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Förord 

Detta examensarbete är utfört vid Mälardalens högskola i Eskilstuna, området innovativ 

produktion och logistik. Det här arbetet är ett led i den treåriga 

högskoleingenjörsutbildningen. Framförda åsikter, resultat och slutsatser svarar skribenten 

för. Jag vill passa på att tacka alla som bidragit till möjligheten att genomföra detta projekt. 

Jag kan börja med och rikta ett stort tack till Magnus Andersson, min handledare på DHL 

Freight AB som har varit ett stort stöd genom hela examensarbetet. Vidare vill jag även rikta 

ett stort tack till Mathias Karlsson och resten av personalen på DHL Freight AB som jag har 

varit i kontakt med genom intervjuer och möten. Det här har varit en förutsättning för att 

lyckas utföra projektet och jag uppskattar allas positiva inställning från första början. 

Jag vill avsluta med att tacka min handledare på Mälardalens högskola, Daniel Gåsvaer som 

har hjälpt mig genom hela projektet. 
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Sammanfattning 

Det här examensarbetet har genomförts på DHL Freight AB i Eskilstuna som transporterar 

gods över hela Sverige. Där målsättningen varit att analysera den nuvarande 

sorteringsprocessen, identifiera bristerna runt sorteringsprocesserna och därefter presentera 

eventuella förbättringsförlag. 

De metoder som har använts för att utföra examensarbetet är följande. Resultatet grundar sig 

på den information som har införskaffats via observationer och intervjuer med personalen 

som är delaktiga i sorteringsprocessen samt olika litteraturstudier. 

De mest tongivande teorierna som examensarbetet utgått från och som författaren har 

genomgående haft i åtanke är logistik, distribution, Lean Produktion, kvalitet och processer. 

Analysen som utfördes resulterade i att ett antal brister som finns i sorteringsprocessen som 

kunde identifieras. De här bristerna bidrog till att komplikationer uppstod vid sorteringen av 

gods på DHL Freight AB. Några exempel på brister som identifierats är att efter godset har 

hanterats sker inte någon kvalitetssäkring innan godset lämnar terminalen. Dessutom är de 

resurser som finns idag inte så uppdaterade arbetssätten har inte ändrats eller förbättras på 

länge. Som till exempel förenkling av kodboken och en mycket tydligare platsning i zonerna 

så att inte godset ställs på fel plats. Ytterligare brister som kunde identifieras var att den 

mänskliga faktorn som spelar en stor roll i sorteringen av gods. Att man inte är tillräckligt 

uppmärksam när man kodar, hanterar eller platsar godset. Man är inte motiverad eller 

engagerad till att godset ska gå rätt till 100 procent eller så handlar det om att metoderna de 

använder för att hantera godset är otillräckliga. 

De förbättringsförslag som presenteras i den här rapporten innefattar förändringar som kan 

leda till att sorteringsprocessen på DHL Freight AB, men även i hela försörjningskedjan, blir 

mer kontrollerad och exakt jämfört med dagens situation. Förutom en bättre sorterings 

statistik som uppstår på DHL Freight AB vid sortering av gods, kan dessa förändringar även 

bidra till kostnadsbesparingar i form av energikostnader och personalkostnader hos DHL 

Freight i Eskilstuna. 
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Abstract 

This examination report has been carried out at DHL Freight AB in Eskilstuna, the company 

is transporting gods all over Sweden, the objective has been to analyze the current sorting 

process, identify the gaps around the sorting process and then to present possible 

improvements. 

The method that has been used to carry out this examination report is as follows. The results 

that has been achieved, forms the basis of the information that is acquired through observation 

and interviews with the personnel involved in the sorting process, and also different literature 

studies.  

The most effective theories that the examination report assumes from and that the author 

consistently had in mind is logistics, distribution, Lean Production, quality and processes. 

The analysis that has been performed resulted in a number of shortcomings in the sorting 

process that could be identified. This shortcoming contributed to the complications that 

occurred while the sorting of goods at DHL Freight AB. Some examples of deficiencies 

identified are that after the goods have been handled, they do not proceed with a quality 

control before the goods leave the terminal. Additionally the resources that are available today 

are not so updated, working have not changed or improved in a long time. Such as 

simplification of the code book and a more distinct drop off in the zones so that no goods are 

in the wrong place. Additional shortcomings that could be identified was the human factor 

that plays a major role in the sorting of goods. That the personnel not paying enough attention 

when coding, handling or dropping of the goods. They are not motivated or concerned that the 

goods will go right to 100 percent or maybe the case is that the methods they use to handle the 

goods are insufficient. 

The suggestions presented in this report includes changes that may lead to the sorting process 

at DHL Freight AB, but also the entire supply chain becomes more controlled and precise 

compared to today´s situation. In addition to better sorting statistics arising at DHL Freight 

AB in sorting of goods, these changes can also contribute to cost savings in term of energy 

and personnel costs at DHL Freight in Eskilstuna. 
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Ordlista 
 

CTQ  Critical to Quality är en metod som tillhör sex sigma. Används

  för att ta reda på vad kunden förväntar sig av tjänsten. 

DHL Performance En avdelning på DHL som mäter antal felsorteringar och 

  skickar ut rapporter med uppdateringar. 

Distributionssystem Man fördelar i det här fallet gods i olika strukturer över Sverige. 

Exacten  En enhet som sorterar DHL Paket på en terminal. 

Gods Är paket, pallar eller stora sändningar som ska från den som 

skickar till den som tar emot. 

Kodning  Skriver en siffra på godset för att visa vart den ska placeras. 

Lastning  Lastar godset på en lastbil som ska avgå från terminal. 

Platsning  Truckföraren placerar godset där det ska stå. 

Plombning En säkerhetsanordning som kontrollerar att lastbilens dörrar inte 

varit öppna från terminal till terminal.  

Portar Stora dörrar på terminalen där lastbilar backar till och godset 

lastas. 

Produktionslinje Den produkt/tjänst som ligger till grund för huvudprocessen. 

Scanning  Godset scannas så ett datasystem vet var godset befinner sig. 

Sändningar  Godset som skickas i flera kollin/styck till samma ställe. 

Torget  En enhet som sorterar DHL Stycke på terminalen. 

Transportsedel Sitter på godset och visar vart godset ska gå och annan info. 

X X betyder att det finns en riktig kod men får inte användas i 

arbetet. 

Zonerna  Där godset placeras ut i terminalen. 
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1.0 Inledning 

Detta examensarbete har genomförts på DHL Freight AB som är en avdelning inom DHL 

Sweden AB.  Denna avdelning ingår i ett europeiskt nätverk som omfattar 50000 fordon och 

2000 fasta linjer som binder ihop cirka 160 terminaler runt om i Europa. Detta arbete kommer 

att genomföras på en terminal i Sverige vilket leder till avdelningen DHL Freight Domestic 

AB som omfattar 27 terminaler i Sverige, DHL Freight Domestic är specialiserade på 

transporter inom landet. De upplever vissa problem med sändningar som går till fel terminal 

och det i sin tur leder till att kundens behov inte tillgodoses. Det är denna problemställning 

som ligger till bas för arbetet då DHL vill ha denna process undersökt då man hoppas att ett 

par utomstående ögon kan identifiera bristerna. 

1.1 Företagsbeskrivning 

DHL är ett helägt dotterbolag till Deutsche Post. Företaget är en global aktör och ledande 

inom integrerade logistiktjänster ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder express-, 

land, flyg- och sjöfrakt, väg och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella 

brevtjänster. Man har ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier samt 

över 520000 medarbetare över hela världen, vilket gör DHL till en av världens största 

arbetsgivare (www.dhl.se). 

Företaget DHL startades av tre män vid namn Adrian Dalsey, Larry Hillblom och Robert 

Lynn. De här tre personerna började personligen transportera sjöfraktsdokument via flyg från 

San Fransisco till Honolulu på Hawaii för att kunna påbörja den invecklade tullklareringen 

redan innan fartygen med godset anlände till hamnen. Det här medförde att väntetiden 

förkortades kraftigt och kunderna sparade pengar. 

Man skapade en helt ny bransch med snabb leverans av dokument och paket med flygplan, 

internationell flygexpress. Man expanderade kraftig över hela världen vilket ledde till att man 

1988 hade 16000 anställda och fanns i 170 länder. 

DHL Freight i Sverige erbjuder inrikes och internationella vägtransporter i världsklass med 

stort fokus på lagerhantering och de skräddarsyr även till olika kunder med speciella krav. 

Man erbjuder även tredjepartslogistik vilket kan beskrivas som en viss outsourcing där en 

tredje part sköter till exempel lokala transporter. 

http://www.dhl.se/
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DHL bedriver även mässlogistik som innebär att man som logistikspecialist hanterar material 

i samband med någon mässa eller liknande i uppdrag av kund. Koncernen består av flera 

avdelningar som visas i figur 1.1 ett organisationsschema som beskriver hur koncernen är 

strukturerad. 
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  Figur 1.1 

Det här arbetet har gjorts på avdelningen DHL Freight domestic med placering I Eskilstuna, 

som är inringad i Figur 1.1. DHL Freight har på nationell nivå cirka 2200 medarbetare och 

omsätter totalt 7,6 miljarder SEK Eskilstuna terminalen har 38 medarbetare. Det inkommer 

dagligen gods från närliggande områden, Eskilstuna terminalen täcker stora delar av 

Södermanland och Västmanland området. 
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DHL lagret i Eskilstuna har en yta på 5300 M₂ och det finns 72 portar som används för 

inlastning och utlastning av gods. En layout över terminalen finns i bilaga 4. Årligen hanteras 

det över 1 000000 sändningar på terminalen. Den här branschen är väldigt säsongsbetonad 

beroende på vilka kunder man har, bemanningen sker utefter behov vilket i sin tur leder till att 

DHL använder sig av bemanningsföretag för att på ett flexibelt sätt kunna bemanna sina 

arbetsställen. DHL terminalen har samma organisationsstruktur som resterande terminaler 

runt om i Sverige. Man försöker ständigt effektivisera rollerna och omstruktureringar sker 

ständigt men i dagens läge ser den ut som följande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 

1.2 Produkter 
DHL har flera produkter som man säljer till kund i själva verket är det tjänster. Eftersom 

uppsatsen är inriktad på inrikestrafik kommer detta avsnitt att handla om fyra produkter som 

en kund kan beställa idag, en av produkterna hanteras inte på terminalen därför kommer bara 

en beskrivning på produkten finnas med. Först kommer en produktöverblick som visar hur de 

olika DHL bolagen i världen är nischade och vilka utbud DHL har över hela världen. 
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Figur 1.3 Bildserie på några av DHL produkter (dhl.se) 

DHL inrikes erbjuder den ultimata logistiktjänsten. Det spelar ingen roll om det är ett paket 

eller hellaster godset levereras dagen efter upphämtning till större delen av Sverige.  DHL 

möter kundernas krav på precision och tillförlitlighet genom det heltäckande nätverket och 

arbetssättet att systematisera inrikestransporterna. DHL hanterar godset med en mycket hög 

leveransprecision vilket ger kunderna möjligheten att välja den lösningen som passar in i 

planeringen och förutsättningarna för att skicka godset. De fyra produkterna redovisas nedan. 

 DHL Paket är en logistiklösning på paketsändningar i Sverige. Här erbjuder man 

leverans av paketet redan nästkommande dag. DHL använder sig av sitt sorterings- 

och scanning system samt att paketet ingår i IT-systemet för säkerhet och precision i 

en effektiv process. Kan bokas dygnet runt. Viktiga mått att följa är:  

- Maxmått/kolli: 150 cm längd, 50 cm bredd, 50 cm höjd. 

- Maxvikt/kolli: 35 kg (verklig vikt). 

- Maxvikt/sändning: 150 kg (0,53 m3). 

- Minimimått/kolli: 15 cm längd, 11 cm bredd 3,5 cm höjd. 
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 DHL Pall kan man skicka över hela Sverige, man kan bestämma om man vill skicka 

helpall eller halvpall vilket medför att det ökar flexibiliteten med transporten. Man 

scannar godset elektroniskt från leverantören till mottagaren. Bokningarna sker 

dyngnet runt alla dagar om året. Viktiga mått att följa är: 

- Maxmått 120 cm längd, 80 cm bredd, 200 cm höjd (helpall). 

- Maxmått 60 cm längd, 80 cm bredd, 150 cm höjd (halvpall). 

- Maxvikt helpall 800 kg, halvpall 400 kg. 

 DHL Stycke är ett alternativ för gods med svårskickad karaktär. Intervallet i kg ligger 

från 1-2,500 kg. Man kan bestämma sig för att skicka stort och litet med samma 

transport vilket leder till att man sparar tid och pengar. Man kan skicka en sändning 

paket med 40 kollin a´2,500 kg. Här erbjuder DHL en systematiserad 

styckegodstransport där precisionen mäts från start till slutmålet. Viktiga mått att följa 

är: 

- Finns ingen maxlängd men sändningen får inte överstiga 2 500 kg. 

 DHL Parti bokar man när man vill hellaster med fraktdragande vikt över 999 kg. Här 

transporteras godset direkt från avsändaren till mottagaren utan att den går igenom 

någon terminal. DHL styr det här arbetssättet med 1500 fordon runt om i landet, för att 

möta kundbehovet på leveransprecision, kapacitet och lokal närvaro. Viktiga mått att 

följa är: 

- Finns ingen maxlängd men det måste vara sändningar över 999 kg. 

1.3 Kunder och marknad 

Man har idag i Sverige en bred kundskara där produkterna som företaget erbjuder är 

mestadels till företag men även till privatpersoner. Man har flera stora kunder runt om i landet 

i den kategorin ingår företag som Volvo, ABB och Scania (Intervju med Magnus Andersson). 

Hela Sverige är en marknad som är oerhört attraktiv när det gäller transportlösningar runt om i 

landet. Det finns idag flera aktörer på marknaden som slåss om kunderna. Det gäller att hela 

tiden vara konkurrenskraftig för att kunna behålla sina kunder och få tag i nya (Intervju med 

Magnus Andersson). 
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1.4 Problemdiskussion 

Som det tidigare beskrevs är DHL ett tredjepartslogistikföretag vilket i sin tur innebär att 

godset går igenom många led från det att en order kommer in tills det att godset anländer till 

slutkunden. DHL: s uppgift är att hämta godset från leverantören och leverera det till 

mottagaren med högsta kvalité. I den här processen finns det flera olika produkter en kund 

kan köpa när den beställer en sändning. Det finns tre huvudprodukter som arbetet kommer att 

vara inriktat på. De tre hanteras inte riktigt på samma sätt vilket leder till olika processer för 

de olika typerna. Dessa är; inhämtning av ankommet gods samt utlastning/transport av gods 

till slutkund. Det som skiljer dessa produkter åt är storlek och vikt. De inkommer till 

terminalen på samma sätt men de sorteras på olika platser, produkt ett sorteras på en enskild 

enhet medans produkt två sorterar på en enskild enhet samt majoriteten av produkt två 

sorteras på plats och produkt tre sorteras på en egen avdelning. På DHL så uppfattar man 

felsorteringarna som en naturlig del i huvudprocessen som finns för att man ska veta att 

problemet finns där och att åtgärder alltid sätts in och förbättras. Man kan säga att 

felsorteringarna har blivit en del av flödet. 

I nuläget så finns det ingen som jobbar med att bara kontrollera felsorteringarna eftersom det 

skulle innebära ett omfattande kartläggning och en hög kostnad. Alla som arbetar på 

terminalen vid avgående tider är ansvariga för att godset ska gå till rätt station och det 

innefattar arbetsmoment så som kodning, scanning, truckkörning, sortering, platsning och 

lastning. Det här är en del av en huvudprocess för DHL som används dagligen på alla 

terminaler runt om i Sverige. Exempel på problem som uppstår vid hantering av godset på 

terminal är att när godset avlastats från lastbilen och det ska kodas men även scannas. Vid 

kodning så går man efter postnummer respektive ort på fraktsedeln som sitter på godset. Man 

skriver en siffra på godset det hämtas av en truckförare som kör det till den plats som siffran 

säger som står på godset. Men om kodaren inte skriver rätt siffra så ställs godset inte på rätt 

plats. Samt att truckföraren inte är tillräckligt uppmärksam på vad det står för siffra och 

platsar godset på fel ställe för lastning. Det man vet är att man måste ta till åtgärder för att i 

dagsläget fungerar inte processen felfritt, godset går till fel terminal vilket leder till att det 

måste skickas på nytt och leveransen blir fördröjd. 

DHL i Eskilstuna har nu hopp om att en analys av sorteringsprocessen från en utomstående 

part ska bidra till olika lösningar av de problem som uppstår, samt vilka förbättringsåtgärder 

som behövs implementeras för en långsiktig lösning (Överläggning med Mathias Karlsson). 
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1.5 Problemformulering 

Vilka åtgärder bör DHL vidta för att minska antalet felsorterade sändningar? 

Delfrågor: Vilka mål har DHL på antalet felsorterade paket och hur ser nuläget ut?  

Vilka förbättringsåtgärder kan DHL vidta för att minska antalet felsorterade sändningar och 

nå målet?  

1.6 Syfte och mål 

Målet med det här examensarbetet är att utifrån observationer och analyser på DHL samt 

intervjuer med personalen identifiera de brister och problem som finns i sorteringsprocessen. 

Dessa data ska användas som baser till att ta fram passande förbättringsförslag i 

sorteringsprocessen på DHL. 

Examensarbetets syfte är att förbättra och underlätta sorteringsprocessen på DHL samt 

förtydliga vilka risker och fel man bör ta hänsyn till i sorteringsprocessen. 

1.7 Avgränsningar 

Eftersom DHL har flera produkter i dagsläget kommer arbetet bara att bedrivas mot tre 

produkter (Stycke, Paket, Pall) och det som kommer att analyseras är sorteringsprocessen på 

terminalen i Eskilstuna och det arbetssätt som tillämpas idag. Analyseringen av processen 

kommer bara att ske på terminalen i Eskilstuna, så huvudprocessen från avsändare till 

mottagare kommer inte att beskrivas djupgående i det här arbetet. Det kommer att finnas en 

mindre beskrivning av hela upphämtningsprocessen samt leveransprocessen så man som 

läsare ska få en helhetsbild av verksamheten. En djupgående beskrivning av denna process 

skulle utgöra en risk att sorteringsprocessen hamnar i en skugga av dem, då omfattningen av 

hämtning från avsändare till slutmottagare är avsevärt större och mer komplext än 

sorteringsprocessen. 

Rapporten kommer inte att gå in djupare eller förklara de andra ingående avdelningar som går 

under Deutsche Post och DHL Express, Supply Chain och GBS, avdelningar som visas i figur 

1.1  Den är bara till för att läsaren ska få en inblick i hur koncernen är uppbyggd. 
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1.8 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i sju avsnitt; metod, teori, analys, resultat, förbättringsförslag och 

diskussion.  

 

 

    

Figur 1.4 

I det första avsnittet metod, finns det en beskrivning av tillvägagångssättet i arbetet. I det här 

avsnittet skildras de metoder som användes vid datainsamlingen samt beskriver den hur det 

analytiska arbetet är utfört.  

I det andra avsnittet teori, presenteras den litteratur inom ämnesområdet som ska ligga till bas 

för analysen och resultatet i slutet av uppsatsen. De begrepp som tas upp och förklaras i detta 

avsnitt är logistik, processer och distributionssystem. 

I det tredje avsnittet resultat, presenteras all den insamlade mätdatan som möjliggör analys av 

sorteringsprocessen. Här beskrivs hur hela distributionsprocessen fungerar samt vilka andra 

processer som finns på DHL och vilka arbetssätt som tillämpas i dagsläget. I det här avsnittet 

finns en utförlig undersökning av sorteringsprocessen. 

I det fjärde avsnittet analys av sorteringsprocessen, analyseras det resultat som presenteras. 

Det resultat som analyseras är sorteringsprocessen då det är denna process som företag avser 

att förbättra. Här kommer även de brister som identifieras i sorteringsprocessen att 

presenteras. 

I det femte avsnittet förbättringsförslag, kommer de förbättringar som går att genomföras för 

att uppnå en bättre sorteringsprocess att beskrivas. Vilket kommer medföra att processen 

kommer att bli mer effektiv.  

I det sjätte avsnittet diskussion, kommer det att finnas en avslutande diskussion kring hela 

uppsatsen. Här kommer diskussionen kring målet med arbetet att tas upp.  

 

Metod Teori Resultat Analys Förslag Diskussion 
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2.0 Metod 

Här kommer det tillvägagångssätt som använts under arbetets gång att beskrivas. Vilka 

metoder man har använt när man har genomfört det analytiska arbetet. Intervjufrågor är också 

en del utav metoderna som har använts i det här arbetet. 

2.1 Ansats och förhållningssätt  

Förhållningssättet i det här arbetet grundar sig på en planläggning som utfördes tidigare i 

projektet för att kunna skapa en förståelse över projektet och genom det även skapa en bättre 

planering.  

Anledningen till den valda metoden fallstudie är för att en fallstudie till skillnad från en 

sedvanlig statistisk analys medger att man kommer närmare själva undersökningsobjektet 

snarare än distans (Sharan B Merriam 1994:28).  

Ett mer konsekvent förhållningssätt som med största sannolikhet även kommer att vara mer 

effektivt, är att arbeta som en forskare då en forskning är detsamma som en utredning eller en 

intervju. Vid undersökningen kan man dra nytta av många olika modeller, fallstudier är en 

metod som kan användas för att på ett systematiskt sätt studera en företeelse under en bestämd 

tidsintervall (Sharan B Merriam 1994:21). För att man inte ska kunna manipulera relevanta 

variabler är det att föredra att man använder sig av en fallstudie, då man kommer att 

undersöka aktuella och nutida processer. En fallstudie är delad i två tekniker, inte som en 

historisk metod. De två teknikerna är direkt observationer och systematiska intervjuer. De 

olika metoderna liknar varandra, alltså fallstudiemetoden och historikmetod men fördelen 

med fallstudiemetoden är att man kan hantera många olika slag av empiriskt material. Så som 

intervjuer, dokument och nutida observationer (Sharan B Merriam 1994:23). 

En fallstudie fokuserar alltså på en viss situation, händelse, företeelse eller person vilket 

medför att den då är partikularistisk. I en sådan här studie är det fallet som ska prioriteras 

eftersom det visar vad som är viktigt i arbetet och vad den har för betydelse. En fallstudie är 

speciellt lämpad för att sätta fokus på ett praktiskt problem, som till exempel; frågor, olika 

situationer och negativa händelser i samhället. Vidare innehåller en fallstudie uppmärksamhet 

mot de sätt som grupper av människor väljer att hantera problem av olika slag på och då 

utifrån ett helhetsperspektiv. Detta betyder alltså att: ”En fallstudie är problemcentrerad, 

småskalig och entreprenörsinriktad” (Sharan B Merriam 1994:25–26).  
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Förhållningssätt för arbetet presenteras enligt följande figur: 

 

 

 

 

Figur 2.1 

2.2 Val av Metod, Kvalitativ kontra Kvantitativ  
 Det rör sig om olika metoder att tillgå med vissa strukturer av riktlinjer, men det är samtidigt 

viktigt att man modifierar den metod som finns för att tillfredställa de behov som finns. Det 

finns två olika metodologiska angreppssätt inom forskningsmetodiken. Den kvantitativa 

metoden och den kvalitativa metoden. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa två 

metoder och att de metodteoretiska principerna skiljer sig åt. Merriam påpekar att den 

kvalitativa metoden främst har ett syfte att man ska förstå betydelsen av en viss händelse eller 

upplevelse. Forskare som håller på med kvalitativa metoder är mer intresserade av själva 

processen än av resultat eller produkten. Man är intresserad av själva innebörden som till 

exempel hur en människa strukturerar upp sin sociala verklighet när de tolkar olika 

upplevelser. En kvantitativ forskningsmetod plockar man isär en stor händelse i små delar för 

att analysera de små delarna, vilket i sin tur leder till att det blir de variabler som analyseras 

(Sharan B Merriam 1994:30). 

Man delar alltså in dessa två metoder i olika kategorier när man pratar om information. Den 

information som man behandlar via ord kallas för kvalitativ och den information som man får 

i siffror är kvantitativ. Den information som behandlas är kvalitativ information som beskriver 

i detalj olika situationer, människor, samspel och händelser som har citeras av personer och 

deras upplevelser och tankar. Även olika skrifter och utdrag från brev, protokoll och register 

beskriver kvalitativ information. Det är den empiriska verkligheten som skildras och 

beskrivningarna utgör basen för den information som går in på djupet och illustrerar i minsta 

detalj. Kvantitativ information presenteras med siffror, man lägger stor vikt på att mäta olika 

händelser eller beteenden. Den information man kan få ut av den här metoden är hur mycket 

man kan få ut, hur många och hur det ska fördelas ut. (Sharan B Merriam 1994:83-84). 
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I det här arbetet har mest fokus lagts på de kvalitativa undersökningar som genomförts i form 

av bland annat iakttagelser och intervjuer, vilket inom det här projektområdet är nödvändiga 

verktyg för analys. Men även kvantitativa metoder har använts vid olika tillfällen för att få en 

uppfattning om tid på olika moment och resultat i siffror. 

2.3 Datainsamling 
Datainsamlingen i det här arbetet har en kvalitativ ansats vilket medför att det blir en mer 

flexibel design i arbetet då iakttagelser och intervjuer anpassas till den enskilda situationen. 

Med den här informationstekniken får man en högre transparens och närhet till den process 

eller objekt som analyseras (Sharan B Merriam 1994:136-139). 

De tekniker och metoder som författaren har använt sig av redovisas nedan. 

2.3.1 Observationer 

Under en fallstudie så räknas observationer som en primär informationskälla. När man samlar 

in olika observationer av händelser brukar den tekniken kallas för deltagande observation, 

vilket i sin tur skiljer sig från intervjuer på så sätt att en intervju genomförs på ett ställe som 

passar själva syftet, medans en observation genomförs på plats ute på den aktuella platsen. 

Det som skiljer en observation från intervju är även när man är ute på fältet och ser en direkt 

erfarenhet till skillnad mot en intervju som utgör en andrahandsredogörelse för något. Själva 

syftet med en observation är att registrera allt sker inom ett tidsintervall som är bestämt i 

förtid för det utvalda föremålet som observeras. Under det här arbetet har olika 

händelseförlopp frekvent observerats för att kunna ge författaren en grundlig förståelse för det 

aktuella arbetet (Sharan B Merriam 1994:101). 

2.3.2 Litteraturstudier 

Enligt Merriam ska all forskning ta hänsyn till de tidigare arbeten som utförts inom just det 

specifika forskningsområdet. Det är även mycket viktigt att man att man håller sig till sin teori 

så man inte producerar en kopia av en tidigare undersökning eller att man gör samma fel som 

någon har gjort tidigare. Man måste veta vad man vill få ut av sin litteraturstudie. 

När man genomför en litteraturgranskning är det viktigt att man är relativt välbekant med 

ämnesområdet och att man har en ganska klar frågeställning. Sen måste man börja söka efter 

information som till exempel bibliografier, uppslagsverk och olika databaser med 

sökningsmetoder, så att man täcker ett världsligt område.  Efter att man har samlat den 

informationen är det viktigt att man avgör vilka källor som innehåller mest saklig information 

för arbetet (Sharan B Merriam 1994:74,77). 
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2.3.3 Intervjuer 

 När man håller på med kvalitativa fallstudier är en av de huvudsakliga metoderna intervjuer, 

de skapar en djupare förståelse för ämnet man studerar. Det man får fram genom intervjuer är 

fakta, åsikter, erfarenheter och önskemål, vilket leder till stor hjälp i arbetet. 

 Det finns olika slags intervjuer från att frågorna och följdfrågorna är bestämda innan 

intervjun, till ostrukturerade frågor där man inte har bestämt något i förväg utan man låter 

bara intervjun strömma iväg. Den intervjuform som används mest är en delvis strukturerad 

intervju med frågor som berör området och som är bestämda i förväg. 

Intervjuer är en metod för att samla in data och även den här metoden har sina positiva sidor 

och sina negativa sidor. Det gäller att kunna ta bort det negativa under en intervju fas och 

stärka fördelarna så kommer man att få ut rätt information. En intervju är det bästa sättet att få 

en inblick på vad någon vet eller vad den tänker på inom det specifika området (Sharan B 

Merriam 1994: 100). Intervju frågorna finns beskrivna i bilaga 1. 

2.4 Validitet och Reliabilitet 
 När man forskar vill man kunna bidra med mer information som är trovärdig och tillförlitlig. 

När man håller på med kvalitativ forskning är det viktigt att man använder sig av speciella 

kriterier när man bedömer forskningen. 

Man ska mäta den data som är avsatt för att mäta. Vidare hör även precision i observationer 

till värderingen av validitet i arbetet. Validiteten anses vara hög då mätningarna är inom 

ramarna för ämnesområdet och följer den problemformulering som ligger till grund för 

arbetet. 

Reliabilitet kan även översättas till pålitlighet, kan förklaras så som tillförlitligheten i de 

resultat som uppnås. När man gör en kvalitativ forskning med datainsamling får man inte 

resultatet i form av siffror där det skulle vara lättare att kontrollera reliabiliteten. Då handlar 

det om resultat som har hämtats in via observationer och intervjuer. Det man kan göra då är 

att använda sig av triangulering som är ett sätt att kontrollera reliabiliteten. 

Det handlar om att använda sig av flera olika metoder för att samla in information och 

analyser som stärker trovärdigheten och den inre validiteten (Sharan B Merriam 1994: 

183,193-194). 
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3. Teoretisk Referensram 
I det här kapitlet kommer läsaren få en inblick i ämnesområdet och få en förståelse av 

resultatet som erhållits under arbetets gång. I huvudsak kommer kapitlet att rikta in sig på 

områdena logistik, kvalité och processer för att de är grundpelarna för fokusområdet inom det 

här examensarbetet. Alla dessa funktioner och enheter är på något sett beroende och bundna 

till varandra och är grunden i det här examensarbetet. 

I kapitlet om logistik beskrivs historian och definitioner kring vad logistik är, hur ett företag 

ska främja sin logistik på bästa sätt, hur de ska effektivisera sitt materialflöde. Delen om 

kvalité kommer handla om hur företag ser på kvalité och hur man får in det i sin produktion 

eller process. Den tredje delen kommer handla om processer som är huvuddelen i ett företag 

och som visar hur ett företags produktion flöde fungerar, även betydelsen av hur ett 

kundbehov tillfredställs. Den sista delen kommer att beskriva Lean Produktion att hur man på 

bästa sätt tar bort det onödiga i en produktion och olika defekter som dyker upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.1 

 

Avsnitten Innehåll 

Logistik 

Beskriver historia bakom logistik, 

definierar ordet logistik, läran för att 

effektivisera sitt materialflöde. 

Kvalité 

 

Hur man främjar kvalité i sin produktion. 

Förklarar vad kvalité verkligen betyder. 

Processer 
Man identifierar kundens behov och i slutet 

av processen ska kunden vara nöjd 

Lean Production 
En förklaring av vad Lean står för, att de 

effektiviserar och tar bort de onödiga i en 

produktion på ett smart sätt. 
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3.1 Logistik 
Logistik är ett ord som används i de flesta organisationerna idag. Det handlar om att rätt 

material ska finnas på rätt plats i rätt tid för att tillfredsställa ett kundbehov. Man talar ofta om 

logistik som ett synsätt, att det inte bara är ett system innehållande delar som metoder och 

tekniker. Det finns en internationell beskrivning av begreppet logistik som lyder så här: 

“Logistics is the part of Supply Chain Management that plans, implements, and controls the 

efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services and related 

information between the point of origin and the point of consumption in order to meet 

customers´ requirements.”(Jonsson & Mattsson, 2005: 20) 

 Man kan kalla logistik för läran att effektivisera materialflöden. Logistik finns inte bara i 

näringslivet utan det speglar vårt samhälle idag, det finns väldigt mycket som kretsar kring 

logistik i dagens samhälle. Men dessa är inte de enda flödena som är centrala för logistiken. 

Det finns även andra viktiga flöden att beakta i logistiksystem som tillsammans utgör det som 

i realiteten är logistik ”(Jonsson & Mattsson, 2005: 18,22). 

 

 

 

 

 

 

 

   Egna företaget 

Figur 3.2 Logistiksystemets flöden inom och mellan företag (Jonsson & Mattsson, 2005: 51) 

3.1.1 Distributionsstrukturer 

En terminalanläggnings roll i logistikens distribution är att varor transporteras för att delas 

upp eller sorteras och omlastas för vidare transport till kund. Det behandlas som en fysisk 

distribution för att ge kunderna hög leveransservide genom att skapa platsnytta och tidsnytta. 

För att kunna genomföra sorteringen och transporterna av det gods, så att det på ett effektivt 

sätt skapas ett distributionssystem som består av distributionsstruktur, styrprinciper och 

 

 

Leverantör 

Informationsflöde 

 

Materialflöde 

 

Monetärt flöde 

 

 

Kund 



 
 
 

15 
 

transportmedel. En terminal minskar gapet som förekommer mellan de som skickar iväg 

godset till de som tar emot godset. Ett av de vanligaste arbetsmomenten på en terminal är 

sortering, där godset sorteras för vidare distribution till en terminal närmare mottagaren eller 

omedelbart till mottagaren. Ett annat arbetsmoment är ompaketering till större eller mindre 

partier och omlastning till annat fordon.  Det sker även så kallad mellanlagring på terminaler 

eftersom det blir svårt att tidsmässigt synkronisera samtliga utgående och ingående 

transporter. Oförutsedda saker sker alltid, det förekommer förseningar på grund av massor av 

olika anledningar (Jonsson & Mattsson, 2005: 259, 295). 

På en terminal förekommer det lossning och lastning av lastbilar, den delen utav processen är 

normalt en flaskhals i själva verksamheten. Vid en lastbilsterminal brukar det ofta ske 

problem med köer under specifika tider på dygnet när gods inkommer och när gods avgår. 

Därför borde man fördela ut lossnings- och lastningstider jämnare över dygnet. Men då 

uppstår problemet med avgångstider, vissa transporter måste vara framme vid destination just 

det klockslaget och det medför att lösningen inte blir optimal ur transportplanerings 

synvinkel. Det finns olika slags terminaler men huvudsyftet är ofta den samma när det gäller 

hantering av gods (Jonsson & Mattsson, 2005: 259, 295). 

3.2 Kvalitet 
I dagens samhälle finns det mängder av definitioner och tolkningar på begreppet kvalitet och 

vad det egentligen innebär. Det finns flera olika tolkningar av olika forskare men enligt 

Bergman och Klevsjö (1991)  är kvalitet på en produkt dess förmåga att tillfredställa och helst 

överglänsa kundens förväntningar och behov. En annan snarlik tolkning återfinns i den 

svenska terminologistandarden för kvalitet som har beteckningen SS 020104. Enligt det 

internationella kvalitetssystem standarden ISO 9000:2000 tolkas kvalitet som den grad till 

vilken inneboende egenskaper uppfyller krav som till exempel behov och förväntningar som 

är angiven i allmänhet obligatoriskt eller underförstådd. 

3.2.1 Kvalitetsstrategier 

I dagens näringslivs syn på kvalitet handlar det om att sätta kunden i centrum. Som leverantör 

eller uppdragsgivare måste man tillgodose kundens förväntningar och behov. Kvalitén på en 

produkt eller tjänst måste ständigt vara under utveckling för att man ska kunna vara med och 

slåss på marknaden, det dyker alltid upp nya konkurrenter som vill slåss om marknadsandelar. 

I figuren nedan så illustreras en lyckad kvalitetsstrategi. 
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Figur 3.4 Hörnstenarna i en lyckad kvalitetsstrategi (Bergman & Klevsjö, 1991: 17). 

Den mest relativa delen är att sätta kunden i centrum, det gäller att ta reda på vad kunden vill 

ha genom flera olika verktyg som till exempel marknadsundersökning. Genom den 

informationen ska man senare ta med det i sin process och uppfylla dessa förväntningar. Det 

finns två olika kvaliteter som man refererar till, den första är kringkvaliteten som handlar om 

allt runt om tjänsten/produkten till exempel inköp, drift underhåll och service. Den andra 

delen är kärnkvaliteten som betyder kvaliteten som finns inne i produkten/tjänsten.  

En annan hörnsten i dagens moderna kvalitetsstyrning är att alltid basera beslut på fakta som 

skall vara väl insamlad data för att inte låta slumpfaktorer ha en avgörande betydelse. 

Undersökningar visar att påbörjade projekt ofta leder till affärsmässiga misslyckanden vilket 

förklaringen är att man inte ordentligt tagit reda på vad kunden vill ha och vad kunden är 

beredd att betala för. Det är även viktigt att man har en stor vetskap om tjänsten innan man 

lanserar den på marknaden, att man har den viktiga kunskapen för att stanna kvar på 

marknaden. 

I dagens näringsliv kan nästan varje verksamhet ses som en process som har uppgiften att ha 

en tjänst som skall tillfredsställa sina kunder. En process består av människor som bildar en 

organisation som består av olika relationer och redskap. Med en ultimat process så menar man 

en process som skall tillfredställa sina kunder med en så liten resursåtgång som möjligt. För 

att det här ska lyckas inom ett företag så måste man kartlägga en planering och att man har de 

rätta resurserna som krävs för att driva processen. Det är viktigt att när man har en process så 

ska det ske ständig förbättring istället för att åtgärda problemen som dyker upp, vilket då kan 
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leda till stopp i processen. Man ska då inte glömma bort att fel och defekter i en process ska 

avläsas och sparas så man har förstått hur problemet uppstod. På så sätt kan man identifiera de 

nya källorna till variation vilket i sin tur leder till att variationerna minskar och man för en 

förbättrad process. Ett ord som används mer och mer bland företag idag är benchmarketing 

vilket betyder att man snabbt ska hitta förslag till förbättringar av en process (Harrington H. 

James,1988:31-32).  

Den tredje hörnstenen handlar om att ständigt arbeta med kvalitetsförbättringar. I japan finns 

det en synonym som är känd över hela världen kaizen, det betyder just kvalitetsförbättringar.  

Eftersom efterfrågan ökar måste man hela tiden försöka förbättra kvaliteten på den egna 

tjänsten, så att man lever upp till marknadens kvalitetskrav. Men det är även viktigt att 

ständigt kvalitetsförbättra ur ett kostnadsperspektiv. Kvalitetsbrister kostar stora företag 

mycket pengar.  Hjälpmedel som används idag för att förbättra kvaliteten är statiska metoder 

som till exempel ”de sju QC - verktygen”.  Verktygen har länge utnyttjas systematiskt i den 

japanska industrin. Den stora grundregeln för kvalitetsförbättringar är ” Det finns alltid ett 

sätt att få bättre kvalitet till en lägre kostnad”. Ofta krävs det inte mycket åtgärder för att 

skaffa höjd kvalitet som i sin tur leder till minskade totalkostnader. Nedan följer exempel på 

de7QC–verktygen. 

1. Styrdiagram 2. Paretodiagram 3. Sambandsdiagram 4. Histogram 5. Stratifiering 6. Ishika- 

wadiagram 7. Datainsamling 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Figur 3.5 
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Den sista hörnstenen redogör hur ett företag ska lyckas med bättre kvalitet så krävs det att alla 

engagerar sig i arbetet. Det handlar om att få alla medarbetares engagemang för kvalitet. Det 

handlar om att en anställd ska få känna engagemang, yrkesstolthet och ett stort ansvar för att 

utföra sin arbetsuppgift på rätt sätt. Det även viktigt att inte bara det egna företaget fokuserar 

på kvalitet, utan att leverantörerna också engagerar sig i att förbättra kvaliteten. Ett företag är 

beroende av sina underleverantörer (Bergman & Klevsjö, 1991: 17-26). 

3.2.2 Historia 

Att tänka på kvalitet och en vilja om att ha nöjda kunder har funnits långt tillbaka i tiden och 

är inte något nytt. När massfabrikationen och industrialismen skapades i slutet av 1800-talet 

skapades ett behov och utrymme för mer statiska metoder kontroll- och kvalitetsarbete. 

Behovet att kontrollera produkter/tjänster mellan olika arbetsmoment födde sedan det som i 

dagens samhälle benämns som acceptanskontroll. Det var i början av 1900-talet som ett antal 

tyskar upptäckte uppkommande variationer i produktionsprocessen som kan beskrivas genom 

olika typer av statiska metoder. Företag har använt sig av kontrollarbete som ett dominerande 

inslag av kvalitetsarbete i Sverige och många andra länder en bra bit in på 1980- talet. Nu på 

senare tid har arbetet med kvalitetskontroller blivit relativt omodernt och man lägger istället 

resurser och insatser på att i större utsträckning i ett tidigare led i kedjan identifiera 

kvalitetsrelaterade problem. Men man använder acceptanskontroll även idag i form av 

mottagningskontroller från leverantörer. 

Man kan relatera två stora namn till ordet kvalitet och det är William Edwards Deming och 

Joseph Moses Juran. Dessa två individer anses vara de mest framträdande inom 

kvalitetsarbete och har presenterat filosofier och olika teorier om hur kvalitetsarbete bör 

utföras. De syftar på att det är företagsledningen som har den viktigaste rollen i 

kvalitetsutveckling och menar då på, att ledningen engagemang för kvalitetsarbete är en 

förutsättning för ett framgångsrikt förbättringsarbete inom företaget. De två gjorde flera besök 

i Japan där de föreläste och hade olika seminarium om kvalitetsarbete. Japan var ett land som 

var tvunget att förbättrar sitt kvalitetsarbete eftersom det var erkänt att de hade dålig kvalitet. 

Japan tog till sig olika metoder och teorier och förde de vidare genom kurser och 

föreläsningar för olika företagsledare och chefer, Japan gick även ut med utbildningarna 

kommersiellt för att nå en större publik. Man såg en markant förbättring i kvalitetsarbetet, 

idag så är Japan en av de ledande länderna inom teknikutveckling (Bergman & Klevsjö, 1991: 

40-49). 
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Deming har en lista som är världskänd i dagens kvalitetsförbättrings utveckling. Den så 

kallade ”14-punktslistan” som alla företagsledningar bör utgå ifrån i sitt kvalitetsarbete. 

 

Figur 3.6 Demings 14-punktslista (fritt efter Deming, 1986). (Bergman & Klevsjö, 1991: 44). 

 

3.3 Processer 
Ordet process beskrivs av författarna Larsson & Ljungberg på följande sätt. ”En kedja av 

aktiviteter” men då struntar man i information om de viktigaste beståndsdelarna som 

inkluderas i processbegreppet vilket leder till ett mer mekaniskt synsätt på processer. En 

process kan likna en väg, en väg som man kan åka på gång på gång. En process startar alltid 

med ett kundbehov och slutar med kundtillfredsställelse man brukar kalla det vägen börjar i 

”Behovsbyn” och den slutar i ”Tillfredsställelsebyn”. Självklart finns det människor som 

brukar och styr fordonet på vägen. Med andra ord så krävs det kompetens samt stora resurser 

för att kunna använda processen. Under den här resan på vägen kommer det alltid att finnas 

gränser som man måste ta sig över. Det är som i verkligheten organisatoriska gränser som 

måste bearbetas. 

 

1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring. 

2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 

3. Sluta försöka kontrollera inkvalitet. 

4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 

5. Förbättra ständigt varje process. 

6. Ge alla möjligheten att utvecklas i sitt arbete. 

7. Betona ledarskap. 

8. Fördriv rädslan. 

9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna. 

10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället. 

11. Avskaffa ackord 

12. Ta bort hindren för yrkesstolthet. 

13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 

14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen. 
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Processer dyker upp när det finns ett kundbehov att tillgodose där kunden både kan vara 

intern och extern. Det börjar med att man måste identifiera kundens behov och därefter arbeta 

mot att göra kunden nöjd. Det som är mest utmärkande för en process är dess repeterbarhet 

vilket i sin tur leder till att utförliga analyser av det kan resultera i att små förändringar vilket 

medför stora resultat, då man använder processen repetitivt (Larsson & Ljungberg, 2001: 47-

52). 

3.3.1 Kartläggning av processtyper 

Om man ska beskriva ett företag utifrån dess processer finns det tre olika processtyper som är 

mest relevanta att förstå. Som organisation har man insett hur viktigt det är att identifiera och 

begripa sina olika processer.  Man måste veta vilka processerna är för att kunna kontrollera 

och styra organisationens processer. De tre relevanta processtyperna redovisas nedan: 

 Huvudprocesser. Det är kärnan i själva verksamheten som beskriver syftet med hela 

funktionen. Om man undersöker huvudprocessen kan man skapa sig en förståelse och 

en illustration över vad som är viktigast i verksamheten. Det finns flera definitioner av 

vad en huvudprocess egentligen är men närmast är, processer av speciell betydelse för 

att verksamheten ska fungera.  

 Stödprocesser. Kan beskrivas som en process som stödjer själva huvudprocessen. 

Man kan inte värdera denna process utan man värderar de utifrån hur bra de stödjer 

huvudprocessen. Hur många stödprocesser man har varierar från verksamhet till 

verksamhet men det är ofta flera till antalet. I ett företag måste man veta och urskilja 

vilka stödprocesser som är viktigast om man ska kunna bedriva förbättringsarbete. 

Man måste även uppmärksamma att en stödprocess i en organisation kan utgöra en 

huvudprocess i en annan. Exempel på en typisk stödprocess på ett företag är att ta 

betalt av kunderna. 

 Ledningsprocesser. Man kan beskriva det som processer som behövs för att styra och 

koordinera huvud- och stödprocesserna. På de flesta företagen idag används ledarens 

arbetstid åt att lösa problem som uppstår i den dagliga verksamheten, vilket påverkar 

att varken styrning eller koordination av verksamhetens processer utförs. Man har 

delat in ledarnas arbetsuppgifter i följande huvuduppgifter. Att man ska fastställa 

vägen, vilken riktning man som företag ska göra. Visa vägen, man ska pusha alla 

sträva efter det mål man valt. Att skapa förutsättningar, att tillgodose verksamheten 

med det man behöver för att följa den utstakande vägen. Man ska följa upp och 
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korrigera, man ska följa utvecklingen och korrigera för avvikelser som kan uppstå 

(Larsson & Ljungberg, 2001: 184-187).  

Kapitlet innan definierade vi ordet process. Men den rekommenderande betydelsen av en 

process innehåller fem nyckelord. De här fem orden kännetecknar en process.  De fem 

nyckelorden redovisas nedan. 

- Objekt in (Input). Det är början på processen och kommer från den närmaste interna 

eller externa leverantören, den representerar ett uttalat behov. Objekt in kan förklaras 

som en order eller en beställning som kommer in. Man måste skilja på att objekt in 

inte är resurser eller information som används för att stödja själva processen. 

- Aktivitet. Kan beskrivas som den serie gärningar som man använder sig för att förädla 

de objekt in och resurser som finns att tillhandahålla.  

- Resurser. Kan man räkna in till delprocesser och aktiviteter som inte följer med 

objektet genom processen. I en process räknar man resurser till arbetare, utrustning 

och lokaler. Det många företag måste tänka på är att både aktiviteter och resurser 

påverkar själva kvaliteten på objektet ut. 

- Information. Kan beskrivas som ett moment som stödjer och/eller styr själva 

processen. Information är inte alltid nödvändig för att man ska få igång en process 

men det underlättar genomförandet av processen och påverkar det långsiktiga 

utförandet. Ofta kan man få information från olika stödprocesser och inte bara från 

närmaste föregående aktivitet. Man använder sig av information för att underlätta 

objektet in i processen. 

- Objektet ut (Output). Är det resultat som kommer ut från processen som fått stöd av 

mötet mellan aktiviteter och resurser en så kallad transformation. Det man måste tänka 

på är att objekt ut från en särskild aktivitet resulterar i objekt in till efterföljande 

delprocess eller aktivitet. 

Om man ska se hur en process fungerar räcker det att kartlägga objekten och aktiviteterna 

eftersom då för man en förståelse av hur processen har blivit uppbyggd (Larsson & 

Ljungberg, 2001: 194-196). 

 

 

 



 
 
 

22 
 

Information 

  Objekt in   Objekt ut 

 

    

Transformation 

 

 

Figur 3.7 Processens komponenter. (Larsson & Ljungberg, 2001: 194). 

3.4  Lean Production 
Allt började I USA i början av 1900-talet med den industriella revolutionen. Det var en man 

vid namnet Henry Ford som var den första att forma de grundläggande metoderna inom Lean. 

Han ville skapa ett effektivt produktionssystem som gick ut på att man försökte eliminera 

varje sekund av onödiga rörelser i produktionen.  Det var metod gjorde så att man fick en 

snabb och hög tillverkning av bilar till en reducerad kostnad. I en sådan här produktion 

krävdes stora lager för att kompensera för variationer i kundbehov och osäkerhet i 

materialförsäljning. Namnet på det här produktionssättet blev tillslut massproduktion (Jeffrey 

K. Liker, 2009: 26). 

Det var en man vid namn Kijchiro Toyoda som började tillverka bilar inom en enhet av sin 

fars vävstolföretag cirka år 1926, då skapades arbetssättet Lean där grunderna är tagna från 

massproduktionssystemet med undantaget att kundbehovet bestämde produktionen. Vid ett 

lite senare tillfälle efter andra världskriget var landet Japan nära att gå i konkurs. Man hade 

dålig infrastruktur och man hade slut på kapital, det medförde att behovet av hög flexibilitet, 

snabba ledtider och leverantörer i nätverket. Företaget tog praktiskt taget betalt för bilen innan 

man hade börjat tillverka den. Det här ledde till snabba ledtider och inbyggd kvalitet i alla led 

i produktionen (Jeffrey K. Liker, 2009: 36). 

Toyotas produktionssystem har flera anledningar varför de har blivit så kraftfulla men en av 

de största anledningarna är att de har noggranna kvalitetskontroller vid varje station. Det som 

var negativt med massproduktion var att de pumpade ut bilar i hög takt vilket ledde till att 

nästan varje bil hade produktionsfel och de åtgärdades utanför produktionen. Man märkte att 

Aktivitet 

Resurser 
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det var en katastrof när alla bilar med defekter stod i produktionsområdet. Det som skiljer 

massproduktion från Leanproduktion är först och främst att arbetet utförs med så få resurser 

som möjligt samt att man stoppar produktionen vid ett kvalitetsfel och drar inte igång 

produktionen förrän man har lokaliserat grundorsaken. När ett företag ska försöka att sträva 

efter Lean handlar det om att sätta kunden i centrum och att skapa tänkande människor. Då 

blir företaget en effektiv arbetsplats där verksamheten förebygger slöseri i produktionen och 

främst av allt bildar en kultur där man vill se alla medarbetares delaktighet (Jeffrey K. Liker, 

2009: 20-23). 

3.4.1 Toyota production system (TPS) 

TPS handlar i grund och botten om 14 olika principer som har delats in i 4 olika grupper, de 

fyra P: na. 

 Filosofi (Philosophy). 

 Processer (Process). 

 Anställda och partners (People and partners). 

 Problemlösning (Problem solving). 

I bilden nedan så redovisas fyra P:n modellen i pyramidform. 

 

Figur 3.8 ”4P” –modell för The Toyota Way. Eng (Jeffrey K. Liker 2004: 24). 
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Här kommer det komma en beskrivning av de fyra P:na och vad de står för. 

 Filosofi handlar om långsiktighet. Det beskriver att även om man blir finansiellt 

drabbad kortsiktigt så handlar det om att skapa värde för kunder, samhälle och 

ekonomin i det långa loppet. Varje funktion i verksamheten ska värderas enligt sina 

möjligheter att skapa ett ansvarstagande som är en av nyckelorden. 

 Process går ut på att den rätta processen skapar det resultatet man vill ha. Man skapar 

en bra utformning av värdeflöden så att de flyter på utan slöseri och dras framåt av 

interna kunder och från start av de externa kunderna. Skapar en kultur att göra rätt från 

första början genom att standardisera, visualisera och att göra processerna 

genomskinliga så att problemen kommer upp till ytan. TPS har ett system som heter 

”andonsystemet” och genom det kan produktionen stoppas vid fel, operatören får 

assistans och processen förbättras. Man använder sig endast av väl utprovade tekniker 

innan man implementerar dem och att man jämnar ut arbetsbelastningen i 

verksamheten. 

 Anställda och partners handlar om att man lägger fokus på att utveckla personalen. 

Man vill utveckla ledare som förstår arbetets natur och filosofin, som undervisar och 

vägleder andra för att utveckla exceptionella individer och team som lever företagets 

kultur. Man ska även samarbeta med sina partners och leverantörer man ska ingå i ett 

team och hjälpa varandra vid nedgångar och utvecklas tillsammans. 

 Problemlösning handlar om att man ständigt ska arbeta med att lösa grundläggande 

orsaker till problem och därmed utöva organisatoriskt lärande. Man ska gå ut i 

organisationer där det finns olika problem för att bättre förstå hela situationen. Att 

man måste fatta ett beslut snabbt men att man ska överväga flera lösningar. Man ska 

ständigt lära sig nya saker genom obeveklig reflektion och ständig förbättring 

”kaizen” (Jeffrey K. Liker, 2009: 24-33). 

3.4.2 Slöseri i ett service/tjänsteföretag 

Det finns olika slags slöserier inom företag men det här är de vanligaste slöserierna ur 

kundens synvinkel. 

 Förseningar handlar om när kunden får vänta på den service eller leverans som man 

har köpt. När kunden inte får det som den har blivit utlovad. Det här skapar stora 

problem för leverantören när kunden väljer att säga sin mening och vad kunden tycker. 
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 Upprepning framstår när personalen eller kunden tvingas skriva in saker på nytt i 

datorn eller fylla i samma saker på ett papper. Även att man svarar på samma frågor 

flera gånger inom samma organisation ses det som en upprepning. 

 Onödiga rörelser är när kunden behöver köa ett flertal gånger och behöva utföra 

samma sak på flera ställen samt dålig ergonomi i servicesituationer.  

 Oklar kommunikation handlar om slöseriet med att söka efter förklaringar på olika 

produkter eller tjänster då informationen inte var helt klart från början. 

 Felaktigt lager kan förklaras så att ersättningsprodukter eller tjänster ges då det har 

varit något fel i lagret eller att det inte finns någon efterfrågan på den önskade 

produkten. 

 Förlorade möjligheter handlar om att man har misslyckats att skapa kontakt genom 

ignorering av kunder samt otrevligt sätt att bemöta kunden på. 

 Fel kan beskrivas som produkter som är förstörda eller defekta (J. Bicheno, 2008). 

3.4.3 Lean Verktyg, 5S 

Inom Lean produktion så arbetar man mycket med olika verktyg för att ständigt förbättra och 

lokalisera problemen. Här kommer en metod beskrivas som heter 5S som har principen att 

städa och göra det visuellt. Det handlar om att skapa ordning och reda som är en förutsättning 

för en produktion utan slöseri. Nedan beskrivs de 5S. 

 Sortera fokuserar på att eliminera allt som är onödigt på arbetsplatsen. Hur man ska 

avgöra vad som är onödigt gör man genom att sätta på en röd lapp på verktyget. Då 

betyder det att man inte behöver det verktyget för att kunna utföra arbetet. Man skapar 

mer golvutrymme genom att man flyttar och tar bort saker. 

 Strukturera handlar om att man undersöker arbetsplatsen och lägger allt på den 

platsen som de ska ligga. Man märker upp en plats för varje verktyg och material på 

arbetsplatsen. 

 Städa beskrivs så att man försiktigt städar arbetsplatsen. Självklart ingår det städning 

på alla arbetsplatser men det gäller att upprätthålla stället rent hela tiden vilket skapar 

en bättre och ljusare miljö för arbetarna. 

 Standardisera handlar om att sätta regler för ett arbetssätt. I det här fallet handlar det 

om att upprätthålla de tre första S:en. 
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 Skapa en vana/självdisciplin är kanske det svåraste S:et att upprätthålla. Här är det 

viktigt att man låter alla medarbetare känna sig delaktiga. Det är även viktigt att 

ledningen regelbundet granskar arbetssättet för att bevara disciplinen. 
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4.0 Nulägesbeskrivning 
I det här kapitlet kommer en nulägesbeskrivning av distributionssystemets sorterings enhet att 

beskrivas. För att en övergripande bild över enheten vilket kommer medföra en inblick i hur 

sorteringen funkar, även en inblick i hela huvudprocessen av gods och hur de transporteras i 

Sverige kommer att beskrivas. Det kommer att beskriva en processkartläggning som påvisar 

hur det informativa samt hur det fysiska flödet fungerar. Det kommer att inkludera det 

befintliga distributionssystemet som finns idag, vilka processer som finns på DHL Freight 

Sweden samt det arbetssätt som tillämpas i sorteringshanteringen i nuläget. Den här 

nulägesbeskrivningen bygger på de intervjuer och observationer som har gjorts på DHL 

Freight Sweden. 

4.1 Distributionssystem & Distributionsstrukturer 
Den här delen avser till att beskriva informations- och hanteringsflödet ser ut i DHLs 

distributionssystem. Här kommer själva processen med ankommande- och avgåendeflödet att 

beskrivas ur ett helhetsperspektiv. 

4.1.1 Ankommandeflödet av gods 

Det gods som kommer in på terminalen kommer från flera olika kunder som ligger 

geografiskt bestämt runtomkring Eskilstuna. Man utgår från postnumret på fraktsedeln vart 

godset ska gå ifrån. Det finns flera terminaler runt om i Sverige och det finns alltid en 

geografiskt bestämd gräns för vilken terminal godset ska gå ifrån. Ett informationsflöde 

skapas då kunden har bokat hämtning av sitt gods. Godset anländer med lastbilar som backar 

till en inlastnings/utlastnings kaj. Själva hanteringsflödet börjar när godset har lossats från 

lastbilen. Då är godset inne på terminalen och sorteringsprocessen kan starta. 

Distributionsstrukturen för ankommande gods kan ses nedan. 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Informationsflöde mellan steg 1 och 2, hanteringsflöde mellan steg 1, 3 och 4 
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4.1.2 Avgåendeflödet av gods 

Avgåendeprocessen hos DHL börjar efter huvudprocessen på terminalen är avslutad, efter 

scanning, kodning och platsning. Efter att man har gått igenom hela huvudprocessen på 

terminalen så ska godset stå på respektive plats där den ska stå om man har följt hela 

arbetssättet korrekt. Efter platsningen så börjar lastningen av godset, lastningsställena brukar 

ha samma personer som lastar eftersom det krävs en viss rutin för det arbetsmomentet. Det 

gäller att fördela vikten på lastbilen så att man inte åker med för mycket vikt fram eller bak på 

lastbilen eller släpet. När den delen är klar så står godset på en lastbil som kommer att avgå 

till tillhörande terminal. Där godset sorteras på ett likvärdigt sätt och skeppas ut till 

närliggande kunder inom det geografisk bestämda området. Här nedan illustreras ett exempel 

på det avgående flödet av gods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Hanteringsflöde mellan steg 1, 2, 3 och 4 

4.2 Processer hos DHL Freight i Eskilstuna 
I den här delen om processer så kommer de arbetssätt som tillämpas i de olika processerna 

hos DHL Freight att beskrivas. Det kommer att beskrivas arbetssätt för; inkommande av gods 

till terminal, godsets väg i terminalen, utgående väg för godset från terminalen.  I den här 

delen kommer fokus att läggas på hantering av godset i terminalen. Även vilka tider som de 

olika arbetsmomenten är ut disponerade på. 
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4.2.1 Arbetssättet med inkommande av gods 

Inkommande processen startar då godset avlastas från lastbilen och terminalen mottagit 

godset. Godset som kommer till terminalen anländer med lastbil eller en minibuss. När godset 

anländer till terminalen lossas det och ställs innanför porten.  

När godset är placerat på lossningsplatsen är det redo för scanning. Scanning måste göras på 

allt gods som inkommer till terminalen. Godset scannas så DHL vet att det har kommit in till 

terminalen och att det ska gå iväg.  

4.2.2 Arbetssättet med godshanteringen i terminalen 

När godset är färdigt scannat så ska det kodas. Det innebär att genom kodning så visar man 

vart godset ska placeras. Kodningen går till så att man alltid har en transportsedel på godset 

som visar vart det ska någonstans. Det här arbetsmomentet är rent fysiskt vilket innebär att en 

person har som arbetsuppgift att tittar på transportsedeln vilken stad respektive postnummer 

godset ska till. Därefter så skriver personen med markeringspenna vart godset ska placeras. 

Personen som kodar har som hjälpmedel en kodbok (står alla städer med rätt tillhörande 

koder). Här utförs även en kvalitetskontroll av godset där man kontrollerar om godset är 

fysiskt intakt och rent. Om man upptäcker en avvikelse i form av exempelvis transportskador 

noteras det genom scannings apparaten. Godset kan ställas åt sidan för reklamation eller 

skickas vidare om det bara är en emballage skada, det beror på hur allvarlig skadan är på 

godset, det bedöms av personen som kodar godset, men möjligheten finns alltid att fråga 

arbetsledaren eller supervisorn på plats vid osäkerhet.  

Godset som anländer till terminalen kommer antingen på pallar eller i burar. Är det små paket 

så ska de befinna sig i burar. Det beror också på vad det är för produkt benämning som godset 

har, om det är DHL paket, DHL stycke eller DHL pall. Nästa steg i processen är att 

distribuera ut godset på respektive plats i terminalen. 

Det är truckförare som platsar ut godset på den platsen som koden visar. Det är 

arbetsmomentet går till så att en gaffeltruck åker och hämtar en pall eller bur åker vidare och 

platsar ut godset som finns på gafflarna på den plats som koden hänvisar till. 

4.2.3 Arbetssättet med avgående gods 

På terminalen finns det bestämda platser för respektive gods. Om till exempel en pall med 

koden X står på plats X är arbetsmomentet rätt utfört. Platserna är markerade med gula linjer 

framför den porten som godset senare ska lastat på fordonet. Godset ställs uppradade bredvid 

porten så att truckföraren (lastaren) har plats att lasta godset. 
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Lastningen tar alltid en person hand om annars finns det en stor risk att olyckor händer och att 

lastningen inte bli helt optimal. Arbetsmomentet går till så att man inte lastar godset förrän det 

finns mycket gods på plats, man väntar tills det är fullt med pallar och burar sen börjar man 

lasta. Ett exempel kan vara att man först platsar ut gods på respektive platser i en eller två 

timmar sen åker personen som har lastning som arbetsuppgift och utför det arbetsmomentet. 

När lastaren börjar lasta fordonet så är det mycket viktigt att tänka på att lastningen ska vara 

så komprimerad som möjligt. Man ska stapla godset så att det inte finns något ledigt utrymme 

annars resulterar det i höga kostnader när man inte optimerar allt utrymme. När lastningen är 

färdig så ska chauffören som ska köra lastbilen ta alla fraktsedlar som tillhör godset som finns 

i lastbilen. Därefter skall han skriva på ett papper som säger att han är ansvarig för godset, 

efter det sker plombning av lastbilen. Det betyder att han som lastat tillsammans med 

chauffören hänger en säkerhetsanordning gjord av plats på lastbilens dörrar. Vilket har den 

funktionen att visa om dörrarna har öppnats och någon obehörig har haft tillgång till godset. 

Plomben tas bort när lastbilen har kommit fram till slutdestination av personer på plats 

tillsammans med chauffören, för att säkerhetsställa att plomben inte är borttagen. 

4.2.4 Tidsdisponering av flödet 

Processen startar när en kund har gjort en bokning. Därefter kommer en lastbil och hämtar 

godset tar godset till terminalen det hanteras och skickas vidare med lastbil till nästa terminal. 

Sen distribuerar den terminalen ut godset till mottagaren. Processen med tidsram illustreras 

nedan i figur 4.3. Tiderna är inte exakta utan cirka. 
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Figur 4.3 Processflödet av gods på DHL Freight AB 

 

Som bilderna visar så kan man beskriva den här processen som ett stort kretslopp. Alla DHL 

Freight terminaler i Sverige fungerar likadant. Godset kommer in under dagen från 

närliggande gränsområden, sorteras på terminalen på kvällen skickas vidare till terminaler 

runt om i Sverige där godset sorteras på natten för att köras ut till närliggande gränsområden 

under morgonen och dagen, parallellt sker upphämtningen av gods. 

4.3 Sorteringsprocessen hos DHL Freight AB 
I det här avsnittet så kommer en mer djupgående redovisning av själva sorteringsprocessen på 

DHL terminalen i Eskilstuna att beskrivas. Eftersom det finns olika produkter så sker 

sorteringen på olika sätt. Här kommer arbetssättet för sorteringsprocessen på DHL Paket, 

DHL Stycke och DHL Pall att redovisas. När godset har lossats på terminalen finns det tre 

stycken arbetssätt i sorteringsprocessen, godset kommer att delas in efter benämningen på 

produkten som kunden har beställt. 

 DHL Pall. Är en hel eller halv pall som det går att stapla gods på. Efter det att 

personen har kodat och scannat godset tar en truckförare med sig pallen och platsar 

den utefter vilken kod det står på pallen. Det finns gula zoner som visar vilken kod 

som tillhör respektive port som den pallen ska lastas. Efter att truckföraren har platsat 

pallen åker personen vidare för att hämta nytt gods. I figuren nedan beskrivs hur de 

gulmarkerade zonerna är upplagda. 

 

 

 

Terminalen, 

inkommande gods från 

andra terminaler, 

sorteras och skickas till  

Slutkund 

Kl 22.00 – 09.00 

Godset körs ut till 

mottagare, parallellt 

sker upphämtningen 

av gods hos kunden 

Kl 08.00-16.00 
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Figur 4.4 Platsning av DHL Pall (ej skalenligt) 

Som man ser i figuren så är det bara gula linjer som skiljer de olika zonerna från 

varandra. Godset brukar stå mot varandra över de gula linjerna. Efter att godset blivit 

platsat i rätt zon kommer en truckförare att lasta fordonet. Truckföraren kommer att 

stapla godset på varandra i bästa mån och påbörja lastningen. 

 

 DHL Stycke. Är den produkten med mest varierande storlek och vikt på godset. Det 

kan till exempel vara en pall som inte går att stapla på som väger 1000 kilo eller så 

kan det vara ett litet paket som väger fyra kilo.  Det kan även vara flera paket på en 

pall som ska till olika ställen. Den pallen skriver personen som är kodare torg eller sort 

på.  

Det finns en avdelning på terminalen som heter ”Torget/Sortering”, där sorteras stycke 

gods som kan väga upp emot 50 kg och kan vara över sex meter långt. När kodaren 

kontrollerar det lossade godset och ser att det ska till torget scannar han inte godset 

utan skriver torg eller sort. Därefter kommer en truckförare och hämtar pallen och kör 

den till torget.  

Torget är uppbyggt som en rektangel med pallar runt om och koderna är skrivna i 

golvet. På torget finns det en person som sorterar och scannar godset. Torget 

illustreras på bilden nedan, så man får en lättare förståelse hur det är strukturerat. 
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Figur 4.5 Enheten Torget, sortering av DHL Stycke (ej skalenligt) 

 

Pilarna representerar torget pallar som truckföraren har ställt dit. Personen som har 

torget som sin arbetsuppgift börjar sortera pallarna, scanna och lägga ut godset till den 

respektive tom pall som koden stämmer överens med paketet och platsen för pallen. X 

representerar de koder som visar truckföraren vart han ska platsa pallen när den är full. 

Koden står alltså inte på pallen utan i golvet framför pallen. 

Sorteringen sker bredvid torget och det är samma person som utför den 

arbetsuppgiften. Det arbetsmomentet är snarlikt torgets förutom att man lägger ut 

pallarna i varierande ordning. Här sorteras sådant gods som inte får plats på torget. 

Efter att personen har sorterat färdigt en kund på sorteringen skriver personen koden 

på pallen, väl synligt. En kund är en som till exempel skickar stegar som är 5 meter 

långa, som ska till 10 olika destinationer. 

 DHL Paket. Efter att godset har lossats och personen som kodar ska kontrollera 

vilken produkt det är. Så ser kodaren på transportsedeln att det är produkten DHL 

Paket. Ofta så är det burar fulla med paket eller så är det vanliga pallar blandat med 

paket av olika slag. DHL Paket har en bestämd maxvikt som inte får överstiga 35 kilo 

och en längd som inte får sträcka sig över 150 centimeter. Alla burar som är fulla med 

paket och pallar med produkten DHL Paket skriver kodaren ”Exct” på, det betyder att 
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truckföraren ska köra pallen eller buren till en enhet som har benämningen ”Exacten” 

banan. ”Exacten” banan är en sorteringsprocess som utförs på följande sett; 

Det är en arbetsstation med fyra stycken arbetare en person som slänger på paketen på 

ett band som rullar fram paketen till en annan person, där finns det en sensor som 

stannar paketet. Personen kodar paketet efter samma princip som alla andra kodare 

runt om i terminalen. Efter att kodaren har kodat paketet skjuter han av transportsedeln 

och paketet rullar vidare in i ”plocken”. I ”plocken” befinner sig två personer som 

plockar av paketet från banan och placerar de i en bur. Paketet är kodat och ska 

placeras i den buren som paketet tillhör. Koden är skriven i golvet framför buren. 

Burarna står med öppen sida mot banan, när en bur är full med paket kommer en 

truckförare och tar buren. Truckföraren kör buren till den zonen som har den koden 

som paketen i buren har. Sen ställer truckföraren dit en ny bur. Process karta över 

”exacten” banan illustreras i bilaga 2. 
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5.0 Analys av Sorteringsprocessen 
I den här delen av rapporten kommer det resultat kring sorteringsprocessen att analyseras, 

resultatet som har uppnåtts under arbetets gång. Författaren kommer att visa vilka risker som 

finns i sorteringsprocessen orsakerna till varför felsorteringar uppstår samt vilka konsekvenser 

det befintliga arbetssättet medför. 

5.1 Allmänt om sorteringsprocessen och risker 
DHL är helt beroende av att få fram paketen i utlovad tid därför måste sorteringsprocessen 

fungera. Om ett paket sorteras fel så kommer det inte fram i tid och kunden blir missnöjd. Det 

finns tre sorteringsprocesser på DHL i Eskilstuna. Det är mycket faktorer som spelar in när 

godset sorteras fel. Man kan räkna in den mänskliga faktorn som en av huvudorsakerna men 

även data- och bokningssystemen kan skriva fel destination på transportsedeln. För att ta reda 

på lite mer om varför godset sorteras fel och hur man ska bygga in kvalitet i en 

sorteringsprocess kommer följande verktyg att identifiera hur felen uppstår. DHL har en 

avdelning som heter ”preformance” det är där man analyserar felen och skickar ut 

felrapporter till alla terminaler. Genom rapporterna ser respektive terminal vilka fel som har 

gjorts och man försöker införa en ”attention”(uppmärksamma) till personalen att samma fel 

inte ska uppstå igen. Ett exempel på en felsorteringsrapport finns redovisad i bilaga 3. 

5.1.1 CTQ 

Projektet arbetar med en tjänsteprocess vilket i det här arbetet innebär kvalitets problem. 

Därför är det nödvändigt att använda sig av en CTQ för att definiera vad som krävs. Detta 

gäller till att börja med kunden som är den produktionslinje i det här fallet. CTQ kommer att 

göra det lättare att få en översikt vad processen är och vad den har att leverera om man börjar 

modifiera för förbättringar.  

 

Namn på processen: Förtydligande process 

Output från processen: Rätt sorterade paket till kund 

Kund av process: Tjänstelinje 

 Kund. Tjänstelinjen kräver att kvaliteten på sorteringen är tillförlitlig, vilket innebär 

att det inte bör finnas något fel på sorteringarna som kräver att man måste lägga ner 

resurser på att leverera godset till rätt destination. Det gäller att alla arbetsmoment 

kring sorteringarna fungerar, vilket innebär att om ett delmoment är modifierat för att 
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förbättra processen måste momentet fungera tillsammans med de andra momenten om 

inte de modifieras eller uppdateras. 

 Process. Processen måste ha en förmåga att alltid leverera till tjänstelinjen med 

precision. Den måste vara billig och kostnadseffektiv. Om det uppstår felsorteringar 

och ett paket går till destination A istället för B, är det viktigt att man ordnar till det 

med så små resurser som möjligt så att det inte blir en belastning på företagets 

miljöpolitik. Eftersom processen måste ha en hög kapacitet utan att vidta något extra 

utrymme på terminalen måste den vara snabb men i högsta grad pålitlig. Processen 

måste också vara systematisk så att arbetarna alltid vet vad de ska göra och hur man 

ska utföra det. 

 Gemenskap. Det kravet som kommer från samhället idag är att det ska vara 

miljövänligt. Vilket innebär att det ska vara en god arbetsmiljö och ingen onödig 

energiförbrukning. Därför är det viktigt att det sorteras rätt direkt så undgår man 

onödig energiförbrukning. 

 När kartläggningen av sorteringsprocessen gjordes noterades flera möjliga orsaker till fel i 

sorteringen. De som redovisas nedan i Ishikawa diagrammet och är de mest sannolika 

orsakerna till felsorteringarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Ishikawa diagram över sorteringsprocessen 

När man gick djupare in i analysen av dessa fyra kategorier märkte man att det fanns några 

faktorer som hade större inverkan på felsorteringarna än andra. Det blev ganska uppenbart vid 
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kartläggningen av varje steg i processen. Metoden med att personalen inte är uppmärksamma 

och det blir stressigt i processen är troligen de största orsakerna. 

5.2 Vad är orsaken till att felsorteringar uppstår 
Med hjälp av metoden 5 varför kommer det nedan att redovisas vad om är huvudorsakerna till 

att felsorteringarna uppstår. Men även de områdena som skulle behövas uppdateras. 

De resurser som använd idag av personalen är scanner, kodbok och truck. En scanner fungerar 

så att man scannar av godset så att det registreras i databasen en scanner har ingen större 

påverkan på att godset skickas fel. En kodboks funktion är den att alla städer/samhällen finns 

med i hela Sverige med den tillhörande koden. Här nedan beskrivs ett exempel. 

Stad/samhälle Kod 

Alsterbro  X1 

Alstermo  X2 

Alstersbruk  X3 

Alunda  X4 

 

I kodboken ser det likadant ut fast med mindre och tätare text. Det finns 28 olika koder de 

varierar lite beroende på sorteringsplats. Som exemplet visar är namnet på städerna mycket 

lika det är inte så svårt att se fel och skriva fel kod på godset. Att till exempel skriva X1 på 

Alstermo leder till att godset går till fel terminal. 

Sen har vi truckarna som är ett hjälpmedel för att transportera godset på i terminalen. Men 

mycket av sorteringen sköter man med mänsklig kraft. Det finns även hjälpmedel vid 

sorteringen av paket på ”exacten” banan. Där finns det en vakuum sug som finns att använda 

vid lyft av tunga paket som inte påverkar sorteringsprocessen något. 

5.2.1 Fem varför 

Efter undersökningarna är det lättare och veta vad som man ska rikta in sig på. Därför 

kommer de 5 varför metoden att visa varför det här sker. Undersökningen visar följande: 

Varför blir godset felsorterat? 

Efter Ishikawa diagrammets undersökning och processkartläggning kan man konstatera att det 

är den mänskliga faktorn som spelar in. Personalen är inte tillräcklig uppmärksamma eftersom 

miljön är stressig och att metoden för hanteringen av gods inte är tillräcklig. 
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Varför är miljön stressig och varför är de befintliga metoderna inte tillräckliga? 

Efter ett samråd och samtal med personalen som ansvarar för hela sorteringsprocessen så kan 

all information samlas in från alla som är delaktiga. Med hjälp av det kan man besvara den 

här frågan. Personalen vet inte omfattningen av vad som händer när ett gods går fel. 

Varför personalen inte vet om varför det är så viktigt att sortera rätt? 

Personalen har inte blivit informerade om varför det är så viktigt att de går rätt från första 

början. Det känns lite som om man har fått den uppfattningen att det inte spelar någon roll om 

godset går rätt, bara det lämnar terminalen. Men den teorin täcker ungefär 0,4 % av 

felskicken, det är cirka där felskicken ligger i dagsläget vilket är mycket bra men det kan bli 

bättre. Vilket man måste informera personalen om. En process kräver alltid ständiga 

förbättringar. 

Om man redovisar de tre sorteringsmetoderna efter analysen så kommer följande brister att 

komma upp till ytan. 

 DHL Pall. När godset har lossats och det ska kodas gäller det att kodaren skriver rätt 

kod. Sen kommer truckföraren och hämtar godset och ska platsa ut det. Då gäller det 

att ställa godset på rätt plats i rätt zon. Efter godset är platsat gäller det att lastaren 

lastar godset i rätt fordon att man har koll på zonerna och de gula linjerna. 

 DHL Stycke. När godset har anlänt till torget/sorteringen börjar personen som har 

ansvaret där att sortera. Då gäller det att personen kodar rätt och lägger godset på 

respektive pall som tillhör koden. Sen kommer truckföraren och hämtar godset då 

gäller det att platsa godset i rätt zon och att lastaren lastar godset i rätt fordon. 

 DHL Paket. Godset kommer ner till ”exacten” banan där godset lastas på bandet av 

en person. Sen går det vidare till en person som kodar och då gäller det att vara säker 

och bestämd sen scanna paketet så det går vidare in till ”plocken”, där två personer 

plockar av godset från banan och lägger det i en bur. Då är det viktigt att ha koll på att 

godset har den koden som respektive bur har koden står skriven i golvet framför 

buren. När en bur är full kommer en truckförare och tar den till respektive zon. Där 

gäller det att lastaren lastar buren i rätt fordon. Sen ställer truckföraren dit en tombur. 

5.2.2 Vad blir konsekvenserna med felskicken 

När ett gods skickas till fel destination handlar det inte bara om att kunden kommer att få sitt 

gods försenat. Exempel på kostnader redovisas nedan. 
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 Det handlar även om stora kostnader, som till exempel trafik kostnader (för att få 

godset till rätt terminal). Om det kommer till terminal X1 fast det skulle till terminal 

X2, måste man skicka godset från X1 till X2.  

 En annan faktor är personalkostnader som bara ökar när godset går till fel terminal. 

Eftersom då måste godset gå igenom samma procedur igen. 

 Det skapar även utnyttjande kapacitet på fel plats. Som till exempel om godset var 

bokat att gå på lastbil till terminal X1 men det går på lastbil till terminal X2. 

 Det blir den så kallade ”snöbollseffekten”. Där det påverkar kostnaden i alla led i 

processen. 

 Men i största utsträckning handlar det om att göra kunden nöjd. För utan kunderna 

existerar inte företaget. Många kunder har överseende med att deras gods kan gå fel. 

Men om det sker upprepande gånger och om ett prioriterat gods till exempel en G12 

(ett gods som ska vara framme dagen efter innan kl 12.00) går fel, så är tålamodet slut 

efter ett tag (Intervju med Magnus Andersson). 

 

Det som återstår nu är att ta reda på hur man ska göra för att stoppa det här från att 

hända?  
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6.0 Förbättringsförslag 
I det här kapitlet återges förslag till olika förbättringar som kan göras på DHL Freight för att 

sorteringsprocessen ska bli bättre. De här förslagen grundar sig på det resultat som har 

framgått och den analys som genomförts av sorteringsprocessen. 

För att själva sorteringsprocessen ska kunna bli mer exakt och fungera bättre än det gör i 

dagsläget är det viktigt att alla delaktiga parter i försörjningskedjan är beredda att göra 

uppoffringar och vilja arbeta mot en högre kvalitet. Det gäller att alla är engagerade och 

känner ledningens stöd. Med det här menas att godset skall kontrolleras och sorteras noggrant 

enligt ett standardiserat arbetssätt genomgående från avsändare till mottagare. Det här kan 

man lösa genom att upprätta olika slags kvalitetskontroller. Förbättringsförslagen innehåller 

mest olika kvalitetssäkringar för att man ska kunna kontrollera godset innan det har lämnat 

terminalen. På det här sättet får man en bättre uppsikt över godsflödet och större chans att 

man kommer att lokalisera felen och rätta till de innan godset har gått fel. I dagens 

produktionssystem handlar det inte bara om att låta flödet gå, man måste stanna processen för 

att kunna lokalisera felen och åtgärda dem. I det långa loppet blir det effektivare och mindre 

kostsamt för företaget. Här följer ett citat som man kan relatera texten till ” Om bandet i 

monteringsanläggningen rullar på utan avbrott betyder det att ni inte har några problem. 

Men alla monteringsanläggningar har problem. Alltså döljer ni era problem. Jag måste be 

dig att minska lite på lagret så att problemen kommer upp till ytan. Det betyder att arbetet i 

monteringsanläggningen måste avbrytas, men det betyder också att ni kommer fortsätta att 

lösa problem och göra bättre kvalitetsmotorer på ett ännu effektivare sätt” (Jeffrey K. Liker, 

2009: 163). Som tidigare beskrivet finns det tre olika sorteringssätt på DHL terminalen i 

Eskilstuna. Förbättringsförslagen kommer att ges på första sen gå vidare med andra och till 

sist den tredje. Några av förslagen hör ihop med varandra då till exempel platsning i zonerna 

alltid sker och kodning vid lossning av ankommande gods. Nedan beskrivs 

förbättringsförslagen på de olika avdelningarna.  

DHL Pall. Det första som man bör kolla på när man hanterar de inkommande pallarna på 

terminalen är följande. Om pallarna redan skulle vara kodade det vill säga att om chauffören 

kunde koda pallen när den hämtas upp hos kunden. Det kräver inte så mycket bara en kodbok 

och en markeringspenna men även ett stort engagemang från chaufförens sida att vara 

noggrann så att godset ska gå rätt. På vissa ställen kommer det inte att funka eftersom till 

exempel ett helt lastbilssläpp lastas under dagen sen kommer en chaufför och hämta godset. I 

sådana fall borde man kunna lägga arbetsmomentet på kunden. Kunden paketerar godset och 
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sätter på en transportsedel, kunden borde i sådant fall kunna ha en kodbok och koda pallen på 

plats innan chauffören hämtar godset. Återigen så krävs det inte så mycket, en kodbok och en 

markeringspenna, engagemang borde kunden redan ha eftersom det borde vara en självklarhet 

att kunden vill att godset ska gå till rätt destination. Anledningen till att man borde lägga mer 

ansvar på kunden och chauffören är att det blir reducerad risk att godset går fel. Det blir två 

till tre kvalitetskontroller på att godset är rätt kodat innan scanningen sker på terminalen. För 

när godset kommer in på terminalen kan personen som scannar godset kontrollera om koden 

stämmer överens med riktlinjerna för koderna. 

 Kodboken är något som borde förbättras enligt åsikter från personer är texterna för 

små och att raderna är för nära varandra, det är mycket lätt att blanda ihop dem. Där 

skulle man kunna öka textens tjocklek och göra någon slags avgränsning mellan 

raderna. Som till exempel ena texten svart och den andra texten röd och så följer 

texten röd, svart, röd, svart och så vidare. Det är en ändring som är enkel att 

implementera och som varken är en stor kostnadsfråga eller en diskussionsfråga kring 

säkerheten. 

 Den mänskliga faktorn är något som måste tas upp i förbättringsförslagen för att det 

ska kunna bli bättre på DHL Freight AB. Längst hela processen gäller det för alla 

inblandade att vara uppmärksamma och ha ett driv som gör att de vill att godset ska gå 

rätt. Det ska inte handla om att det spelar ingen roll om godset går rätt jag får min lön 

ändå. Det ska handla om att alla på DHL Freight AB ska vilja tillfredsställa kunderna. 

Det kan man ändra på genom att göra fler aktiviteter och sammankomster så att 

personalen trivs på jobbet men även att de känner att de har ledningens stöd i allt de 

gör. En annan sak som man kan göra är att införa något slags bonussystem som 

innefattar någon slags belöning utefter hur lite fel de har skickat iväg. Det kan göra att 

personalen blir mer angelägna och engagerade i sorteringsprocessen eftersom det finns 

en belöning att hämta. Det kan handla om en bonus med trisslotter eller en summa 

pengar för hela avdelningen som de kan utnyttja på någon aktivitet tillsammans. Men 

det får inte ligga en för stor prislapp som bonus eftersom det kan skapa egoism och 

konflikter. En liten realistisk belöning skulle nog höja engagemanget hos de anställda 

på DHL Freight. 
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 Zonerna som är markerade med gula linjer skulle man kunna förbättra så att risken 

för att ställa godset i fel zon skulle minska och leda till att statisktiken över 

felsorterade sändningar blir mindre. Förslaget är mycket effektivt och kostar inte 

mycket att implementera. Man skulle kunna markera zonerna med dubbla linjer och ett 

litet mellanrum mellan linjerna. Zonerna som ligger bredvid varandra skulle man 

kunna ha en linje som är röd och en linje som är gul. Då minimerar man riskerna att 

platsa godset i fel zon eftersom linjerna gör att truckföraren blir mer uppmärksam på 

att ställa godset i rätt zon. Nedan beskrivs ett exempel på hur det skulle kunna se ut. 

 

 

Figur 6.1, förslag på zonerna vid implementering 

 

 

 Felscanner. Truckföraren som lastar godset på lastbilen skulle kunna scanna godset 

igen. Bara pallgods och sorteringsgods som ligger på pall. Då gör man en till 

kvalitetskontroll att godset verkligen går till rätt destination. När han scannar godset så 

kommer det upp en kod i scanner som visar att han har rätt gods på rätt plats, om 

koden inte stämmer överens med scanners kod är godset felplacerat eller felkodat. 
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DHL Stycke. När godset kommer till torget eller sorteringen ska det börjar sorteras av 

personen som är ansvarig för avdelningen. Här gäller det att personen tittar i kodboken så att 

koden blir rätt och att han placerar godset på rätt pall. Här brukar man inte skriva koden på 

paketet man lägger bara godset på den pallen som koden tillhör. Koden står skriven i golvet 

framför pallen med gulfärg. Förbättringsförslagen är följande. Man skulle kunna skifta med 

färger så att man har ena koden med gulfärg och den andra med rödfärg, och så vidare. Om 

personen skulle koda godset när han sorterar ut det, skulle göra att det bli lättare att lokalisera 

felet om man har placerat ut godset på fel pall. Tiden att koda paketet tar max två till tre 

sekunder och man kan göra det när man går med godset till respektive pall. Så någon extra tid 

är det inte på tal om det är bara en effektivisering eftersom chansen att godset går rätt blir 

mycket större. Man kan också ändra lite på avståndet mellan pallarna. Som det ser ut idag är 

det två till tre decimeter mellan pallarna man skulle kunna öka det till fyra eller fem istället. 

Det tar inte en väsentligt större plats men risken att man lägger fel reduceras drastiskt. Viktigt 

att personen markerar pallarna som han sorterar utanför torget med rätt kod annars kommer 

truckföraren att köra godset till fel zon. 

DHL Paket. Sorteras på ”exacten” är paket på pallar och i burar. Paketen slängs på banan 

kommer fram till personen som kodar. Här kommer det förslag som man skulle kunna göra 

för att förbättra processen på den här avdelningen. Personen som kodar är den personen som 

är ansvarig för den avdelningen. Som förslag kan man scanna paketet en gång rätt kod 

kommer då visa sig på dataskärmen som finns placerad bredvid personen. Så skriver personen 

den koden scannar paketet igen och det går vidare in till plocken. Inne i plocken där man 

plockar av paketen och lägger de i en bur finns det stora risker att man lägger ett paket i fel 

bur. Koden står skrivet i golvet framför buren med gulfärg. Även här skulle man kunna skifta 

färger ena koden skulle kunna vara röd och den andra gul och så vidare. Man skulle också 

kunna införa ett arbetsmoment där man stannar hela processen eller bara kör den på halvfart 

två gånger per arbetspass. Sen så går man igenom burarna för att kolla om man har lagt rätt 

paket i rätt bur. Det här arbetsmomentet skulle innebära att det tog lite längre tid men i det 

långa loppet skulle det innebära mindre felsorterade paket. För att sammanfatta de olika 

förbättringsförslagen och skapa en bättre överblick av dessa, beskrivs de i Tabell 1 nedan: 
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Tabell 1 Förbättringsförslag och förmodade resultaten vid implementering. 

 Förbättringsförslag 

Förmodade resultat vid 

implementering 

1 Kvalitetskontroller  - Större chans att hitta felet. 

     - Fler steg att säkra kvaliteten. 

     - Standardisera arbetsmomenten. 

     - Kostnadseffektivt i längden. 

      

2 Godset redan kodat  - Godset genomgår flera kotroller 

     - Han som scannar godset vid 

    lossning, kontrollerar koden. 

     - Mindre hantering på terminalen. 

      

3 Förnya kodboken  - Lättare att se koderna 

     - Kräver inte lika mycket tid 

    att titta i boken, större text. 

      

      

4 Skapa engagemang  - Mer driv hos personalen, att 

    skicka godset rätt. 

     - Personalen vill att det ska bli bra. 

     - Ger 100%. 

     - Skapar ett mål. 

5 Bättre markering av zonerna  - Platsar ut godset i rätt zon. 

     - Lättare att skilja på zonerna. 

    

 - Lättare för lastaren att ta rätt 

gods. 

      

      

6 En lastar scanner  - Stoppar felen av pallgods från att 

    lämna terminalen. 

     - Sista kvalitetskontrollen. 

      

      

7 Öka avstånd på pallar och    

 - Inte lika lätt att lägga godset på 

fel  

  skifta färg, ”torget” pall. 

     - Går fortare vid sortering. 

     - Reducerar felen. 

      

8 Kontrollscanner, nytt arbets-  - Paketet blir rätt kodat. 

  

moment, skifta färg, 

”exacten”. 

 - Inför kvalitetskontroll vid 

burarna. 

     - Lättare att skilja på burarna. 
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För att dessa förslag ska bli effektiva och utgöra någon nytta är det mycket viktigt att DHL 

Freight antar en mer kravställande roll än dagens. Med det här menas bättre samarbete mellan 

kund och företag samt en bättre sammanhållning bland personalen. Alla förslagen som har 

redovisats är relativt realistiska och skulle kunnas implementeras i DHL Freight AB:s 

processer. Ur ett kostnadsperspektiv är förslagen mycket bra och skulle inte innebära en stor 

kostnad för företaget. De flesta förbättringarna kräver mer tid men om man börjar 

standardisera de olika arbetsmomenten och ständigt utvecklar dem, kommer det leda till att bli 

kostnadsvinnande och ta kortare tid än idag. Ur en kostnadssyn blir det kostsamt under en kort 

tid men ur ett långsiktigt perspektiv genererar det i vinst. Eftersom felskicken reduceras och 

statistiken ser mycket bättre ut.  
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7.0 Diskussion 
Den här delen handlar om att föra en diskussion kring rapportens innehåll, felkällor och hur 

väl rapporten har uppnått sitt syfte.  

Målet med det här examensarbetet var att identifiera vilka brister som fanns i 

sorteringsprocessen och därefter ta fram lämpliga förbättringar i processen för 

sorteringshanteringen. Vid projekt av den här arten gäller det att ha ett utpekat 

problemområde att analysera, därför är det viktigt att lägga fokus på kartläggning och analys 

på det relevanta området. Som redan var identifierat författaren fick i uppdrag av företaget att 

titta på det här problemet. De bristerna som identifierats i sorteringsprocessen är nog inte helt 

okända för DHL Freight, men däremot kan kanske förbättringsförslagen som presenteras vara 

en vägledning till hur man kanske kan lösa de problem som finns i sorteringsprocessen idag. 

Det återkommande problemet att inte kunna upptäcka felen när man lastar godset, ansåg 

författaren vara den största bristen i hanteringen av godset som sorteras. Utifrån vad som är 

beskrivet i arbetet kan man se att problemet ligger i de tre olika sorteringsavdelningarna. 

Oftast är det samma fel som repeterar sig i sorteringsprocesserna. Om denna brist kan 

elimineras bidrar det till att statistiken och kunderna blir nöjda. De olika förbättringsförslagen 

som har presenteras för att lösa det här problemet kan anses som en möjlig lösning och 

innebär inga märkbara ökade kostnader. 

I rapporten återfinns det ett flertal förslag till förbättringar som kan genomföras. Alla 

förbättringsförslag tillsammans anses vara möjliga lösningar som skulle kunna förbättra 

sorteringsprocessen på DHL Freight. Det här skulle kunna vara början på en långsiktig 

lösning på företagets sorteringsmetoder. De här förbättringsförslagen kommer inte bara att 

gynna DHL Freight utan även deras kunder kommer bli nöjdare, då risken att deras gods når 

rätt destination i rätt tid är större. Förbättringsförslaget med att införa olika kvalitetskontroller 

är det förslaget som ligger närmast tillhands för att kunna öka kvaliteten på DHL´s 

sorteringsmetoder. Det handlar om att kunna implementera kvalitet i processen genom olika 

metoder och nya arbetsmoment. Uppdateringar på olika verktyg och förnyelse av resurser som 

finns att tillanda hålla idag är en del av de förbättringar som måste göras. 

De processer som utgör huvudprocessen med DHL Freight`s verksamhet är som bekant 

inleverans- och utleveransprocessen, kan anses som väl bearbetade och inarbetade. Det är de 

här processerna som företaget i allmänhet vill förbättra för att uppnå de långsiktiga visioner 

som företaget har. Där genomför man förändringar för att korta ner ledtider, minska 
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personalkostnader och servicekostnader i syfte till att öka företagets lönsamhet. Det brukar 

vara så att företag i allmänhet väljer att fokusera sitt förbättringsarbete på den vanliga 

produktionen som kan styrkas med hjälp av litteraturen. Det finns massor av väl beprövade 

metoder som har studerats flitigt genom alla år av produktionsarbete, för att förbättra den 

vanliga produktionen. Orsaken till att det här diskuteras är att fenomenet med sorteringen av 

gods inte är lika utstuderat man började studera det för cirka tio år sedan. Det var när företaget 

insåg att de kunde spara in pengar på att minska felsorteringarna som man började lägga små 

resurser på att studera det flödet. Man insåg också att kunden blir drabbad därför var det 

viktigt att börja undersöka den processen. Det finns mest litteratur kring transporter av godset 

från avsändare till mottagare. 

Som resultat anser jag att analysen av sorteringsprocessen som har genomförts på DHL 

Freight i Eskilsruna bidrog till trovärdiga resultat som kunde åstadkomma mer klarhet kring 

problemen som finns i sorteringsprocessen. De metoder som har använts i datainsamlingen är 

väl beprövade metoder och relevanta för denna typ av studie. Det går att lita på den här datan 

och trovärdigheten är hög då triangulering tillämpades men även att noggranna återgivningar 

av observationer gjordes. Av den här analysen så framgår det varför gods sorteras fel och 

dessa anses ha hög trovärdighet då orsakerna omnämns i litteraturen och i synnerhet i den 

teoretiska bakgrunden. Användandet av metoden orsak – verkan i samband av analysen av 

sorteringsprocessen var som mest relevant för att försöka skapa en förståelse för den rådande 

situationen. 

Med det här som slutklämmen anses målet med det här arbetet väl uppfyllt och min 

förhoppning och önskan är att den här rapporten kan vara till stor hjälp för DHL Freight AB. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervju med Magnus Andersson som är Site Manager på DHL Freight AB i Eskilstuna. 2011-

05-10  

Allmänna frågor 

1. Hur ser arbetstiderna ut och öppettiderna? 

2. Hur stor är personalomsättningen i Eskilstuna? 

3. Hur stor är lager ytan? 

4. Olika följdfrågor. 

Sakliga frågor kring sorteringsprocessen 

1. Hur länge har problemet med felsorteringarna funnits? 

2. Vad upplever du är det största och mest relevanta problemet med felsorteringarna som 

det ser ut idag? 

3. Vilka konsekvenser uppstår vid när godset går till fel destination. 

4. Har ni en dokumentation på det arbetssättet ni använder i dagsläget vid vid 

felsorteringar? 

5. Vilken respons får ni från kunderna när deras gods inte når rätt destination vid utlovad 

tid? 

6. Vad gör ni i dagsläget för att minimera felsorteringarna? 

7. Upplever ni att det finns större problem vid en av de tre sorteringsavdelningarna än 

den andra? Är det någon som avdelning som måste förbättras mer än någon annan? 
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Bilaga 2. Processkarta över ”Exacten” banan. 

 

1. Svart rektanglarna är burar och pallar fullt med okodat gods. 2. Rektanglarna är burar 

med sorterade och kodade paket. 3.  X är koden som buren har och respektive paket ska 

in i. 
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Bilaga 3. Felsorteringsrapporter 

 

Här kommer ett exempel på hur felsorteringsrapporterna ser ut. Vilka fel respektive terminal 

har gjort. 

Så här ser felrapporten ut för ”Exacten” banan. 

Felskick på paket under vecka 15 

Veckodag 
Antal 

fel 
Tillåtna 

fel 
Timmar som 

skall krediteras 
Totalt antal 

avgående kollin 
Total 

felprocent Produktivitet 

Teoretiskt 
behov av 
timmar 

Måndag 3 7 0 1594 0,19% 133 13 

Tisdag 0 7 0 2569 0,00% 214 21 

Onsdag 5 7 0 1909 0,26% 159 16 

Torsdag 8 7 0 2001 0,40% 167 17 

Fredag 0 7 0 1771 0,00% 148 15 

Totalt antal timmar som 
skall kred 0    16 

 

En graf över felen på de olika produkterna. 
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Bilaga 4. Plant Layout 


