003).
Genomloppstid är den tid det tar för en produkt eller ärende att gå genom ett visst flöde.
Genomloppstid kan delas in i flera delar inom ramen för order- och leveransprocesser.
Exempelvis kan en ledtid innehålla flera genomloppstider (Oskarsson, Aronsson &
Ekdahl, 2003).

2.2.1 Materialhantering
Enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2003) innebär materialhantering ett
tillvägagångssätt för hur artiklar hanteras genom lagring och transporter i lager. Jonsson
& Mattsson (2003) konstaterar att materialhantering utformas och styrs efter in- och
utplock av artiklar, artiklarnas transportsträckor, frekventa flöden och artikeltyp. Van den
Berg & Zijm (1999) menar att materialhantering är en utmanande aktivitet för den snabba
utvecklingen vilket påverkar lagerfunktioner eftersom produktlivscykler blir allt kortare
och medför ekonomisk påverkan för företag med stora lager. Enligt Storhagen (2011) så
kan ineffektiv materialhantering kan reduceras genom att det finns tydliga rutiner och
instruktioner beträffande emballering, plockning, inlagring och materialplacering för inoch utplock.
Eftersom materialhantering ger inverkan på såväl kostnader och leveransservice, kan
ineffektiv materialhantering vid plock av material medföra längre ledtider som sedan
påverkar leveranspålitligheten och ger inverkan på hela leveransservicen. Ineffektiv
materialhantering innebär felplock och returer som leder till ökade kostnader, detta kan
undvikas genom rutiner för kostnadsreducering gällande inlagring, plockning och
emballering genom materialplacering i lager och tydliga principer för in- och utplock
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2003; Storhagen, 2011).

2.2.2 Tid som konkurrensmedel
Tid är en betydande faktor som relateras starkt till lönsamhet i företag och kan med fördel
användas som hjälpmedel där utgångspunkten är att identifiera exempelvis kostnader och
slöseri i organisationer. Med tid i fokus medförs en naturlig insynsvinkel på väntetider
som inte tillför värde i företag och samtidigt ses som en kostnad. Vid minskning av
ledtider och genomloppstider krävs det en aktsam stegvis process, detta på grund av att
ledtid och genomloppstid i ett företag är påverkande faktorer inom hela organisationen.
Reducering av tid resulterar till vinst i form av minskad kapitalbindning, snabbare respons
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av kundorder samt mindre behov av lokalytor och för att uppnå detta krävs större
förändringar och förkortade ledtider (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2003).
Tiden kan även ses som ett konkurrensmedel för att åstadkomma kundens behov och en
optimal leveransservice. Hög takt av kundanpassning och flexibilitet utifrån kundens
önskemål resulterar i att lager snarare ses som en belastning än en tillgång. Med allt för
korta produktlivscykler, det vill säga nya varianter som ersätter varandra, riskerar
inkuranta produkter öka lagernivån (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2003).
Tidsaspekten är av hög prioritet och kan anses som ett mål där strävan är att uppnå
maximal tidseffektivitet. Reducering av tid kan leda till förbättringar genom att slarv
minimeras och rätt saker måste göras från början. Med detta kan kostnader minskas för
korrigeringar av felaktigt utfört arbete som därefter ökar effektiviteten av utleveranser
enligt kundönskemål. Tiden är ett lätt mätbart verktyg som ökar förståelse i hela
organisationen gällande tidsuppskattning och förändring. Somliga organisationer
använder mätning av kostnader som ett verktyg vilket är ofördelaktigt eftersom det inte
kan uppfattas på ett lika naturligt sätt i jämförelse med tid (Oskarsson, Aronsson &
Ekdahl, 2003).
Att enbart fokusera på tid är ingen garanti på framgång och därav måste bedömningar och
beslut övervägas av hur totalkostnader och leveransservice påverkas av tidsreduktioner.
Tidsfokusering kan även leda till ökade kostnader och sämre leveransservice om det
utförs på ett felaktigt sätt (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2003). Enligt Persson & Enghe
(1992) utgår företag som har bättre tid i jämförelse med sina konkurrenter från:
• Företag levererar produkter och tjänster med leveranstid eller ordertid som
utgångspunkt. Detta kan även beskrivas genom termen TTC (Time To Customer).
• Företag som utvecklar och lanserar produkter har strategisk ledtid som
utgångspunkt. Termen kan även beskrivas som TTM (Time To Market).
• Företag förkortar den egna genomloppstiden i verksamheten.

2.2.3 Kommunikationsflöde
Enligt Sörqvist (2004), Falkheimer & Heiden (2007) och Poolen (1998) är
kommunikation en viktig grund och innebär en utmaning för stora organisationer gällande
att korrekt information når rätt person. Inom Lean liknas kommunikation som ett flöde
med en utformning som ska minimera risken för feltolkningar av information (Petersson
et al., 2009). Vidare hävdar Petersson et al. (2009) att det krävs snabb och kontinuerlig
uppdatering av den tilldelade informationen för att undvika att upptäcka ändringar allt för
sent vilket kan leda till störningar i hela processen som slutligen upptäcks av kunden.
Sörqvist (2004) menar att kontroll och uppföljning av att korrekt information har
mottagits av rätt person är betydelsefullt. Vidare menar Sörqvist (2004) att
kommunikation är ett sätt att sträva efter ständiga förbättringar vilket även formar en
kultur mellan företag och medarbetare.
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För att utnyttja den kompetens som medarbetare besitter krävs att ett större
ansvarsområde delegeras för att det sedan kan leda till effektivare kommunikationsflöde
(Petersson et al., 2009). Vidare hävdar Petersson et al. (2009) att en medarbetare ska ha
en fast position på en station för att öka arbetsdjupet då kompetensen blir djupare och
därmed stimuleras strävan för ständiga förbättringar, istället för att ha delkunskaper från
olika stationer. Det är viktigt för alla medarbetare att känna sig delaktiga och involverade
i de förbättringar som sker vilket medför motivation till eftersträvan för ständiga
förbättringar som leder till god kvalitet på arbetet (Sörqvist, 2004). På grund av
delaktighet och ständiga förbättringar av medarbetare kommer de mest gynnsamma
förbättringsförslagen (Liker & Meier, 2006).
Ofrivilliga fel
Sörqvist (2004) hävdar att ofrivilliga fel innebär att trots att individen anstränger sig till
ett bra resultat kan fel och brister ändå uppstå. Detta innebär att individer är omedvetna
om dessa fel tills att brister leder till synliga konsekvenser som har effekt på hela
processen. Vidare menar Sörqvist (2004) att ofrivilliga fel oftast handlar om
slumpmässiga fel som kopplas till det som benämns den mänskliga faktorn.
Slumpmässiga fel är svåra att göra en systematisk orsaksanalys på eftersom det handlar
om ett problem i en situation som inte är lika relevant i en annan liknande situation. En
systematisk orsaksanalys kan även ge en negativ effekt i form av förvirring och förvärring
av en situation där man söker samband och förklaring till något som inte existerar.
Lösningssättet till ofrivilliga fel ska arbetas på ett förebyggande sätt för att minimera att
möjligheten för fel existerar. Det innebär att en förändring av process eller arbetssätt kan
förekomma för att underlätta eller minska konsekvenser av fel som kan uppstå (Sörqvist,
2004).
Medvetna fel
Medvetna fel innebär enligt Sörqvist (2004) att medarbetare är medvetna om att de beslut
som tas leder till felaktighet och brister i processen. Det är svårt att identifiera orsaken till
varför medarbetarna beslutar att ta medvetna fel. Många anledningar är relaterade till att
personer vantrivs eller inte mår bra på sin nuvarande arbetsplats. Ytterligare anledningar
till medvetna fel är huvudsakligen slarv och brist på motivation. Ledningen kan även vara
en påverkande faktor på att medvetna fel uppstår genom att konkurrerande krav ställs i
följd av att uppnå en hög kvalitet samtidigt som det ska vara tidsbesparande (Sörqvist,
2004). Enligt Sörqvist (2004) kan detta motverkas genom att:
• Spåra medvetna felen
• Felsäkring minimeras möjligheten till fel
• Revisioner och granskningar görs regelbundet
• Kommunikation förbättras
• Det finns en ömsesidig balans mellan ledningskrav och medarbetare
• Eftersträva motivation, stöd och stimulering till medarbetarnas arbete
• Individanpassa omfördelningen av arbetsuppgifter för medarbetare
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2.3 Mänskliga effektiviseringsfaktorer
Lean
Lean är ett välkänt begrepp som har vuxit fram i Sverige de senaste 15 åren. Definitionen
av begreppet ligger till grund för Toyota Production System från Japansk bilindustri,
organisationen jobbar med ständiga förbättringar samt att sätta människan i fokus. En
exakt definition av Lean är utmanande eftersom det har växt fram olika förklaringar och
definitioner. Idag används Lean i praktiken på ett varierande sätt, där verktyg används
eller modeller väljs utifrån företagets behov (Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt Liker &
Morgan (2006) är Toyota Production System det mest representativa systemet för Lean.
Enligt Liker (2004) har Lean utvecklats från Toyotas kultur och innebär resurssnål
produktion. I Toyota används ett antal verktyg för att uppnå ett högkvalitativt arbetssätt,
exempel på dessa är:
• Just-in-time: att leverera rätt mängd vid rätt tillfälle.
• Jidoka: identifiera problem i företaget och ständigt hitta förbättringar.
• Heijunka: hålla ett jämnt produktionsflöde.
• Enstycksflöde: en artikel flyttas från ett arbetsmoment till näst arbetsmoment.
• Kaizen: ständiga förbättringar.
Liker (2004) hävdar att enbart använda sig utav Lean verktyg för effektivisering i
företaget kommer leda till motsatt effekt. Det räcker inte att enbart använda sig utav
verktyg, det måste även finnas ett fokus på människan.

2.3.1 Hälsofrämjande
Det finns en sammankoppling mellan människa och miljö som associeras med hälsa,
vilket är en viktig aspekt i människans livssituation (Menckel & Österblom, 2000). En
hälsofrämjande arbetsplats är viktigt för medarbetarnas välbefinnande, en svensk
definition av hälsofrämjande på arbetsplatser är:
• “Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i
alla sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnandet
och hälsa.
• Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa, men
fokuserar på möjligheter till god hälsa.
• Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande
människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. “
(Menckel & Österblom 2000, s. 26)
En viktig aspekt inom Lean är synvinkeln på människan och motivationsnivån på
arbetsplatsen (Liker & Morgan, 2006). Ökning av motivation hos människor görs genom
att respekt och förtroende visas, vilket ger en positiv upplevelse på arbetsplatsen. För att
en verksamhet ska kunna förbättras måste medarbetare vara villig till förändringar och att
ha möjligheten att kunna förbättra verksamheten vilket är önskvärt (Sörqvist, 2004).
Människan har en viktig roll i verksamheter för att all teknik gällande datorer, avancerad
utrustning samt modeller ska fungera. Därför bör medarbetare erhålla arbetskapacitet och
hög grad av motivation för att följa med i den tekniska utvecklingen. Genom att placera
11

rätt personer på rätt nyckelposition kan prestationen på verksamheten förbättras.
Dessutom medför ständig träning och utbildning inför nytänkande och förbättring inom
service logistik i jämförelse med teknisk utveckling vilket kan innebära att en förbättrad
servicehantering kan ge en positiv påverkan på företagets vinster (de Souza, et al., 2011).
Enligt Neumann & Dul (2010) är de mänskliga faktorerna fysiska, psykiska samt mentala.
Vid samverkan mellan system och människa måste de mänskliga faktorerna tas i
beaktande. Det är därmed betydande att fokus på de mänskliga faktorerna stärks för att
människans välbefinnande förbättras avseenden psykologiska, medicinska, och
ergonomiska aspekter. Vid utformning av verksamheten med fokus på att de mänskliga
faktorerna stärks kan det medför positiva effekter både för människa och verksamhet
(Neumann & Dul, 2010).

2.3.2 Hälsofrämjande arbetssätt
I arbetslivet är det viktigt att ha god hälsa och trivsel på sin arbetsplats. Enligt Menckel
och Österblom (2000) finns det antal faktorer som förutsätter god hälsa på arbetsplatsen
och dessa är:
• Att den fysisk miljö beaktas till medarbetarnas fördel
• Att ergonomiska förhållanden beaktas
• Att det finns en god balans av arbetsbelastning för medarbetare
• Att det finns en god arbetsgemenskap mellan medarbetare
• Att arbetet är stimulerande
• Att det upplevs egen kontroll av medarbetare
• Att det finns möjlighet till kompetensutveckling
• Att medarbetare känner arbetsglädje
• Att arbetsledning är uppmuntrande
• Att medarbetare får en rimlig lön i förhållande till det utförda arbetet
Hälsofrämjande arbetsplats är ett framväxande område som i större utsträckning
centraliseras för nödvändig tillväxt, goda arbetsvillkor, fungerande arbetsmarknad samt
att god hälsa eftersträvas. Det finns en nödvändighet gällande människors förutsättningar
eller mål att uppfylla sitt arbete utöver lagstiftningar och avtal. Menckel & Österblom
(2000)
redogör
för
sex
generella
behov
som
beskrivs
nedan:
•
•
•
•
•

Behovet av ett innehåll i arbetet som kräver något utöver ren uthållighet och som
innebär ett visst mått av variation.
Behovet av att kunna lära något i arbetet och av att kunna fortsätta lära efter
hand.
Behovet av anseende åtminstone i form av visst mellanmänskligt stöd och respekt
på arbetsplatsen.
Behovet av att kunna fatta beslut åtminstone inom ens egna arbetsområde.
Behovet av att se sammanhang mellan arbetet och omvärlden åtminstone så att
man kan se ett samband mellan det man gör i arbetet och det som betraktas som
nyttigt eller värdefullt i samhället.
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•

Behovet av att se hur arbetet går att förena med en önskvärd framtid utan att detta
måste innebära karriär (Menckel & Österblom 2000, s.22).

Hälsofrämjande kan således förklaras som en grundläggande faktor som är bidrar till att
stödja människor att må bra både på och utanför arbetsplatsen. Människor ska känna
delaktighet på arbetsplatsen och kunna utvecklas, därför bör orsaker identifieras och
potential till god hälsa eftersträvas (Menckel & Österblom, 2000). Torp, Eklund &
Thorpenberg (2011) anser att medarbetare på sin arbetsplats ska känna att det finns en
balans med de arbetskrav och hälsofrämjande arbetssätt som finns i företaget. Att
medarbetare har kontroll över sin arbetssituation samt får stöd för att uppnå
hälsofrämjande på arbetsplatsen ökar deras motivationen.
Enligt Halling (2013) bör mänskliga faktorer och ergonomi ha en väsentlig effekt i
organisationens utformning, genom att utforma arbetsvillkoren efter den mänskliga
kapaciteten och strävan till enskilt uppsatta mål. I organisationen bör mänskliga faktorer
och ergonomi beaktas för att uppnå välmående för att effektivitet, kvalitet och innovation
kan åstadkommas. Enligt Dr Brundtland (2005) ökar ekonomisk tillväxt och utveckling
om det gör investeringar i medarbetares hälsa. I många sammanhang handlar
effektivisering om att eliminera slöserier vilket i sin tur innebär att arbetskraftskostnader
minskar genom nedskärningar dock vid felaktig nedskärning kan med för negativ
påverkan på hälsa och det psykiska välmående på medarbetare (Arce, 2017).

2.3.3 KASAM
En hälsofrämjande process gör det möjligt för individer och samhälle att öka kontrollen
av hälsofaktorer och vidare kunna förbättra hälsan (Dr. Brundtland., 2005). Ett begrepp
som har formulerats för att bearbeta god hälsa är KASAM (Känsla Av SAMmanhang)
vilket är ett globalt beteende, och kan sammanfattas i tre centrala komponenter:
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Med begriplighet
menar Antonovsky (1991) upplevelsen av inre och yttre uppmuntran, detta kan vara
ordnad information som är sammanhängande, strukturerad och tydlig. Hanterbarhet
ämnar till att resurser finns tillgängliga i den grad att det ska kunna möta krav som ställs.
Det sista begreppet meningsfullhet, karaktäriseras av att medarbetaren ska känna sig
motiverad, kompetent och delaktig på arbetsplatsen (Antonovsky, 1991). Enligt Hanson
(2004) och Antonovsky (1991) är det viktigt att sätta människan i fokus och se till att de
mår bra, har kunskap, förmåga och möjligheter inom verksamheten.

2.3.4 Human Lean
Human Lean är en filosofi som betyder att människor mår bra och har kunskap,
kompetens samt möjligheter i sina arbetsuppgifter. När människan har dessa
förutsättningar har de förmågan att vara mer innovativa, produktiva och dessutom skapa
god kvalitet. Därför anser Halling (2013) att utvecklingen av teknik i företag ska göras i
förbindelse med människan för att säkerställa respekt för människan och ständiga
förbättringar. Med ett sådant fokus på människan kan utveckling, driv och skapandet
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förbättra verksamheten (Halling, 2013). Rothstein (2015) menar att arbeta med ständiga
förbättringar kan verksamheten utvecklas i den riktning som krävs för att uppnå sina mål.
Inom Human Lean är en viktig aspekt teamwork för att organisera arbete, resurser och
ansvarsområde som drivs av en ledare som även ska uppmuntra och upprätthålla
kommunikationen mellan team och ledning (Rothstein, 2015). För att arbetet ska utföras
på ett effektivt sätt anser Wangwacharakul et al. (2014) att det ska finnas en horisontell
kommunikation mellan avdelningar och medlemmar i teamet för att utbyta kunskap och
erfarenheter. När det finns en koppling mellan människan och vid införandet av Lean
ökar framgångarna för företaget eller kan till och med vara essentiellt för att kunna lyckas
(Garcia & Bonavia, 2015). Enligt Halling (2013) så fungerar inte ständiga förbättringar
utan att ha respekt för människan, vilket är något som är vanligt att den aspekten faller
bort när företag arbetar med Lean.
I Toyota är det människan som är källan till produktionsutveckling där utveckling av
människan ses som ett nyckeltal hos ledare i företaget. Deras system har delats in i
produkt värde som baseras på Total Production System och människa värde genom
Toyota Human System (THS). THS innebär att utveckla människan som vill och kan för
att förebygga problem som uppstår från Total Production System (Halling, 2013). Detta
kan även beskrivas som den hårda sidan av Lean och den mjuka sidan av Lean, där den
mjuka sidan handlar om respekt för människan (Halling, 2013).
Teamwork
Enligt Baker et al. (2006) består ett team av två eller fler medlemmar, varje person har en
specifik roll som är anpassad utifrån kompetens med individuella arbetsuppgifter som
utförs i enlighet med det gemensamma målet. För att kunna arbeta effektivt tillsammans
måste medarbetarna ta del av gemensam kunskap, kompetens och synsätt (Baker et al.,
2006). Tesluk (2012) anser dessutom att medarbetare som arbetar enhetligt kan
genomföra sina arbetsuppgifter mer effektivt. Med effektiv teamwork kan anställda
utbyta information och resurser med andra teammedlemmar (Tesluk, 2012).
Stress
Stress är en inre fysisk reaktion som resulterar i uppvarvning när en person ställs inför
krav, utmaningar, förväntningar eller hot. I många sammanhang kan stress ses som
positivt för att klara av viktiga uppgifter dock är det bara fördelaktigt i korta perioder. Det
är vanligt att stress upplevs under längre period vilket ger negativ effekt på människan
(Jakobsson, 2017). Jakobsson (2017) nämner faktorer som orsakar till stress på
arbetsplatsen:
• Arbetsbelastning
• Handlingsutrymme
• Stöd
• Ledarskap
• Kunskap
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Enligt Jakobsson (2017) är ett förebyggande arbete mot stress ett sätt att främjat till god
hälsa på arbetsplats. Detta anses vara arbetsgivarens uppgift att systematiskt arbeta med
arbetsmiljö för den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Det innebär att arbetsgivare bör
känna till belastningsnivån för medarbetare och vidta åtgärder vid belastning som skapar
ohälsa. Genom att ha personalmöte, skicka ut enkäter eller medarbetarsamtal kan
arbetsgivaren få insyn på hur intensiv arbetsbelastningen är (Jakobsson, 2017).

2.3.5 Standardiserade arbetssätt
I Nationalencyklopedin (2019) identifieras standardisering till att skapa en enklare
kommunikation på arbetsplatsen med exempelvis gemensamma begrepp, fastlägga mått,
fastställa funktioner. Enligt Liker (2004) sätts standarder för att organisationer ska kunna
förebygga upprepade problem, felaktigt arbetssätt och olyckor vid dagliga
arbetsuppgifter. Dessutom anser Rother (2013) att en standard är utformad för hur
processer bör fungera. I Toyota är detta en viktig del i företaget där processen jämförs
med standarden för att avgöra vad som kan förbättras och anser därför att de inte har ett
standardiserat arbetssätt om inte processen stämmer med standarden (Rother, 2013).
Maclnnes (2002) hävdar att standardiserade arbetssätt är när alla gör samma
arbetsmoment på ett och samma sätt. Vidare menar Maclnnes (2002) att standardiserade
arbetssätt underlättar för medarbetare och på ett enkelt sätt göra rätt genom att följa
standarder.
Avvikelser
Enligt Pettersen (2009) är avvikelser framgångsfaktorer för organisationer och att
upptäcka åtgärda uppkomsten av avvikelser fungerar som drivmedel vilket kan leder
organisationer till framgång. Förbättringsarbete leder till effektiva förändringar inom
organisationer som även resulterar till minimering av onödig slöseri av resurser.
Organisationer som arbetar flitigt med Lean är medvetna om att avvikelser är en viktig
kärna i verksamheter. Vidare menar Pettersen (2009) att standardiserat arbetssätt används
som grund för att identifiera avvikelser och en effektiv referenspunkt för att utveckla och
förbättra verksamheten. Standardiserade arbetssätt innebär att utförandet av ett arbete
följer en standardiserad metod som utförs på samma sätt vid varje repetering av
arbetsuppgiften. Ett standardiserat arbetssätt kräver stabila processer där arbetsuppgifter
utförs på ett repeterbart sätt med pålitlig utrustning samt att flöden är uppbyggda på ett
optimalt sätt där driftstopp och kvalitetsproblem är ovanliga avvikelser (Liker & Meier,
2006).
Pettersen (2009) hävdar att avvikelser kommer alltid att finnas i organisationer och det är
omöjligt att driva ut all slöseri från en verksamhet. Vidare menar Petterson et al. (2009)
att en tydlig och detaljerad standard innebär mindre upptäckt av avvikelser vilket
resulterar i att organisationer arbetar med de större avvikelserna eftersom de ger märkbar
påverkan på resultat. Detta menar Petterson et al. (2009) är på grund av att organisationer
sorterar avvikelser i paretoordning som inledningsvis följs av avvikelser som är
förekommande eller medfört stora konsekvenser. Arbetet med stora avvikelser resulterar
till att förbättringsarbetet avstannar på grund av att organisationer investerar mycket tid
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och resurser på en stor avvikelse. Därav menar Pettersen (2009) att förbättringsarbetet
ska vara en blandning av stora och små avvikelser för att undvika att förbättringsarbetet
avstannar och att medarbetare känner att de bidrar till en förbättring i verksamheten.
Jonsson & Mattsson (2011) är eniga med Pettersen (2009) och hävdar att organisationer
väljer att åtgärda stora avvikelser eftersom de har störst påverkan på kostnader.
Förekommande avvikelser leder till kostnader och är enligt Jonsson & Mattsson (2011)
det som berör administrativa arbetet som orderhantering, transportplanering och
lagerbehandling. Exempelvis kan avvikelser gällande leveranser innebära omedelbara
åtgärder i följd av andra alternativa distributionslösningar som måste hanteras vilket
oftast medför extra kostnader (Jonsson & Mattsson, 2011).

2.5 Verktyg
Förbättringsarbete
Förbättringsarbete är en central faktor inom konceptet Lean och är en viktig aspekt för
alla organisationer. Organisationers ständiga strävan mot perfektion med kortare ledtid
och lägre kostnad resulterar till att företag ständigt måste ifrågasätta och identifiera
potentiella förbättringsmöjligheter i verksamheten. Womack & Jones (1996) bekräftar
strävan mot perfektion och hävdar att mindre slöseri påverkar alla processer i en
organisation.
Enligt konceptet Lean ska förbättringsarbete genomföras i små och kontrollerade steg för
att eliminera slöseri, öka värdeskapande aktiviteter och kontinuerligt arbeta i rätt riktning
(Petersson et al., 2015). Chen, Li & Shady (2010) beskriver kontinuerlig förbättring med
japanska begreppet Kaizen och är eniga om att verksamheter som arbetar med
identifiering och reducering av slöseri uppnår effektivisering av processer och ökning av
värdeskapande aktiviteter. Ett effektivt förbättringsarbete innebär att medarbetare är
delaktiga och identifierar slöseri i verksamheten. Liker & Meier (2006) är eniga och anser
även att förbättringsarbete är effektivast när medarbetare uppfattar problem som en
möjlighet till förbättring.
Petersson et al. (2015) hävdar att identifiering av slöseri är en utmaning och kräver
träning. Detta är en mentalitet som måste förändras hos alla medarbetare och kräver en
inställning på att sluta nöja sig med ’’lite’’ mindre (Coleman 2008; Ballé 2005). Trots att
verksamheter aktivt letar efter slöseri är det svårt för medarbetare att urskilja mellan
förädling och slöseri och extra svårt för medarbetare som arbetat under längre tid och
kanske blivit hemmablinda (Petersson et al., 2015).

2.5.1 Orsakssamband – orsak/verkan-diagram
En enkel metod som används för att identifiera orsakssamband till problem presenteras
av Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) som hävdar att vid kartläggning av flöde och
lämpliga nyckeltal får man en tydlig bild av var problemet finns. Ibland är det enstaka
aspekter som orsakar problemen men oftast handlar det om en kombination av orsaker
som besvärar (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). När en utredning för
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orsakssamband utförs enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) är det av stor vikt att
intervjua flera aktuella personer för att få en tydlig helhetsbild samt olika infallsvinklar
på processerna. Liker & Meier (2006) hävdar även att det är av stor vikt att få en
övergripande bild genom att beakta problem i större kontext för att analysera den totala
effekten av att lösa ett problem. En inledande analys av problem säkerställer även
maximalt resultat med minimal ansträngning, där verkliga problemet åtgärdas och en
sökning med förutsättningslösa orsaker genomförs. Även Bergman & Klefsjö (2001)
hävdar att ett optimalt sätt att identifiera problem i företag är genom en systematisk analys
som identifierar orsaken till problemet.
Inom Lean är det av stor vikt att gå direkt till källan för att lösa ett problem och enligt
Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) är det dessutom vanligt att problem åtgärdas
temporärt vid akuta situationer men att det endast leder till lindring av symptomen. Enligt
Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) är orsak/verkan-diagram behjälplig för att
illustrera problem övergripligt, se figur nedan.

Figur 2: orsak/verkan-diagram (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl., 2013)

2.5.2 Rotorsaksanalys – 5 varför
En effektiv metod för att identifiera rotorsak och som även är ett förekommande begrepp
inom Lean är 5 varför. Metoden är användbar för att eliminera återkommande avvikelser
genom att identifiera rotorsaken till uppkomsten av problem (Pettersen, 2009). Ohno
(1988) hävdar att ett problem oftast inte elimineras genom att endast ställa frågan varför
en gång. Detta medför att problem endast identifieras och resulterar till en lösning på en
ytlig nivå. Genom att istället ifrågasätta problemet med 5 varför identifieras problemet på
en djupare nivå och kan elimineras för att undvika uppkomsten igen. Liker & Meier
(2006) och Petterson et al. (2009) är eniga om att rotorsak till problem kan identifieras
genom 5 varför för att nå en djupare nivå på avvikelser. Vid identifiering av rotorsak för
avvikelser kan ibland många icke relaterade orsaker förekomma och ett effektivt sätt att
undvika detta är genom direkt ställda frågor som underlättar för identifiering av de
huvudsakliga orsakerna till problemet (Liker & Meier, 2006). Metoden är lyckad när
problemet som identifierats inte uppstår igen (Pettersson et al., 2009).
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Exempel:
1. Varför är det oljeläckage i en maskin?
- Oljefiltret behöver bytas
2. Varför behöver oljefiltret bytas?
- Oljefiltret är dåligt
3. Varför är oljefiltret dåligt?
… (Pettersson et al., 2009)
Detta problem kan försvinna genom att endast ställa frågan varför en gång där avvikelsen
identifieras och elimineras genom att byta oljefiltret. Men problemet kan finnas på en
djupare nivå och sluta med att orsaken till problemet är att oljefiltret har dålig kvalitet
som leder till byte av leverantör. Ohno (1988) hävdar att detta är en effektiv metod för att
identifiera problem på en djupare nivå som kan förebygga och eliminera uppkomsten av
samma problem igen.
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3. Metoder
3.1 Vetenskaplig forskningsmetod
Inom forskningsmetod finns två förekommande kategorier, kvantitativ och kvalitativ
metod. Enligt Biggam (2015) och Backman (2008) kan de två kategorierna kombineras
där kvalitativ forskningsmetod identifierar problem och kvantitativ metod betonar vikten
av identifierade problem.

3.1.1 Kvalitativ
Enligt Höst, Regnell & Runeson (2006) innebär kvalitativ studie att vid datainsamling
utförs en djupare studie. Datainsamlingen sker enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) och
Creswell (2014) genom en fysisk plats med direkt information som är analyserbart.
Forskarna Justesen & Mik-Meyer (2011), Creswell (2014) samt Bryman (1997) är eniga
om att forskningsmetoden utförs i form av intervjuer, observationer, fokusgrupper och
studier av dokument. Höst, Regnell & Runeson (2006) menar att ett kvalitativt metodval
är lämplig för forskning som ska mynna till identifiering av orsakssamband. Vidare
hävdar Yin (2013) att metoden är optimal för fall som kräver förståelse för verkligheten,
sammanhang och olika infallsvinklar. Yin (2013) menar att en kvalitativ metod ger en
bredare och djupare infallsvinkel av ämnesvalet samt påpekar att andra metoder tenderar
att ge en begränsning av forskningen och ämnet.
Tillförlitlighet och trovärdighet är två viktiga krav inom forskning och för att en studie
ska uppfylla dessa faktorer krävs transparens vilket enligt Yin (2013) innebär tydlig
beskrivning, offentlig tillgänglighet samt en genomförbar studie som resulterar i liknande
slutsats som tidigare nämns. Enligt Höst, Regnell & Runeson (2006) genererar en
kvalitativ metodval till mycket information vilket vid felaktigt genomförande av
datainsamlingen kan delar av information vara oanvändbar eller irrelevant för studiens
frågeställning. Fördelarna med att ha ett kvalitativt metodval, menar Sohlberg & Sohlberg
(2013) är att resultaten bidrar till en flerdimensionell beskrivning av forskningsområdet.

3.1.2 Kvantitativ
Forskningsmetoden innebär att datainsamlingen består av mätningar i form av siffror och
tal som sedan mäts och kvantifieras med matematiska och statistiska former (Höst,
Regnell & Runeson, 2006). Inom forskning är genomförbarhet en betydande faktor vilket
innebär att en kvantitativ forskningsmetod kräver säkerställning av det subjektiva inslaget
samt deduktiv relation mellan teori och forskning (Olsson & Sörensen, 2011; Bryman &
Bell, 2013).
Val av metod
Författarna har utfört en kvalitativ forskningsmetod där intervjuer och observationer har
genomförts för att eftersträva en djup och detaljrik datainsamling till studien vilket Höst,
Regnell & Runeson (2006) beskriver. Ytterligare motiv för val av forskningsmetod var
att studien baserades på ett fallföretag vilket krävde olika infallsvinklar, sammanhang och
förståelse av verkligheten som syftade till det givna uppdraget (Yin, 2013). Dessutom har
författarna eftersträvat att sammanställa de belysta faktorerna från intervjuer med de
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faktorer som tagits upp i den teoretiska referensramen för jämförelse och bredare
perspektiv. Detta metodval har även valts för att ha chans till att gå djupare om
tveksamheter uppstår kring faktorer samt om tidigare forskning har missat att belysa
väsentliga faktorer gällande ineffektivitet i inleveransprocessen relaterat till Human Lean.
Författarna valde att studien skulle innefatta ett fokus på den mänskliga faktorn och
mjukdata därav exkluderades den kvantitativa forskningsmetoden eftersom ingen
statistisk data bearbetades.

3.2 Forskningsstrategi
En vetenskaplig studie kan utföras genom teoribildning, hypotesprövning eller fallstudie.
Valet av forskningsstrategi beskriver hur studien och/eller forskningen har genomförts
(Ejvegård, 2009). Enligt Voss, Tsikriktsis, & Frohlich (2002) är en fallstudie en analys
av forskning, där det är möjligt att använda sig utav olika fall i samma företag för att
studera problem eller att undersöka samma problem i varierande sammanhang. Att
använda fallforskning som metod innebär att fallstudie används som grund till
forskningen. Vid genomförande av fallstudie görs en noggrann analys av företaget som
är en empirisk undersökning (Lindvall, 2007).
Val av forskningsstrategi
En fallstudie valdes för att kunna jämföra teori med praktik. Studien har använt en
fallstudie som tillvägagångssätt vilket enligt Voss, Tsikriktsis, & Frohlich (2002)
användas som grund. En sammanställning av den insamlade teorin har ämnat till
identifiering av orsak till ineffektivitet samt effektiviseringsfaktorer i fallföretagets
inleveransprocess. Det fallföretag som valdes var Volkswagen Parts logistics där
undersökningen genomfördes.

3.3 Vetenskapligt synsätt
Enligt Yin (2012) finns tre begrepp inom det vetenskapliga synsättet för fallstudie,
nämligen deskriptivt, explorativt och förklarande. Valet av synsätt baseras på
förhållningssätt samt undersökningsområdet där uppfattning kring termer som vetenskap,
människa och verklighet är varierande där bedömning av korrekt kunskap anses vara
svårtolkad (Rosenqvist & Andrén, 2006).

3.3.1 Deskriptiv
Yin (2012) hävdar att den mest förekommande formen av fallstudie är deskriptiv och
innebär en beskrivning av verkligt fall. Den formen av vetenskapligt synsätt innebär
mindre analys vilket ger en fördel för forskare med mindre specialistkunskap (Yin, 2012).
Enligt Bryman & Bell (2015) innebär ett sådant vetenskapligt synsätt att forskare har en
viss närhet till forskningsområdet som sedan ges i form av skriftlig återgivning av
situationen.

3.3.2 Explorativ
Ett explorativt synsätt är enligt Yin (2012) att en fallstudie baseras på en förstudie i form
av datainsamling som sker innan utformning av frågeställning och metodik. Motivet till
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detta synsätt kan baseras på observation av ett befintligt fenomen som sedan styrks med
teori (Saunders, Lewis & Thornhill 2009; Yin, 2012).

3.3.3 Förklarande
Det förklarande synsättet är enligt Yin (2012) en analytiskt metod vilket innebär att
faktorer av orsak och verkan analyseras för att sedan besvara hur och varför de olika
fenomenen uppstår. Vidare förklarar Yin (2012) att det finns beroende och oberoende
sambanden i ett förklarande synsätt. Yin (2012) konstaterar vikten av att ett oberoende
synsätt ska vara en förklarande faktor för det studerade forskningsområdet.
Huvudpunkten inom den förklarande design hävdar Saunders, Lewis & Thornhill (2009)
är att observera en situation för att sedan förklara samband respektive likheter.
Val av synsätt
Studien baseras på att identifiera samband mellan orsak och verkan kring
forskningsområdet varför förklarande design var den mest lämpliga vetenskapliga
modellen för studiens utförande, som Yin (2012) beskriver. Författarna avsåg att förklara
orsaken till ineffektivitet i inleveransprocessen med Human Lean aspekt. Ett deskriptivt
synsätt har exkluderats på grund av att författarna har valt att inte återge information för
att undvika personliga tolkningar (Yin, 2012). Eftersom författarna formade en
frågeställning samt metodik innan datainsamlingen på grund av direktiv från
uppdragsgivare exkluderades även det explorativa synsättet.

3.4 Vetenskaplig forskningsansats
Utförande av en forskningsstudie kan göras med olika angreppssätt. Angreppssätten är
förklaringsmodeller som är utformade för att studera omvärlden och detta kan göras med
deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats (Patel & Davidson, 2011).

3.4.3 Abduktiv
En vetenskaplig forskning kan genomföras med både deduktiv och induktiv ansats vilket
kallas abduktiv ansats. Ansatsen avser forskning som går mellan teori och empiri för att
behålla en fullständig kännedom om området (Patel & Davidson, 2011).
Val av forskningsansats
Fallstudiens problem formulerades och identifierades av uppdragsgivaren. Vid
granskning av uppdraget har insamling av teori gjorts vilket har utmynnat till utformning
av hypoteser kring forskningsområdet. Därefter har en sammanställning av nuläget gjorts,
detta har legat till grund för intervjuer och observationer vilket kan förklaras som en
deduktiv ansats där teori samlas in och sammanställs innan intervjuer och observationer
genomförs (Bryman & Bell, 2013). Intervjuer och observationer har sedan kompletterat
den teoretiska referensramen vilket kan förklaras som induktiv ansats och motsatsen till
deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). När ansatsen avser forskning som går mellan
teori och empiri för att behålla en fullständig kännedom om området kallas det för
abduktiv ansats (Patel & Davidson, 2011). Val av forskningsansats har rörts sig mellan
både induktiv och deduktiv ansats, därav valet abduktiv ansats.
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3.5 Datainsamling
I följande avsnitt redogörs ett flertal metoder kring genomförandet av studien för att
erhålla information. Vidare har den valda metoden utmynnat till detaljrik och relevant
data för studien.

3.5.1 Intervjuer
Intervjuer ger fördelar i form av möjligheter för djup och detaljrik förståelse för det
ämnesområde som författarna innehar samt följdfrågor som kan ställas för att exkludera
de oklarheter som uppstår vid respondenternas svar. Intervjuer ger även en möjlighet till
att kunna studera och tolka respondentens kroppsspråk samt röst (Björklund & Paulsson,
2003). Olsson och Sörensen (2011) menar även att det ska tas hänsyn till tre viktiga
aspekter vid utförande av intervjuer: (1) samarbetsvilligt klimat (2) exkludera alla
påverkande faktorer (3) giltighet skapas genom att respondent svarar på frågor.
Val av intervjumetod
Studien har utgått från semi-strukturerade intervjuer som är en blandning av
ostrukturerade och strukturerade intervjumetoder. Det innebär att författarna utgick från
ett specifikt frågeschema kring ämnet vilket anses vara strukturerad intervju och samtidigt
hade möjlighet att frångå och ställa uppföljningsfrågor vid oklarhet och tveksamhet kring
svaren vilket anses vara ostrukturerad intervju (Bryman, 1997). Nedan beskriver en tabell
antal respondenter, befattningar, fokusområdet samt lärdom vid de utförda semistrukturerade intervjuerna.

Tabell 1: utförda semi-strukturerade intervjuer.
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3.6 Observationer
Enligt Björklund & Paulsson (2003) är observationer en metod som anses tidskrävande.
Vidare menar Patel & Davidson (2011) att metoden bör användas om den utmynnar till
förtydligande av information som tidigare samlats in från andra metoder. Patel &
Davidson (2011) hävdar att observationer kan medföra ytterligare objektiv information
och är en metod som utförs utöver intervjuer för att skapa förståelse och förtydligande
kring exempelvis komplicerade processer som förenklas genom visualisering. Bryman &
Bell (2013) hävdar att välja observationer som metodval är utmärkt för att iaktta hur
processer fungerar samt för studiens aktuella område.
Val av observationsmetod
Bryman & Bell (2013) menar att en observationsmetod är ostrukturerade när den inte
utgår ifrån ett observationsschema vilket studien har gjort för att få rikligt med
information som underlag, det innebär att beteenden inte noteras på ett strukturerat sätt
och en noteringar av undersökningspersonerna sker. Det har även genomförts ickedeltagande observationer där endast iakttagelser av aktuella processer har skett, enligt
Bryman & Bell (2013) innebär icke-deltagande observationer att observatören inte deltar
i aktiviteterna som sker under observationstiden och endast iakttar det aktuella området.
Observationerna ägde rum i reservdelslagret under den tid som aktiviteterna utfördes i de
aktuella processerna för studien. Observationer genomfördes för att erhålla en klar
helhetsbild över processer samt undersöka om det underlag som erhållits av andra
metoder stämmer överens i verkligheten. Nedan beskriver en tabell datum, syfte,
observationsområde och tid för studiens ostrukturerade observationer.

Tabell 2: utförda observationer.
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3.7 Dokumentanalys
Insamling av information kan göras bland annat genom offentliga dokument, hemsidor,
lagar och informationskällor för att sedan göra en dokumentanalys. Informationen från
dokument kommer sedan att analyseras för att skapa en övergripande och generell
överblick av området (Berg, 2003). Enligt Berg (2003) är dokumentanalys ett sätt att sålla
ut irrelevant information utan att behöva läsa igenom dokument från pärm till pärm.
Vidare bör information i dokument bedömas och jämföras för att bearbeta fram det som
är relevant för studien (Dahmström, 2011).
Motiv för dokumentanalys
Information från dokumentanalysen har varit av stor vikt för studien genom att insamlad
data från dokument har stärkt den befintliga kunskapen som redan finns inom området
och således har trovärdigheten stärkts. Därav har dokument för arbetssätt och rutiner på
VPL analyserats som sedan jämfördes med verkligheten i reservdelslagret.

3.8 Litteraturstudie
En litteraturstudie är en ansenlig metod för insamling av kunskap vilket kan göras med
vetenskapliga artiklar, böcker samt webbsidor (Ejvedgård, 2009). Insamling av data kan
göras på två sätt, genom primärdata eller sekundärdata (Galvan, 2013). Primärkälla
karakteriseras av originaldata som sammanställts genom egna intervjuer, enkäter och
observationer (Olsson & Sörensen, 2011). Galvan (2013) hävdar att primärkällor bör
prioriteras men däremot finns det en risk för subjektivitet av datainsamlingen.
Sekundär datainsamling bygger på tidigare insamlad data som är utförd av andra forskare
(Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Ejvegård (2009) bör insamling av sekundärdata
analyseras noga eftersom den redan har blivit sammanställd och tolkad av tidigare
forskare.
Val av studie
Studien har använt sig utav primärdata genom utförda intervjuer och observationer på ett
fallföretaget samt sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och litteratur granskning.
Primärdata valdes på grund av att data anpassas till studiens syfte och frågeställningar.
Datan är ny och aktuell samt är trovärdig eftersom den är insamlad av studiens författare.
Däremot ta tog primärdata längre tid att samla in och är en metod som kräver förkunskap
hos insamlaren gällande forskningsområdet (Christensen et al., 2016). Författarna valde
även sekundärdata eftersom att det medförde möjlighet till utvärdering och jämförelse,
däremot hade studiens författare i åtanke att sekundärdata kunde vara gammal och
inaktuell för studien (Christensen et al., 2016). De vetenskapliga artiklarna söktes fram
genom Google Scholar, Emerald insight samt högskolans databas. För att söka fram
relevant litteratur har sökord av bland annat godsmottagning, effektivisering och ledtid
använts i olika kombinationer.
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3.9 Metodkritik
3.9.1 Validitet
Björklund & Paulsson (2003) och Justesen & Mik-Meyer (2011) menar att validitet
innebär den utsträckning som avseendet för det som ska mätas verkligen mäts. Vidare
hävdar författarna att flera perspektiv ger en fördel i form av ökad trovärdighet vilket kan
uppnås genom triangulering. Triangulering innebär att samla information från olika källor
som säger samma uttalande kring ämnet (Björklund & Paulsson, 2003; Yin, 2014).
Validitet innebär även att undvika vinklade frågor genom att empiriinsamling består av
exakta mätningar för att sedan formulera tydlig frågeställning (Björklund & Paulsson,
2003). Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) innebär begreppet strikt objektivitet som
lägger stor vikt på väl definierade undersökningsmetoder och variabler.
Studiens validitet
Studiens avgränsning var noga utformad för att kunna fokusera på rätt forskningsområde
utifrån det givna uppdraget vilket medförde hög validitet. För att öka validiteten har syfte
och frågeställningar formulerats utifrån studiens bakgrund och uppdrag. Under studiens
gång har nulägesbeskrivning beskrivits med noggrannhet och detaljrik information om
fallföretaget vilket Björklund & Paulsson (2003) anser är viktigt. Den information som
beskrivits i nulägesbeskrivning har tilldelats av fallföretaget och är information som är
relaterad till de processer som studerats samt de formulerade forskningsfrågorna.
Mätinstrumentet triangulering som Björklund & Paulsson (2003) beskriver har tillämpats
för att öka validiteten genom att flera personer med varierande befattningar i företaget har
intervjuats, har det uppnåtts flera perspektiv inom forskningsområdet. Ineffektiviteten i
reservdelslagret har diskuterats med medarbetare och ledning till syfte att öka problemets
validitet. Studiens författare anser även att icke regelbundna observationer av processer
och aktiviteter har ökat validiteten eftersom medarbetare på företaget inte formellt
informerats om att observationer genomfördes, detta för att minimera risken för förändrad
arbetsmetodik.

3.9.2 Reliabilitet
Reliabilitet kan förklaras som tillförlitlighet och innebär att mätning av en studie med
samma mätinstrument ska ge samma resultat vid olika tillfällen. För att få hög grad av
reliabilitet krävs det att författarna till studien har noggrannhet gällande bearbetning av
datainsamlingen. Reliabilitet ska bevisa att studiens författare har genomfört forskningen
på ett korrekt sätt och kan därmed upprepas av oberoende forskare (Creswell, 2014).
Enligt Björklund & Paulsson (2003) kan en ökning av studiens reliabilitet ske genom att
kontrollfrågor ställs i vid utförandet intervjuer.
Studiens reliabilitet
Studiens författare anser att en god reliabilitet har uppnåtts genom noggrannhet gällande
metodval och beskrivning av tillvägagångssättet. Vidare har intervjuer utförts med
kontrollfrågor enligt Björklund & Paulsson (2003) gällande att öka studiens reliabilitet.
Intervjuerna spelades även in med godkännande av respondenterna, för att sedan
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transkriberas och återges på ett objektivt sätt. Transkriberingen säkerställde även att
författarna tolkade informationen korrekt och att ursprungskällan fanns tillgänglig för
vidare analys (Creswell, 2014). För att ytterligare stärka reliabiliteten har författarna
bifogat alla frågeställningar från intervjutillfällenna som bilaga (bilaga B). Studiens
nulägesbeskrivning har samlats in genom flertal besök hos fallföretaget där dokument har
tilldelats gällande relevanta processer och aktiviteter. Informationen som samlats in har
även bearbetats med teorier och säkerställts av kompetent personal inom ämnet vilket har
förstärkt studiens reliabilitet. Minskning av studiens reliabilitet kan innebära att vid
senare mätning kan resultatet variera på grund av att företag ständigt förändras och
utvecklas.

3.9.3 Generaliserbarhet
Generaliserbarhet är riktat till studiens användare och intressenter som omfattar
tillämpbarheten av studien i andra situationer. Det kan endast bestämmas av användaren
eller intressenten om studiens resultat är tillräcklig för att tillämpas i situationen (Bryman
& Bell, 2013). Vidare är generalisering av resultat ingen direkt tillämpbar metod utan
används vanligtvis som ett exempel på lösningsförslag eller underlag för liknande
situationer (Wallén, 1996).
Studiens generaliserbarhet
Författarna anser att studiens resultat består av lägre grad av generalisering. Detta på
grund av att studien innefattar enbart ett fallföretag som har påverkande faktorer som
tillexempel företagskultur och arbetssätt, vidare hade en ökning av generaliserbarhet skett
vid flerfallsstudie enligt Byrman & Bell (2013). Den tydliga företagsbeskrivningen kan
öka generaliserbarheten i form av att läsaren fått en helhetsbild på vilka förutsättningar
som fallföretaget innefattar. Däremot är lösningsförslagen endast tillämpbara i liknade
situationer (Wallén, 1996).

3.10 Sammanfattning av metodval
Nedan beskriver figuren en sammanfattning av studiens metodval.

Figur 3: sammanfattning av metodval i studien.
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3.10.1 Reflektion av metodval
Det är av stor vikt att reflektera och framföra kritik kring metodvalen för att kunna belysa
påverkande faktorer på resultatet (Bell, 2006). Kritik kan vändas mot de utförda intervjuer
som omfattar de påverkande faktorerna i respondenternas svar i form av att de har haft
möjlighet att undvika frågor som de upplevt obekväma gällande känslig
informationsdelning av företaget. Dessa faktorer har tagits till hänsyn genom att
intervjuer utfördes i ett rum där endast intervjuarna och respondenten befann sig. En
annan påverkande faktor var att intervjuerna spelades in med röstmemo vilket kan ha
upplevts obekvämt av somliga respondenter och därav kan svaren ha blivit påverkade av
detta.
Flertal åsikter och synpunkter framfördes av respondenterna och därav valde författarna
att genomföra observationer på de avgränsade processerna för att stärka eller förkasta
datainsamlingen från intervjuerna (Patel & Davidson, 2011). Dokumentanalyser kan till
en viss del omfattats av kritiska faktorer som exempelvis ej uppdaterad information,
saknad information eller fel analyserat dokument, därför analyserades innehållet noggrant
(Berg, 2003). Vidare har reflektion och kritik riktats mot val av källor som kan ha
inneburit brist på information gällande forskningsområdet samt det teoretiska gapet
gällande orsak till ineffektivitet i inleveransprocessen med Human Lean aspekt.
Styrkor och svagheter
Under studiens gång upptäcktes styrkor och svagheter med de valda metoderna. Studien
är baserat på en fallstudie vilket hade sina styrkor i form av att den komplicerade
ineffektiviteten som valdes att studeras påvisade en riktig komplexitet av verkligheten,
det genererades kvalitativ data som underlättade tillgängligheten snarare än siffror och
matematiska formler samt att det har varit en empiri som drivit studien än enbart teori,
vilket har lett vägen till upptäckt. Eftersom studien enbart behandlade en fallstudie ansågs
det finnas svagheter i form av att respondenter vars beteende anpassas efter forskningen
vilket kunde resultera till att det inte uppnåddes ett genuint fall. Under intervjuerna gång
upplevdes en viss etisk svårighet gällande tillgång till information av den befintliga
ineffektiviteten då hantering av de inspelade intervjuerna måste hanteras på ett säkert sätt
för att bevara respondenters anonymitet. Ytterligare en svaghet kopplas till analys av
resultat som ansågs vara svår att genomföra på grund av att flera metoder har använts för
datainsamlingen. Studien innefattade en abduktiv forskningsansats vilket kan ge en
mindre trovärdighet på studien enligt Walsham (2006).

3.11 Studiens genomförande
Studien pågick under nio veckor vårterminen 2019 och har utförts på Volkswagen Parts
Logistics i Nykvarn. Från uppdragsgivaren omfattade uppdraget att minska den interna
ledtiden och öka produktiviteten i den totala inleveransprocessen.
För att kunna bekanta sig med inleveransprocessen genomfördes först intervjuer och
sedan observationer som berörde det avgränsade området för att skapa en tydlig
helhetsbild av nuläget i verksamheten. Författarna valde medvetet att utföra intervjuer
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först för att bekanta sig med medarbetarna samt att få en tydlig förståelse på
ineffektiviteten för att senare underlätta för observationerna. Intervjuerna baserades på
rotorsaksanalys där författarna utgick från 5 varför vid ofullständiga svar från
respondenterna. Genom observationer kunde författarna stärka eller förkasta de åsikter
som framfördes i intervjuerna. Inleveransprocessen bestod av flera delprocesser där fokus
lades på lossning, godsmottagning och inlägg som är den mest kostsamma processen
räknat i antal personaltimmar och anledningen till flest saldodifferenser. Som hjälp för att
kunna förstå processerna erhölls dokument från fallföretaget bestående av
processbeskrivningar, arbetssätt och rutiner samt layouter.
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4. Nulägesbeskrivning
Detta avsnitt inleds med en generell presentation av företaget för att sedan presentera
den studerade lagerverksamheten i Sverige.

4.1 Företagsbeskrivning
I en av världens största fordonskoncerner, Volkswagen AG, ingår Volkswagen Group
Sverige (hädanefter VGS). Koncernen består av flertal kända fordonsmärken vilket
visualiseras i figuren nedan. Med 119 fabriker i 31 olika länder och över 600 000 anställda
omsätter koncernen 200 miljarder EUR per år.

Figur 4: fordonsmärken som ingår i Volkswagen AG.

VGS är Sveriges största importör av bilar och marknadsför de fordonsmärken som ingår
i koncernen. Volkswagen AG har en importör som ansvarar för den specifika marknaden
runt om världen där koncernen är verksam. En importör lik VGS ansvarar för områden
som marknadsföring, vilka bilmärken som ska säljas på marknaden och prissättning.
Importören är även ansvarig för återförsäljare vilket innebär ett ansvar för underhållning
av servicenätet. VGS som ansvarar för den svenska marknaden säljer Volkswagen,
Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda, SEAT samt Porsche och utgör cirka 1,26
miljoner av de fordon som finns i Sveriges trafik.
År 2018 uppgick antal nyregistrerade personbilar för VGS till 96 722 bilar i Sverige vilket
motsvarar 27,35 procent av den svenska personbilsmarknaden. VGS förblir det ledande
företaget gällande antal nyregistrerade personbilar i Sverige.
Volkswagen Parts Logistics (hädanefter VPL) är en del av VGS enhet After Sales.
Enheten avser ett lager av reservdelar samt tillbehör och består av 250 återförsäljare
utspridda i Sverige, Finland och Norge. Reservdelar innebär allt från största bildelen till
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minsta skruven. Tillbehören kan bestå av bilbarnstolar och verktyg till verkstäder.
Reservdelarna levereras från VPLs centrallager som är lokaliserad i Nykvarn,
centrallagret har dagliga utleveranser på ungefär 15 800 orderrader1 samt en daglig
inleverans på ungefär 1 980 orderrader. Den största delen av reservdelar skickas från
Kassel i Tyskland och ankommer till VPL dagligen med sju järnvägsvagnar som
motsvarar 80 procent av all inleverans. Det ankommer även cirka 60 lastbilar varje dag
för att hämta och/eller lämna gods.
I lagret förvaras cirka 85 000 artikelnummer varav 80 800 är reservdelar av ett lagervärde
på 284 miljoner SEK. Cirka 4 500 artikelnummer består av tillbehör och verktyg som ger
ett lagervärde på 82 miljoner SEK.

Figur 5: organisationsschema över Volkswagen Group Sverige AB.

I Finland och Norge har Volkswagen AG importörer som samarbetar med VPL i Sverige
genom att använda sig av lager- och logistiktjänster som erbjuds. VPL står för Finlands
leverans av artiklar direkt till återförsäljare. Till skillnad från Finland har Norge ett eget
fysiskt lager, dock är lagret hälften så stor i yta jämfört med Sveriges centrallager i
Nykvarn. Detta innebär att leverans sker direkt till Norges fysiska lager vid behov och
består endast av en liten del av försäljningen. Fördelningen av VPLs omsättning
motsvarar 3 procent till Norge, 20 procent till Finland och resterande 77 procent utgörs
till svenska återförsäljare. Detta visualiseras genom en cirkeldiagram i figur 6:

1

I denna studie innebär en orderrad en order med artiklar av samma artikelnummer. Exempelvis kan en
orderrad bestå av 12 stycken fälgar till en verkstad i Malmö.
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Figur 6: VPLs omsättning fördelad på Sverige, Finland och Norge.

Beställningar av artiklar till centrallagret är varierande gällande kvantitet och intervall.
Detta innebär att om en återförsäljare beställer en ovanlig artikel som inte finns i
centrallagret i Nykvarn för en direkt leverans kan VPL beställa det vid efterfrågan.
Lagrets layout består av fem avdelningar fördelade över 40 000 kvadratmeter. En
fokuserad avdelning är godsmottagningen och består av aktiviteter som godslossning,
uppackning, sortering, kontroll samt inbokning på lagerplats. Leveransen av artiklar till
lagret sker genom järnvägsvagnar eller lastbilar. Hantering av artiklarna är olika beroende
på storlek och ordertyp. Artiklar hanteras med hjälp av olika truckar beroende på var i
lagret de ska placeras. Lagerplatserna är i form av ställagelager med facksystem där lastad
pall placeras. I lagret förekommer även hyllfackslagring och hissautomater2 som endast
är för lagring av små artiklar. För större artiklar av samma typ används djup- och
fristapling som innebär att artiklar placeras direkt på golvet och som sedan byggs fritt
ovanpå i lagom höjd för enkel hantering av artiklarna. Lagrets layout presenteras i figuren
nedan.

2

Liknar paternosterverk och är ett hissystem där mindre artiklar förvaras på ett litet utrymme.
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Figur 7: layout över lagret samt de olika avdelningar. De markerade avdelningar är det som
behandlas i studien.

Servicegrad och leveranskvalitet
Reservdelslagret har en servicegrad på 96 procent, detta representerar antalet tillgängliga
orderrader som ska vara tillgängliga på lagerhyllan för beställning av kund. VPL bedömer
dels sin prestation från sin servicegrad men även plockdifferens och
leveransanmärkningar som anmäls. Plockdifferens är den orderrad som blivit bekräftad
men som inte har levererats på grund av fel inrapporterat lagersaldo. Internt benämns
leveransanmärkningar vid artiklar som inte är levererade eller sent levererade, skadat
gods, fel artikelnummer, fel kvantitet och kvalitetsbrister. I företaget finns en
leveranssäkerhet på 99,651 procent och leveransanmärkning på 0,349 procent, vilket
betyder att företaget levererar rätt artikeloskadad och till rätt kund 99,651 procent av
gångerna. Tid anses som en viktig aspekt inom VPLs verksamhet.

4.2 Inleveransprocessen
Verksamhetens inleveransprocess kan delas in i olika moment där godsmottagning,
kvalitets- och kvantitetskontroll samt placering på lagerhyllan görs. För djupare
förklaring av processen finns en figur för varje del process där de moment som är relevant
för studien är markerade i blått.
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4.2.1 Lossningsprocessen
Första delen av inleveransprocessen påbörjas genom att järnvägsvagn eller lastbil
ankommer till VPL. Processen börjar vid första kontroll av vakt där notering av tid och
registreringsnummer görs samt ID-kontroll och tilldelad port för lossning av gods. Nästa
steg i delprocessen är lossning av gods som innebär att från järnvägsvagn lossas lastbärare
och ställs på kajen för kvalitetskontroll av yttre skador på kollit och att rätt kvantitet av
lastbärare ankommit, detta gäller även gods från lastbil. Vid godkänd och slutförd
kvalitetskontroll ska godset sedan ställas på anvisad plats beroende på om det är enhetliga
lastbärare3 eller blandade lastbärare4. Därefter körs lossat gods in till lagret till anvisad
plats för inbokning där enhetliga lastbärare prioriteras för att undvika stora volymer i kö.
Processens mål är att lossning av vagn och lastbil sker på ett säkert sätt samt att
kvalitetskontroll utförs enligt VPLs dokument.

Figur 8: lossningsprocessens studerade delar.

4.2.2 Godsmottagningen från leverantörsprocessen
Andra delen av inleveransprocessen består av inbokning, kontroll samt placering i
spärrlager och även vid utförande av dessa aktiviteter finns dokument för rutiner och
arbetssätt. Delprocessen benämns för inbokning och har som mål att hantera den äldsta
pallen först. Det innebär att all inkommande gods ska antingen direkt till Cardown 5 eller
till lagerhyllan inom 48 timmar. Gods som tillhör Cardown prioriteras vid inbokning
eftersom de ska direkt till utleverans och skickas vidare till kund samma dag.
Först kontrollerar man godset och om det är korrekt bokar man in det i systemet. Därefter
genomförs en närmare kvalitets- och kvantitetskontroll samt kontroll av artikelnummer
Enhetliga lastbärare innebär att en lastbärare innehåller en sorts artikel, exempelvis 7 stycken
vindrutor av samma sort.
4 Internt innebär blandade lastbärare att en lastbärare innehåller blandade artiklar, exempelvis 20
stycken oljefilter, 5 stycken bilbarnstolar och 4 stycken bromsskivor.
5 Cardown är en intern benämning som även kallas för cross docking.
3
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på godset. Slutligen etiketteras lastpallen för att placeras på markerade spärrlager som
visualiseras i bilaga (bilaga A).

Figur 9: godsmottagning från leverantörsprocessens studerade delar.

4.2.3 Inläggsprocessen
I tredje steget i inleveransprocessen ska inläggning av gods genomföras vilket hanteras
av tre grupper. Det som främst skiljer de tre grupperna åt är att de har olika utformning
av uppställningsplatser av spärrlager, i övrigt följs samma arbetsrutiner.
Grupperna har som mål att inbokat material läggs in på rätt lagerplats och dessutom
frisläppa saldo för att artiklar ska bli tillgängliga för beställning av kund. I
inläggsprocessen prioriteras den lastbärare med äldsta inbokningsdatum till lagerplats där
den även ska rapporteras in i systemet vilket görs genom skanning. När detta görs är det
viktigt att kontrollera att:
• antal och artikelnummer stämmer
• materialet får plats
• lagerplatsen är städad
• lagerplatsskylten är hel
• se till att inget sticker ut i gången.
I grupperna hanteras diverse artiklar, enhetliga lastbärare och skrymmande gods. Godset
sorteras in i prio med grön och orange skylt och in i ej prio med vit skylt samt ”101:or”.
Grön skylt är returer från återförsäljare och prioriteras till direkt lagerplats eftersom de
redan är inbokade på lagerplats i systemet och är därmed tillgängliga för beställning av
kund. Orange skylt har samma layout som grön skylt dock ligger godset i spärrlager och
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är inte tillgängligt för beställning av kund. Vita skyltar har samma layout som gröna och
orangea skyltar men är inte tillgängliga för kund. Slutligen finns det som internt benämns
som ”101:or” och är en utskriven A4-sida där artikelnummer syns tydligt och är redan
tillgänglig för beställning av kund innan den hamnar på lagerplats. Prioriterade pallar
läggas in på lagerhyllan och slutligen ska pallar med äldsta inbokningsdatum läggas in på
lagerplats.

Figur 10: inläggsprocessens studerade delar.

4.3 Kvalitetsarbete
En gång per vecka hålls möte angående föregående veckas leveranskvalitet med
respektive gruppchef alternativt produktionssamordnare där fokusområdet utses och följs
upp. Det hålls även ett möte varje vecka med alla grupper på lagret där diskussion kring
prestation för leveranskvalitet och de avvikelser som har uppstått. Varje grupp har ett
morgonmöte varje dag där uppdatering sker över det nuvarande läget på lagret relaterat
till gruppen. VPL innehar även en tavla för respektive grupp som åskådliggör bland annat
frekvensen av avvikelser och nyckeltal som berör kvalitetsarbete. Det anordnas även
utbildningar inom plockteknik för medarbetare i förebyggande syfte inför
plockprocessen, för att minska risken för leveransanmärkningar. Detta kvalitetsarbete
som VPL bedriver har målsättning på reducering av avvikelser gällande leveranser per
dag. På VPL finns det även detaljerade dokument i varje grupp över hur arbetsuppgifterna
ska genomföras, detta kan vara materialhantering, plockning, inlägg, emballering,
avvikelser, kontroller av gods och verktyg. Instruktioner och rutiner på arbetssätt har
funnits länge men under 2017 gjordes ett arbete där instruktioner och processer
reviderades och uppdaterades för att möta Volkswagens standard för logistikprocesser.
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5. Resultat & analys
I detta avsnitt presenteras behandlad resultat från studiens intervjuer. Avsnittet inleds
med en redogörelse av arbetsuppgifter från intervjuad personal för att sedan redogöra
för identifiering av orsak till ineffektivitet genom rotorsaksanalys baserat på Oskarsson,
Aronsson & Ekdahl (2003).

5.1 Resultat
5.1.1 Lagerarbetare
Utifrån intervjuer har det konstateras att lagerarbetares arbetsuppgifter varierade
beroende på station och avdelning. Tid för upplärning av en konsult varierar beroende på
behov och erfarenheter från tidigare arbetsplats. Det innebar oftast en genomgång av
arbetsuppgifterna genomförs praktiskt under maximalt en vecka av erfarna fast anställda
medarbetare vilket ansågs enligt respondenterna var kort och otillräckligt. De nuvarande
dokument med rutiner av arbetssätten ansågs vara till hjälp till en viss del vilket var en
ytlig orsak till ineffektivitet som fanns på lagret, dock med tydligare instruktioner
kommer dessa vara av stor hjälp för medarbetarna. Största delen av lagerarbetare som
intervjuades har fått en intern utbildning och praktisk introduktion vilket kan kopplas till
upplärningstiden var ofullständig. Detta gällde dock inte alla lagerarbetare eftersom vissa
redan hade med sig erfarenheter från tidigare arbetsplats och behövde därmed inte någon
längre upplärning och utbildning.
Under intervjuerna konstaterades det att samtliga kände någon viss nivå av stress, detta
på grund av tidspressen gällande att hinna med det dagliga målet. Det ansågs även att
slarvfel gjordes på grund av stress men även på grund av den låga motivationsnivån. Det
framkom att tunga lyft var en påverkande faktor på de stationer som hanterade
skrymmande artiklar. I samband med stress och tidspress ansågs det vara besvärligt att
vid behov fråga sina medarbetare om hjälp vid hantering av tunga lyft.
I dagsläget anser respondenterna att det finnas för lite plats i lagret vilket påverkar deras
arbetsförmåga att utföra arbetsuppgifterna på rätt sätt. De får därför emellanåt ställa gods
på provisoriska platser eftersom de egentliga platserna är upptagna. Detta drabbar främst
det avsedda utrymmet för spärrlager och för de fall gods ställts upp på provisoriska platser
ökar behovet av sökning efter gods vilket kan leda till att ledtiden i processen ökar.
Somliga ansåg att kommunikation var en påverkande faktor där brist på kommunikation
ledde till gränsdragningar mellan grupper på lagret. Slutligen var personalomsättning
gällande inhyrda konsulter en faktor som påpekades. Detta eftersom det ofta är ny inhyrda
konsulter där upplärningen är på en ytlig nivå då de inte vet hur länge konsulterna kommer
stanna kvar, därav sätts inte resurser på utbildning och upplärning vilket gör att de inte
får arbetsvana för VPLs rutiner och arbetssätt.
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Enligt respondenterna uppstår spärrlager och buffertar på grund av bristande samordning
och integration från styrningen. Detta relaterar respondenterna till VPLs nuvarande
spärrlager och buffert som är placerad på olika områden i lagret vilket medför brister i
processen. Genom intervjuer gavs exempel på att lagerarbetare ställer pallar på
provisoriska platser eftersom ursprungliga platsen är upptagen. Detta leder till att
spärrlager och buffertlager blandas och kan endast identifieras med hjälp av ett skyllt som
skiljer dem åt. Resultat av detta blir problematiskt i nästa steg av processen eftersom
lagerarbetaren som ska lägga in pallarna på lagerplats inte hittar godset. Det måste
åtgärdas genom att lagerarbetaren söker efter godset genom hela lagret vilket ökar
ledtiden avsevärt.

Tabell 3: ovan tabell beskriver antal lagerarbetare och nämnda faktorer.

5.1.2 Produktionssamordnare
Som produktionssamordnare är arbetsuppgiften främst att planera personal och fördela
arbetsuppgifter över närvarande lagerarbetare. Det innebär att ha en arbetskoordinerande
roll och befinna sig där det finns behov i gruppen.
Samtliga produktionssamordnare ansåg att utbildning och upplärning var en påverkande
faktor och att den minst bör vara under en vecka vilket i dagsläget är betydligt kortare.
Stress förekommer i samband med tidspress för godset som ska hanteras dagligen och
detta kopplas till att det allt för ofta kan vara ont om medarbetare. Stress medför även att
fel görs vilket kan vara på grund av att det är för lite uppmärksamhet när arbetsuppgiften
utförs.
En förekommande faktor som kopplas till utbildning och upplärning av respondenterna
är att arbetsinstruktionerna är komplexa och därav följs dem inte. De anser att
instruktionerna kan förenklas avsevärt mycket för att de ska följas men samtidigt vara
tillräckligt detaljerade för att en ny inhyrd konsult ska förstå dem. I arbetsinstruktionerna
på VPL består exempelvis vissa delar i dokumenten av flytande text som försvårar för
den inhyrda konsulten att följa det steg för steg i en situation som kräver snabba svar.
Hälften av produktionssamordnare ansåg att motivation var en faktor som påverkade en
del medarbetare i följd av att de anser att det finns motivationsbrist gällande
arbetsuppgiften och arbetsplatsen. Alla produktionssamordnare ansåg att det är viktigt
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att ge feedback till medarbetare gällande deras arbete och se till att de är motiverade på
arbetsplatsen.
Därmed
anser
respondenter
att
kommunikation
mellan
produktionssammordnare och lagerarbetare är en viktig faktor för att flödet i arbetet ska
gå smidigt samt minimera risken för fel utförda arbetsuppgifter. Kommunikation kopplas
även till produktionssamordnarens ansvar att uppmärksamma och samtala med
medarbetaren som utför arbetsuppgiften på felaktigt sätt.
Antal tillfälliga uppställningsplatser har ökat och har för närvarande placerats både på
platser avsedda för buffert och på övriga temporära områden. Utöver det finns det en
otydlig struktur för markeringen av varje område där spärrlager samt buffertlager ska
placeras. Det finns sju områden för spärrlager som är placerade på lämpliga ytor i lagret
avsedda för att förenkla för nästa aktivitet i processen (bilaga A).
De anser att väntetiden på VPL för aktiviteter gällande spärrlager och inlägg av gods från
att godset läggs in på lagerplats är lång. Det anses vara en brist i synkronisering som
respondenter påpekar gällande arbetssätt mellan grupper kopplat till borttappat gods.

Tabell 4: ovan tabell beskriver antal produktionssamordnare och nämnda faktorer.

5.1.3 Gruppchef
Som gruppchef är arbetsuppgifterna betydligt fler och ansvarsområdet bredare vilket
innebär ansvar för personal och för daglig planering och långsiktig planering.
Även i denna respondentgrupp är stress en förekommande faktor som kopplades till
tidsbrist gällande ny inhyrda konsulter som ska läras upp och utbildas samtidigt som det
kan vara personalbrist, de anser att det bör finnas längre upplärningstid och utbildning.
Däremot anser det vara onödigt förbrukade resurser på ny inhyrda konsulter som inte ska
stanna en längre tidsperiod. Gruppcheferna ansåg att det var en varierande
motivationsnivå genom att de tog långa och frekventa raster samtidigt som det uppstod
slarvfel.
Angående utbildning och upplärning av rutiner och instruktioner anser gruppcheferna inte
följs av medarbetare eftersom det upplevs som slöseri med tid att läsa de befintliga
mapparna och därav var det enklare att fråga en medarbetare istället. Gruppcheferna anser
att detta kan leda till att lagerarbetare inte följer de standardiserade rutiner och arbetssätt
som finns. Gruppcheferna föreslog att om rutiner och instruktioner lästes var tredje månad
kommer mindre fel uppstå i processen eftersom de skulle arbeta på ett korrekt sätt.
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Respondenterna konstaterade att de anser att de sätter höga krav på att få in rätt konsulter
med rätt motivation till arbetsplatsen.

Tabell 5: ovan tabell beskriver antal gruppchefer och nämnda faktorer.
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5.2 Analys
5.2.1 Rotorsaksanalys
Vid genomförandet av intervjuer på VPL var metoden 5 varför till hjälp för att identifiera
rotorsaken till ineffektivitet. Sedan har de identifierade faktorerna sammanställts till en
orsak/verkan-diagram för att öka förståelse för resultatets uppbyggnad, vilket
presenteras nedan.

Tabell 6: sammanställning av intervjuer

I tabell sex beskrivs en sammanställning på alla intervjuer med likheter och skillnader
gällande påpekade faktorer. Det som skiljer de olika respondent grupperna åt är att tunga
lyft nämns endas utav lagerarbetare. Kommunikation nämns av lagerarbetare och
produktionssamordnare dock var de flesta respondenterna eniga om att stress, utbildning
och upplärning är betydande faktorer.
Stress
Det kunde konstateras att faktorer som stress uppstår genom att det finns en tidspress på
att hantera ett visst antal orderrader. Stress kunde även relateras till att det är platsbrist i
lagret som påverkar godsmottagningen. Kontroll av gods görs under stress eftersom gods
måste snabbt förflyttas för att få fria ytor till nästkommande kontroll av gods. Ytterligare
en orsak till stress är att det i nuläget finns mycket gods på lagret som gör att det blir
trångt och försvårad framkomlighet mellan gods vilket leder till stress. Enligt Oskarsson,
Aronsson & Ekdahl (2003) har effektiv materialhantering stor vikt i organisationer
eftersom brister kan leda till negativa effekter i processen. Det konstaterades att ineffektiv
materialhantering uppstod genom tidspress och ledde där med till stress.
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Ytterligare en orsak som kan relateras till stress är att inhyrda konsulter oftast har lite
erfarenhet och saknar en bra grundutbildning vilket påverkar den fastanställda
personalen. Detta genom att anställda med lång erfarenheter behöver genomföra sina
arbetsuppgifter och samtidigt lära upp nya konsulter. Detta kan bli utmanande i dagar
med hög sjukfrånvaro i samband med hög arbetsbelastning som leder till ineffektivitet i
inleveransprocessen. Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2003) och Storhagen (2011) menar
att tydliga rutiner och instruktioner minimerar risken för ineffektivitet, detta kopplas till
ny inhyrda konsulter. Trotts att VPL har detaljrika rutiner och instruktioner uppstår en
ineffektivitet vilket är en motsägelse till teorin av Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2003)
och Storhagen (2011).
Motivation
Utifrån intervjuerna konstaterades att motivationen varierade mellan anställda på VPL.
Nyanställda konsulter har en låg motivationsnivå vilket medför en ineffektiv påverkan på
inleveransprocessen där bland annat felplacering av burar och inlägg av artiklar påverkar
precisionen i processen. Dessutom konstaterades brist på motivation hos somliga
anställda på VPL som arbetat under flera år vilket ger en stor negativ påverkan på
inleveransprocessen. Enligt Morgan (2006) och Menckel & Österblom (2000) är det
viktigt att främja hälsa hos medarbetare, detta genom att öka kompetensen, känna att
arbetet som utförs ger ett värde och att det finns gemenskap på arbetsplatsen. Detta
kopplas samman till motivation där även Thorp, Eklund & Thorpenberg (2011) anser att
hälsofrämjande gällande motivation är av stor vikt.
Utbildning & upplärning
Det konstaterades att det behövs fler utbildningar för att öka kompetensen hos
medarbetarna på lagret. Detta kopplas till att de nyanställda konsulterna inte får samma
arbetsvana och brister därmed i rutiner och arbetssätt som leder till ineffektivitet i
inleveransprocessen. Det anses att instruktionerna på arbetssätten inte följs och att det
brister på grund av att medarbetarna endast utgår från praktisk upplärning av personal
som anses vara kompetent.
Det konstateras från intervjuerna att det inte finns en bestämd utbildning eller upplärning
för de nyanställda konsulter, de fick gå bredvid en dag och sedan klara av sitt arbete själv
genom det praktiska upplärningen. Den erfarna fastanställda personalen behöver lägga
mycket tid på att lära upp nya än att genomföra sitt egna arbete. Anledningen till att
upplärningen tar mycket tid är att personalomsättningen på inhyrda konsulter är hög och
i följd av detta måste många läras upp. De anser att det skulle vara mer optimalt om de
inhyrda konsulterna fick en bättre förberedande grundutbildning för att få bättre förståelse
av processerna i företaget. Ytterligare en aspekt gällande den höga omsättningen på
inhyrda konsulter är den varierande tidsperioden som konsulter stannar. I följd av detta
tillsätter inte företaget lika djup utbildning för utveckling och bredare arbetsuppgifter till
inhyrda konsulter. Beslut om utbildning beror på om konsulten ska arbeta under en längre
tidsperiod och har avseendet att bli fastanställd på VPL. Enligt Liker (2004) ska rutiner
och instruktioner användas för att förebygga återkommande problem, dessa problem kan
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orsakas av att standardiserade arbetssätten inte följs. De Souze et al. (2011) anser att
träning och utbildning leder till nytänkande och förbättring i företag.
Kommunikation
På lagret konstaterade respondenterna att kommunikationen mellan grupperna är
bristfällig vilket ger en påverkan i form av otillräcklig helhetssyn över processen i
företaget. Enligt respondenterna upplevdes även att det finns gränsdragningar mellan de
olika grupperna, anställda arbetar för sin grupps mål och vill helst bli klar så snabbt som
möjligt utan att veta hur de andra grupperna blir påverkade. Falkheimer & Heiden (2007),
Poolen (1998) och Sörqvist (2004) beskriver tyngdpunkten av effektiva
kommunikationsflöden i organisationer samtidigt anser Antonovsky (1991) och Hanson
(2004) att en bättre teamkänsla på arbetsplats tillför en känsla av sammanhang för de
anställda.
Personalomsättning
Det anses att omsättningen av inhyrda konsulter är hög däremot framgår det av
logistikchefen att inleveransprocessen är den process i lagerverksamheter som kräver
generellt mest resurser i form av personal för att det är mycket gods som ska in till sina
lagerplatser. Denna personalen på VPLs inleveransprocess består oftast utav inhyrda
konsulter. På grund av den höga personalomsättningen påverkas de standardiserade
arbetssätten vilket Maclnnes (2002) betonar vikten av att standardiserade arbetssätt följs
av alla parter. Detta innebär att alla gör samma arbetsmoment på ett och samma sätt för
att minska risken att fel uppstår. Eftersom VPL har standardiserade arbetssätt, anses det
var det bästa kända arbetssättet i organisationen, vilket Sörqvist (2004) och Petersson et
al. (2015) hävdar att det ska följas för att arbetet ska utföras på rätt sätt.
Tunga lyft
En påpekad faktor från somliga respondenter var att det förekom ofta tunga lyft i arbetet.
Observationer visade detta vid kontroll av tungt gods som innehöll fäljar eller
bromsskivor. Respondenterna hävdar att tunga lyft leder till att det finns ett beroende av
att få lyfthjälp av en annan medarbetare som dessutom kan vara upptagen. I detta fall får
godset vänta eller så får medarbetaren utföra lyftet själv vilket kan leda till att lyftet
genomförs på ett felaktigt sätt. Enligt respondenterna följs inte det ergonomiska
arbetssätten vid tunga lyft vilket relateras till stress och tidspress. Menckel & Österblom
(2000) och Halling (2013) anser att mänskliga faktorer och ergonomi har en påverkan på
organisationen som även innebär att människan har ett starkt inflytande roll.
Layout
Det konstaterades att materialhanteringen ger en negativ påverkan på människa och
arbetssätt, detta genom att spärrlager och buffertar är placerade på olika platser i lagret.
Detta relateras till att pallar ställs på provisoriska platser eftersom den ursprungliga
platsen är upptagen vilket resulterar till att spärrlager och buffertlager blandas. Detta
anses vara ineffektiv materialhantering som enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2003)
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ger en direkt påverkan på ledtider och bristande leveranspålitlighet för kund och
försämrad leveransservice.
Analysen har sammanställts till sex faktorer som visas i figuren nedan.

Figur 11: Orsak/verkan-diagram med identifierade faktorer

5.2.2 Sammanfattning av analysen
I den första faktorn konstateras att orsakerna till att stress uppstår är på grund av att det
finns en tidspress på att hinna med att hantera de orderrader som efterfrågas i tid, att det
är lite utrymme till att hantera gods på lagret och att grundutbildningen har brister. De
orsaker som identifieras utifrån kommunikation är att det finns brister i helhetssynen,
vilket leder till gränsdragningar mellan grupper och istället finns ett fokus på den egna
gruppens mål ska uppnås. Anledningen till låg motivation är att det finns ett stort antal
nyanställda som inte planerar att stanna länge men även att det är många som har jobbat
med samma sak i flera år, låg motivationsnivå leder till att felplacering av gods görs.
Därefter identifieras orsaker till att personalomsättning är negativ, vilket är inhyrda
konsulter i inleveransprocessen vilket leder till att de standardiserade arbetssätten aldrig
riktigt etableras i företaget. Orsakerna till att tunga lyft är att de utförs på felaktigt sätt på
grund av stress och tidspress. Till sist konstaterades att det finns brister i kompetens,
rutiner och arbetssätt och detta på grund av att medarbetare endast utgår från praktisk
upplärning gällande faktorn utbildning och upplärning. Framöver kommer faktorn layout
att uteslutas eftersom den ses som en hård faktor som innebär förändring lagrets
utformning eller utbyggnad, vilket är utanför studiens fokus.
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6. Diskussion
I detta kapitel diskuteras den teoretiska referensramen i jämförelse med studiens resultat
och i förhållande till studiens frågeställning. Sedan leder diskussionen vidare till
förbättringsförslag.

Vilka faktorer i inleveransprocessen påverkar människa och arbetssätt negativt?
Stress
Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2003) beskriver materialhantering som ett
tillvägagångssätt för hantering av artiklar i lager. Van den Berg & Zijm (1999) hävdar att
det är en utmanande aktivitet på grund av dagens snabba utveckling som har en väsentlig
påverkan på företags ekonomiska aspekter vilket påverkas av produktlivscykler som blir
allt kortare och därmed blir materialhantering en vital aktivitet. Oskarsson, Aronsson &
Ekdahl (2003) menar att materialhantering innebär utöver påverkan på ekonomiska
aspekter även påverkan på leveransservice. VPLs studerade delprocesser innefattar all
form av materialhantering, i företaget hanteras både reservdelar och tillbehör vilket
motsvarar 85 000 artikelnummer på lagret. Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2003) hävdar
att ineffektiv hantering av material ger direkt påverkan på ledtider som slutligen innebär
bristande leveranspålitlighet för kund och även försämrad leveransservice för
verksamheten som ger negativ ekonomisk effekt.
Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2003) och Storhagen (2011) hävdar att ineffektiv
materialhantering kan minimeras genom tydliga rutiner och instruktioner gällande
inlagring, plockning, emballering och materialplacering för in- och utplock. Studien
påvisade att VPL innehar detaljerade dokument för rutiner och instruktioner gällande
tidigare nämnda aktiviteter i lager, trots detta uppstår ineffektivitet i inleveransprocessen.
Instruktioner och processer gällande arbetssätt på VPL reviderades och uppdaterades för
två år sedan för att överensstämma med krav och standarder enligt VGS. Däremot
beskriver Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2003) inte hur länge instruktioner och rutiner
ska finnas för att minimera ineffektiv materialhantering.
Stress och materialhantering analyseras genom att studien påvisar att rutiner och
instruktioner inte ger en effektiv påverkan enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahls (2003)
teori om materialhantering. Däremot leder ineffektiv materialhantering till stress på grund
av tidspress för hantering av dagliga utleveranser. De uppdaterade instruktionerna och
rutinerna har funnits i två år vilket kan vara en påverkande aspekt gällande Oskarsson,
Aronsson & Ekdahls (2003) teori om att effektiv materialhantering kan uppnås genom
tydliga instruktioner och rutiner. Det kan betyda att instruktioner och rutiner bör finnas
under en längre tid för att medarbetare ska bekantas med dem. Samtidigt så kan man säga
att rutiner och instruktioner är till för att förkorta insteget vid upplärningen och komma
bort från personberoendet.
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Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2003) hävdar att eftersträvan för tidseffektivitet,
resulterar till en betydande positiv påverkan på kundtillfredsställelse i form av mindre tid
för korrigeringar och mer tid för aktiviteter som ger värde till kund. Persson & Enghe
(1992) beskriver tre sätt som befogar att företag är bättre än sina konkurrenter gällande
tid: att företag förkortar sina egna genomloppstider internt, Time To Customer (TTC) och
Time To Market (TTM). De sistnämnda relateras till VPLs verksamhet eftersom
aspekterna gällande TTC och TTM är en grund till reservdelslagret som måste förhålla
sig till tid gentemot sina kunder, detta kopplat till VPLs leveranssäkerhet som är på
99,651 procent. Tid som aspekt anses enligt respondenterna vara en negativ påverkan på
människa och arbetssätt eftersom det kan upplevas stressigt och därav utförs arbetet på
ett inkorrekt sätt. Detta leder till brister i arbetssätten som bildar en ineffektivitet i
inleveransprocessen.
Trots att tid som konkurrensmedel är ett bra hjälpmedel anses det vara en negativ
påverkande faktor på människa och arbetssätt. Studiens resultat påvisade att tid relateras
starkt till stress vilket medförde att slarvfel görs för att utföra arbetsuppgiften fortare och
uppnå det dagliga målet. Däremot är eftersträvan för tidseffektivitet en märkbar positiv
påverkan på kundtillfredsställelse. Genom snabba orderhanteringar och rätt beräknade
leveranser till kund.
Personalomsättning
Enligt Maclnnes (2002) är standardiserade arbetssätt när alla gör samma arbetsmoment
på ett och samma sätt vilket gör det enklare att minska risken till att fel uppstår. Sörqvist
(2004) och Petersson et al. (2015) är eniga om att det standardiserade arbetssättet är det
som ska följas för att utföra arbetet på rätt sätt. Dessutom ska det följas av alla berörda
parter eftersom det är det bästa kända arbetssättet i organisationen. Däremot visade
studien att rutiner och instruktioner inte alltid ger en positiv inverkan på processer vilket
är en motsägelse till Oskarsson, Aronsson & Ekdahls (2003) teori gällande
materialhantering och minimering av ineffektivitet i lager vilket även kopplas till
standardiserade arbetssätt. Detta relateras till VPLs standardiserade arbetssätt som inte
följs fullständigt eftersom somliga utför arbetsuppgifter på det sätt som de blivit upplärda
vilket inte alltid stämmer överens med instruktioner och rutiner. Det framgår även av
respondenterna att instruktionerna var alldeles för detaljerade och därför oanvändbara.
Med koppling till orsak/verkan diagrammet till den höga personalomsättningen gällande
inhyrda konsulter måste mycket tid läggas på upplärning vilket oftast görs genom
praktiska instruktioner. Praktiska instruktioner kan innebära att man utför arbetsuppgifter
enligt egna rutiner vilket påverkar de standardiserade arbetssätten. Därav anses det att den
höga personalomsättningen är en negativ påverkande faktor på människa och arbetssätt i
organisationen.
Personalomsättning relateras till standardiserade arbetssätt som inte kan fullföljas på
grund av inhyrda konsulter som arbetar under varierande tidsperioder. Upplärning av ny
inhyrda konsulter baseras på praktiska instruktioner vilket inte alltid stämmer med
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standardiserade arbetssätt. Enligt författarna brister det i de standardiserade arbetssätten
eftersom arbetsuppgifter utförs på olika sätt. Detta anses påverka ledtiden genom att
anställda arbetare på olika sätt vilket ökar risken för ineffektivitet. Författarna anser att
instruktioner och rutiner bör förenklas genom att även ha versioner som är kortfattade,
likt lathundar.
Tunga lyft
Enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2003) anses tid vara en betydande faktor i alla
organisationer och en påverkande faktor på människa och arbetssätt. Tid kan användas
som lättbegripligt hjälpmedel för att identifiera och belysa ineffektivitet i processer
genom att analysera ledtider och genomloppstider. Tidsaspekten anses som en strävan till
att nå maximal tidseffektivitet vilket kräver att rätt saker görs från början på grund av
tidsbristen för korrigeringar (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2003). Eftersom VPLs
inleveransprocess omfattas av tidsaspekter kopplat till leveransservice och
leveranssäkerhet är det ytterst viktigt att ineffektivitet elimineras för att processerna ska
fungera på ett smidigt sätt med minimal bortslösad tid. I nuläget lägger VPL mycket
resurser i form av personal på grund av att inleveransprocessen är den process som
generellt medför en hög grad av tidsåtgång. Detta påvisar ett potentiellt
förbättringsområde gällande tid som konkurrensmedel eftersom det ger negativ påverkan
på människa och arbetssätt genom stress och tidspress. I följd av detta kan det enligt
respondenterna leda till inkorrekta arbetssätt vid exempelvis tunga lyft. Tunga lyft
relateras till Halling (2013) som hävdar att det finns en viktig ergonomisk koppling
mellan människa och andra element som stödjer organisationen. Vidare menar Halling
(2013) att ergonomi är viktigt för välmående och för att uppnå effektivitet i företaget.
Tunga lyft var en förekommande faktor bland lagerarbetare som hävdade att genom
tidspress och stress kunde arbetssätten brista gällande de ergonomiska aspekterna. Det är
viktigt för medarbetarnas välmående att utföra arbetsuppgifter på ett korrekt ergonomiskt
sätt och därför bör medarbetarna ha möjlighet att använda hjälpmedel när tunga lyfta ska
utföras. Detta enligt Halling (2013) kan leda till effektivitet i företaget istället för att ge
en negativ påverkan på människa och arbetssätt.
Kommunikationsflöden
Enligt respondenterna anses kommunikation vara en negativ påverkande faktor på
människa och arbetssätt. Det förekom kommunikationsbrist mellan grupper och
avdelningar som leder till gränsdragningar vilket förlänger ledtiden. Sörqvist (2004) anser
att kommunikation är viktigt för att åstadkomma ständiga förbättringar i företag och är en
utmaning i stora organisationer gällande korrekta kommunikationsflöden. Enligt
Petersson et al. (2009) förbättras kommunikationsflöden genom att medarbetare får ett
bredare ansvarsområde vilket kopplas till respondenternas åsikt kring upplevda
gränsdragningar gällande ansvar i processerna där grupper arbetar för att uppnå egna mål.
Det är viktigt att medarbetare har en helhetsbild över hela processen för att vara medveten
om de konsekvenser som skapas av slarvfel. Eftersom effektiva kommunikationsflöden
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är utmanande för stora organisationer medför detta kommunikationsbrist mellan grupper.
Detta relaterar författarna till respondenternas exempel angående hantering av pallar som
placeras på provisoriska platser och inte kommuniceras vidare till nästa medarbetare som
ska hantera samma pall. I följd av kommunikationsbristen anser författarna att det är en
påverkande faktor som medför längre ledtid. Författarna anser att gruppernas enskilda
mål medför kommunikationsbrist men även att kommunikationsbrist är en drivande
faktor till enskilda gruppmål. Detta relateras till respondenters åsikt kring
gränsdragningar mellan grupper och avdelningar.
Respondenterna ansåg att ineffektiv materialhantering kunde uppstå och genom
orsak/verkan diagrammet att stress upplevdes vid hantering orderrader när det fanns en
tidspress, där det dagligen måste hinna med utleverans och artiklar som ska till Cardown
för att sedan även levereras vid en bestämd tidpunkt. Detta är något som har inducerats
av intervjuer och kan inte styrkas av litteratur därav är detta ett bidrag. Vid analys av den
teoretiska referensramen i jämförelse med resultatet är faktorer som materialhantering,
stress, personalomsättning, tunga lyft, tid som konkurrensmedel och
kommunikationsflöden enligt författarna en negativ påverkande faktor på människa och
arbetssätt.

Vad kan Human Lean som aspekt ge för positiv inverkan på människa och
arbetssätt i inleveransprocessen?
Motivation
Enligt Morgan (2006) och Menckel & Österblom (2000) är det viktigt att främja hälsa
hos medarbetare genom att ge möjlighet för att öka kompetensen, känna att arbetet som
utförs ger ett värde och att det finns gemenskap på arbetsplatsen. Dessa är några förslag
som Menckel och Österblom (2000) tar upp, vilket Halling (2013) har en gemensam åsikt
om där mänskliga faktorer och ergonomi har en påverkan på organisationens utförande
vilket innebär att människan har en stark inflytande roll enligt Human Lean. Även Torp,
Eklund & Thorpenberg (2011) anser att anställda ska uppleva hälsofrämjande arbetssätt
i balans med arbetskrav, att ha kontroll över sin arbetssituation samt få stöd för att nå
hälsofrämjande på arbetsplats. Enligt respondenterna är motivation en förekommande
faktor som varierar mellan anställda. Detta på grund av den höga personalomsättningen
av inhyrda konsulter som oftast anser att arbeta som lagerarbetare är endast en tillfällig
arbetssituation, därav strävar man inte efter en hälsofrämjande arbetsplats. Motivation
berör även medarbetare som har arbetat i samma företag under flera år och som anser att
förbättringsförslag oftast inte leder till förbättringar. Motivation som faktor kopplas till
all berörande utveckling, att det arbetet som utförs ger ett värde samt gemenskapskänsla
på arbetsplatsen vilket ger positiv inverkan på människa och arbetssätt i
inleveransprocessen.
Författarna anser att utveckling är viktigt för att åstadkomma förbättringar i verksamheten
genom att ständigt ha ett nytänkande i sitt arbete och vilja förbättra sin arbetssituation.
Detta kan kopplas till att utveckling på arbetsplats leder till högre grad av motivation som
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skapar en positiv gemenskapskänsla och viljan att vara på arbetsplatsen och utföra sina
arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Korrekt utförande av arbetsuppgifter kräver att rätt
utbildning ges från start även till ny inhyrda konsulter. Detta skapar känsla av
sammanhang mellan alla medarbetare som medför en positiv inverkan på människans
välmående, vilket är en av grunderna i Human Lean enligt Halling (2013).
Utbildning & upplärning
Standardiserade arbetssätt innebär att alla utför en arbetsuppgift på samma sätt vilket
enligt Liker (2004) kräver rutiner och instruktioner på hur arbetet ska utföras. Vidare
menar Liker (2004) att standarder används för att förebygga upprepade problem, felaktigt
arbetssätt samt olyckor. Detta kopplas till respondenternas åsikter om upplärning och
utbildning i organisationen. De standardiserade arbetssätten kan även relateras till
upplärning för ny inhyrda konsulter som enligt respondenter i dagsläget får en praktisk
genomgång av arbetsuppgifterna. Den praktiska genomgången utförs av kompetent
medarbetare som kan medföra att upplärningen sker enligt egna rutiner, vilket inte alltid
stämmer överens med de standardiserade arbetssätten. Liker (2004) och Halling (2013)
menar att standardiserade arbetssätt ger en positiv inverkan på människa och arbetssätt i
organisationer. I samband med upplärning kopplas utbildningen till de standardiserade
arbetssätten där respondenterna anser att det behövs mer utbildningar för att öka
kompetensen mellan medarbetare. Detta relateras till De Souze et al. (2011) som hävdar
att träning och utbildning medför nytänkande och förbättring i organisationer vilket ger
positiv inverkan på människan och arbetssätten. Vilket i Human Lean är ett viktigt
område för att företag ska utvecklas i rätt riktning för att deras mål ska uppnås (Rothstein,
2015).
Human Lean
Att lägga mer fokus på Human Lean tillför en bättre teamkänsla på arbetsplatsen och en
känsla av KASAM för de anställda. Det gäller att sätta människan i fokus och säkerställa
att de mår bra, har kunskap, förmåga och möjligheter inom verksamheten (Antonovsky,
1991; Hanson 2004). Halling (2013) anser dessutom att inom Human Lean är det viktigt
att ledaren ser till att det finns en kommunikation mellan ledning och medarbetare. Som
tidigare nämnt är kommunikation en negativ faktor men som kan ha positiv inverkan när
kommunikationen är funktionell. Björklund (2012) instämmer gällande Antonovskys
(1991) åsikt kring människan och hävdar att det även är viktigt att beakta ekonomiska
och sociala hållbarhetsaspekter. De brister som konstaterades i verksamheten utifrån
intervjuer och observationer hävdar Pettersen (2009) att de alltid kommer att finnas och
är omöjliga att eliminera helt. Kommunikationsbrist är en förekommande faktor i
respondenternas tyckande om slarvfel. Falkheimer & Heiden (2007), Poolen (1998) och
Sörqvist (2004) beskriver tyngdpunkten av att effektivisera kommunikation i en
organisation för att ge positiv inverkan på människan och arbetssätten.
Genom den teoretiska referensramen identifierades faktorerna hälsofrämjande arbetssätt,
KASAM och standardiserade arbetssätt. I resultatet identifierades faktorerna utbildning
& upplärning, motivation och kommunikation.
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Författarna anser att Human Lean bidrar till ekonomiska och socialaspekter som enligt
Björklund (2012) anser att det är viktiga att organisationer tar hänsyn till att medarbetare
mår bra. Detta leder till generalisering av faktorerna som kan beaktas och förbättras av
alla liknande verksamheter. Författarna anser att det är viktigt att människan har ett
välmående med utveckling, motivation, kompetens och känsla av sammanhang på
arbetsplatsen för att ge en positiv inverkan på arbetssätten.
Eftersom studien utgår från Human Lean som aspekt har förbättringsförslagen utformats
efter faktorerna utbildning och upplärning, personalomsättning, motivation och
kommunikation. Förbättringsförslagen har utgått från dessa faktorer eftersom de väger
mest i studien och har en stark koppling till Human Lean.

6.1 Förbättringsförslag
Förbättringsförslagen har framkommit
referensramen och resultatet.

av

diskussion

mellan

den

teoretiska

Utbildning & upplärning
För att medarbetarna ska få möjligheten att utföra sina arbetsuppgifter på det mest
optimala sättet behöver ny inhyrda konsulter få en strukturerad introduktion och
utbildning av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Detta var något som framkom av
intervjuer från samtliga medarbetare samt erfarna arbetare som innehar en vana att ha
nyanställda som lärlingar. Förbättringsförslaget medför en förenkling av arbetet för
erfarna medarbetare samt minska stressen eftersom det inte kräver lika mycket tid till
upplärning. Ett optimalt sätt för bättre utbildning är att använda praktisk och teoretisk
utbildning som konstaterar vikten av att följa de rutiner och arbetssätt som är avsedda för
arbetsuppgiften. Vid införandet av en sådan utbildning blir ny inhyrda konsulter övade
till att återvända till de hänvisade rutiner och arbetssätt istället för att få sin fråga besvarad
av en erfaren medarbetare som med stor sannolikhet innehar sin egna uppfattning om
arbetssättet. Genom detta sätt är det enligt Petersson et al. (2009) lättare att åtgärda
uppkomsten av fel eftersom arbetet följer ett standardiserat arbetssätt.
Standardiserade arbetssätt
De befintliga standardiserade arbetssätten kan förbättras och förenklas. Detta
förbättringsförslag är baserat på intervjuer och observationer som påvisade att
standardiserade arbetssätt och rutiner inte följs på grund av att de är för omfattande och
detaljrika. Medarbetare ansåg att det var lättare att fråga en kompetent medarbetare än att
titta i de skrivna rutinerna och arbetssätten. På grund av detta besvarades frågan snabbare
men det var inte alltid enligt existerande rutiner och arbetssätt. Som resultat av att de
standardiserade arbetssätten inte följs uppstår det brister i processen på grund av att
somliga medarbetare inte arbetar på samma sätt. Utifrån detta är ytterligare ett
förbättringsförslag att införskaffa lathundar för förekommande frågor kring arbetssätt och
rutiner som bör utformas av medarbetarna. Ett förenklat sätt att visualisera korrekta
arbetssätt och instruktioner är genom bilder och videoklipp på gemensamma tv-rutor.
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Detta för att få medarbetarna att uppmärksamma arbetssätten på ett förenklat sätt.
Standardiserade arbetssätt är en viktig ståndpunkt för organisationer att förebygga
upprepade problem (Liker, 2004).
Förståelse för hela processen
Ett annat förslag är att öka förståelsen av hela processen i verksamheten för medarbetare.
Att ge möjligheten till att ha en bredare uppfattning av verksamheten ökar förståelsen och
värdet den anställdas arbetsuppgift tillger eftersom avvikelser uppstår på grund av att det
inte finns en helhetsuppfattning av processen. Genom att rotera mellan olika grupper ger
det förståelse för nästa steg i processen och vad den egna uppgiften medför för att
underlätta inför nästa steg. En ökad förståelse kan även uppnås genom förbättrad
kommunikation mellan grupperna gällande både medarbetare och chefer vilket
Falkheimer & Heiden (2007), Poolen (1998) och Sörqvist (2004) anser är en viktig
effektivitetsfaktor.
Samarbete mellan grupper
Ett betydelsefullt sätt för att uppnå mål är genom att förutsätta att grupper har
ett gemensamt syfte. Detta skulle förbättra teamkänslan genom att medarbetare stödjer
varandra vilket gäller både mellan och i grupperna. Med en god teamkänsla i
verksamheten kan effektivitet nås och medarbetaren har möjlighet att utbyta information
och erfarenheter (Tesluk, 2012). Genom att tillsammans ta del av kunskap, synsätt och
kompetens vid exempelvis morgonmöten ökar effektiviteten i arbetet och medarbetare
som tidigare inte har haft intresse har chans att vara med och uppnå målet. Med en kultur
i organisationen där teamkänsla och samarbete mellan grupper kan var till fördel för
företaget.
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7. Slutsats
I detta avsnitt kommer studiens syfte att bli besvarad samt de frågeställningar som har
diskuterats och analyserats i tidigare avsnitt.

Studien syftade till att identifiera orsaken till ineffektivitet som ledde till förlängda
ledtider och minskad produktivitet i VPLs inleveransprocess. Av studien framkom det att
orsaken till ineffektivitet i inleveransprocessen berodde på ett flertal faktorer som
identifierades utifrån teorier och praktik. Dessa faktorer presenteras nedan kopplat till
studiens frågeställning.
Vilka faktorer i inleveransprocessen påverkar människa och arbetssätt negativt?
Utifrån studien har faktorerna materialhantering, stress, personalomsättning, tunga lyft,
tid som konkurrensmedel och kommunikationsflöden identifierats som negativt
påverkande faktorer på människa och arbetssätt.
Ineffektiv materialhantering ansågs vara en faktor som påverkar människan och arbetssätt
negativt i inleveransprocessen genom att det leder till stress och detta är på grund av att
det upplevs en tidspress i processen enligt respondenterna. För att inneha en effektiv
inleveransprocess krävs att tydliga rutiner och instruktioner följs av alla i processen vilket
påvisade brister i VPL genom de utförda intervjuer och observationer med medarbetare.
Hög personalomsättning var en förekommande faktor enligt respondenterna gällande
inhyrda konsulter vilket leder till brister i de standardiserade arbetssätten. Tunga lyft
anses enligt respondenterna vara en negativ påverkande faktor på människa och arbetssätt
eftersom det saknades hjälpmedel till att underlätta vid fysiskt krävande arbetsuppgifter.
På grund av den befintliga tidspressen gällande utleveranser till kund kopplas faktorn tid
som konkurrensmedel till stress som medför slarvfel vid genomförande av
arbetsuppgifterna. Sista identifierade faktorn är kommunikationsflöden vilket kopplades
till VPLs nuvarande brist i kommunikation mellan grupper i processen som skapar
gränsdragningar.
Vad kan Human Lean som aspekt ge för positiv inverkan på människa och arbetssätt i
inleveransprocessen?
Faktorer som har identifierats som positiv inverkan på människa och arbetssätt utifrån
Human Lean aspekt är hälsofrämjande arbetssätt, KASAM, standardiserade arbetssätt,
utbildning & upplärning, motivation och kommunikation.
För att företag ska utvecklas måste dem ständigt arbeta med förbättringar vilket innebär
att det ska finnas ett nytänkande i arbetet och att medarbetare måste ha en vilja till att
arbeta med hälsofrämjande på arbetsplatsen. Därför bör medarbetare ha en känsla av
sammanhang, utveckling, motivation och kompetens för att driva företaget mot
förbättring och nytänkande. Detta kopplas vidare till vikten av medarbetarnas välmående
på arbetsplatsen som är en av grunderna i Human Lean.
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Faktorerna har bidragit till fyra förbättringsförslag gällande utbildning & upplärning,
standardiserade arbetssätt, förståelse för hela processen och samarbete mellan grupper,
vilket är de som har starkas koppling till Human Lean. De identifierade faktorerna kan
vara bidragande genom att vara en ledstjärna till företagets aktuella arbeta gällande
arbetssätt. Studien bidrar till vetenskapen genom de identifierade påverkande faktorerna
på inleveransprocessen med Human Lean aspekt.
Studien har avgränsats till att enbart behandla intern ledtid i ett fallföretag och under nio
veckor enligt utbildningens direktiv, detta har enligt författarna medfört en påverkan på
studiens genomförande. Eftersom att endast en del av processen har studerats har de
identifierade faktorerna varit kopplade till den delen av processen. Författarna anser att
om hela företagets process behandlats i studien hade annorlunda faktorer eller ytterligare
faktorer identifierats på grund av att de hade kunnat bekanta sig mer med
företagskulturen. Genom att bekanta sig med företagskulturen hade studien medfört en
djupare förståelse för inleveransprocessen, dock har tidsperioden för studien begränsat
detta.

7. 1 Framtida forskning
Genom studiens gång har det uppmärksammats områden som är av intresse att studera i
framtida forskning. Detta gäller identifiering av motivationsfaktorer gällande
lagerarbetare samt identifiering av faktorer i företagskultur relaterat till effektivisering.

52

8. Referenslista
Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Köping: Natur och kultur.
Arce Camargo, C.E. (2017). The human aspect of lean: Sepcial considerations for an
adequate implementaion of lean. Department of Management and Engineering,
Lindköping.
Ballé, M. (2005). “Lean Attityde”. IEE Manufacturing Engineer April/May: 14-19.
Backman J (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur
Baker, D, P., Day, R. & Sales, E. (2006). Teamwork as an Essential Component of HighReliability Organizations. Health Service Research. 41(4 Pt2): 1576-1698.
Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB.
Berg, G. (2003). Att förstå skolan – En teori om skolan som institution och skolor som
organisationer. Lund: Studentlitteratur.
Bergman, B., Klefsjö, B. (2001). Kvalitet från behov till användning. Lund:
Studentlitteratur
Biggam, J. (2015). Succeeding with Your Masters Dissertation: A Practical Step-by- Step
Handbook. New York: McGraw-Hill Professional Publishing.
Björklund, M. & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken - att skriva, presentera och
opponera. Studentlitteratur AB.
Björklund, M. (2012). Hållbara logistiksystem. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB.
Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business research methods. 4. uppl. Oxford: Oxford Univ.
Press. cop.
Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl.
Stockholm: Liber AB.
Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund:
Studentlitteratur AB.
Chen, J.C., Li, Y. & Shady, B.D. (2010). ”From value mapping toward a lean/sigma
continuous improvement process: an industrial case study”, International Journal of
Production Research 48(4): 1069-1086.

53

Coleman, H. (2008). ”Lean Thinking: Lean Thinking and square watermelons have more
in common than you may think”. Electrical Wholesaling March: 63-64.
Creswell, J.W. (2014). Research design- Qualitative, quantitative, and mixed methods
approaches. 4. uppl. California: SAGE.
Christensen L.; Engdahl N.; Grääs C. & Haglund L. (2016). Marknadsundersökning –
en handbok. 4. uppl. Studentlitteratur: Lund
Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk
undersökning. 5. uppl Lund: Studentlitteratur AB.
De Souza, R., Wee Kwan Tan, A., Othaman, H. & Garg, M. (2011). A proposed
framework for managing service parts in automotive and aerospace industries.
Benchmarking: An International Journal 18(6): 769-782.
Deloitte Consulting (2013). Driving Aftermarket Value: Upgrade Spare Parts Supply
Chain. Tillgänglig:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/manufacturing/deloittecn-mfg-auto-indspareparts-whitepaper-en-171013.pdf [2019-04-20]
Dr. Harlem Brundtland, G. (2005). Looking ahead for WHO after a year of change. World
Health Organization. (A52/4)
Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. Studentlitteratur AB: Lund.
Falkheimer, J. & Heide, M. (2007). Strategisk kommunikation. Pozkal, Polem:
Studentlitteratur
Forskning Pågår (2019). Vad är egentligen forskning.
Tillgänglig:
http://www.forskningpagar.se/ [2019-05-25]
Galvan, J-L. (2013). Writing literature reviews. Pyrczak Publishing: California.
Garcia, J. & Bonavia, T. (2015). Relationship between employee involvement and lean
manufacturing and its effect on performance in a rigid continuous process industry.
International Journal of Production Research 53(11): 3260-3275.
Halling, B. (2013). Lean Implementation: The significance of people and dualism. Lic.avh. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.
Halling, B. och Wijk K. (2013). Experienced Barriers to Lean in Swedish Manufacturing
and Health Care. International Journal of Lean Thinking. 4(2): 43-63
54

Hanson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur
Höst, M. Regnell, B. & Runeson, P. (2006). Att genomföra examensarbete. Lund:
Studentlitteratur.
Jakobsson, R. & Skoglund, K. (2017). Bättre arbetsmiljö handbok. 12. uppl. Stockholm:
Prevent.
Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder - Från vetenskapsteori till
praktik. Lund: Studentlitteratur AB.
Jonsson, P. & Mattsson, S.-A. (2011). Logistik: Läran om effektiva materialflöden. 3.
uppl. Lund: Studentlitteratur AB.
Jonsson, P. & Mattson, S.-A. (2016). Logistik, läran om effektiva materialflöden. 3. uppl.
Lund: Studentlitteratur AB.
Arbetsmiljöverket (2016). Konsekvenser av lean produktion för arbetsmiljö och hälsa.
Stockholm: Kunskapssammanställning 2016:5
Liker, J. K. & Meier, D. (2006). The Toyota way fieldbook: a practical guide for
implementing Toyota’s 4Ps. New York: McGraw-Hill Professional Publishing.
Liker, K. J. (2004). The Toyota way: lean för världsklass. Malmö: Liber.
Liker, J, K. & Morgan, J, M. (2006). The Toyota Way in Services: The Case of Lean
Production Development. Acadamy of management 20(2): 5-20.
Lindvall, J. (2007). “Fallstudiestratergier”. Statsvetenskaplig Tidskrift 109(3): 270-278.
Lumsden, K. (2006). Logistikens grunder. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Lumsden, K. (2012). Logistikens grunder. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Maclnnes, R. (2002). The Lean Enterprise Memory Jogger. Salem: Goal/QPC.
Menckel, E. & Österblom, L. (2000). Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen.
Helsingborg: AB Boktryck.
Mustafa, L. (2017). Effektivisering av internaprocesser i ett reservdelslager med fokus
på ledtid. Mälardalens Högskola. Akademin för innovation, design och teknik.
(Kandidatuppsats)
Nationalencyklopedin. (u.å.). Standardisering. Tillgänglig:
55

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/standardisering [2019-04-29]
Neumann, W, P. & Dul, J. (2010). Human factors: spanning the gap between OM and
HRM. International Journal of Operations & Production Management. 30(9): 923-950.
Oskarsson, B., Aronsson, H., & Ekdahl, B. (2006). Modern Logistik - för ökad
lönsamhet. 2 uppl. Malmö: Liber ekonomi.
Oskarsson, B., Aronsson, H. & Ekdahl, B. (2013). Modern logistik - för ökad lönsamhet.
4. uppl. Stockholm: Liber AB,
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. 3. uppl. Stockholm: Liber AB.
Ohno, T. (1988). TOYOTA PRODUCTION SYSTEM, Beyond Large-Scale Production.
Oregon: Productivity Press. United States of America: Taylor & Francis Group
ISBN 978-0-915299-14-0
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB.
Persson, G. & Engh, Ö. (1992). The Development of Time-Based Competitors. Logistics
Technology International.
Petersson, P., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D. & Alsterman, H. (2009). Lean gör
avvikelser till framgång! 6. uppl. Malmö: Exakta.
Petersson, P., Olsson, B., Lundström, T., Johansson, O., Broman, M., Blucher, D. &
Alsterman, H. (2015). Lean: gör avvikelser till framgång. Bromma: Part Media
Pettersen, J. (2009). ”Defining lean producion: some conceptual and practical issues”.
The TQM Journal. 21(2): 127-142.
Poole. M. S. (1998). Communication, i Cooper, C. L. Och Argyris, C., (ed), Encyclopedia
of Management, Blackwell Business.
Rosenqvist M. & Andrén M. (2006). Uppsatsens mystik: om konsten att skriva uppsatsen
och examensarbete. 1 uppl. Lund: Hallgren & Fallgren.
Rother M. (2013). Toyota Kata: Lärande ledarskap, varje dag. Malmö: Liber
Rothstein, J. (2015). Contextualizing Work: The Influence of Workplace History and
Perceptions of the Future on Lean Production at Three GM Plants. Critical Sociology.
42(7-8): 1143–1161.

56

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business
Students. Harlow: Pearson Education Limited.
Sohlberg, P. Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former: vetenskapsteori och
forskningsmetod. Malmö: Liber
Storhagen, G.N. (2011). Logistik: Grunder och möjligheter. 2 uppl. Malmö: Liber.
Svenska
Akademiens
ordböcker
(2018).
Tillgänglig: https://svenska.se/tre/?sok=faktor&pz=1 [2019-05-05]
Svenska
Tillgänglig:

Akademiens
ordböcker
(2018).
https://svenska.se/tre/?sok=effektivisering&pz=2

Faktor.

Effektivisera.
[2019-05-05]

Sörqvist, L. (2013). Lean, processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden.
1. uppl. Studentlitteratur AB, Lund.
Sörqvist, L. (2004). Ständiga förbättringar. Lund: Studentlitteratur.
Tesluk, P, E. (2012). Emotional Intelligence, Teamwork Effectiveness, and Job
Performance: The Moderating Role of Job Context. Journal of Applied Psychology.
97(4): 890-900.
Torp, S., Eklund, L. & Thorpenberg, S. (2011). Research on workplace health promotion
in the nordic countries: a literature review. Global Health Promotion. 18(3): 15-22.
Van den Berg, J.P. & Zijm, W.H.M. (1999). Models for warehouse management:
Classification and examples. International Journal of Production Economics. 59 (1-3):
519-528.
Voss, C., Tsikriktsis, M & Frohlich M. (2002). "Case research in operations
management", International Journal of Operations & Production Management, 22 (2):
195-219.
Walsham, G. (2006). Doing interpretive research. European Journal of Information
Systems. 15(3): 320-330.
Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB.
Wangwacharakul, P., Berglund, M., Harlin, U. & Gullander, P. (2014). Cultural aspects
when implementing Lean production and Lean product development – Experiences from
a Swedish perspective. Quality Innovation Prosperity. 18(1): 125-140.
Womack, J.P. & Jones, D.T. (1996). Lean Thinking: Banish waste and create wealth in
your corporation. New York: Simon & Schuster.
57

Yin, R. (2012). Applications of Case Study Research. 3. uppl. California: SAGE
publications Inc.
Yin, R. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
AB.
Yin, R. (2014). Case study research design and methods. 5 uppl. California: SAGE
publications Inc.

58

9. Bilagor
Bilaga A
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Bilaga B

Lagerarbetare
Del 1 - Lossning/Inbokning/Inlägg
1. Vad är din arbetsuppgift?
a. Hur länge har du arbetat här?
b. Vilka aktiviteter ingår i din arbetsuppgift?
c. Berätta om hur ditt ansvarsområde ser ut, var börjar det och var slutar det?
d. Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt med dina arbetsuppgifter?
Del 2 - Arbetssätt vid informationsöverföring
2. Berätta vad du har fått för information om hur dina arbetsuppgifter ska utföras?
a. Från vem har du fått informationen?
b. Anser du att informationen du fått har varit tydlig?
c. Utför du dina arbetsuppgifter enligt instruktioner/rutiner?
i. Om NEJ: Varför gör du på ett annat sätt, tycker du att det fungerar
bättre?
ii. Om JA: Anser du att det är det mest optimala arbetssättet eller hade du
velat utföra det på ett annat sätt?
d. Har du förbättringsförslag på hur arbetssätten kan utföras på ett mer effektivt
sätt?
e. Arbetar alla i denna process på samma sätt? exp. placering, spärrlager,
ordning/zon
Del 3 - Avvikelser i inleveransprocessen
3. Berätta vilka aktiviteter som ingår i lossning/inbokning/inlägg? (avvikelser = ej korrekt
utförda arbetsuppgifter. exp fel placering av pall).
a. Vilka problem tycker du att det finns i processen vid inleverans?
i. Varför tror du att dessa problem finns?
ii. Har du förslag på hur problem som uppstår i processen kan förbättras?
b. Berätta om förekommande problem som du stöter på och som du tror kan leda
till större avvikelser i processen?
c. Hur gör du när avvikelser uppstår i processen (ex: att pallar inte är markerade)?
d. Delas informationen vidare om avvikelser uppstår eller om något moment inte
fungerar optimalt?

Produktionssamordnare & gruppchef
Del 1 - lossning/inbokning/inlägg
1. Vad är din arbetsuppgift?
a. Hur länge har du arbetat med detta?
b. Berätta om hur ditt ansvarsområde ser ut, var börjar det och var slutar det?
c. Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt med dina arbetsuppgifter?
Del 2 - Avvikelser i inleveransprocessen
2. Berätta vilka aktiviteter som ingår i lossning/inbokning/inlägg?
a. Vilka problem tycker du att det finns i processen vid inleverans?
i. Varför tror du att dessa problem finns?
ii. Har du förslag på hur problem som uppstår i processen kan förbättras?
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b. Berätta om förekommande problem som du stöter på och som du tror kan leda
till större avvikelser i processen?
c. Hur gör du när avvikelser uppstår i processen? (avvikelser = ej korrekt utförda
arbetsuppgifter. exp fel placering av pall)
Del 3 - Arbetssätt vid informationsöverföring
3. Hur ger du ny information till lagerarbetarna/PSO?
a. Scenario: Det ska börja en ny lagerarbetare…
i. Hur ger du/ni information till den nya lagerarbetaren?
ii. Vad ger du/ni för information om er standardiserade
arbetssätt/instruktioner ?
iii. Anser du att dokumenten som ni har är tydlig och tillräcklig?
b. Tycker du att arbetsuppgifterna utförs enligt de skrivna instruktionerna?
i. Om NEJ: Varför utförs det på ett annat sätt?
ii. Om JA: Anser du att det är det mest optimala arbetssättet eller kan det
utföras på ett bättre sätt?
c. Har du förbättringsförslag på hur arbetssätten kan utföras på ett mer effektivt
sätt?
Del 4 - Människan
4. Anser du att det finns tillräcklig kompetens hos medarbetarna som arbetar i
inleveransprocessen?

5. Hur arbetar ni med att motivera medarbetare till att utföra arbetet korrekt enligt de
skrivna instruktioner?

6. Utbildas och tränas medarbetare i lossning/inbokning/inlägg kontinuerligt? (exempel.
kurs, dokument, muntligt)

Logistikchef
Berätta om den ineffektivitet som du stöter på i lagret relaterat till inleveransprocessen? Vad
upplever du för ineffektivitet på den avdelningen?
Varför tror du att den ineffektiviteten finns?
Varför…?
Varför…?
Varför…?
Varför…?
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