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An important factor in passenger satisfaction is queue management. In this study 
processes at KING SEAWAYS are analyzed with the aim of creating a proposal for 
improvement and optimization. The current process of the vessels turnaround 
includes sub-processes that run dependent and independent of each other. The 
focus in this study deals with the final sub-processes before departure, from the 
time that the passenger arrives at the check-in until they are parked on the car 
deck. The customer survey shows dissatisfaction among passengers regarding 
waiting time on the dock. After analyzing the behavior of passengers and by taking 
a couple of reasonable assumptions, it becomes obvious that bottlenecks could be 
reduced. Applying queuing theory in each step creates a clear picture that changes 
can create conditions for reduced costs as well as increased condition for customer 
satisfaction. 
 
The improvement proposal that emerged after analyzing the current process and 
customer experience was to utilize time on the quay to prepare for boarding and 
place cars according to the ship layout. With this, the cars on the dock can be 
handled as a homogeneous group, rather than individual units, and then increase 
the efficiency of the process. The proposal should also give a positive outcome to 
customer satisfaction. 
 
This report deals with one vessel in DFDS' total fleet of about 50 vessels, but the 
thoughts that led to the results and conclusion could be applicable to most of the 
other fleet vessels. For KING SEAWAYS only, a reduced turnaround time of 15 
minutes corresponds to fuel saving of 1.7 million Danish kroner per year. With a 
quick estimation on resource savings the proposal for improvement shows that 
improvements could have a considerable impact on DFDS bottom line. Satisfied 
customers are also a prerequisite for DFDS to maintain its market position in the 
future. 
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Sammanfattning 
En viktig del av passagerartillfredsställelsen utgörs av hur smidiga köpprocesserna är. I denna 

studie analyseras delprocesser hos KING SEAWAYS med mål om att skapa ett optimerat 

förbättringsförslag till de studerade processerna. Den nuvarande processen gällande fartygets 

tid i hamn innefattar delprocesser som körs beroende och oberoende av varandra. Fokus i 

studien är på de sista delprocesserna innan fartygets avgång från det att passageraren 

ankommer till check-in fram till dem står parkerade på bildäcket. Kundundersökningen visar 

ett missnöje bland passagerarna gällande väntetid på kajen. Efter att ha analyserat 

passagerarbeteendet och genom att göra några resonabla antaganden för att förenkla 

uträkningarna gällande köer, är det uppenbart att det finns betydande flaskhalsar i processen 

som kan åtgärdas. Att applicera köteori i varje steg, skapar en klar bild av att förändringar kan 

skapa förutsättningar för reducerade kostnader samt en förhöjd kundnöjdhet.  

 

Förbättringsförslaget som framkom efter analys av den nuvarande processen och kundernas 

upplevelse var att nyttja tiden på kajen till att förbereda inför ombordkörning och placera bilar 

efter layout ombord på fartyget. Med detta kan bilarna på kajen hanteras som en homogen 

grupp, snarare än enskilda enheter och då öka effektiviteten i processen. Förslaget bör även ge 

ett positivt utfall på kundtillfredsställelsen. 

 

Denna rapport berör endast ett fartyg i DFDS totala flotta om cirka 50 fartyg, men tankarna 

som lett fram till resultat och slutsats bör även vara applicerbart på flertalet andra fartyg i 

flottan. Bara för fartyget KING SEAWAYS skulle en förändring om en minskad tid i hamn, 

om 15 minuter dagligen, innebära en bränslebesparing årligen om 1,7 miljoner danska kronor. 

Med en snabb beräkning gällande besparingar av resurser visar förbättringsförslaget att det 

kan komma att handla om flertalet miljoner. Med nöjdare kunder skaps även konkurrenskraft 

och det är en förutsättning för att DFDS även i framtiden behålla sin marknadsposition.  

 

Nyckelord: Lean, kapacitetsutnyttjande, kundnöjdhet, kvalitet, kö-analys, optimering, 

processtyrning, resurseffektivisering, sjöfart, vändningsprocess  
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1. Introduktion    
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till studien med en presentation av 
organisationen och problemställningen. Vidare presenteras även uppsatsens syfte och 
frågeställningar tillsammans med studiens avgränsningar.  

1.1 Inledning  
Det var den 11 december 1866 som DFDS såg dagens ljus då fyra transportföretag slogs 

samman och tillsammans bildande Det Forenede Dampskibs-Selskab. DFDS VD och 

koncernchef Niels Smedegaard säger att 150 åriga framgången och att bolaget ses som 

starkare än någonsin bygger på relationen med alla kunder och passagerare (DFDS, vår 

historia, 2017). Verksamheten grundar sig på att frakta och ansluta människor och gods. 

Hemligheten bakom denna långa framgång beskrivs vid att organisationen har en djupt rotad 

tro om att ta väl hand om sina kunder, intressenter och miljön (DFDS CSR report, 2016, s.2).  

 

DFDS (2017) beskriver att kundfokus, effektivitet och en digital utveckling är strategiska 

prioriteringar i en ständigt förändrande värld. För att behålla sina kunder krävs förståelse för 

kundens behov och förväntningar. Oavsett kundens behov påverkas kundtillfredsställelsen 

och kan kopplas samman med olika kvalitetsdimensioner. Bergman och Klefsjö (2012, s.57) 

beskriver att en förbättrad kvalitet påverkar en organisations framgång och lönsamhet på fler 

sätt som bland annat nöjdare kunder, bättre position på marknaden, kortare ledtider, ökad 

effektivitet och bättre resultat.  

 

Med detta som utgångspunkt är det därför naturligt att kvalitetsfrågor får en central plats i 

organisationer och dess verksamheter med fokus på att styra och förbättra kvaliteten på dess 

processer och produkter. Bergman & Klefsjö (2012, s.38) beskriver att företag och 

verksamheter idag arbetar med TQM (Total Quality Management), eller offensiv 

kvalitetsutveckling, för att belysa kvalitetsfrågor som en integrerad del i verksamheten. 

Arbetet utgår från kunderna med en strävan om att uppfylla och överträffa deras behov och 

förväntningar, detta till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 

engagerade och har fokus på organisationens processer.  

 

Följande rapport presenterar resultatet av en studie och ett examensarbete genomfört som en 

del i kandidatprogrammet Ledarskap, Kvalitet och Förbättring. Projektet, som utförs vid 
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Uppsala Universitet Campus Gotland, finner grund hos organisationen DFDS och syftar till 

att finna förbättringsförslag gällande processen om fartygets vändning, med fokus på 

delprocesserna från check-in till slutlastning. Vändningsprocessen i hamnen, även kallad 

turnaround, innefattar tiden och processen från det att fartyget ankommer till hamnen till dess 

att fartyget avgår. Studie fokuserar på delar i vändningsprocessen senare del där kunden är en 

del, från dess att de checkar in till dess att de är ombord på fartyget.  

Rapporten tar utgångspunkt hos ett av fartygen inom DFDS med en tanke om att resultatet 

även är applicerbart på andra fartyg inom flottan. Idag har DFDS dryga 50 fartyg, och med ett 

lyckat resultat och en möjlig spridning genom hela flottan kan resultatet utgöra en betydande 

del för organisationens ekonomiska resultat och en genomgående ökad kundnöjdhet.  

1.2 Bakgrundsbeskrivning  

1.2.1 Presentation av DFDS  

DFDS har idag en ledande marknadsposition i norra Europa och förenar frakt och 

passagerartjänster samt levererar transporttjänster till transport- och speditionsföretag. De 

utvecklar även industriella logistiklösningar i nära samarbete med tillverkare av tyngre 

industrivaror. För passagerare erbjuds upplevelser till sjöss såväl som transporttjänster för 

dem som reser med bil och vill ta sig runt i Skandinavien och Europa. 

DFDS har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är listat på Nasdaq OMX Nordic Exchange 

Copenhagen (DFDS – Om oss, 2017).  

 

DFDS beskriver i sin årsrapport 2016 att de har över 8000 fraktkunder som litar på 

organisationens färje- och terminalservices och flexibla transport och logistiklösningar. De 

tillhandahåller även säkra övernattningstransporter till sjöss för 7 miljoner passagerare, som 

många reser med bil. DFDS har över 7000 anställda i 20 olika länder (DFDS, 2017).   

I slutet av 2016 hade DFDS 15 010 registrerade aktieinnehavare som tillsammans ägde 96% 

av aktiekapitalet. Lauritzen Foundation är den största aktieägaren med ett innehav av 41% av 

det totala aktiekapitalet i slutet av år 2016.  

 

DFDS verkar inom följande verksamhetsområden;  

• Fraktrutter (ro-ro) hanterar gods som rullas på och av fartyget. 

• Fraktrutter (lo-lo) hanterar gods som lyfts på och av fartyget. 
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• Passagerar- och fraktrutter (ro-pax) hanterar gods och passagerare på fartyg med 

balanserad frakt- och passagerarkapacitet. 

• Passagerar- och fraktrutter (cruise ferry) med huvudsyfte att transportera passagerare 

till hamnterminaler för hantering av gods och passagerare. 

• Transport- och logistiktjänster som även förser säljkontoren med volymer för frakt- 

och passagerartjänster. 

 (DFDS – Om oss, 2017) 

1.2.2 DFDS vision och strategi 

DFDS Way utgör kärnan för hur organisationen styrs tillsammans med värderingar och 

strategi. Den bygger på följande;  

• Kundfokus 

• Ständiga förbättringar 

• Best Practice 

• Fullt resursutnyttjande 

• En presterande kultur  

 

DFDS beskriver i sin årsredovisning 2016 att prioriteringarna bland andra för 2017 är;  

• Ökat kundfokus – med det ökade intäkter. 

• Ständiga förbättringar – åstadkomma förbättringar med diverse projekt  

(DFDS, 2016, s.7) 

 
DFDS som grupp fördelar sin verksamhet och intäkter enligt 80% frakt och 20% 

passagerartrafik, vilket förtydligas i figur 1. Sjöfartsfrakt erbjuds på samtliga färjelinjer i 

DFDS nätverk, där drygt hälften av alla linjer endast transporterar frakt. Transport och 

logistiklösningar består huvudsakligen av tull- och partigods samt kontraktslogistik. 

Passagerartjänster erbjuds på knappt hälften av alla DFDS färjelinjer (DFDS – Company 

Structure, 2017).  

 

Figur 1. Organisationsstruktur enligt DFDS (DFDS – Company Structure, 2017) 
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1.2.3 MS KING SEAWAYS  

King Seaways är fartyget som kommer utgöra utgångspunkten för studien och är ett 

passagerarfartyg som trafikerar färjelinjen mellan Amsterdam och Newcastle. King Seaways 

byggdes år 1987 och genomgick under 2006 en större renovering. Fartyget är 163 m långt och 

28 meter brett och har plats för 1325 passagerare och 600 personbilar. Ombord finns 555 

hytter, restauranger, butiker, barer, kaféer, biografer och diskotek (DFDS Seaways om MS 

King Seaways, 2017).   

1.3 Förbättringsområde och problemformulering 
 
En effektiviserad vändningsprocess för fartyget har i studien fokuserats på att finna ett 

förbättringsförslag om att effektivisera kö- och väntetider i lastnings- och 

ombordkörningsprocessen och med detta fartygets vändningsprocess som helhet.  

Med fokus på kundtillfredsställelse i check-in och ombordkörningsprocessen är köande en 

kritisk faktor. I genomförda kundundersökningar framkommer detta faktum än tydligare, då 

passagerna inte finner att värdet i denna process svarar till förväntningarna. Detta gäller även 

de passagerare som reser med Commendore Class, som är en biljettkategori med högre 

standard.   

 

Inom sjöfrakt är det bränsleförbruk och bränslekostnader ett högt prioriterat fokusområde 

världen över, då det har en direkt verkan på organisationens ekonomi och även innebär 

miljömässiga följder i form av utsläpp. När det kommer till passagerartrafik till sjöss är tid en 

annan viktigt faktor då det finns förbestämda avgångs- och ankomsttider att följa, och en del i 

att minska bränslekostnader är just att optimera fartygets vändningstid i hamnuppehållet.  

En strategi för att förbättra bränsleeffektiviteten är att låta fartygen segla långsammare under 

överfarterna när tiden för hamnuppehållet kan förkortas och med det skapa tidigarelagda 

avgångar.  

 

År 2010 satte DFDS ett ambitiöst strategiskt mål om att effektivisera bränsleförbruket inom 

flottan med passagerar- och fraktfartyg med 10% och med en deadline till 2020. Genom 

många initiativ som redan implementerats med bland annat ny teknik hade organisationen år 

2013 lyckats med en bränslebesparing på 5,2% genomgående i flottan.  

Med ett nuvarande marknadspris (april 2017) förväntas bränslekostnaderna att uppgå till 44 

miljoner danska kronor årligen för KING SEAWAYS. Fartyget har dagliga ankomster 

klockan 09:00 och avgångar samma dag klockan 18:00. Enligt företagspolicy kan 
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avgångstiden ses som flexibel, vilket innebär att avgång kan initieras när lastning och 

ombordstigning är klara och genomförda. Genom att minska vändingstiden med 1 minut om 

dagen kan årliga besparingar göras på 110 000 danska kronor, vilket motsvarar 0,25% av 

DFDS totala beräknade bränslekostnader.    

 

Genom att undersöka det området med fokus på kundbehov och kundnöjdhet går det alltså 

även att få en direkt effekt på organisationens ekonomiska resultat. Studiens uppgift är att 

finna ett lösningsförslag för en optimering av check-in och ombordkörnings-/lastningsprocess 

genom att skapa förbättringar av de existerande och implementerade SOP (Standard 

Operation Procedures) för anställda. Studien analyserar utöver detta miljön i 

passagerarterminalen för att minska tidsåtgång och variation i processen av ombordkörning på 

fartyget. Genom att minska köer och skapa en snabbare check-in och ombordstigningsprocess 

skapas kundvärde och effektivare flöden. Varken väntan eller långsamma flöden är 

värdebringande för kunden och bör därmed elimineras om möjligt eller effektiviseras.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att finna förbättringsförslag med ett mål om att skapa dagliga avgångar 

som avgår 15 minuter tidigare. Detta i linje med DFDS strategi och med ett resultat om årliga 

bränslekostnadsbesparingar på 3%, vilket motsvarar 1,7 miljoner DKK. Utöver detta ges även 

positiva utfall gällande miljömässig påverkan med minskade utsläpp och en förstärkt hållbar 

utveckling.   

 

Studien kommer att inrikta sig på att skapa lösningsförslag om en ökad kvalitet, med ökad 

kundnöjdhet för minskat förbruk av resurser. Frågeställningen som skall besvaras i studien 

blir således; 

• Hur ser fartygets delprocesser från check-in till lastning ut i nuläget? 

• Hur upplever kunderna delprocesserna om check-in och 

lastning/ombordkörning?  

• Hur skulle en förbättrad lastnings/ombordkörnings-process se ut hos DFDS på 

färjelinjen mellan Amsterdam – Newcastle? 

1.4 Antaganden 
Studien grundar sig i antagandet om att det finns kopplingar mellan de studerade 

delprocesserna, som en del i fartygets hamnuppehåll som helhet, och kundernas 
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tillfredställande. Förbättringar i delprocesserna med fokus på kunden antas leda till en ökad 

kundtillfredsställelse. Vidare antags även att en effektivisering och en högre kvalitet i 

lastnings/ombordkörningsprocessen har en direkt inverkan på organisationens ekonomiska 

resultat och ger positiva effekter för miljön, i form av minskade utsläpp. 

Observationer, beräkningar och intervjuer som görs under en viss tidsram antas visa en bild 

av hur processen ser ut som helhet resterande året och tar inte till hänsyn speciella händelser.   

1.5 Avgränsningar  

Logistiken på kajen innan lastning kommer att undersökas för att få en helhetsbild med fokus 

på hur situationen ser ut idag. DFDS är ett företag som är verksam i flertalet europeiska 

länder, detta arbete ämnar dock bara att se till processen för fartyget KING SEAWAYS på 

färjerutten Amsterdam-Newcastle med fokus på terminaloperationen i Newcastle.  

1.6 Begränsningar  
Organisationen anser att det inte finns hanterbara lösningar gällande optimeringen av 

fartygets vändningsprocess mellan 09:00 oh 15:15. Med detta fokuseras studien på vad som 

sker mellan 15:15 till fartygets avgång 18:00. Grunden till detta ses bland andra vid följande 

orsaker;  

Kundbehovet • Avgångstiderna är baserade på det faktum att gästerna har en 

önskan om att avgå och ankomma på en viss tid. För övernattande 

gäster ses det praktiskt att komma till hamn klockan 10:00 på 

morgonen. 

• Cirka 40% av passagerarna ombord på KING SEAWAYS reser på 

så kallade mini-cruise och då är uppehållet i land en del av 

upplevelsen, och avgångstiden är anpassad för att gästerna även 

skall ha tid att utforska destinationen och är anpassad till 

tidsskillnaden mellan destinationerna.   

• En viktig del av bedriften är de services som erbjuds ombord som 

restaurang, bar och shopping. Logiskt då att organisationen önskar 

ha passagerarna ombord på de tidpunkter där det faller sig 

naturligt att köpa deras services ombord. Passagerarna skall få en 

god natts sömn och vidare erbjudas en frukostservering. De skall 

även ha en tillfredställande kväll ombord där matservering och 

shopping är en del i upplevelsen.  
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• En stor del av DFDS verksamhet omhandlar frakt av 

industriproducerade varor. Industrierna är som oftast högst 

bemannade under dagtid där färdigproducerade varor blir packade 

och lastade för vidare transport. Med detta är det även beräknat att 

en avgångstid klockan 18:00 är den bästa tidpunkten gällande 

kundbehovet hos fraktkunder.  

• Flertalet av fraktkunderna, ankommande med lastbil, önskar även 

tid under hamnuppehållet att lämna och hämta ny frakt för att 

återvända med samma fartyg.  

Besättning  • Får arbeta 13 timmar per dygn, i och med att passagerarna skall 

erhålla service under tiden de är ombord krävs sena arbetspass på 

kvällar och tidiga arbetspass på morgonen. Med detta har även 

större delen av all service-personal en 5-timmars lång vila som 

skall ske under hamnuppehållet.  

• Besättningen genomgår varje vecka säkerhetsövningar, som 

brandövningar mm, under hamnuppehållet. 

Fartyget  • Fartyget skall underhållas och servas.  

Service • Fartyget kan liknas vid ett flytande hotell där 555 hytter dagligen 

måste rengöras och städas för att ta emot passagerare.  

• Ombord på fartyget finns 6 restauranger och en taxfree-butik som 

skall renhållas, provianteras, förberedas/uppfyllas mm. 

Cargo  • Innan dess att lastbilar och bilar kan lastas ombord skall det lastas 

containers med cargo. Detta görs av terminalarbetare och kan av 

säkerhetsskäl inte ske samtidigt som ombordkörning av bilar och 

lastbilar. 
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2. Teori  
Kapitlet presenterar den teori som ligger till grund för uppsatsen. Inledningsvis beskrivs den 
offensiva kvalitetsutvecklingen och hörnstensmodellen. Vidare ges en förklarande 
presentation kring processer och förbättringsfilosofin Lena. Slutligen presenteras även teori 
kring köande.  

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.38) arbetar allt fler organisationer med kvalitetsfrågor 

som en integrerad del av verksamheten. Det här sättet att arbeta kallas på engelska Total 

Quality Management (TQM), vilket på svenska är översatt till offensiv kvalitetsutveckling. 

TQM innebär kortfattat att verksamheten fokuserar på processer och processorientering i syfte 

att uppnå bättre kvalitet och därmed effektivitet samt omsättning. TQM kan med detta ses 

som ett ledningssystem baserat på kärnvärden, metoder och verktyg. Fokus på processer är ett 

av kärnvärdena inom TQM och kopplas ofta därmed samman med metoder som 

processledning och verktyg såsom processkartor och system (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s.38).  

2.1.1 Hörnstensmodellen  
Hörnstensmodellen står för värderingarna inom den offensiva kvalitetsutvecklingen och utgår 

ifrån fem hörnstenar vilka alla vilar på ett engagerat ledarskap; arbeta med processer, basera 

beslut på fakta, arbeta med ständiga förbättringar samt skapa förutsättningar för delaktighet 

vilka alla syftar till att sätta kunden i centrum. Ingen av hörnstenarna kan fungera isolerat från 

den andra utan hörnstensmodellen manar till ett systemtänk enligt Bergman & Klefsjö (2012, 

s.38). 

 
Figur 2. Hörnstensmodell enligt Bergman & Klefsjö (2012, s.40) 
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Sätt kunden i centrum - Bergman och Klefsjö (2012, s.40-41) menar att sätta kunderna i 

centrum har en innebörd om att kvalitet måste sättas i relation till deras behov och 

förväntningar. Organisationen bör med detta aktivt arbeta med att skapa förståelse för 

kundbehovet genom att systematiskt undersöka vad som krävs för att uppfylla deras 

förväntningar. För att skapa konkurrenskraft måste ett mervärde erbjudas då målet med 

kundfokus inte bara är att uppfylla kundens förväntningar utan även att överträffa dem.  

 

När kunder köper en vara eller en tjänst förväntas att den skall tillgodose det behov de har.  

Kunden har olika typer av behov och förväntningar, och de reagerar olika på huruvida dessa 

uppfylls eller ej. Basbehoven som kunden förväntar sig är inte uttalade utan så självklara för 

kunden att de inte efterfrågas. Uppfylls inte behoven skapas irritation och missnöje. I motsats 

till detta skapas även positiva reaktioner när kunden erbjuds tilltalade egenskaper som inte 

förväntats. (Bergman & Klefsjö, 2012, s.319-320). 

 

Basera beslut på fakta - Hörnstenen som omhandlar att basera beslut på fakta innebär att det 

skall vara väl underbyggd fakta som ligger till beslutfattande grunder, detta för att undvika att 

slumpfaktorer får avgörande betydelse. Med fokus på kunden krävs systematisk insamling av 

information om kunders behov, önskemål, åsikter och reaktioner. Faktabaserat beslutsfattande 

är också viktigt ur ett kostnads- och kvalitetsperspektiv (Bergman & Klefsjö, 2012, s.42-43).  

 

Arbeta med processer - Att arbeta med processer görs med målet om att tillfredsställa 

kunden med resultatet samtidigt som så lite resurser som möjligt förbrukas. En process är en 

serie aktiviteter som upprepas över tiden i en specifik ordning som skapar ett flöde (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s.44). Mer om processer beskrivs i kapitel 2.2 Processer.  

 

Arbeta med ständiga förbättringar – Hörnstenen om att arbeta med ständiga förbättringar 

kan enkelt förklaras vid att belysa vikten av att ständigt försöka förbättra kvaliteten på de 

egna produkterna och den egna verksamheten där processerna innefattas. En kontinuerlig 

kvalitetsförbättring skapar möjligheter för att producera bättre produkter mer effektivt för 

minskade resurser och att undgå onödiga kostnader som en effekt av minskade felaktigheter 

(Bergman & Klefsjö 2012, s.46).  

 



Uppsala Universitet Campus Gotland  Våren 2017  
Examensarbete i industriell teknik, 15hp  Caroline Lundblad   
 

 10 

Skapa förutsättningar för delaktighet - För att få ett fungerande och framgångsrikt 

kvalitetsarbete krävs dock att det skapas förutsättning för delaktighet där alla medarbetare 

skall kunna påverka. Den anställde måste känna delaktighet, engagemang och ansvar för att 

kunna utföra ett bra arbete, vilket kan åstadkommas genom delegation av ansvar och 

befogenheter (2012, s.48). 

 

Utveckla ett engagerat ledarskap - Alla hörnstenar grundar sig på ett utvecklat engagerat 

ledarskap, som även skapar förutsättning för en gynnande kultur för offensiv 

kvalitetsutveckling. Ledare och chefer måste vara involverade i arbete, ha trovärdighet, vara 

skickliga kommunikatörer och vara ett gott exempel för sina medarbetare. Ett bra ledarskap 

får medarbetarna att känna sig trygga och värdefulla i sitt arbete samtidigt som de har en tro 

på organisationen (2012, s.50).   

2.1.2 PDSA-cykeln  
För att ständigt arbeta med förbättringar är PDSA-cykeln en central förändringsmodell inom 

TQM, detta då den ger struktur för arbetet och där förändringar prövas och analyseras för att 

vidare skapa utrymme för nya förändringar. Som Bergman och Klefsjö (2012, s.46) finns det 

alltid ett sätt att åstadkomma en bättre output som kräver mindre resursåtgång men 

utmaningen är att finna dessa åtgärder. PDSA-cykeln visas nedan (figur 3);  

 

 
Figur 3. PDSA-cykeln (Bergman & Klefsjö, 2012, s.46) 

 

I planeringsfasen (Plan) samlas data som analyseras för att finna möjliga processförbättringar, 

med upptäckter av orsaker till avvikelser i processen. I fasen väljs även mål och metoder 

fastställs för att nå dessa mål. Vidare i genomförandefasen (Do) testar man och genomför 

förbättringarna. När åtgärder vidtagits går man vidare till att studera (Study) och analysera 
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effekterna och se om det lett till önskad förbättring. I den sista fasen om lärande och 

utvecklande (Act) dokumenteras processen och den standardiseras. Resultatet övervakas 

löpande med utvärderingar om ytterligare förbättringar (Bergman & Klefsjö, s.228-229)     

2.2 Processer 
Bergman och Klefsjö beskriver att en process kan kännetecknas vid ett förlopp av händelser 

som utvecklas under lång tid. Inom kvalitetsområdet definieras ofta ordet process vid; ”En 

process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt 

någon extern eller intern kund.” (Bergman & Klefsjö, 2012 s. 457).  

 

Slacks (2012, s.10) beskriver att en grundläggande förståelse för processperspektivet handlar 

om idén där alla processer omvandlar inputs till outputs. Figur 4 beskriver en generell 

processmodell som beskriver processers natur där uppsättning av ingående resurser, vilka 

några omvandlas till produkter eller services och andra bidrar till omvandlingen, slutligen ger 

en output.     

 

 
Figur 4. Processbeskrivning (Slacks, 2012 s.10) 
 

Bergman och Klefsjö går djupare in på ämnet och beskriver att en process består av en 

aktivitet som omformar/förädlar input till output med hjälp av tillgängliga resurser (figur 5). 

Input kan vara information eller material som transformeras till output i form av tjänster eller 

varor. Processens mål är att tillfredsställa sina kunder med den vara eller tjänst som 

produceras medan så lite resurser som möjligt används (Bergman & Klefsjö, 2012, 458). 
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Figur 5. Processbeskrivning enligt Bergman & Klefsjö (2012 s.458) 

2.2.1 Processkartläggning 
Processkartläggning används för att skapa en helhetsbild över organisationens processer. Att 

kartlägga processer är en bra metod för att identifiera felaktigheter och möjligheter till 

förbättringar inom processen, vilka annars kan förbli dolda (Isaksson 2009, 23).  

Bergman och Klefsjö (2012, s.468) beskriver att många processer som används är onödigt 

komplexa och att det är av vikt att ständigt förbättra processen. Innan processen kan förbättras 

är det viktigt att skapa en förståelse, vilket kan göras genom en processkartläggning. Centralt 

vid processledning är att organisationen utgår från ett helhetsperspektiv vid arbete med 

processförbättring. De områden som det kan fokuseras på för att förbättra processen är 

kvalitet, effektivitet och anpassningsförmåga.  

Processkartläggning är en viktig komponent i arbetet med kvalitet och att skapa ständiga 

förbättringar (Bergman & Klefsjö 2012, 456).  

2.2.2 Processmätning 
När en process kartläggs krävs mått för att uppskatta processens prestanda. Isaksson (2009, 

s.19-20) menar att ett vanligt konstaterande är att mätning är en förutsättning för förbättring. 

Allt går inte att mäta exakt med oftast tillräcklig bra för att skapa ett underlag som visar på 

hur väl processerna fungerar. I tjänsteproducerande verksamheter kan kvalitativa storheter 

som tyckanden och upplevelser översättas till sifferdata och med detta visa ett mått på 

kundtillfredsställelse. Kunden får fylla i en enkät och med denna delge sin upplevelse av den 

köpta tjänsten, med detta ges verksamheten möjlighet att följa sin kundnöjdhet och skapa rum 

för förbättringar.   
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2.2.3 Flödesschema  
Genom att skriva upp de aktiviteter som ingår i en process ges ett visuellt intryck av hur bra 

processen fungerar (Isaksson, 2009, s.34). Många processer innehar en stor potential till 

förbättringar och det är av vikt att vara systematisk när den nuvarande processen skall förstås 

och beskrivas för att kunna identifiera förbättringsmöjligheter. Ett sätt att tillförskaffa denna 

kunskap är genom att kartlägga den studerade processen genom ett flödesschema där de olika 

aktiviteterna identifieras och beskrivs med olika symboler (se exempel i figur 6). 

Flödesschemat är en god plattform för förbättringsarbetet då den skapar en samsyn av vad 

som sker och inte sker i processen idag (Bergman & Klefsjö, 2012, s.465-466).   

 

 
Figur 6. Exempel symboler i flödesschema. Författaren   

2.3 Lean 
En övergripande förklaring kring begreppet Lean är det går ut på att undvika alla former av 

slöseri och lägga fokus på det som är viktigt för kunderna. Allt som inte resulterar i värde för 

kunden eller framtida kunder ses som potentiellt slöseri och för att eliminera dessa aktiviteter 

krävs att det aktiviteter som skapar värde identifieras. De värdeskapande processerna kallas 

ofta för värdeflöden (Bergman och Klefsjö, 2012, s.588). Modig och Åhlström (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s.588) menar att Lean handlar om att arbeta efter att öka flödeseffektivitet i 

motsats till att försöka effektivisera resursanvändningen. Flödeseffektivitet i detta 

sammanhang betyder den sammanlagda tiden för alla värdeskapande aktiviteter i värdeflödet i 

relation till tiden för det totala genomloppet. Begreppet fokuserar på flödesenheten, den enhet 

som flyter genom verksamheten, och om kunden finns med i detta flöde innebär begreppet 

även en stark kundfokus.  

 
I varje flöde finns det så kallade flaskhalsar, områden där flödet går långsammast och 

påverkar den totala genomloppstiden i systemet. Av detta är det alltså viktigt att fokusera på 

förbättring till dessa flaskhalsar. En annan orsak till fördröjning kan även vara variation, ju 
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större variationen är desto längre kapacitetsutnyttjande måste man ha för att korta de icke 

värdeskapande väntetiderna. Strävan går då efter att skapa ett jämt flöde med liten variation 

för att flödesenheten skall fortgå ostört och ett värdeflöde som går i takt med kundernas behov 

av produkten (Bergman och Klefsjö, 2012, s.589-590). En annan viktig del är att förstå vilket 

värde som skapas och vikten av att identifiera och eliminera slöseri, detta för att öka 

flödeseffektiviteten. Exempel på slöseri är:  

• Överproduktion 

• Väntan 

• Onödiga transporter 

• Inkorrekta processer 

• Onödiga lager 

• Onödiga rörelser 

• Defekter 

• Outnyttjad kreativitet hos medarbetare 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.590-591)   

 

Liker (2009, s.59) menar att organisationen kan installera och implementera Leans olika 

verktyg men att det verkliga arbetet med att bli Lean ligger i att få de anställda att förstå 

kulturen bakom, då det är människorna som får systemet levande. Detta genom att arbeta, 

kommunicera, lösa problem och utvecklas tillsammans.  

2.3.1 Lean och värdeflöden 
Liker (2009, s.117) skriver att de flesta affärsprocesser är 90 procent slöseri och 10 procent 

värdehöjande arbete. Det kontinuerliga flödet är själva kärnan i Leans koncept och innebär 

kortfattat att tiden mellan råmaterial och slutprodukt kortas ned vilket leder till ökad kvalitet, 

lägre kostnader och en kortare leveranstid. Författaren menar även att genom att skapa flöde, 

oavsett om det gäller av material eller information, tydliggörs även problem och ineffektivitet 

som kräver omedelbara lösningar. Allas fokus riktas mot problemet och skapar motivation då 

processen helt stannar utan en lösning.  

 

Keyte och Locher (2008, s.15) skriver att ett värdeflöde är en uppsättning av specifika 

aktiviteter som krävs för att styra en produkt genom tre kritiska chefsuppgifter som varje 

organisation ställs inför; problemlösning, informationsstyrning och fysisk transformation.  
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De skriver även att leda ett värdeflöde innefattar en process av att mäta, förstå och förbättra 

processens delmoment och samverka för att skapa konkurrenskraft (2008, s.16).  

 

Keyte och Locher (2009, s.17-18) skriver om värdeflödeskartläggningen inom icke 

tillverkande enheter att de har stött på svårigheter i arbetet med problemlösning och 

informationsstyrning. Värdeflöden i icke tillverkande enheter innefattar alla de aktiviteter som 

behövs för att den service som definierar värdeflödet skall bli fullständig.  

Författarna (2009, s. 19) beskriver verktyget för kartläggning av värdeflöden är utformat så att 

man kan följa hur arbetet är organiserat och hur det flyter fram genom en verksamhet för att 

ge ledningen möjlighet att visualisera processen, tydliggöra problem och skapa fokus på hur 

man styr upp dess omvandling till en Lean verksamhet.  

2.4 Köteori  
Inom Lean beskrivs väntan som ett slöseri och lika viktigt som att förstå det värde som 

skapas, lika viktigt är det att förstå hur man kan identifiera och eliminera slöseri för att 

slutligen kunna öka flödeseffektiviteten (Bergman & Klefsjö, 2012, s.590).  

Köer kan ses vid ackumulering av kunder, fysiska sådana där det bildar ett led som på en 

flygplats innan en säkerhetskontroll eller exempelvis där kunder väntar i kö för ett att få 

service via telefon. För de kunder som väntar för länge i kö blir kundupplevelsen som oftast 

påverkad negativt (Slack et al, 2012, s.284). Kö-analys är ofta förklarat endast i form av 

kunder som görs genom service-processer, vilket är missledande. Trots att kö-analysen är av 

stor vikt i service-processer är approachen även användbar i alla typer av processer. Att 

studera och analysera olika kö-teorier kan illustrera kö-systemets tänkbara karaktär (Slack et 

al, 2012, s.171-172).    

2.6.1 Littles sats 
Little sats beskriver förhållandet mellan genomsnittlig ankomsttakt till kön, processtid i kön 

och väntetid i kön. Detta kan beskrivas med följande formel; 

 
WIPq = ra * Wq  

 
WIPq = Processtid i kön  

ra = Ankomsttakt 

Wq = Väntetid i kön 
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Den totala väntetiden i hela kösystemet är lika med väntetid i kön och genomsnittlig tid för 

hantering vid stationen. Detta beskrivs med följande formel;  

 

W = Wq + Τe 

 

W = Total väntetid i hela kösystemet   

Wq = Väntetid i kön 

Τe = Genomsnittlig tid för hantering vid stationen 

 

Ovanstående variabler och förhållanden används sedan för att beräkna köns beteende (Slacks 

et al, 2002, s.174).  

2.6.2 Kendals notation  
Kösystem karakteriseras vanligen genom fyra parametrar;  

 

A = fördelningen av ankomsttider 

B = fördelning av processtider 

m = antal diskar vid varje station  

b = maximalt antal enheter tillåtna i kösystemet 

 

De vanligaste fördelningarna för att beskriva A och B är antingen;  

• Exponentiell fördelning som betecknas med M 

• En generell fördelning som betecknas med G 

 

Exempelvis kan ett M/G/1/5-kösystem indikera ett system med exponentiellt fördelade 

ankomsttider, processtider beskrivna med en generell fördelning som normalfördelning, med 

en disk för hantering och med ett maximum av fem enheter i systemet. Denna typ av system 

kallas Kendalls Notation (Slacks, 2002, s.174).    

2.6.3 G/G/1-systemet 
I studien används underlag för ett kösystem kallat G/G/1 som kännetecknas med en generell 

ankomst- och process-fördelning, där en enhet behandlas åt gången och det inte finns någon 
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gräns för kön. Kingmans ekvation som ett sätt att beskriva ovanstående på ett matematiskt vis. 

Formeln som används ser ut som följer;  

 

 
 

E(Wq) är den genomsnittliga kötiden, genomloppstiden som ett mått på flödeseffektiviteten. 

Variabeln ρ beskrivs med hur mycket en resurs utnyttjas, alltså ett mått på 

kapacitetsutnyttjande vilket uttrycks med ett decimaltal mellan 0 och 1. Ett 

kapacitetsutnyttjande på 100% uttrycks med 1. Ca2 + Cs2 se vid den genomsnittliga 

variations-koefficienten för ankomsttid, exempelvis den procentuella variationen av 

ankomster av bilar till incheckningen och processtid, den procentuella variationen av en 

tidsåtgången för behandling. Τ beskriver den genomsnittliga processtiden, från start till slut 

(Kingman, 1961) I Kingmans ekvation tvingas ett val av prioritet mellan kapacitetsutnyttjande 

och flödeseffektivitet, detta då en ökning på bägge inte går att uppnå (figur 7).  

 

 

 
Figur 7. Visualisering av Kingmans ekvation som visar på valet mellan kapacitetsutnyttjande 

eller flödeseffektivitet. Författaren.  

 

 

Antagandena om exponentiell ankomst och processtid är lämplig såvitt de avser matematiska 

derivaten av olika formler. Men i praktiken är processtider i synnerhet sällan verkligt 

exponentiella. Det är därför viktigt att ha en uppfattning om hur G/G/1-kösystem fungerar. 
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Det finns två poäng att göra om denna ekvation; Det första är att det är exakt detsamma med 

ekvivalent ekvation för M/M/1-systemet, men med en faktor som tar hänsyn till variationen i 

ankomst och processtid. Den andra är att denna formel ibland kallas VUT-formel eftersom 

den beskriver väntetiden i en kö som en funktion av; 

 

• V - variabiliteten i kösystemet 

• U - utnyttjandet av kösystemet (efterfrågan mot kapacitet) 

• Τ - bearbetningstiden vid stationen 

 

Med andra ord kan vi nå konklusionen att kötiden kommer att öka om variabilitet, utnyttjande 

eller processtid ökar (Slack, Brandon-Jones, Johnston & Betts, 2012, s.176) 
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3. Metod 
I följande kapitel beskrivs de metodmässiga överväganden och val som gjorts till studien. 
Kapitlet behandlar även tillvägagångssätt, datainsamlingsmetod och databehandling. Vidare 
diskuteras även studiens trovärdighet.  
 
För att nå ett resultat i studien har fakta att samlas in på olika vis. Detta i form av källor från 

internet, publicerade källor, observationer, intervjuer med personer verksamma inom 

organisationen rörande den utvalda processen samt kundundersökning med passagerare om 

hur de upplevt processen. Av insamlad fakta görs en analys med mål om att nå en slutsats. 

Författaren har avsett att till bästa förmåga ta del av så mycket information som möjligt för att 

nå en korrekt bedömning.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Undersökningen som ligger till grund för studien gjordes vid DFDS färjeterminal i Port of 

Tune, UK, med fokus på delprocesserna som berör check-in, ombordkörning/lastning för att 

finna ett förslag som minskar fartygets totala tid i hamn. Studie tar utgångspunkt i det 

deduktiva arbetssättet vilket innebär att studien tar avstamp i befintliga teorier som avgör 

vilken empiri som skall samlas in. Teorierna prövas i överensstämmande med den verklighet 

som beskrivs i empirin och slutsatser dras med teorierna som utgångspunkt (Patel & 

Davidsson, 2011, s.23).  

Studien, med problemformuleringen och frågeställningarna i åtanke, startade med att ta del av 

befintliga teorier och forskning kring studiens forskningsämne, vilket utgör studiens 

teoretiska referensram. Denna referensram utgör vidare grunden för studiens resultat och den 

empiri som samlats in, grundläggande för studien är således den deduktiva metoden. Under 

studieprocessen anpassades dock den teoretiska referensramen med tillägg och justeringar.  

För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna och syfte i följande studie har 

kvalitativa och kvantitativa metoder använts. Kvalitativa och kvantitativa metoder ses bägge 

som forskningsstrategier inom samhällsvetenskaplig forskning. En klar skillnad mellan 

metoderna är att kvantitativa forskningsmetoder mäter olika företeelser, medan de kvalitativa 

inte gör detta (Bryman, 2008, s. 84-86). Det främsta argumentet för användandet av både 

kvalitativ och kvantitativ metod är grundat på fokusen om kunden och att metoderna som 

komplement var det bästa sättet att nå kunden. Under den kvalitativa delen av studien har 
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samma typ av frågor använts som underlag vid intervjuer och i kundundersökning, detta för 

att skapa en gemensamt heltäckande bild av processen och kundupplevelsen.  

3.1.1 Kvalitativ metod  

Den kvalitativa metoden innefattar att vikt läggs vid mjuka data som tagits fram genom 

kvalitativa intervjuer och tolkade analyser (Patel & Davidsson, 2011, s.14). Fokusen i 

metoden läggs på individens uppfattning och tolkning av dennes sociala verklighet (Bryman, 

2008, s. 340-344). Studie har utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer för att få fram den 

information som krävs för att få en bild av hur den studerade processen verkar idag. 

Kommentarer i kundundersökningen används som grund för att svara på frågeställningen 

kring kundens uppfattning av den studerade processen.    

3.1.2 Kvantitativ metod  

Med kvantitativt inriktad forskning innefattas mätningar vid datainsamling och statistisk 

bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidsson, 2011, s.13). Den kvantitativa metoden 

lägger vikt vid kvantifiering och en insamling av numerisk data och innebär ett deduktivt slag 

mellan teori och forskning där tyngden läggs på teoriprövningar (Bryman, 2008, s.340-344). I 

studien används observationer som utförs för att skapa en uppfattning och kartläggning av den 

nuvarande studerade processen, detta för att finns svar till studiens första frågeställning.  

3.1.3 Urval 

Patel och Davidsson (2011, s.55) beskriver att undersökningen skall läggas upp utifrån 

problemformuleringen. Med detta genomför forskaren ett urval ur den population som ses 

vara rätt och passa bilden för att kunna dra rätt slutsatser och besvara studiens syfte (Bryman, 

2008, s.178).  I denna undersökning har fokusen lagts vid passagerare och anställda i studiens 

rörande processer. Intervjuer och observationer har genomfört på KING SEAWAYS och vid 

terminalen i Port of Tune, UK. Interjuver med fartygets kapten, medarbetare från bryggan 

(officerare), och anställda terminalarbetare skedde fysiskt medan kontakt med passagerare 

skedde via databaserad enkätundersökning. Med passagerare avses personer som rest med 

KING SEAWAYS och befunnit sig i processerna som studien omhandlar.   

3.2 Datainsamlingsmetod 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s.90) beskriver att det finns två olika typer av källor 

vid insamling av data, primär- och sekundärdata. Primärdata är direkt data som behöver 

samlas in, medan sekundärdata refererar till indirekt data som redan finns insamlade. Denna 
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studie innefattar dels primärdata och dels sekundärdata. Primärdata till studien samlades in 

genom intervjuer, enkätundersökning och observationer som genomförts. Den sekundära 

datan samlades in genom litteratur, vetenskapliga artiklar och internetbaserad information.  

3.3 Genomförande av intervjuer, enkätundersökning och observationer  

3.3.1 Kvalitativ intervju  

Det finns ett flertal olika typer av kvalitativa intervjuer och i denna studie är det strukturerade 

intervjuer som används. Detta innebär att det finns förbestämda frågor som skall besvaras, 

men det ger även möjlighet för följdfrågor och ger respondenten möjlighet att svara friare. 

Samma frågor kommer att ställas till respondenterna och med detta ges även underlag för 

jämförande och att se till reliabilitet. Bryman (2008, s.203) menar att en generell fördel med 

strukturerade intervjuer är att det underlättar själva frågandet, då den intervjuande kan hjälpa 

den svarande om någon fråga ses som oklar, men även gällande kategoriseringen av svaren. 

Frågorna, som finns beskrivna i bilaga 1, är av öppen art vilket har gett respondenten 

möjlighet att svara fritt och med egna ord.   

 

Det har genomförts intervjuer med 6 personer som arbetar i den studerande processen och har 

erfarenheter från denna. Intervjuerna har skett genom fysiska intervjuer ombord på KING 

SEAWAYS. Innan intervjuerna tog plats blev de intervjuade tillfrågade om deltagande vilket 

var frivilligt. Personerna benämns i resultatet vid deras arbetsposition, då namn inte ses som 

relevant till resultatet. Personerna har olika ålder och har arbetat olika länge inom DFDS, alla 

är dock väl bekanta med den studerade processen.  

Personerna som intervjuades påvisade en positiv attityd till deltagande och projektet som 

helhet. Intervjun skedde i en lugn miljö där det fanns utrymme att uttala sig fritt i frågorna 

som ställdes. Under intervjun tog anteckningar och då intervjuerna var över skrevs vad som 

sagts ner i stora drag med citat från intervjupersonerna. Intervjuerna varierade i tid beroende 

på kvantiteten på det den intervjuade hade att berätta utifrån de frågor som ställdes.  

3.3.2 Kundundersökning  

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s.98) beskriver att enkäter ställer större krav på väl 

utprovade frågor. Man måste veta vad man vill ha svar på då det inte ges några tillfällen till 

förtydliganden när frågorna sänts iväg. När man använder frågor med fasta svarsalternativ är 

frågorna helt strukturerade, det man frågar får man svar på. Frågorna skall bestämmas utifrån 
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de frågeaspekter man söker svar på och färre frågor är att föredra (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2014, s.99).  

 

För att söka svar på studiens andra frågeställning skickades under vecka 15 och 16 år 2017 en 

enkätundersökning (bilaga 2) ut till alla resenärer som reste med KING SEAWAYS som hade 

registrerat en mailadress. Antalet resenärer med registrerad mailadress var 1993 stycken, av 

ett totalt antal resande om 11 561. Det är en kortfattad kundundersökning med sex frågor 

kring kundens upplevelse i samband med anställda under resans olika delar. Två av dessa 

frågor rör kundens upplevelse i samband med check-in och då de befann sig på bildäck. 

Frågorna besvaras i form av en betygsättning på en skala av 1 till 6, där 1 betyder att 

resenären inte är tillfredsställd och där 6 betyder att resenären är extremt tillfredsställd. Alla 

svar som registrerats i undersökningen är anonyma. Utav de frågade passagerarna svarade 

cirka 3,1% (61st), dessa svar kommer att ligga till grund för analysen i studien och studiens 

andra frågeställning.   

3.3.3 Observationer för att nå en kartläggning av nuläget  

I studien genomfördes observationer på den aktuella plats som ligger till fokus i 

undersökningen. Davidsson och Patel (2011, s.91) menar att observationer framförallt är 

användbara när vi ska samla in information inom områden som berör beteenden och skeenden 

i naturliga situationer. Med observationsmetoden kan man studera beteenden och skeenden i 

ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar. Till skillnad från intervju eller 

enkät är forskaren inte beroende av att individerna har en tydlig minnesbild som de skall 

kunna vidareförmedla för att skapa en riktig uppfattning.  

 

I undersökningen kommer två typer av observationer att presenteras, strukturerade och 

ostrukturerade. En strukturerad observation innebär att det problem som skall undersökas är 

exakt och att det för forskaren är en självklarhet vilka situationer eller beteenden som skall 

ingå i observationen (Patel & Davidsson, 2011, s.93). 

Den strukturerade observationen skedde tillsammans med den tidsmätning som gjordes med 

passagerare resande med bil i incheckningsprocessen. Tid togs då från det att bilen ankom till 

check-in-disken, tiden för handläggning och tid för lämnande av check-in-disken. Tiderna har 

registrerats och utgör underlag för vidare beräkningar i kö-analysen. Mätningar gjordes även 

för att mäta processflödet från det att första bilden parkerades ombord till dess att den sista 

parkerats.  
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Ostrukturerade observationer används ofta i ett utforskande syfte då information skall hämtas 

inom ett specifikt område med syftet att utforska. För detta används inget schema utan allt 

registreras på plats, vilket även kan leda till ett försvårat arbete. Den ostrukturerade 

observationen förbereds genom anskaffande av god kunskap både i teori och empiri gällande 

problemområdet (Patel & Davidsson, 2011, s.97). Den ostrukturerade observationen skedde i 

samband med att se till hur bilarna rör sig på kajen för att kartlägga det naturliga beteendet. 

Författaren gjorde utifrån observationer en kartläggning om kring hur den studerade 

processen ser ut idag med en nulägesbeskrivning, vilken styrks med utlåtanden från intervjuer 

som genomförts. Detta som svar på studiens första frågeställning. 

 

Observationerna i hamnen, terminal och på kajen har genomförts för att kartlägga den 

studerade processen och för att identifiera omedelbara flaskhalsar i processen. Observationer 

har skett under olika tillfällen för att utesluta en slumpmässig variation i processen och för att 

säkerställa att rätt intryck getts. Vidare observerades check-in-processen med tidtagning för 

att se till flödena av resenärer resande med bil. Dessa utfördes under vecka 16, 2017. Under 

observationerna antecknade observatören vad som noterats för att få en uppfattning och 

helhetsbild av processen, de naturliga flödena och beteendena och reaktioner bland resenärer i 

miljön. Observationerna ligger även till grund för det förbättringsförslag studien föreslår, som 

svar på studiens tredje frågeställning.  

3.4 Dataanalys 

3.4.1 Bearbetning av kvalitativa data 

Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 

fragmenterade kunskaps som ges med användning av kvantitativa metoder. Vid bearbetning 

av kvalitativ data handlar det oftast om textmaterial. Slutprodukten är citat och 

observationsanteckningar som varvas med forskarens tolkningar (Davidsson & Patel, 2011, 

s.120-121). I studien redovisas de kommentarer som framkom ur kundundersökningen som 

genomfördes. Citat redovisas från de intervjuer som gjorts och observationerna redovisas i 

den kartläggningen som ges i empirin. Analysen sker vidare genom den teori som ligger till 

grund för studien. 
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3.4.2 Bearbetning av kvantitativ data 

Den egenskap som studeras i en kvantitativ studie är alltid en variabel vilken kan ha olika 

egenskaper. (Davidsson & Patel, 2011, s.112). I studien redovisas de mätningar som utförts i 

samband med check-in-processen och beräkningar gjorda med dessa resultat. Resultaten från 

den kundundersökning som genomförts presenteras genom den betygsättning resenärerna gett 

upplevelsen i processen. Mätningarna som gjorts kommer att analyseras genom den teori som 

presenterats kring köer och analys av dessa system. Analysen av denna kvantitativa data 

kommer vidare att bidra till det förbättringsförslag som studien syftar att nå.   

3.5 Validitet 
Davidsson och Patel (2011, s.105-106) menar att validiteten i kvantitativa studier betecknar 

att vi studerar rätt företeelser, vilket kan stärkas med en god teoriuppbyggnad, bra instrument 

och noggrannhet i mätningen. De skriver att i det kvalitativa fallet ligger ambitionen istället 

vid att finna företeelser, att förstå innebörden av värden, att beskriva kulturer eller 

uppfattningar. Validiteten i en kvalitativ studie är inte endast relaterad till själva 

datainsamlingen utan till hela forskningsprocessen, vilket kan yttra sig i hur forskaren förmår 

tillämpa och använda sin förståelse i processens alla delar. Författarna (2011, s.108) menar att 

en god kvalitativ analys betecknas av att ha en god inre logik där olika delar kan relateras till 

en meningsfull helhet.  

 

Validitet innebär med detta hur data som använts och mätts representerar det undersökta 

fenomenet. Det vill säga en bedömning om hur undersökningen hänger samman eller inte och 

med detta är valid, eller giltig. Med detta är det således viktigt att frågor som ställts till 

respondenter under studiens gång är relevanta till fokusfrågan och problemställningen. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s.62-63) beskriver att det finns två aspekter av 

validitet: inre och yttre validitet. Den inre validiteten avser överenstämmelsen mellan begrepp 

och de operationella (mätbara) definitionerna av dem. Den yttre validiteten handlar om 

överenstämmelsen mellan det mätvärde man får när man använder en operationell definition 

och verkligheten, alltså om resultaten kan generaliseras till andra situationer.   

Då varje kvalitativ studie i någon mån framstår som unik är det viktigt att forskaren beskriver 

processen så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning av de val som gjorts. Om 

forskningsrapporten författas med detta i åtanke kan det stärka vad som menas med validitet i 

ett kvalitativt forskningsscenario (Davidsson & Patel, 2011, s.109).  
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De tryckta och publicerade källor som använts finns till stor del i flertalet publicerade 

forskningssyften, vilket bör ses vid en hög reliabilitet.  

3.6 Reliabilitet 

Davidsson och Patel (2011, s.103) skriver att reliabilitet handlar om hur väl instrumenten 

motstår slumpinflytande av olika slag. Beskrivning vi erhåller av en individ är individens 

observerade värde. Resultatet vi får, alltså det observerade värdet, innehåller både individens 

sanna värde och ett felvärde. Författarna menar att felvärdet kan bero på ett flertal faktorer 

som ligger utanför vår kontroll. De menar dock att om ett reliabelt instrument tas fram så 

minskar felvärdet och närmat oss individens sanna värde.  

Reliabilitet innebär alltså hur tillförlitlig datan är i undersökningen, och en hög reliabilitet 

uppnås genom att föra undersökningen vid olika tillfällen. Detta för att se om resultatet skiftar 

eller inte (Bryman, 2008, s.49).  

 

Davidsson och Patel (2011, s.105) beskriver att användandet av en enkät ger minsta 

möjligheten att kontrollera tillförlitligheten i förväg. Det enda som kan göras är försäkran om 

att alla respondenter uppfattar enkäten som det är tänkt, med en noggrann instruktion. Studien 

grundar sig delvis på resultat från den kundundersökning som skickats ut, vilket kan ställas i 

relation till reliabilitet där ingen tillförlitlighet kan garanteras.  

3.7 Metodkritik 

3.7.1 Kritisk granskning av kvantitativ metod 

Det finns kritik att lyfta fram gällande observationer och deras genomförande. Validiteten i en 

kvantitativ studie betecknas vid att forskaren studerar den riktiga och den rätta företeelsen. Att 

forskaren använt en god teoriuppbyggnad, bra instrument och är noggrann under själva 

mätningen (Davidsson & Patel, 2011, s.105). Under en observation kan miljön uppfattas 

felaktigt av observatören, grundat okunskap gällande bakomliggande faktorer till beteenden 

som kan uppstå vilka inte tillhör det normala. Med detta kan det även vara svårt att fånga den 

röda tråden för situationen och att fokusen omedvetet eller medvetet fångar felaktiga grunder, 

vilket då inte ger en korrekt helhetsbild (Bryman, 2002, s.278).  

 

Något om även skall belysas handlar om mätprocessen i kvantitativa undersökningar och 

huruvida denna kan ge en falsk känsla av precision och riktighet. Gällande den enkät eller 

kundundersökning som använts i studien tas alla svar i beaktning och redovisas i resultatet.  
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En aspekt som med detta bör lyftas fram är mätprocedurens bristfällighet då 

kundundersökningen förutsätter att respondenterna uppfattar frågorna riktigt och på det sätt 

som är avsett, detta behöver inte vara fallet (Bryman, 2002, s.95).  

 

En kritisk del som bör lyftas fram rörande den kvantitativa forskningen är huruvida de 

personer som intervjuats innehar den rätta kunskapen som krävs för att besvara de frågor som 

ställs (Bryman, 2008, s. 178). I enkäten som skickats ut finns inget bevis på att personen som 

svarar har rest eller befunnit sig i den studerande processen, då enkäten skickas via email. 

3.7.2 Kritisk granskning av kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden kan kritiseras då resultatet kan tyda på att dessa bygger på 

uppfattningar som kan ses som osystematiska i förhållande till vad som anses vara viktigt och 

betydelsefullt. Davidsson och Patel (2011, s.106) beskriver att validiteten i en kvalitativ studie 

inte endast är relaterad till själva datainsamlingen utan genomsyrar forskningsprocessens alla 

delar. Detta kan yttra sig i forskarens förmåga att tillämpa och använda sin förståelse i hela 

forskningsprocessen. Något som även skall lyftas fram är att varje kvalitativ 

forskningsprocess är unik (Davidsson & Patel, 2011, s.107) och med detta är det svårt att 

replikera en undersökning. Ofta är dessa även ostrukturerade och forskaren får agera efter 

eget huvud för att välja relevant data.  

 

Respondenter som blir intervjuade kan påverkas av intervjupersonen och dennes egenskaper 

och utfallet av den insamlade datan kan med detta påverkas. Kritiker menar att det är svårt att 

generalisera resultat av denna slags forskning och det som då blir avgörande för att se till 

kvaliteten av de data som samlats in är att de slutsatser forskaren kommit fram till (Bryman, 

2008, s.369). De fysiska intervjuerna som genomförts har skett i lugn miljö utan stress, där 

det tagits tid av bägge parter att för att ge möjlighet att fokusera på alla väsentliga aspekter. 

En del av studiens resultat bygger på en kundundersökning som skickats ut till resenärer med 

registrerad mailadress, med detta kan miljön under vilka dessa besvarats inte garanteras som 

ej påverkande.  
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3.8 Etiska ställningstaganden 
För de personer som berörs av studien läggs det vikt av att integriteten inte berörs och det 

finns ett val om att vara anonym. Det som berörs gör även ett aktivt val om att frivilligt delta, 

men det finns en del etiska principer som är viktiga att tänka på genom arbetet.  

Intervjuerna följer forskningsetiska principer vilka formuleras i fyra allmänna krav och 

informerats till den intervjuade;  

• Informationskravet – Syftet till forskningen.  

• Samtyckeskravet – Respondentens rätt till att bestämma över sin medverkan och 

möjlighet att avbryta intervjun. 

• Konfidentialitetskravet – Uppgifterna som ges kommer att ligga till grund för 

analysen, anonymitet om överenskommet.  

• Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter om respondenten kommer endast att 

användas till forskningens ändamål (Patel & Davidsson, 2011, s.62). 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av den information som samlats under studien, genom 
intervjuer och fältstudie. Resultatet redovisas utifrån studiens frågeställningar kring 
kartläggning av de nuvarande delprocesserna, kring kunderna uppfattning samt ett förslag till 
förbättring.   

4.1 Nulägesbeskrivning  
4.1.1 Avgångstider för KING SEAWAYS  
Glappet mellan den nuvarande genomsnittliga avgångstiden och målet för en tidigare 

avgångstid är själva drivkraften för detta förbättringsinitiativ. För att analysera framtida 

förbättringslösningar krävs en klar bild av nuläget vilket då undersökts. Diagrammet nedan 

svarar på tre olika saker;  

• den faktiska avgångstiden (lila) 

• ett genomsnitt på avgångstiderna de sista 12 månaderna (grön) 

• jämförande mellan den faktiska avgångstiden som genomsnitt (grön) och målet om att 

avgå 15 minuter tidigare (röd), detta i jämförelse med utsatt avgångstid 18:00 (blå).  

 

Diagrammet (figur 8) visar på att KING SEAWAYS som genomsnitt, sedan ett år tillbaka, 

seglar 3 minuter före avgång. Den lila kurvan med den faktiska avgångstiden indikerar dock 

på att det finn en variation på nästan 14 minuter för avgångarna. Diagrammet visar även att 

det för att målet om en avgång 15 minuter tidigare krävs en förbättring om 12 minuter i 

genomsnitt varje dag. 

 
Figur 8. Diagram för KING SEAWAYS faktiska avgångstid och målet om avgång 17:45. Författaren 

17:31	
17:38	
17:45	
17:52	
18:00	
18:07	

05	-	2016	
06	-	2016	
07	-	2016	
08	-	2016	
09	-	2016	
10	-	2016	
11	-	2016	
12	-	2016	
01	-	2017	
02	-	2017	
03	-	2017	
04	-	2017	

Av
gå
ng
st
id
	

Månad	År	

Genomsnittlig	'Faktisk	tid	för	avgång'	
och	måltid	

"ETD"	18:00	

Måltid	17:45	

Genomsnittlig	
avgångstid	

Faktisk	Avgångstid		
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4.1.2 Processkartläggning   
Ett passagerarfartygs vändning i hamn är en komplex process med ett flertal delprocesser som 

körs oberoende och beroende av varandra, vilka visas översiktligt nedan (figur 9). Fokus i 

studien ligger vid att kartlägga den del av den totala processen där det av DFDS indikerats att 

det finns möjlighet till förbättringar och möjliga flaskhalsar.  

 

 
Figur 9. Översiktlig processkartläggning av fartygets totala vändningsprocess och verksamhet i hamn 
med delprocesser. Processmodell applicerad av författaren (Slack et al, 2012, s.10). 
 

Figur 9 visar på ett antal olika och varierande delprocesser som sker under fartygets 

turnaround i hamnen. Alla delprocesser följer interna och externa Standard Operations 
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Procedures (SOP) vilka alla följer gällande lagstiftning och/eller internationella 

sjöfartsstandarder. DFDS har av orsaker listade i studiens begränsningar (avsnitt 1.6) 

fokuserat detta förbättringsinitiativ till delprocesser och den verksamhet som sker mellan 

15:15-18:00. Under denna tidsintervall sker check-in, säkerhetskontroller, ombordstigning, 

ombordkörning och lastning till fartyget. Processkartläggning visar även på fartygets 

fastlagda avgångstid klockan 18:00. Med utgångspunkt i att avgångstiden är utsatt till 18:00 

och målet är att skapa tidigare avgångar bör därför fokus läggas på icke värdeskapande delar i 

de processer som sker mellan tiden för start av check-in 15:15 och den faktiska avgången för 

fartyget.  

Med fokus på lastnings- och ombordstigningsprocessen och på kötiderna som uppstår mellan 

delmoment i processen bör därför flaskhalsar kunna identifieras och elimineras. Detta för att 

nå målet om tidigarelagda avgångar, för en ökad kundnöjdhet. Ur organisationens perspektiv 

ses positiva fördelar vid de besparingar som kan göras i bränsleförbruk men även vid att 

passagerarna ges möjlighet att spendera mer pengar ombord.  
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4.1.3 Flödesschema passagerar- och cargo-flöde i dagsläget 

 
Figur 10. Flödesschema över passager- och cargo-flöde från check-in till 
ombordkörning/ombordstigning. Författaren 
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Observationerna bakom flödesschemat visar;  

▪ Från motorvägen ankommer bilar till incheckningsdiskar vid terminalen i fyra körfält 

vilka fortsätter genom en anvisad plats för säkerhetskontroll där det görs 

stickprovskontroller innan de slutligen når check-in. Vidare radas bilarna upp på kajen 

för lastning ombord.   

▪ Cargo bearbetas i ett eget körfält till check-in med samma procedurer som för 

personbilar innan de placeras i vänt-kö på kajen.  

▪ Passagerare som färdas till fots kommer till terminalbyggnaden där fyra check-in-

diskar är öppna. Dessa går vidare genom säkerhetskontroll och kommer ombord på 

fartyget genom en gångbro.   

▪ Det är främst i slutskedet innan lastningen på bildäcken som ses som utmanande. 

Detta då en mix av cargo och personfordon skall lastas på fyra däck, via en enkel ramp 

som leder in till fartyget. 

 

KING SEAWAYS har fyra bildäck (Däck 3,4,5 & 6) och på dessa lastas trailers (lösa enheter, 

som körs ombord med externa truckar från terminalen), containers, lastbilar och bilar. 

Variationen av lasten ombord är unik för varje avgång men följer även mönster efter säsong. 

En respondent från bryggan berättar att det under vintertid lastas omkring 50 till 100 

personbilar varje avgång, detta i jämförelse med sommartid då det lastas mellan 300 till 400 

bilar per avgång, då med mindre cargo. Då det endast är en bog-öppning på fartyget 

(öppningen i fören används endast i Newcastle) där alla enheter skall lastas uppkommer en 

flaskhals. När bilar/cargo kommer in på däck 3 och skall vidare till däck 4, 5 och 6 via interna 

ramper måste dessa ramper flyttas – vilket tar tid! En flytt av rampen tar ca 10 minuter. En 

respondent från bryggan uppger att det finns möjlighet för förbättringar i processen. Han 

menar att det saknas en samlad förståelse mellan alla intressenter, interna och externa, och att 

en förbättring här skulle kunna optimera processen. 
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4.1.4 Visualisering av KING SEAWAYS lastningsutrymme 

 

 

 
Figur 11. Visar väntande fordon på kajen och 
fattygets öppning i fören som används i 
Newcastle. Författaren.  

  

 

Bilderna ovan visar på fordon som står uppradade på kajen i Newcastle i väntan på 

ombordkörning (figur 11). I hamn i Newcastle läggs fartygets för intill med en öppning, i 

fartygets akter finns två öppningar som används när fartyget går i hamn i Amsterdam. Den 

självklara orsaken till att man inte lastar från samma öppning är körriktningen på de fordon 

som parkeras ombord.  

 

KING SEAWAYS har totalt 4 bildäck vilka beskrivs nedan:  

Däck 3: Rampen mellan kaj och fartyget leder in till Däck 3. Här lastas huvudsakligen last 

med en max höjd på 4,60 meter. (Figur 12,13,14) 

 
Figur 12. Öppning från kajen till Däck 3. På bilden visas även två ramper som leder till Däck 5. 

Författaren. 
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Figur 13. Visar på trailers på Däck 3, vilka lastas under dagen innan passagerarna kör ombord. 

Författaren. 

 
Figur 14. Visar bilarna på Däck 3 och 4 samt hur tätt bilarna parkeras. Författaren 

 

Däck 4: Styrbord (höger) och babord (vänster). För att köra upp/ned till Däck 4 används 

interna ramper från Däck 3 (figur 15 & 16). Se rampmatris. Däck 4 är avsedd för 

personbilar/motorcyklar/cyklar med en max höjd på 2,20 meter (figur 17 & 18).  

  
Figur 15. Intern ramp från Däck 3 till Däck 4. Författaren 
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Figur 16. Däck 3. Vid den svarta klaffen kör bilarna in på däck 4 när den stora rampen är nere. 

Författaren 

 
Figur 17. Visar bilarna på Däck 4, notera hur tätt bilarna parkeras och att backspeglar måste fällas in 

för att skapa plats. Författaren 

 
Figur 18. Däck 4 används ofta till last av motorcyklar, då med plats för cirka 45 stycken. Författaren 
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Däck 5: Även detta däck är uppdelat i styrbord och babord genom en avskiljande del i form 

av ett trapphus. Trapporna till Däck 3 och ned till hytter på Däck 1 och 2, samt upp till hytter 

på Däck 6-11. Däck 5 används till last och/eller personbilar/motorcyklar med en max höjd på 

4,60 meter. Ankomst till däck 5 sker via interna ramper (från Däck 3, 2 st. i för och akter, 

babord och styrbord) (figur 19 & 20).  

 
Figur 19. Visar en av de totalt fyra större ramper, 2 i fören och 2 i akter, som leder till Däck 5. 

Författaren.  

 
Figur 20. Översikt från Däck 5 ner till Däck 3 och de bägge ramper som leder till Däck 5.  

 

Däck 6: Däck 6 är ett antal flexibla plattformsdäck som kan hissas ned över däck 5. Här kan 

bilar med en max höjd på 2,20 meter lastas. När dessa används minimeras mängden av 

lastbilar som kan lastas på Däck 5 (figur 21 & 22). Däck 6 använder interna ramper till Däck 

5. Se tabell 1.  
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Figur 21. Däck 5 med nedhissat plattformsdäck, Däck 6, där bilar nu lastas i två nivåer. Författaren.  

 
Figur 22. Däck 6 – flexibla plattformsdäck. Författaren.  
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En sammanställning av hur man når och får tillgång till däcken listas nedan i följande matris, i 

bilaga 3 återfinns även lastplanen för KING SEAWAYS för att skapa en tydligare översikt;  

 

Tabell 1. KING SEAWAYS rampsystem. 

Tillgång till däck – (ja/nej) Däck 
3 

Däck 
4 

Däck 
5 

Däck 
6 

Lastning/lossning via för-ramp - (1 st.). 

A. Ramp till Däck 5 – (Uppe) Ja Nej Nej Nej 

B. Ramp till Däck 5 – (Nere) Nej Ja Ja Nej 

C. Ramp till Däck 5 – (Nere) och internramp 

till Däck 6 – (plattformsdäck) Nej Ja Nej Ja 

 

Lastning/lossning via akter-ramper - (2 st.) 

A. Internramp till Däck 4 – (nere) Ja Ja Nej Nej 
B. Internramp till Däck 4 och Däck 5 – (uppe) Ja Nej Nej Nej 

C. Ramp till Däck 5 – (Nere) Nej Nej Ja Nej 
D. Ramp till Däck 5 – (Nere) och internramp 

till Däck 6 – (plattformsdäck) Nej Nej Nej Ja 

Not: Tabellen visar på hur fordonen kan nå och få tillgång till de olika bildäcken med interna ramper. 

 

En respondent från bryggan beskriver att alla delprocesser gällande lastning av fartyget skall 

och bör följa SOP (Standard operation procedures) som är bestämda av DFDS och de externt 

kontrakterade. SOP är koordinerande mellan alla intressenter och följer ett uniformt mönster. 

Veckovis hålls avstämningsmöten mellan intressenter inom verksamheten för att diskutera 

brister och för att optimera rutiner/drift/services för att nå en högre prestanda. Förbättringar 

utvärderas och/eller implementeras eller adresseras vidare som projekt.  

4.1.5 Mätningar gällande processen att lasta KING SEAWAYS 

Observation och mätning av processen gällande slutlastning av KING SEAWAYS (från första 

lastade bilen till sista bilen på däck) gjordes den 2017-04-20 och visade på en effektiv tid om 

dryga två timmar, då flödet är i rörelse, utav den totala öppningstiden om 2 timmar och 30 

minuter. Antalet enheter som kördes ombord under lastningsprocessen var totalt 291. 

Resultatet som redovisas i tabell 1 visar även på en väntetid utan pågående processer om 26 

minuter.  



Uppsala Universitet Campus Gotland  Våren 2017  
Examensarbete i industriell teknik, 15hp  Caroline Lundblad   
 

 39 

 

Tabell 2. Resultat av mätning av slutlastning. Författaren. (Slack et al, 2012, s.172-173) 
Aktivitet Förklaring Lastning på bildäck 

Total processtid (effektiv tid) 
(Tid från första lastade bil till 
den sista på bildäck) 

= SUM av genomströmstider - a) 02:03:46 

Total icke producerande tid  
(Väntetid utan pågående 
process)  

= SUM av intervaller - b) 00:26:14 
 

Öppningstider (total processtid 
+ icke producerande tid) = SUM a) + b) 02:30:00 

Antal processer (enheter i 
flödet) 

c)  
(En total av 248 enheter i bilaga 4 
plus 43 enheter från cargo check-
in bana)  

291 

Genomsnittlig processtid - (te) = a) / c) 00:00:26 
Not: Beräkningarna bygger på Slakes et al (2012, s.172-173) formler för köteori.  

 
Den totala processtiden för de 291 enheterna att lastas visar resultatet på 2 timmar och dryga 4 

minuter. Utifrån öppningstiden om 2 timmar och 30 minuter ger detta en total icke 

producerade tid om 26 minuter som innefattar väntetid, bland annat orsakad av förflyttning av 

interna ramper ombord på fartyget. Den genomsnittliga processtiden per lastad enhet i rörelse 

är 26 sek.  

 

4.1.6 Mätningar gällande check-in i kösystemet G/G/1  

Att mäta processen är en förutsättning för att skapa förbättrings och för att få ett underlag till 

hur processen fungerar. För att kunna uppskatta prestandan i delprocessen gällande check- 

och för att få en grund till analysen gällande köer gjordes mätningar av kundbehandlingen den 

2017-04-20. Tiden togs när kunden ankom med bil till check-in-disken, tid för behandling, 

och tiden stoppades då kunden lämnade. Resultatet för de mätningar som gjorts för att nå en 

analys gällande köerna som uppstår presenteras i bilaga 4. Sammanfattning av mätningarna 

presenteras nedan i tabell 3;  

 

Tabell 3. Resultat från fältstudie 2017-04-20. Applicerad av författaren. (Slack et al, 2012, 
s.172-173) 

Aktivitet Förklaring Check-in  
Disk 1 

Check-in  
Disk 2 

Check-in  
Disk 3 

Check-in  
Disk 4 

Total kundhanteringstid = SUM av 
genomströmstider - 
a) 

01:25:31 01:33:17 01:47:38 01:25:22 
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Total icke producerande 
tid 

= SUM av 
intervaller - b) 00:47:29 00:33:17 00:23:56 00:49:19 

Öppningstider  = SUM a) + b) 02:13:00 02:06:34 02:11:34 02:14:41 
Antal kundhanteringar  c) 66 55 59 68 
Genomsnittlig 
kundhanteringstid - (te) 

= a) / c) 00:01:18 00:01:42 00:01:49 00:01:15 

Teoretisk kundhantering 
takt/timma – (re) 

= m (antal diskar) / 
te 

46,15 35,29 33,03 48,00 

Genomsnittlig teoretisk 
tid mellan 
kundhanteringar   

= b) / c) 00:00:43 00:00:36 00:00:24 00:00:44 

Genomsnittlig tid mellan 
kundankomster – (ta) 

= Öppningstider / 
c) 00:02:01 00:02:18 00:02:14 00:01:59 

Ankomst takt / timma – 
(ra) 

= 1 / ta 29,75 26,08 26,87 30,25 

Not: Beräkningarna bygger på Slakes et al (2012, s.172-173) formler för köteori. Tabellen visar på 
genomsnittliga ankomster/hanteringstider och hanteringstakt för kunder gällande för de fyra check-in 
diskarna. 
 

Tabell 3 startar med att presentera diskarnas olika totala kundhanteringstid samt den totala 

tiden där diskarna inte producerar värdebringande aktiviteter, där de inte hanterar kunder. 

Vidare ges det totala antalet kundhanteringar per disk (c) och en genomsnittlig 

kundhanteringstid (te) och med dessa siffror kan en teoretisk kundhanteringstakt per timma 

bestämmas (re). Tabell 1 visar även en genomsnittlig teoretisk tid mellan kundhanteringar, ett 

genomsnitt på den tid diskarna inte expedierar kunder (b) / c)), samt ett genomsnitt på 

ankomster av kunder i öppningstiden (öppningstider/c). Slutligen presenteras diskarnas olika 

ankomsttakter per timma (ra).  

Resultatet visar på att disk 1 och 4 hade flest antal kundhanteringar med 66 och 68 st, dessa 

diskar hade även en högre genomsnittstid för varje kundhantering och med detta då en 

teoretiskt högre takt. Resultatet visar även på att dessa två diskar (1 & 4) hade en längre 

teoretisk tid mellan kundhanteringarna, men en kortare tid mellan kundernas ankomster. 

4.2 Kundupplevelsen  

4.2.1 Customer Satisfaction Survey – (CSS) 
Kundtillfredsställelsen kan ses som processens outcome och i tjänsteproducerande 

verksamheter kan kundupplevelsen översättas till informativ sifferdata. Under vecka 15 och 

16 år 2017 genomfördes en kundundersökningen som skickades ut till alla resenärer med 

KING SEAWAYS med registrerad mailadress (1993 st). Dessa fick en invitation om att 
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genomföra en webb-baserad kundundersökning. Undersökningen inkluderade 6 frågor (bilaga 

2) där kundupplevelsen som resande med DFDS, detta på en skala från 1 till 6 där 1 ses som 

icke tillfredställande och 6 excellent. Utdragen om frågorna rörande check-in och 

kundnöjdhet i processen på bildäck har använts i studien och är evaluerade. Utav de frågade 

passagerarna svarade cirka 3,1% vilket motsvarar 61st. På frågan om upplevelsen på bildäck 

svarade 53 st, då alla svarande i kundundersökningen inte vistats på bildäck under resan. 

Svaren på de två frågorna i kundundersökningen finns redovisade i helhet i bilaga 2 och 

kommer att ligga till grund för analysen i studien och studiens andra frågeställning. 

 

Kundernas utlåtande kring upplevelsen med terminal-anställda hamnade på 5,0 och för 

upplevelsen med besättning på bildäck på 4,6. Dessa resultat i ett jämförande med andra 

kundupplevelser ombord, vilka också framgår i kundundersökningen, landade på en 

övergripande total ranking om 4,8. DFDS mål är att nå en total upplevelserankning om 5,2 

(figur 23). Några exempel på utlåtande om negativ feedback från kundundersökningen följer 

nedan i originalspråk; 

• “The boat was very busy and staff too few, huge queues at waiting area prior to 

boarding car deck” 

• “There was no sense of pampering any where!!! From arriving at terminal to 

positioning on car deck it was a too long queuing time” 

En tolkning av resultatet ses vid att gästerna inte ser att processen om lastning inte ger något 

värde men nödvändig för själva resan. Kommentarerna visar på att flaskhalsarna i processen 

är som tydligast innan boarding där väntetiden är lång. För att öka kundnöjdheten i processen 

krävs därför förkortade väntetider och en förkortad processtid innan lastnings av bilar till 

bildäcket. 
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Figur 23. Visar på ett genomsnitt på den totala upplevelsen om 4,8 med ett mål på 5,2. Upplevelsen på 
bildäcket redovisade 4,4 och i terminalen 5,0. Författaren 
 

I intervjun med en respondent arbetandes på bryggan berättades att de från kunderna 

mestadels upplever klagomål gällande lastnings/boarding-processen. Passageraren upplever 

att de fått dålig service på bildäcket och samtidigt att det är ytterst begränsad plats. Som 

respondenten beskriver är KING SEAWAYS ett gammalt skepp, byggt 1987 och att bilarna 

på den tiden var mindre. Detta betyder även att föraren/bilisten inte alltid kan ta sig ut genom 

bilen på bägge sidor vilket skapar en stor frustration.  

En annan respondent från bryggan menar även att de nås av klagomål gällande väntetiden i 

terminalområdet, och att de uppmanas vara på plats en timma innan avgång men ofta väntar 

timvis innan de får komma ombord.  

 

I en intervju framkom även att DFDS tidigare försökt att öka kundservicen genom att erbjuda 

att alla medpassagerare, förutom föraren, att gå ombord via gångbron och att sällskapet senare 

kan mötas ombord. Detta försök gick organisationen dock ifrån då det visade sig att familjer 

önskade att gå ombord tillsammans via bildäcket.  

En medarbetare från hamnen berättar i intervjun att kommunikationen till passagerarna 

gällande orsaken till att principen om FIFO (First-in-first-out) inte används inte är god. 

Passagerarna uttrycker ofta en frustration kring detta. Som exempel får de veta att det skall 

köra in i bana 4, bilarna efteråt kan dirigeras till bana 5, 6, eller 7. Bana 7 kan senare komma 

att få köra ombord först, då bilarna skall passa i storlek i förhållande till platsen ombord. 

Detta är inte transparent till bilisterna.  
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4.3 Identifiering av flaskhals  
Mellan varje steg i den analyserade processen (check-in, säkerhetskontroll och 

boarding/lastning/ombordkörning) finns det perioder där passagerare måste vänta. Redan efter 

ankomst till terminalen (figur 24) väntar den första möjliga icke värdebringande väntan för 

kunden.  

 
Figur 24. Urklipp ut figur 10. Visar på första möjliga väntetiden. Författaren.  

 

I figur 25 används siffror från bilaga 4 för att analysera enheters ankomsttid till check-in-

diskarna. En genomsnittlig ankomst visar på 9,4 enheter/5minuter, vilket markeras med den 

röda horisontala linjen. Figur 25 visar på att kapaciteten överstiger efterfrågan (Slack et al, 

2012, s.86-88) under mesta delen av processtiden, vilket leder till ett lågt 

kapacitetsutnyttjande och endast korta möjliga väntetider vid check-in och säkerhetskontroll.  

 
Figur 25. Analys av bilaga 4, visar på genomsnittlig fördelning av bilarnas totala ankomster till check-
in-diskar. Framställd av författare.  
 
Köer kommer att bildas om kapaciteten understiger efterfrågan, men om 

kapacitetsutnyttjandet däremot är lågt för passagerarna sin service snabbt och det finns 

tillräcklig kapacitet för att arbeta bort köerna.  
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Ett genomsnitt av kapacitetsutnyttjandet för kundhanteringen (u) för de fyra check-in-diskarna 

visas med Kingmans beräkningar (1961), (Tabell 3) till mellan 63% till 81%, detta med 

teoretiska väntetider (Wq) upp till närmare 4 minuter. Resultatet visar på förhållandevis stor 

skillnad emellan de olika diskarna och variationen mellan diskarna ses som slumpmässig.  

 
Tabell 4. Utdrag från bilaga 5 med resultat från fältstudien den 2017-04-20. Applicerad av 
författaren (Slack et al, 2012, s.176).  

Aktivitet Förklaring Check-in  
Disk 1 

Check-in  
Disk 2 

Check-in  
Disk 3 

Check-in  
Disk 4 

Utnyttjande/disk – (u) = ra / re  64 % 74 % 81 % 63 % 
Väntetid i G/G/1 
kösystem: (Wq) 

 00:01:15 00:03:19 00:03:58 00:01:35 

Genomsnittligt antal i 
kö: (WIPq) 

WIPq = ra x Wq 0,62 1,44 1,78 0,80 

Not: Beräkningarna bygger på Slakes et al (2012, s.176) formler för köteori. Tabellen visar på 
kapacitetsutnyttjande per disk, teoretisk väntetid i kösystemet samt ett genomsnittligt antal i kö. 
 
Vid check-in och säkerhetskontroll används 4-5 banor, och det uppstår endast kortare köer med 

upp till 2 enheter, samt kortare väntetider för passagerare. Kapacitetsutnyttjandet i check-in-

faciliteterna spelar därför en viktig faktor och således anses kösystemen fram till att check-in och 

säkerhetskontrollen är passerad/avklarad ej att ge upphov till oacceptabla flaskhalsar.  
 

I nästa del utav kösystemet, som tar vid efter att säkerhetskontrollen är avklarad och avslutas när 

bilarna/lastbilarna är ombord på fartyget, ses att det börjar byggas upp köer när 

kapacitetsutnyttjandet ökar och att detta endast kan elimineras med stor ansträngning. Den här 

delen av processen visar att kötiden är övervägande lång beroende på kapacitetsutnyttjandet > 

85% - (Bilaga 5:B) då enheter lastas/kör ombord genom en bana till fartyget, och inte genom 4-5 

som fallet var i det tidigare kösystemet – fram till att säkerhetskontrollen är passerad. Detta på 

grund av fartygets design med en enkel öppning i fören och interna flyttbara ramper ombord 

skeppet som ger access till de fyra bildäcken. 

 

Genom observation av flödet (figur 26) identifieras en flaskhals i de sista delarna av delprocessen 

innan boarding (ombordstigning/ombordkörning). Denna flaskhals identifieras vid icke 

värdeskapande väntetid för bilister som köar på kajen i väntan på ombordkörning. Denna 

observation bekräftas även i intervjuer med medarbetare från fartygets brygga (fartygets ledning) 

och hamnarbetare.  
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Figur 26. Urklipp av figur 10. Visar på identifierad flaskhals och vart kötiden är lång. Författaren 

 

Köer skapas från en kombination av ett högt kapacitetsutnyttjande och variationen i oförutsägbara 

ankomsttider. Fokus hamnar på de köer som skapas precis innan boarding/lastning. Det vill säga i 

det kösystem som tar vid efter säkerhetskontrollen är passerad och avslutas när bilarna/lastbilarna 

är lastade ombord på fartyget. Det är här flaskhalsar är observerade och identifierade. Det kommer 

även i denna del av processen att vara en hög variabilitet samt en bred fördelning av processtiden 

på grund utav output från check-in/säkerhetskontroll, vilken inte ses som förutsägbar. Vid en 

optimering utav lastningsprocessen, om man kan reducera den ”totala icke producerande tiden” 

kan skeppets utsatta avgångstid garanteras eller till och med tidigareläggas.   

 

Genom att inkorporera Littles sats och Kendals notation (Slacks et al., 2012, s. 174-177) till 

beräkningarna för slutlastning på bildäck (bilaga 5:B) (tabell 4) når man en analys som följer;  

• Beräkningarna visar på en väntetid på nära 28 minuter och 55 köande bilar innan boarding, 

vilket är övervägande mer än i tidigare beräkningar avseende check-in/säkerhetskontroll. 

Här, likväl i praktik som verklighet, kan en flaskhals identifieras vilken har en negativ 

inverkan på processflödet.  

• Genom att ha en konstant ankommande till kajen kommer (Ca) (Variationskoefficient för 

ankomsttid) att vara ”noll” och med en oberoende ankomstprocess kommer (Ca) vara ”ett” 

(Poisson) (Donald, 1968) och standardavvikelsen (σ) är lika med genomsnittet av 

ankomstprocessen. 

 

Tabell 5. Utdrag från bilaga 5:B visar på beräkningar för slutlastning på bildäck. 
Författaren. 

Aktivitet Förklaring  Lastning på bildäck 
Utnyttjande – (u) = ra / re  83,64% 
Väntetid i G/G/1 kösystem:  00:28:14 
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(Wq) 
Koefficient av variation av 
ankomsttider – (ca) 

= σa / ta 0,23 

Genomsnittligt antal i kö: 
(WIPq) 

WIPq = ra x Wq 54,63 

 
Not: Beräkningarna bygger på Slakes et al (2012, s.176) formler för köteori. Tabellen visar på 
kapacitetsutnyttjandet i slutlastningen, teoretisk väntetid i systemet samt ett teoretiskt genomsnittligt 
antal i kö.  
 

• När utnyttjandet är högt och det är en hög variation i ankomster från 

säkerhetskontrollen – (4 banor sammanslås till en vid lasting till bildäck), blir 

resultatet en lång väntetid på kajen i väntan på boarding/lastning och köer kan 

uppkomma.  

• Genom att reducera med en eller båda faktorer kan väntetiden minska. Att reducera 

utnyttjandet kan endast göras möjligt genom att skapa en snabbare lastningstakt eller 

att minska processtiden mellan enheter som lastas ombord. Detta kommer inte alltid 

vara möjligt, dock kan det i vissa situationer med en stor variabilitet gällande 

ankomster från kajen, är ökande kapacitet av lastning det enda sättet att minska 

utnyttjande och köerna.  

4.4 Förslag till nytt lastningsförfarande  
Från den första delen i analysen visas en uppenbar flaskhals i den senare delen av processen 

där lastning/ombordkörning sker från kajen. Bilar och cargo står uppradade i tilldelade banor i 

väntan på att komma ombord på fartyget via rampen som leder till bildäck. Alla fordon lastas 

igenom en öppning i fartygets för och att skapa en ny design för fartyget med flera ramper är 

inte ett tekniskt alternativ. Bilar och cargo ankommer oberoende, med variation från 

säkerhetskontrollen, till mellan 4 och 5 banor som efter en väntetid förs vidare i processen 

genom endast en gemensam bana. Med detta skapas köer på grund av ett högt utnyttjande 

och/eller variation i ankomster.  

 

Genom att se till processkartläggningen (figur 27) av hur lastningsprocessen ser ut idag är det 

uppenbart vart den tidskrävande flaskhalsen kan identifierad i processen. Om denna flaskhals 

kan minskas eller elimineras kommer lastningstiden att minskas med ett resultat om nöjdare 

kunder med en mindre kötid, potentiellt tidigarelagda avgångar och även företagsstrategin om 

att minska bränsleförbruket.  
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Figur 27. Urklipp från figur 10 med identifierad flaskhals. Författaren 
 
Det beskrivs att passagerare resande med Commendore class, skall prioriteras vid 

ombordstigning. Idag finns dock inget särskilt körfält avsett för dessa passagerare genom 

check-in och säkerhetskontroll. Fordonen märks vid check-in med en etikett, men ingen 

prioritet ges denna grupp innan den dirigeras in i de två kösystemen. Passagerarna ställer upp 

sig i tilldelade körfält och för att vidare avvakta besked om ombord-körning till fartyget. Utan 

extra kostnad för DFDS kan dessa resenärer vid check-in tilldelas en egen bana, mot bokning 

med Commendore class, och de övriga tre banorna blir då tillgängliga för övriga bilister från 

Standard class. Detta system kan även dupliceras genom säkerhetskontrollen, vilket gå ger 

extra prioritet till denna grupp.  

 

Alla fordon är uppradade på kajen – inte efter individuell ankomsttid genom principen om 

FIFO (First in first out) (Slack et al, 2012, s.328), utan efter en grovsortering baserad på 

storleken på varje bil för att vidare kunna dirigeras in till passande bana ombord på fartyget. 

Vid lastning av bilar är systemet inte uppenbart för bilisterna. Ingen av 

sekvenseringssystemen; SOT (Shortest operation time first), LOT (Longest operation time 

first), LIFO (Last in first out) eller FIFO används (Sacks et al, 2012, s.328). Detta egengjorda 

system av DFDS skapar frustration och möjligen en mindre effektiv process med en lägre 

processtid. Då passagerna inte ser systemet är de ofta inte heller redo då de blir kallade av 

hamnarbetare för sin tur till ombordkörning.  
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  Bana 1 Bilar                
                    
  Bana 2                 
                    
  Bana 3                 
                    
  Bana 4             Bilar    
                    
  Bana 6     Lastbilar / cargo      
                    
  Bana 7           
                    
  Bana 

X 
    

Bilar            

                    
 
Figur 28. Layouten på kajen och hur grovsorteringen görs idag med DFDS egna system. Författaren. 
 
Ovanstående illustration (Figur 28) visar en layout på vänte-området på kajen som det ser ut 

idag, med totalt 20 banor där de 8 första banorna illustreras. Det föreslagna 

förbättringsförslaget kommer att vara en kombination av att förändra gällande SOP och 

processen som helhet tillsammans med fysiska förändringar av banorna på kajen för att passa 

de faktiska banorna ombord på fartyget. I praktiken kan detta ses vid exempelvis; Om bana X 

innehåller Y antal bilat på kajen (anpassad med längd, vidd och höjd) är mätt och utformad 

för att duplicera den faktiska storleken av motsvarande bana ombord på fartyget. Dessa Y 

antal bilar ses som input i processen och förs vidare in i processen till tilldelad bana på 

fartyget som då ses som output. Detta istället för att lasta genom individuella enheter, vilket 

det görs idag. Fokusen i förlaget ligger vi att öka flödeseffektiviteten i lastningen på fartyget, 

detta genom reduktion av antalet flödesenheter, då genom lastning av grupper, och 

eliminering av orsakerna som skapar köer, som onödiga förflyttningar av fartygets interna 

ramper.   

 

Båten har fyra bildäck som alla lastas genom olika ramper, och förflyttningen av ramperna är 

tidsförbrukande. Då variationen ute på lastkajen, som är grovsorterad inte svarar till den 

optimala planläggningen, måste denna ramp flyttas under lastningen och med detta förlängs 

väntetiden ute på kajen. Förslaget är att man på kajen mäter ut motsvarande lastområde på de 

olika bildäcken och ”prov-lastar” innan själva lastningen. Exempelvis – det finns 84 meter 

Input - U
nits from

 Security 

O
utput to vessel 
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lastområde på bildäck 4 och det krävs en mindre bil som den första pga. det trånga utrymmet i 

fören. Till dessa tas även hänsyn om bilen är höger eller vänsterstyrd, och bilister resande 

med Commendore class ges prioritet. Då bilisterna måste vara på plats på kajen 1 timma 

innan avgång ses även att tiden för en ”provlastning” bör göra det genomförbart. Exempel på 

föreslagen ny layout på kajen visas i figur 29. 

 
Terminalområdet, kajen, består av ett antal banor för fartygets last (lastbilar, personbilar, 

motorcyklar, mm.). De banor som används till person- och lastbilar har en längd på 95 meter.   

Lösningsförslaget går ut på att duplicera den aktuella däcksektionen från bildäcket (Däck 3, 4, 

5 & 6) till en motsvarande sektion på kajen (För förtydligande finns fartygets platsplan i 

bilaga 3). När det getts klartecken för lastning av Däck 4 förflyttas det ”Duplicerade Däck 4” 

från kaj ombord på fartyget som en enhet.  
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     87 meter av banans 95 m fylls i Bana 1 och 2.       
                       
                    Bana 1 
                       
                    Bana 2 
                       
                    Bana 3 
                       
                    Bana 4 
                       
                    Bana 5 
                       
                    Bana 6 - 

10 
                       
                    Bana 11 - 

12 
                       
                    Bana 13 - 

19 
                       
                    Bana 20 
                       

Figur 29. Förslag till ny layout på kaj anpassad till fartygets banor på de olika bildäcken. Författaren.  
 
Bana 1: Till Däck 4 med en kapacitet ombord på 87 meter (vilket svarar till 45 motorcyklar 

eller 18 bilar). Det finns mycket lite plats för ut/instigning till fordonet på Däck 4, och för att 

skapa bästa förhållanden till chauffören är Bana 1 förbehållet till bilar med högerstyrda bilar 

(engelska bilar). Bana 1 är även förbehållet till mindre bilar.   

Bana 2: Till Däck 4 (samma förhållande som ovanstående). Bana 2 avsedd för vänsterstyrda 

bilar (europeiska bilar). Bana 2 är även förbehållet till mindre bilar.  

Bana 3 & 4: Commendore Class. Bana 3 och 4 lastas på däck 5 för att erbjuda bättre service. 

I dessa banor för-lastas alla typer av bilar, styrt av biljettypen.  

Bana 5: Bilar med passagerare med handikapp eller speciella behov som parkerar nära hissar. 

Dessa kan lastas på Däck 3 och Däck 5.    

Bana 6-10: Personbilar under 2,20 meters höjd 

Bana 11-12: Personbilar över 2,20 meters höjd, husvagnar, husbilar mm.  

Bana 13-19: Lastbilar 

Bana 20: Bussar  
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5. Analys  
I nedanstående kapitel ställs det empiriska materialet mot den teoretiska referensramen. Analysen 
grundar sig på de observationer och mätningar som utförts med resultat utifrån matematiska former 
som redovisats i teorikapitlet. Analyskapitlet presenterar slutligen även det förbättringsförslag som 
presenterats i resultatet kopplat till Leans principer och hörnstensmodellen.  

Studien har ett mål om att ta fram ett förslag för att minska den totala ombordkörnings- och 

lastningstiden till fartyget vilket leder till nöjdare kunder, potentiella tidigarelagda avgångar 

och ett förminskat bränsleförbruk. Detta tillsammans bör även ge en positiv effekt av DFDS 

finansiella resultat. Följande analys ligger till grund för det förbättringsförslag som slutligen 

presenteras.  

5.1 Analys av delprocesserna från check-in till lastning  
Enligt filosofin om Lean och dess principer beskrivs att styrandet av ett värdeflöde innefattar 

processen om att mäta, förstå och förbättra delmoment, allt för att skapa konkurrenskraft 

(Keyte & Locher, 2008, s.16). Lean handlar i stora drag om vad som är och vad som hindrar 

flödeseffektivitet. Flödeseffektiviteten kan ses som summan av värdeskapande aktiviteter i 

förhållande till den totala processtiden. För att skapa en förbättring av flödet måste alltså 

fokusen ligga vid de aktiviteter som inte skapar värde, som onödig väntetid.  

Flaskhalsen som identifierats i den studerade lastningsprocessen, stoppar upp flödet och köer 

bildas. När detta sker ökar även den totala processtiden, variationen och 

kapacitetsutnyttjandet. Lean som strategi tillgodoser kundbehovet just genom fokusen på att 

skapa flödeseffektivitet.  

 

Genom att få till stånd denna provlastning som ökar flödeseffektiviteten, med start i att 

utbilda medarbetarna i processen borde man nå en förbättrad processtid och med detta en 

tidigarelagd avgång. Fördelar med denna process ses vid;  

• Ökat kapacitetsutnyttjande och en reduktion av variationen i lastningstid. 

• När enheter transformeras i en enkel process, en bana åt gången, har passagerarna inte 

tid att lämna bilen innan nästa bil är parkerad ombord. Inga hinder i processen 

kommer uppkomma som skapar flaskhalsar.  

• Passagerare som köar på kajen kommer att få en bättre förståelse för processen som 

helhet. Detta då hela banor lastas en i taget, och inget särskilt urval sker.  
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För ovanstående förbättringsförslag gäller följande antaganden; 

• Flödet av enheter från kajen till fartyget är konstant då de lastas en bana åt gången   

• Tiden mellan två enheter som lastas ombord på bildäck är av exponentiell fördelning – 

i verkligheten är detta sällan helt sant. Detta orsakat av att exakta matematiska 

förhållanden inte är möjlig vid sådana fördelningar och att det då krävs någon form av 

approximation (Slacks et al 2012, s. 176).  

• Lastningsprocessen antar möjligen en sammanslagning av två banor som bearbetas 

tillsammans (Burkes sats) – (två banor som slås samman till en bana på land innan 

lastning på fartyget vilket minskar processtiden)  

• Antagandet bygger på Littles sats och Kendalls notation, (Slack et al. 2012, s. 174-

177) – vilket förenklat beskriver väntetiden (kö) som en funktion av variationen i 

kösystemet, utnyttjandet av kösystemet (efterfrågan mot kapacitet) och processtiden 

vid stationen.     

Genom att studera dessa antaganden kan slutsatsen dras att kötiden kommer att öka om 

variationen, utnyttjandet eller processtiden ökar. Omvänt kan antagandet göras att kötiden 

kommer att minska om variationen, utnyttjandet eller processtiden minskar, vilket påvisas i 

tabellerna (5 & 6) nedan. Med föreslagen förbättringsändring kommer flödeseffektiviteten att 

öka då fordonen lastas i homogena grupper, utan ineffektiv tid mellan enheterna, och med 

detta kommer då även kapacitetsutnyttjandet att minska. Med ett antagande om en reduktion 

av 25% får vi följande resultat (tabell 5);  

Tabell 6. Resultat av författarens beräkningar vid ett ökat processflöde med det applicerade 
förbättringsförslaget. 

Aktivitet Förklaring  Lastning på bildäck 
Antaget utnyttjande – (u) = ra / re  60% 
Väntetid i G/G/1 kösystem: 
(Wq) 

 00:13:05 

Genomsnittligt antal i kön: 
(WIPq) 

WIPq = ra x Wq 19,07 

 
Not: Beräkningarna bygger på Slakes et al (2012, s.176) formler för köteori. Tabellen visar på 
kapacitetsutnyttjandet i slutlastningen, teoretisk väntetid i systemet samt ett teoretiskt genomsnittligt 
antal i kö vid ett ökat processflöde.  
 
Beräkningarna i tabell 5 visar på en avsevärt förbättrad process-prestanda genom att använda 

föreslagen förbättrad metod. Resultatet i tabellen ovan är byggda på antagandet om att 
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utnyttjandet (u) i kösystemet, efterfrågan mot kapacitet, minskar med 25%. Från tabellen går 

att utläsa att väntetiden minskat från ca 28 min (Bilaga 5, Tabell B), som fallet var då 

mätningarna på kajen utfördes, till ca 13 min. En förbättring av den teoretiska väntetiden med 

ca 56%. Antalet enheter i kösystemet minskar samtidigt från dryga 55 enheter till 19 enheter, 

vilket ger en procentuell minskning om 65%. Resultaten är teoretiska och hur det visar sig i 

praktiken kan skilja sig jämfört med teorin.   

Som processen fungerar idag där fordonen hanteras som enskilda enheter, ger 

förbättringsförslaget en hantering av fordonen som en grupp som transporteras ombord som 

en helhet innan nästa grupp av fordon dirigeras ombord från kajen. Genom att skapa 

handlingar där nästa del i processen tas i beräknande, kan processen drivas som en homogen 

process, vilket reducerar utnyttjande- och variabilitetsfaktorer.  

 

För att se till ett exempel med utgångpunkt i processtiden kopplat till målet om att avgå 15 

minuter tidigare, ges även där effekter på utnyttjande och kötid i systemet. Resultaten i 

tabellen nedanför grundar sig i en processtid som förbättrats med 15 min. Det går tydligt att 

utläsa att väntetiden minskat från ca 28 min, hämtat från ursprungsberäkningarna (Bilaga 5, 

tabell B), till ca 17 min (tabellen nedan). Detta ger en förbättring utav ca 39%. Antal enheter i 

kösystemet minskar från dryga 55 enheter till 34 enheter, vilket ger en procentuell minskning 

om 38% samt positiva effekter på kundtillfredsställelsen. Det ska återigen tas i beaktning att 

resultaten är teoretiska och byggda på en del antaganden och hur det visar sig i praktiken kan 

först redovisas fullt ut efter implementerat förbättringsförslag. Resultatet presenteras nedan i 

tabell 6;  

 

Tabell 7. Resultat av författarens beräkningar vid minskad total processtid med det 
applicerade förbättringsförslaget.  

Aktivitet Förklaring Lastning på bildäck 
Total processtid – Effektiv tid  
(Tid från första lastade bil till 
den sista på bildäck) 

= SUM av genomströmstider - a) 01:48:46 

Utnyttjande – (u) = ra / re  74,2 
Väntetid i G/G/1-system: (Wq)  00:17:30 
Genomsnittligt antal i kö: 
(WIPq) 

WIPq = ra x Wq 34,1 

Not: Beräkningarna bygger på Slakes et al (2012, s.176) formler för köteori. Tabellen visar på den 
totala processtiden, kapacitetsutnyttjandet i slutlastningen, teoretisk väntetid i systemet samt ett 
teoretiskt genomsnittligt antal i kö vid minskad processtid. 
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Idag krävs en förbättring gällande avgångstiden om ett dagligt genomsnitt 12 minuter för att 

nå målet om en tidigarelagd avgång om 15 minuter. En uppskattning av resultatet är att 

förändringarna med det nya lastningsförfarandet med fokus på flödeseffektiviteten är 

genomförbara och att det vid implementering bör ge ett positivt utslag i jämförelse med 

processen och dess nuvarande prestanda. Genom att skapa en samsyn och förståelse för 

processen för alla berörda i processen, vilket är nödvändigt vid implementering av förslaget, 

skapas även grund för ytterligare förbättringsmöjligheter.  

 

Som tidigare nämnt skapar förflyttning av ramperna en bidragande del till den flaskhals som 

identifierats i lastningsprocessen, endast genom att undvika en onödig förflyttning av dessa 

ramper kan omkring 10 minuter sparas i processtiden. Genom att planlägga lastningen innan 

ute på kajen och lasta fartyget med en bana i taget, bör detta även medbringa att dessa 

onödiga förflyttningar kan elimineras. Detta är dock inte medräknat i de beräkningar som 

gjorts då de endast behandlar en ökad flödeseffektivitet. Med detta antagande kan alltså en än 

tidigare avgång antas i jämförande med analysens resultat med det nya lastningsförfarandet 

och med målet om 15 minuter, vilket då skulle kunna ge än mer positiva effekter.  

DFDS har idag en utsatt avgångstid klockan 18:00 och en uttalad målsättning om att segla 15 

minuter före denna. Detta ligger i linje med deras bränslebesparingsmål. Idag lämnar fartyget 

i genomsnitt hamnen 3 minuter före avsatt tid, 17:57 lokal tid. Vid antagande om att de 

implementerade förbättringsförslagen om provlastning med tillhörande förändrad SOP samt 

utbildning av medarbetare i processen, ökar flödeseffektiviteten med 15 min. Detta leder till 

att DFDS i genomsnitt kan segla från kaj 18 minuter före utsatt avgångstid (17:57 – 15 

minuter). Som en konsekvens av en ökad flödeseffektivitet samt ett homogent lastande av 

fordon från kaj till fartyget minskar dessutom behovet av att flytta de interna ramperna, vilket 

i teorin leder tull ytterligare tidsbesparing. En flytt av en intern ramp tar omkring 10 minuter. 

I teorin sparas då även 10 minuter, endast genom att eliminera en onödig förflyttning. Detta 

ger i förlängningen möjlighet till en total besparing om 28 minuter (18 + 10 minuter), och 

fartyget kan avgå 28 minuter före utsatt avgångstid, 17:32.    

 

Idag tar en lastning av fartyget med 291 enheter från kajen 2 timmar och 30 minuter med en 

total processtid om 2 timmar och 4 minuter (tabell 2). I detta tidsintervall finns alltså en icke 

producerande tid om 26 minuter, då processen står stilla. Med utgångspunkt i detta, med 26 

minuter som maximal besparing, är alltså en teoretisk avgångstid 28 minuter innan avgång att 
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ses som osannolik. Ett möjligt spann på förbättring kan alltså ses vid mellan 18 till 26 minuter 

med det nya lastningsförfarandet och en samsyn på processen hos medarbetarna. En besparing 

på 26 minuter kan endast göras möjlig om fordonen från kajen skapar ett konstant flöde till 

fartyget och att förflyttning av interna ramper inte vid något tillfälle stör eller avstannar detta 

flöde, vilket även det ses som osannolikt men möjligt i teorin. Ett rimligt antagande är idag att 

processen med beräkningarna i grunden kan, genom fokus på flödeseffektivitet, skapa en 

förbättring om cirka 15 minuter. Räknat från KING SEAWAYS genomsnittliga avgångstid 

idag, ger detta en möjlig avgångstid klockan 18:42. Det är fokusen på förbättringsarbetet i sig 

som kan bidra till fortsatta förbättringar i framtiden och då även skapa större möjligheter för 

att bättra på processen för att nå en än tidigare avgång.  

 

Fokusen i förslaget grundar sig på kundens behov om minskade köer och organisationens 

önskan om att minska bränsleförbruket. Med principerna från Lean om en ökad 

flödeseffektivitet antas förslaget om ett förbättrat lastningsförfarande ge positiva effekter. Vad 

som då är viktigt är att övervaka processen för att kunna identifiera när man lyckats och nått 

målet. Med andra ord är det även av vikt att riktlinjerna för att nå målen kan ändras.  

5.1.1 Implementering av förbättringsförslaget med PDSA 
Implementeringen av förbättringsförslaget grundas på ett vinna-vinna-arbete som gynnar både 

kund och den egna organisationen samt det faktum att det alltid finns möjligheter att 

åstadkomma en högre kvalitet och ett högre kundvärde med ett minskat förbruk av resurser.  

KING SEAWAYS transporterar ett genomsnitt på 840 passagerare, 180 bilar och 38 lastbilar 

varje daglig avgång. Hur kan då förbättringar skapas i en process med en komplex miljö, med 

ett högt antal bilar och cargo, med variation i kapacitetsutnyttjandet och med variation i 

ankomsttid för varje enhet som skal lastas, allt detta samtidigt som olika intressenters 

intressen skall uppnås?  

 

Inom kvalitetsutvecklingen arbetar man med kunden i fokus i syfte att göra verksamheter mer 

effektiva och lönsamma. Men utöver kunden finns även andra intressenter som skall 

tillfredsställas för att förbättringsarbetet skall bli framgångsrikt. De interna intressenterna som 

är involverade i lastningsprocessen är DFDS besättning, DFDS-anställd personal vid check-in 

samt externt kontrakterad personal i säkerhet-, terminal- och hamnverksamheterna.  

Förbättringsarbete handlar om att arbeta med utvärdering och att agera långsiktigt. 

Verksamheten befinner sig i en omgivning som ständigt förändras och med detta är det även 
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av vikt att verksamheten även aktivt arbetar med att ständigt förbättras. Detta genom att 

omvärdera, anpassa och förändra sina nuvarande processer. Det presenterade 

förbättringsförslaget gällande ett nytt lastningsförfarande kräver ett planeringsarbete för 

hantering av implementering och hur denna skall genomföras. PDSA-modellen strukturerar 

förbättringsarbetet och är även ett verktyg för att möjliggöra för ett konstant 

förbättringsarbete. Följande kort beskrivna handlingsplan följer förbättringsförslaget för att nå 

en lyckad implementering i enighet med PDSA-cykeln;   

	

Plan – I detta första steg bör DFDS invitera intressenter med kunskap kring projektet och 

sätta samman en genomförandeplan, med detaljer för utförande och delmål. Med målet om att 

optimera lastningsförfarandet bör bildäck- och terminallayout samt nuvarande SOP gällande 

lastning utvärderas och förändringar planläggas. DFDS behöver även definiera arbetsflöden 

och planlägga aktiviteter i intressentgrupperna, förslagsvis;  

• En bestämmande kommitté med ledning i Köpenhamn 

• Fartygsverksamheten – Utbildning för nyckelintressenter som besättning på KING 

SEAWAYS och DFDS-anställda i hamnen för att förbättra kundnöjdhet och 

effektivisera bränsleförbruk. 

• Externa intressenter - Utbildning till de som arbetar externt för DFDS i 

hamnverksamheten, fokusera på ett förbättrat samarbete mellan hamnauktoriteteter 

och DFDS. Förändringarna skall även godkännas av hamnarbetarnas fackförbund. 

 

Do – Genomföra implementering med start i utvärdering av nuvarande lastningsprocess och 

genom utbildning och delaktighet av berörda intressenter. Implementera nya SOP och agera 

med de nya procedurerna gällande lastningsförfarandet utifrån de fysiska ändringarna 

gällande banorna på kajen.  

 

Study – För att se huruvida förbättringsförslaget gett önskat resultat krävs mätningar som ser 

till lastningsprocessen prestanda, exempelvis genom mätning av processtider, avgångstider 

och kundnöjdhet. Detta ger även möjlighet för att kunna identifiera när processen avviker från 

den nya utarbetade standarden.  

 

Act – I detta stadie ges möjlighet att agera på de resultat som framkommit av implementering 

av förbättringsförslaget med målet om att förbättra kundnöjdhet och effektivisera 
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bränsleförbruket. I detta stadie krävs även att man utvärderar om fler initiativ till förbättring 

kan implementeras som ett led i att arbeta mot ständiga förbättringar.  

 
Något som även bör lyftas fram är att förändringar inte alltid accepteras med en gång utan att 

det tar tid. Denna plan är inte stor och avgörande för involverade parter, men resultatet av 

förändringen kan ses som betydande. Enligt Slack och Lewis (2008, s.295) finns det olika 

approach till förbättringar; att stressa för en snabb förändring eller att låta den ske gradvis. 

Organisationen behöver med detta även ta ställning till huruvida man väljer att arbeta 

framöver, men genom att kartlägga processen och mäta dess prestanda ges även möjlighet att 

tydliggöra förbättringsmöjligheter. Med detta kan även förändringsvilja motiveras och 

intresse väckas för att skapa förbättringar.  

5.2 Förändringsförslaget genom hörnstensmodellen  
För att lyckas med offensiv kvalitetsutveckling är det viktigt att betrakta begreppet som en 

helhet och att värderingar måste stödjas av arbetssätt och verktyg. Med fokus på de processer 

som studerats i syfte om att nå en bättre kvalitet med en högre kundnöjdhet samt en högre 

effektivitet med en effekt på organisationens omsättning. Nedan redovisas 

förändringsförslaget genom hörnstenarna inom den offensiva kvalitetsutvecklingen;  

5.2.1 Sätt kunden i centrum  
DFDS beskriver att prioriteringar ligger vid ett ökat kundfokus och genom det resultat som 

presenterats vid kundundersökningen och feedback som getts via medarbetarna ges en tydlig 

bild av att en förbättring bör ske i processen gällande lastning från kajen.  

Med lång väntetid och köbildning på kajen visar kundundersökningen indikeras kundernas 

missnöje med den nuvarande processen. Kundens behov indikerades i kundundersökning om 

en smidigare boarding-process med mindre tid tillbringandes i köer, vilket då kan svara till 

kunden förväntade och uttalade behov enligt Kano-modellen. Enkäterna visade på ett 

missnöje i processen, i en jämförelse med reseupplevelsens som helhet. De passagerare som 

betalar ett högre pris för sin resa med Commendore class innehar även högre förväntningar på 

resans alla delar. Vidare bör DFDS arbeta vidare med att identifiera kundernas omedvetna 

behov, vilket skapar ett extra stort värde för kunde och därmed även stora konkurrensfördelar.  
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5.2.2 Basera beslut på fakta   
Processkartläggningen som gjorts genom observationer, intervjuer och mätningar. Genom att 

kartlägga processen och vidare hålla dem uppdaterade ges en grund för att identifiera 

flaskhalsar och att skapa en förutsättning för förbättring. Att ta ner problemen på en nivå där 

personal arbetandes i processerna och där skapa en diskussion, finns även möjlighet att skapa 

en gemensam förståelse och ta fram förbättringsförslag som fungerar i praktiken.  

Detta i linje med att filosofin om att utveckla ledare som känner till verksamheten, och att 

med kunden i fokus förbättra och förenkla processen vilket också är en ledande tankegång 

inom Lean.  

5.2.3 Arbeta med processer  
Organisationens processer skall tillfredsställa sina kunder med det resultat som produceras 

och samtidigt använda så lite resurser som möjligt. Genom att ta information från nuvarande 

processer ges även grund till att se hur väl de fungerar i förhållande till kundnöjdheten. 

Förbättringsarbetet baseras på kundundersökningar som visar på att upplevelsen i samband 

med ombordkörning på fartyget kan kopplas till kundens upplevelse om kvalitet. I detta 

projekt har mätningar på olika aktiviteter, delprocesser och turnaround-processen som helhet 

gjorts. Resultaten av dessa mätningar ligger visar till grund för framtagandet av ett 

förbättringsförslag. 

5.2.4 Arbeta med förbättringar  
Genom att applicera modellen PDSA och hela tiden utvärdera de förbättringar som gjorts 

skapas möjlighet för ytterligare förbättringar och med det en än ökad kvalitet. Som Bergman 

och Klefsjö uttrycker det (2012, s.46) – den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra.  

Genom att genomföra mätningar på den befintliga lastningsprocessen och med dessa ta fram 

förslag på ett effektivare arbetssätt finns även underlag för ett rättvist jämförande av det 

implementerade förslaget. Vidare kan även ytterligare justeringar och förbättringsmöjligheter 

identifierad och implementeras genom mätning och utvärdering. DFDS regelbundna 

kundundersökningar skapar också en förutsättning för att se resultat av genomfört 

förbättringsarbete.  

5.2.5 Skapa delaktighet  
DFDS beskriver att de genom veckovisa möten öppnar för delaktighet genom avstämning och 

diskussion kring förbättring av organisationens processer. Detta är en förutsättning för att 

skapa engagemang och motivation hos medarbetare. Enligt Leans filosofi är det av vikt för att 
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hålla systemet levande och att skapa en förståelse (Liker, 2009, s.59). En grund är då att 

arbeta, kommunicera, lösa problem och utvecklas tillsammans.  

5.2.6 Utveckla ett engagerat ledarskap  

I den offensiva kvalitetsutvecklingen ligger stor vikt vid ett starkt och engagerat ledarskap för 

att åstadkomma förändringsarbete. Med detta krävs att ledare på alla nivåer är tydliga och 

skickliga i sin kommunikation och fungerar som föredömen. DFDS ledning visar med 

årsrapporten att fokus för 2017 är att arbeta med kundfokus och med det ett förbättrat resultat 

samt att arbeta med ständiga förbättringar. Detta är även grunden i denna studie och det 

förbättringsförslag som tagit fram. Som kvalitetsutvecklingens grundregel lyder; Det finns 

alltid ett sätt att åstadkomma en högre kvalitet till en lägre kostnad (Bergman & Klefsjö, 

2012, s.47), något som även borde återspeglas i ledarskapets engagemang.  

 

Sammanfattningsvis  

Det föreslagna förbättrade lastningsförfarandet grundar sig på att skapa ett högre kundvärde 

genom en optimering av den nuvarande lastningsprocessen och med detta även skapa effekter 

gällande fartygets bränsleförbruk. Förändringarna som DFDS ska genomföra med 

förbättringsförslaget av ett nytt lastningsförfarande kan sammanfattas i att DFDS måste samla 

alla involverade i processen och genom utbildning skapa en samsyn på processen och öppna 

för medarbetarnas delaktighet. Genom att ta fram en handlingsplan med aktiviteter för 

mätning av lastningsprocessens prestanda ges ett mått på om förlaget är lyckat samt 

förutsättningar för att basera beslut på fakta. Genom att arbeta enligt PDSA-cykeln ges även 

möjlighet för utvärdering och för att arbeta med ytterligare förbättringar. Vid en lyckad 

implementering skapas grund för ett förbättrat ekonomiskt resultat är även en viktig del för 

DFDS hållbara utveckling. I grunden bygger förändringen på ledarnas engagemang vilken 

även kan ses som en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att nå framgång.  
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6. Diskussion och slutsats   
I detta kapitel diskuteras studiens valda metod och huruvida den svarat till studiens syfte och 
frågeställningar. Vidare diskuteras även resultat och studiens slutsatser.  
 
Med utgångspunkt i studiens syfte att ta fram ett förslag på hur DFDS kunde skapa möjlighet 

för tidigarelagda avgångar och nöjdare kunder har material hämtats tillknutet processen 

gällande fartygets vändning i hamn och delprocessen gällande lastning/ombordkörning. 

Teoretiskt bakgrundsmaterial och material för jämförande insamlades och studerades, detta 

för att bredda och fördjupa kunskapen inom ämnet.  

 
Det insamlade materialet bearbetades och sammanställdes tillsammans med den teoretiska 

grunden gällande processer, kö-analyser och den offensiva kvalitetsutvecklingen som stort. 

Utifrån detta drogs slutsatser för att svara på studiens frågeställningar och syfte.  

I processen identifierades delar som kunde kopplas till Leans filosofi om vad som anses som 

slöseri som väntan och onödiga rörelser. Lösningens huvudfokus var dock att se till kundens 

behov och att skapa ett förbättringsförslag som skapa möjlighet för att få tillfredsställda 

kunder. Då det var köandet som ansågs vara orsaken till missnöjdheten bör en mer 

effektiviserad lastningsprocess vara lösningen till att skapa mer tillfredsställda kunder.  

Förbättringsförslaget om ett nytt lastningsförfarande med fokus på minskade köer och en 

förminskad processtid är studiens lösning. Processflödet har analyserats, med utgångspunkt i 

bilaga 4, och visar på att genom att skapa flöden där bilarna behandlar som homogena 

grupper, istället för enskilda enheter, skapar skillnader gällande flödeseffektivitet och 

köbildning. Förbättringsförslagets nya layout för kajen och hur fordonen placeras i enlighet 

med banorna ombord på KING SEAWAYS gör att icke värdeskapande väntan elimineras och 

tid kan sparas. Med detta visas att målet om att finna ett förbättringsförslag gällande 

processen om lastning och vändning i hamn som helhet är uppfylld. Viktigt är att tillägga att 

varje lastning är unik är beräkningarna en generell uppskattning utifrån de observationer som 

genomförts.  

6.1 Reflektion  
Studien bygger på både kvalitativ och kvantitativ data, detta för att skapa en heltäckande bild 

av processen och dess effekter. Mätetal i processen kunde tas fram och har varit en viktig del i 

analysen för att koma fram till ett förbättringsförslag till organisationen. Något som dock 
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förvånade under studien var det låga antal deltagande i kundundersökningen (3%), och 

huruvida detta resultat i verkligheten återspeglar kundernas uppfattning och generella åsikter. 

Det låga antalet svarande i kundundersökningen gör att validitet och reliabilitet kan 

ifrågasättas. Något som även kan ifrågasättas är i huruvida frågorna fångat studiens 

frågeställningar på ett korrekt och fullständigt sätt. Med ett större deltagande, eller direkta 

intervjuer med passagerarna hade eventuellt andra slutsatser kunnat dras. Resultatet fick dock 

ligga till grund till förbättringsförslaget då kritiken även konfirmerades genom de intervjuer 

som gjorts med medarbetare som dagligen arbetar i den studerade processen.  

 
Den utvalda litteraturen inom ämnet för studien har bidragit med ny kunskap och nya 

perspektiv. Att styra processen utifrån att analysera köerna som uppstår och de faktorer som 

spelar in har bidragit till att nå en förbättringslösning som även samspelar med gällande SOP. 

Utgångspunkten i studien och det förslag som presenterats har varit mot att finna en enkel 

lösning med de resurser som finns tillgängliga, med anpassning till organisationens gällande 

SOP. Lösningen ses kunna ha en positiv påverkan på processen och värdeskapande, trots 

enkelheten. Även om förbättringsförslaget inte implementeras i det utförande som studiens 

analys föreslår och kan arbetet fungera som en vägvisare på hur förbättringsarbete kan föregå 

och hur effektiviseringar kan uppnås med anpassning till verksamheten.  

 

Studien skapade även reflektioner gällande observationer som gjorts lyftas fram med tanke på 

de som observerats och deras sätt att arbeta. Ett möjligt scenario är att de under observationen 

ändrat sitt sätt att arbeta då man följer arbetsbeskrivningen till fullo. Tänkbart är att 

medarbetare på kajen agerar smått annorlunda för att själva skapa effektivisering.  

I de mätningar som gjorts görs antaganden för att nå en slutsats, beräkningar visar inte alltid 

på en riktig bild av verkligenheten vilket måste tas i beaktning i frågan om studiens reliabilitet 

och validitet.   

 

En reflektion kan även göras kring huruvida det föreslagna förbättringsförslaget egentligen 

gör en skillnad på kundernas frustration på kajområdet och det faktum att de nu kommer att 

tilldelas en körbana, som kanske är en självklarhet. Men då fokusen var att minska kötiden på 

kajen innan lastning kan lösningsförslaget ändå ses ha en positiv inverkan jämfört med 

situationen i dagsläget.   
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En faktor till studien som väckt tankar är människans påverkan på de studerade processerna 

och det faktum att kommunikation och kunskap för en övergripande förståelse är en nyckel 

för att skapa optimering, gällande alla inblandade i processerna. Slutligen bör det lyftas fram 

att det är av betydande vikt att alla medarbetare i processen måste involveras och göras 

delaktiga för att uppnå organisationens mål och nå framgång med förbättringsarbete. Detta 

kan även skapa en gemensam syn på processen och öka motivationen på arbetsplatsen, och 

skapa rum för ytterligare förbättringar i en god cirkel. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete 
Under uppsatsarbetets gång har det framkommit ytterligare uppslag och angreppsvinklar 

kopplade till det studerade ämnet. Studien har syftat till att se till delprocesser gällande check-

in och ombordkörning/lastning med fokus på flaskhalsar och olika processtider. Något som i 

tillägg hade varit intressant att undersöka är processen samband till dess kulturella påverkan. 

Medarbetarna i den studerade processen härstammar från flertalet länder 

(Filippinerna/Polen/Skandinavien) vilket innebär kulturskillnader. 

En annan intressant vinkel kan även ses vid det faktum att medarbetarna i processen inte alla 

är direkt anställda av DFDS. Forskningsfrågan är då om processförbättringar motiveras 

starkare när alla är internt anställda och har samma intressen.  

6.3 Slutsatser 
Syftet med studien var att finna komma fram till ett förbättringsförslag som kunde bidra till 

att minska fartygets totala vändningstid för att kunna möjliggöra för en tidigare avgång samt 

att skapa nöjdare kunder samt ett minskat förbruk av bränsle.  

Studiens tre frågeställningar lyder; 

• Hur ser fartygets delprocesser från check-in till lastning ut i nuläget? 

• Hur upplever kunderna delprocesserna om check-in och 

lastning/ombordkörning?  

• Hur skulle en förbättrad lastnings/ombordkörnings-process se ut hos DFDS på 

färjelinjen mellan Amsterdam – Newcastle? 

 

Den nuvarande processen gällande fartygets vändning som helhet innefattar ett flertal 

delprocesser vilka är beroende och oberoende av varandra. Något som uppenbarades under 

observation och som sedan bekräftades var att det kunde identifieras en uppenbar flaskhals i 
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delprocessen om lastning av fordon från kajen. Detta var även en källa till missnöje från 

passagerare.  

 

Kunderna/passagerarna visade i kundundersökningen att upplevelsen i samband med lastning 

på bildäck inte var tillfredställande i jämförelse med upplevelsen av resan som helhet. Denna 

del av resan svarade inte heller till organisationens mål gällande kundupplevelse. Utlåtande 

kring processen visade även dem på negativa upplevelser om köande och att prioritet till 

passagerare från Commendore class saknades.  

 

Förbättringsförslaget som framkom efter analys av den nuvarande processen och kundernas 

upplevelse var att nyttja tiden på kajen till att förbereda inför ombordkörning och placera bilar 

efter layout ombord på fartyget. Med detta kan bilarna på kajen hanteras som en homogen 

grupp, snarare än enskilda enheter och då öka effektiviteten i processen. Förbättringsförslaget 

med det nya lastningsförfarandet innebär även samförstående bland medarbetare och ger även 

underlag för att skapa en god cirkel gällande en ständig utveckling. Då resande med 

Commendore Class även ges prioritet, ses förlaget även se till dessa kunders förväntningar på 

processen. Förslaget ses ges effekter på kundnöjdhet men även på bränslebesparingar och 

miljöpåverkan, viket allt ses som ett önskat resultat.  

 

Med den genomförda studien kan slutsatser dras kring att den offensiva kvalitetsutvecklingen 

med dess verktyg har varit ett gott instrument för att systematiskt kunna bedriva ett 

förbättringsarbete. Trots det faktum att analysen visar på teoretiska resultat byggda på 

antaganden bör förbättringsförslaget om ett nytt lastningsförfarande ses som ett underlag och 

vägvisare för att kunna öka prestandan på den nuvarande processen gällande lastning.  

Hörnstensmodellen lyfter fram grundstenar som kan utvecklas efter organisationens 

individuella behov och vikten av företagsledningens engagemang, något som är vitalt för att 

lyckas.  

 

Denna rapport omhandlar endast ett fartyg i DFDS totala flotta om cirka 50 fartyg, men 

tankarna som lett fram till resultat och slutsats bör även vara applicerbart på flertalet andra 

fartyg i flottan. I DFDS årsrapport 2016 går att utläsa att kostnaderna för bränsle är den 

största posten av utgifter, och har en direkt koppling till organisationens finansiella resultat. 

Bara för fartyget KING SEAWAYS innebar en minskad turnaround-tid om 15 minuter en 
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bränslebesparing årligen om 1,7 miljoner danska kronor. Med en snabb beräkning gällande 

besparingar av resurser visar förbättringsförslaget att det kan komma att handla om flertalet 

miljoner. Med nöjdare kunder skaps även konkurrenskraft och det är en förutsättning för att 

DFDS även i framtiden behålla sin marknadsposition.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 

1. Hur upplever du processen om turnaround som helhet och lastning som delprocess? 

2. Vad är din uppfattning om resenärernas upplevelse i processen med lastning och 

ombordstigning? 

3. Fungerar samarbetet mellan alla parter som är inblandade i processen (Brygga, 

Terminalarbetare m.fl.)? 

4. Ser du att det finns rum för förbättring i processen och hur kan detta åtgärdas? 

5. Tycker du att processen med lastning och ombordstigning ser ut som helhet i 

sammantaget med resterande reseupplevelse för resenärerna?  

6. Arbetar ni med ständiga förbättringar? 

7. Arbetar ni aktivt utifrån ett kundbehov och för att höja kundnöjdheten i alla processer? 

8. Finns det något du vill tillägga? Något som inte berörts med tidigare frågor eller bör 

lyftas fram?  

Bilaga 2. Frågor i kundundersökningen  
 
Frågor till resenärer med registrerade mailadresser gällande upplevelsen i terminal och 

lastning på bildäck på originalspråk;  

 

1. To what extent were you satisfied/ dissatisfied with your experience when booking 

your trip? 

2. To what extent were you satisfied/dissatisfied with your experience concerning the 

checking-in at the departure terminal? 

3. To what extent were you satisfied/ dissatisfied with your experience at the car deck? 

4. To what extent were you satisfied/ dissatisfied with your experience at the restaurants 

and bars? 

5. To what extent were you satisfied/ dissatisfied with your experience at the shop? 

6. To what extent were you satisfied/ dissatisfied with your experience at the Guest 

service centre? 
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Bilaga 3. Lastplan KING SEAWAYS 
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Bilaga 4. Fältstudieresultat  
 
Fältstudieresultat - Tid in - Processtid - Tid ut vid Check-in-diskar  
 

Check-in	Disk	1	 	 Check-in	Disk	2	
Tid	in	 Tid	ut	 Intervall	 Total	tid	 	 Tid	in	 Tid	ut	 Intervall	 Total	tid	
15:14:00 15:14:45 00:00:00 00:00:45 15:13:40 15:14:24 00:00:00 00:00:44 
15:14:50 15:15:02 00:00:05 00:00:12 15:14:35 15:16:12 00:00:11 00:01:37 
15:15:10 15:15:55 00:00:08 00:00:45 15:16:20 15:16:45 00:00:08 00:00:25 
15:16:00 15:20:55 00:00:05 00:04:55 15:16:50 15:17:48 00:00:05 00:00:58 
15:21:00 15:21:29 00:00:05 00:00:29 15:17:55 15:18:33 00:00:07 00:00:38 
15:21:37 15:22:33 00:00:08 00:00:56 15:18:37 15:23:58 00:00:04 00:05:21 
15:22:40 15:23:20 00:00:07 00:00:40 15:24:05 15:24:45 00:00:07 00:00:40 
15:23:30 15:24:45 00:00:10 00:01:15 15:24:54 15:26:52 00:00:09 00:01:58 
15:24:50 15:25:33 00:00:05 00:00:43 15:26:59 15:27:58 00:00:07 00:00:59 
15:25:40 15:27:23 00:00:07 00:01:43 15:28:02 15:29:59 00:00:04 00:01:57 
15:27:30 15:28:40 00:00:07 00:01:10 15:30:02 15:34:30 00:00:03 00:04:28 
15:28:44 15:29:58 00:00:04 00:01:14 15:34:36 15:37:00 00:00:06 00:02:24 
15:30:04 15:30:35 00:00:06 00:00:31 15:37:04 15:38:00 00:00:04 00:00:56 
15:30:40 15:31:20 00:00:05 00:00:40 15:38:05 15:39:05 00:00:05 00:01:00 
15:31:25 15:32:46 00:00:05 00:01:21 15:39:10 15:39:50 00:00:05 00:00:40 
15:32:50 15:33:15 00:00:04 00:00:25 15:39:55 15:40:21 00:00:05 00:00:26 
15:33:19 15:34:04 00:00:04 00:00:45 15:40:27 15:40:59 00:00:06 00:00:32 
15:34:21 15:35:02 00:00:17 00:00:41 15:41:20 15:42:10 00:00:21 00:00:50 
15:35:10 15:36:50 00:00:08 00:01:40 15:42:13 15:43:35 00:00:03 00:01:22 
15:36:56 15:37:45 00:00:06 00:00:49 15:43:40 15:44:15 00:00:05 00:00:35 
15:37:51 15:38:40 00:00:06 00:00:49 15:44:36 15:46:30 00:00:21 00:01:54 
15:38:43 15:39:00 00:00:03 00:00:17 15:47:45 15:49:00 00:01:15 00:01:15 
15:44:05 15:48:22 00:05:05 00:04:17 15:49:06 15:50:46 00:00:06 00:01:40 
15:48:30 15:49:20 00:00:08 00:00:50 15:51:35 15:52:09 00:00:49 00:00:34 
15:49:24 15:50:14 00:00:04 00:00:50 15:52:35 15:54:08 00:00:26 00:01:33 
15:50:20 15:52:40 00:00:06 00:02:20 15:54:58 15:57:37 00:00:50 00:02:39 
15:52:55 15:53:35 00:00:15 00:00:40 15:57:50 16:00:21 00:00:13 00:02:31 
15:53:46 15:55:02 00:00:11 00:01:16 16:02:01 16:05:00 00:01:40 00:02:59 
15:56:15 15:57:13 00:01:13 00:00:58 16:05:10 16:06:04 00:00:10 00:00:54 
15:59:00 15:59:52 00:01:47 00:00:52 16:06:10 16:07:43 00:00:06 00:01:33 
15:59:58 16:01:05 00:00:06 00:01:07 16:11:58 16:12:46 00:04:15 00:00:48 
16:01:12 16:01:58 00:00:07 00:00:46 16:14:15 16:15:00 00:01:29 00:00:45 
16:02:05 16:02:51 00:00:07 00:00:46 16:15:12 16:16:50 00:00:12 00:01:38 
16:02:55 16:03:33 00:00:04 00:00:38 16:17:02 16:17:46 00:00:12 00:00:44 
16:03:55 16:04:29 00:00:22 00:00:34 16:19:15 16:20:14 00:01:29 00:00:59 
16:04:39 16:05:36 00:00:10 00:00:57 16:22:05 16:22:45 00:01:51 00:00:40 
16:08:30 16:09:20 00:02:54 00:00:50 16:22:51 16:23:15 00:00:06 00:00:24 
16:12:02 16:14:46 00:02:42 00:02:44 16:23:29 16:23:45 00:00:14 00:00:16 
16:18:35 16:19:37 00:03:49 00:01:02 16:23:53 16:24:16 00:00:08 00:00:23 
16:19:40 16:21:15 00:00:03 00:01:35 16:24:32 16:25:08 00:00:16 00:00:36 
16:21:23 16:22:30 00:00:08 00:01:07 16:25:30 16:26:02 00:00:22 00:00:32 
16:22:35 16:24:08 00:00:05 00:01:33 16:26:20 16:27:21 00:00:18 00:01:01 
16:24:16 16:25:05 00:00:08 00:00:49 16:28:05 16:29:18 00:00:44 00:01:13 
16:25:14 16:26:00 00:00:09 00:00:46 16:30:13 16:31:11 00:00:55 00:00:58 
16:26:05 16:26:48 00:00:05 00:00:43 16:32:24 16:35:50 00:01:13 00:03:26 
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Check-in Disk 1 

 

Check-in Disk 2 
Tid in Tid ut Intervall Total tid Tid in Tid ut Intervall Total tid 
16:27:00 16:28:15 00:00:12 00:01:15 16:35:55 16:39:10 00:00:05 00:03:15 
16:29:28 16:30:50 00:01:13 00:01:22 16:39:45 16:43:30 00:00:35 00:03:45 
16:30:56 16:32:15 00:00:06 00:01:19 16:43:55 16:44:43 00:00:25 00:00:48 
16:33:09 16:36:58 00:00:54 00:03:49 16:46:15 16:46:55 00:01:32 00:00:40 
16:37:04 16:38:37 00:00:06 00:01:33 16:47:14 16:50:40 00:00:19 00:03:26 
16:41:23 16:43:04 00:02:46 00:01:41 16:53:21 16:58:00 00:02:41 00:04:39 
16:43:10 16:44:00 00:00:06 00:00:50 17:00:40 17:04:33 00:02:40 00:03:53 
16:44:04 16:45:23 00:00:04 00:01:19 17:06:12 17:10:56 00:01:39 00:04:44 
16:45:29 16:46:28 00:00:06 00:00:59 17:11:03 17:11:47 00:00:07 00:00:44 
16:49:37 16:51:09 00:03:09 00:01:32 17:13:16 17:20:14 00:01:29 00:06:58 
16:51:13 16:51:55 00:00:04 00:00:42 

 

16:52:00 16:52:48 00:00:05 00:00:48 
16:52:56 16:53:32 00:00:08 00:00:36 
16:53:40 16:57:02 00:00:08 00:03:22 
16:58:10 16:58:47 00:01:08 00:00:37 
16:58:52 17:00:08 00:00:05 00:01:16 
17:00:30 17:01:24 00:00:22 00:00:54 
17:01:31 17:05:25 00:00:07 00:03:54 
17:12:08 17:13:02 00:06:43 00:00:54 
17:16:21 17:20:43 00:03:19 00:04:22 
17:25:18 17:27:00 00:04:35 00:01:42 
Notering: Analys och beräkning av tabellen visas i Bilaga 6. 	
 
 

Check-in	Disk	3  Check-in	Disk	4 
Tid in Tid out Intervall Total tid  Tid in Tid ut Intervall Total tid 
15:18:30 15:19:58 00:00:00 00:01:28 15:18:20 15:19:08 00:00:00 00:00:48 
15:20:05 15:20:58 00:00:07 00:00:53 15:19:15 15:19:50 00:00:07 00:00:35 
15:21:05 15:21:58 00:00:07 00:00:53 15:20:10 15:21:08 00:00:20 00:00:58 
15:22:05 15:22:45 00:00:07 00:00:40 15:21:15 15:22:45 00:00:07 00:01:30 
15:22:53 15:24:12 00:00:08 00:01:19 15:22:53 15:23:12 00:00:08 00:00:19 
15:24:45 15:25:54 00:00:33 00:01:09 15:23:45 15:23:54 00:00:33 00:00:09 
15:25:59 15:28:25 00:00:05 00:02:26 15:23:59 15:24:25 00:00:05 00:00:26 
15:29:10 15:30:14 00:00:45 00:01:04 15:25:00 15:25:48 00:00:35 00:00:48 
15:30:24 15:35:20 00:00:10 00:04:56 15:25:55 15:26:52 00:00:07 00:00:57 
15:35:25 15:36:13 00:00:05 00:00:48 15:27:00 15:28:52 00:00:08 00:01:52 
15:36:20 15:37:32 00:00:07 00:01:12 15:29:10 15:30:14 00:00:18 00:01:04 
15:38:00 15:39:12 00:00:28 00:01:12 15:30:24 15:35:20 00:00:10 00:04:56 
15:39:20 15:41:02 00:00:08 00:01:42 15:35:33 15:36:13 00:00:13 00:00:40 
15:41:10 15:41:50 00:00:08 00:00:40 15:36:30 15:37:32 00:00:17 00:01:02 
15:42:00 15:42:58 00:00:10 00:00:58 15:37:40 15:39:12 00:00:08 00:01:32 
15:43:06 15:44:03 00:00:08 00:00:57 15:39:23 15:42:15 00:00:11 00:02:52 
15:44:10 15:45:16 00:00:07 00:01:06 15:42:31 15:43:11 00:00:16 00:00:40 
15:45:23 15:49:03 00:00:07 00:03:40 15:43:20 15:45:02 00:00:09 00:01:42 
15:49:06 15:50:55 00:00:03 00:01:49 15:47:55 15:49:03 00:02:53 00:01:08 
15:51:00 15:56:32 00:00:05 00:05:32 15:49:15 15:50:00 00:00:12 00:00:45 
15:56:40 15:57:15 00:00:08 00:00:35 15:50:30 15:51:17 00:00:30 00:00:47 
15:58:02 15:59:17 00:00:47 00:01:15 15:51:26 15:52:03 00:00:09 00:00:37 
15:59:24 16:01:01 00:00:07 00:01:37 15:52:23 15:52:59 00:00:20 00:00:36 
16:01:10 16:02:55 00:00:09 00:01:45 15:53:05 15:54:12 00:00:06 00:01:07 
16:03:00 16:05:00 00:00:05 00:02:00 15:54:22 15:55:30 00:00:10 00:01:08 
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Check-in	Disk	3  Check-in	Disk	4 
Tid in Tid ut Intervall Total tid  Tid in Tid ut Intervall Total tid 
16:05:23 16:06:10 00:00:23 00:00:47 15:55:38 15:56:59 00:00:08 00:01:21 
16:06:31 16:07:50 00:00:21 00:01:19 15:57:12 16:00:12 00:00:13 00:03:00 
16:07:58 16:09:10 00:00:08 00:01:12 16:00:22 16:01:35 00:00:10 00:01:13 
16:09:17 16:12:13 00:00:07 00:02:56 16:01:42 16:02:30 00:00:07 00:00:48 
16:12:20 16:14:07 00:00:07 00:01:47 16:02:47 16:04:03 00:00:17 00:01:16 
16:14:17 16:16:16 00:00:10 00:01:59 16:04:10 16:05:47 00:00:07 00:01:37 
16:16:25 16:17:23 00:00:09 00:00:58 16:05:57 16:06:47 00:00:10 00:00:50 
16:17:54 16:18:47 00:00:31 00:00:53 16:06:53 16:08:03 00:00:06 00:01:10 
16:20:32 16:21:34 00:01:45 00:01:02 16:10:04 16:12:00 00:02:01 00:01:56 
16:22:11 16:23:30 00:00:37 00:01:19 16:12:10 16:13:06 00:00:10 00:00:56 
16:24:00 16:25:13 00:00:30 00:01:13 16:13:11 16:15:00 00:00:05 00:01:49 
16:26:13 16:26:43 00:01:00 00:00:30 16:15:12 16:16:16 00:00:12 00:01:04 
16:26:50 16:28:17 00:00:07 00:01:27 16:17:12 16:18:28 00:00:56 00:01:16 
16:28:23 16:33:00 00:00:06 00:04:37 16:20:12 16:21:56 00:01:44 00:01:44 
16:33:07 16:34:45 00:00:07 00:01:38 16:22:01 16:23:12 00:00:05 00:01:11 
16:36:08 16:40:50 00:01:23 00:04:42 16:25:00 16:25:32 00:01:48 00:00:32 
16:41:04 16:42:40 00:00:14 00:01:36 16:26:13 16:27:30 00:00:41 00:01:17 
16:43:01 16:43:50 00:00:21 00:00:49 16:27:40 16:28:15 00:00:10 00:00:35 
16:44:20 16:45:10 00:00:30 00:00:50 16:28:27 16:30:07 00:00:12 00:01:40 
16:45:56 16:48:53 00:00:46 00:02:57 16:33:12 16:34:09 00:03:05 00:00:57 
16:49:13 16:51:00 00:00:20 00:01:47 16:36:08 16:40:03 00:01:59 00:03:55 
16:53:18 16:54:21 00:02:18 00:01:03 16:41:04 16:41:56 00:01:01 00:00:52 
16:55:33 16:58:43 00:01:12 00:03:10 16:43:01 16:44:12 00:01:05 00:01:11 
16:59:13 17:05:00 00:00:30 00:05:47 16:44:20 16:45:36 00:00:08 00:01:16 
17:05:05 17:06:18 00:00:05 00:01:13 16:45:56 16:47:02 00:00:20 00:01:06 
17:06:48 17:10:00 00:00:30 00:03:12 16:49:13 16:49:56 00:02:11 00:00:43 
17:10:05 17:12:00 00:00:05 00:01:55 16:53:18 16:54:22 00:03:22 00:01:04 
17:12:07 17:14:34 00:00:07 00:02:27 16:55:23 16:56:09 00:01:01 00:00:46 
17:15:02 17:16:38 00:00:28 00:01:36 16:59:13 16:59:58 00:03:04 00:00:45 
17:18:23 17:20:09 00:01:45 00:01:46 17:05:05 17:06:45 00:05:07 00:01:40 
17:21:43 17:22:54 00:01:34 00:01:11 17:06:59 17:08:02 00:00:14 00:01:03 
17:23:02 17:25:18 00:00:08 00:02:16 17:08:19 17:09:27 00:00:17 00:01:08 
17:25:23 17:26:54 00:00:05 00:01:31 17:09:43 17:10:57 00:00:16 00:01:14 
17:27:27 17:30:04 00:00:33 00:02:37 17:14:14 17:15:00 00:03:17 00:00:46 

	 17:17:19 17:19:47 00:02:19 00:02:28 
17:20:12 17:22:13 00:00:25 00:02:01 
17:23:00 17:23:30 00:00:47 00:00:30 
17:23:43 17:24:23 00:00:13 00:00:40 
17:25:00 17:26:09 00:00:37 00:01:09 
17:26:15 17:27:13 00:00:06 00:00:58 
17:27:20 17:27:41 00:00:07 00:00:21 
17:28:05 17:28:30 00:00:24 00:00:25 
17:28:50 17:33:01 00:00:20 00:04:11 

Notering: Analys och beräkning av tabellen visas i Bilaga 6. 
 

Lastning	av	bildäck	 
Tid in Tid ut Intervall Total tid 

15:30 18:00  02:30:00 

   

00:00:52 
00:01:14 
00:01:29 
00:01:01 
00:00:16 
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Bilaga 5. Redovisning kundundersökning  
 
Nedan redovisas de fullständiga svar som framkommit i kundundersökningen.  

 
 
Antal svar: 61 
Totalt värde: 305 
Genomsnitt: 5,0 
 

 
 
Antal svar: 53 
Totalt värde: 244 
Genomsnitt: 4,6 
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Bilaga 6. Beräkningar - Fältstudieresultat  
 
Tabell A: Beräkningar för check-in diskar och säkerhetskontroll vid användande av 4 banor.  
 

Aktivitet Förklaring 
Check-
in  
Disk 1 

Check-
in  
Disk 2 

Check-
in  
Disk 3 

Check-
in  
Disk 4 

Total kundhanteringstid = SUM av 
genomströmstider 
- a) 

01:25:31 01:33:17 01:47:38 01:25:22 

Total icke producerande tid = SUM av 
intervaller - b) 00:47:29 00:33:17 00:23:56 00:49:19 

Öppningstider  = SUM a) + b) 02:13:00 02:06:34 02:11:34 02:14:41 
Antal kundhanteringar  c) 66 55 59 68 
Genomsnittlig 
kundhanteringstid - (te) 

= a) / c) 00:01:18 00:01:42 00:01:49 00:01:15 

Teoretisk kundhantering 
takt/timma – (re) 

= m / te 46,15 35,29 33,03 48,00 

Genomsnittlig teoretisk tid 
mellan processer  = b) / c) 00:00:43 00:00:36 00:00:24 00:00:44 

Genomsnittlig tid mellan 
expeditionsankomster– (ta) 

= Öppningstider / 
c) 00:02:01 00:02:18 00:02:14 00:01:59 

Ankomst takt / timma – (ra) = 1 / ta 29,75 26,08 26,87 30,25 
Utnyttjande/Disk – (u) = ra / re  64 % 74 % 81 % 63 % 
Standard avvikelse mellan 
processer/kundhanteringar – 
(σa) 

 00:01:23 00:00:50 00:00:29 00:01:02 

Standardavvikelse av 
kundhanteringstid/processtid 
– (σe) 

 00:01:01 00:01:29 00:01:14 00:00:52 

Koefficient av variation i 
ankomsttid – (ca) 

= σa / ta 0,69 0,36 0,22 0,52 

Koefficient av variation av 
processtider – (ce) 

= σe / te 0,78 0,87 0,68 0,69 

Väntetid i G/G/1-system: 
(Wq)  00:01:15 00:03:19 00:03:58 00:01:35 

Genomsnittligt antal i kö: 
(WIPq) WIPq = ra x Wq 0,62 1,44 1,78 0,80 

 
Tabell B: Beräkningar för slutlastning på bildäck – (bilar och cargo).  
 

Aktivitet Förklaring Lastning på bildäck 
Total processtid – Effektiv Tid 
(Tid från första lastade bil till 
den sista på bildäck) 

= SUM av genomströmstider - a) 02:03:46 

Total icke producerande tid  
(Väntetid utan pågående 
process)  

= SUM av intervaller - b) 00:26:14 
 

Öppningstider = SUM a) + b) 02:30:00 
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Antal processer  c)  
(En total av 248 enheter i Tabell 
A plus 43 enheter från cargo 
check-in bana)  

291 

Genomsnittlig processtid - (te) = a) / c) 00:00:26 
Teoretisk process-takt/timma – 
(re) 

= m / te 138,8 

Genomsnittlig teoretisk tid 
mellan processer  = b) / c) 00:00:05 

Genomsnittlig tid mellan 
ankomster– (ta) 

= Öppningstider / c) 00:00:31 

Ankomst takt/timma – (ra) = 1 / ta 116,1 
Utnyttjande – (u) = ra / re  83,64% 
Standardavvikelse mellan 
processer – (σa)  00:00:07 

Standardavvikelse av 
processtider – (σe)  00:00:16 

Koefficient av variation av 
ankomsttider – (ca) 

= σa / ta 0,23 

Koefficient av variation av 
processtider – (ce) 

= σe / te 0,61 

Väntetid i G/G/1-system: (Wq)  00:28:14 
Genomsnittligt antal i kö: 
(WIPq) WIPq = ra x Wq 54,63 

 
 
 
 
   
 
  
  
 


