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A process that manages a system with high variation can be challenging to control
which leads to the occurrence of process disturbances. The disturbances will
reduce the potential capacity of the process and cause loss of time. The following
report analyses the possibilities for increasing the efficiency of a loading process
in an environment with high variability. The purpose of the study is to increase
efficiency through identifying process disturbances and recommending
improvement suggestions.
Companies are part of supply chains where several links need to work together to
achieve common goals. Variation in the form of lead time occurs in these chains
and each link affects the next. This makes good communication and good
cooperation of utmost importance. The theoretical areas of the study involve not
only supply chains but also capacity management, Lean, variation in processes as
well as employee commitment. These theoretical areas are factors that support the
discussion of issues related to the identification of process disturbances and
improvement suggestions.
The study is based on a mix of quantitative methods, where data collection
through time studies and database is conducted, as well as qualitative methods in
the form of observations and conversations with employees. Based on these
methods, a process mapping is made that consists of four sub-processes.
The result shows not only that there are disturbances in the process affected by
the current variation, but also that other factors, such as management and
employee involvement, play an important role. Therefore, it is important to have an
overall view when developing the operation.
21 improvement suggestions have been generated and considered feasible on both
the short- and long-term horizon. They have been valued through a PICK chart
analysis based on effort and effect to guide the company in the next steps for
implementing the suggestions. 8 suggestions have been selected as appropriate
to start the work of development with.
Recommendations on a strong culture for the department that promotes
commitment and assists with tools for continuous improvement are given.
Continuous improvements are of significant importance in an operations
development work, where standards form the base.
This study can be regarded as the first step in a PDCA project (Plan) where the
company should continue its work on implementation and continuous follow-up.
Through the implementation of the improvement suggestions, as well as
continuous development work with good follow-up, internal variation will decrease,
thus increasing efficiency in the loading process.
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Sammanfattning
En process som hanterar ett system där variationen är hög kan vara svår att kontrollera vilket
leder till uppkomsten av processtörningar. Störningarna reducerar processens potentiella
kapacitet och ger upphov till tidsförluster. Följande rapport behandlar en analys av
möjligheter till effektivisering av en utlastningsprocess i en miljö med hög variation. Arbetets
syfte är öka effektiviteten genom att identifiera processtörningar och föreslå
förbättringsförslag.
Företag ingår i försörjningskedjor där flera delar måste samarbeta för att nå gemensamma
mål. Variation i form av ledtid uppstår i dessa kedjor och varje länk påverkar nästkommande.
Därmed blir god kommunikation och ett gott samarbete av yttersta vikt. De teoretiska
områden som arbetet berör är, förutom försörjningskedjor även kapacitetsstyrning, lean,
variation i processer samt engagemang hos medarbetare. Alla dessa delar hänger ihop och är
faktorer vilka ligger som underlag till att stödja diskussion kring frågeställningarna som berör
identifikation av processtörningar samt förbättringsförslag.
Studien bygger på en mix av kvantitativa metoder, där datainsamling genom tidsstudier och
databas genomförs, samt kvalitativa metoder i form av observationer och samtal med
personal. Utifrån metoderna görs en processkartläggning som delas upp i fyra delprocesser.
Resultatet visar inte endast på att det finns störningar i processen som påverkas av den
närvarande variationen, utan även att övriga faktorer, så som styrning och
medarbetarengagemang, spelar en väsentlig roll. Det är därför viktigt med en helhetssyn vid
utveckling av verksamheten.
21 förbättringsförslag har tagits fram och anses genomförbara på både kort- och långsiktig
tidshorisont. De har genom en PICK-chartanalys värderats efter ansträngning och effekt för
att vägleda företaget i kommande steg för införande av förslagen. 8 förslag har valts ut som
lämpliga att påbörja utvecklingsarbetet.
Rekommendationer om en stark kultur för avdelningen som främjar engagemang och bistår
med verktyg för ständiga förbättringar ges. Ständiga förbättringar är av substantiell betydelse
i en verksamhets utvecklingsarbete, där standarder utgör grunden.
Denna studie kan ses som det första steget i ett PDCA-projekt (Plan) där företaget bör
fortsätta arbetet med implementering och kontinuerlig uppföljning för att sedan vidta
nödvändiga åtgärder. Genom implementering av förbättringsförslagen, samt kontinuerligt
utvecklingsarbete med god uppföljning kommer den interna variationen kunna minska och
därmed kan ökad effektivitet i utlastningsprocessen uppnås.

Nyckelord: engagemang, förbättringsförslag, försörjningskedjor, kapacitetsstyrning, lean,
processkartläggning, processtörningar, tidsstudie, utlastningsprocess, variation
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Terminologi
Enkeltagare, ET – truck som kan hantera en stapel av pappersrullar
Dubbeltagare, DT – truck som kan hantera två staplar av pappersrullar
Rullutställare – personal som ställer ut rullar från produktion i magasinet, arbetar i skift 24
timmar om dygnet
Båtdagar – de dagar då båtar lastas
KOPS – system kopplat till intern databas
Bandning – lastsäkring som sker under pålastning, spännband läggs över rullarna
Beläggning – avser kapacitetsbehov i närtid
Flaskhals – bestämmer ett systems flödeshastighet
Speditör – extern organisation som arbetar med transportlösningar
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Examensarbete: EFFEKTIVISERING AV PROCESS FÖR UTLASTNING

1. Inledning
I följande kapitel presenteras först bakgrund relaterat till studien, som följs av
problembeskrivning, mål och frågeställningar. Avslutningsvis benämnds arbetets
avgränsningar.

1.1.

Bakgrund

Företag blir i allt större utsträckning en del av en global marknad där konkurrens råder och
effektivisering blir en viktig del för att vara slagkraftig. De allra flesta företag är en del av en
försörjningskedja (eng. Supply Chain). Supply Chain Management behandlar teorier om hur
flera aktörer i led bör samarbeta för att uppnå gemensamma mål för att möta slutkundens
efterfrågan. Det visar dessutom på hur olika delar av en kedja skapar variation i exempelvis
ledtid och hur varje länk påverkar nästkommande. (Slack, Brandon-Jones, & Johnston, 2016).
Effektiviteten hos en försörjningskedja kommer därför inte vara större än vad den är i sin
svagaste länk.
Industriella företag arbetar idag ofta efter ett beslutat produktionssystem som är väl anpassat
till den egna verksamheten för att nå mål kopplat till effektivisering. Målet med utformningen
av ett produktionssystem är i de allra flesta fall högt kapacitetsutnyttjande, korta
genomloppstider samt rätt flexibilitet (Olhager, 2013). Därför blir kapacitetsstyrning en
viktig del i det dagliga arbetet. Främst handlar det om balansen mellan att möta kundernas
behov och samtidigt se behovet av verksamheten och dess försörjningskedjor för att bibehålla
ett effektivt resurs- och kapacitetsutnyttjande. Det är viktigt att förstå innebörden av kapacitet
och var den beror av. Den teoretiska kapaciteten är sällan den kapacitet som går att uppnå i
praktiken.
I näst intill alla processer uppkommer variation av olika slag som kan medföra problem i
form av långa kötider, svårigheter med beläggning och processtörningar. Utan variation
skulle det vara enkelt att anpassa kapaciteten till efterfrågan. Det blir därför viktigt vid
beräkningar av kapacitetsbehov och planering av processer att ta hänsyn till fördelningen av
spridningen kring medelvärdet. Variation, vare sig det uppkommer i efterfrågan eller i
kapacitet, kommer reducera kapaciteten för processen (Slack, Brandon-Jones, & Johnston,
2016).
I de flesta företag finns kompetens bland personalen som alltför sällan blir helt utnyttjad.
Ökad konkurrens ställer krav på förbättringsarbetet i organisation. En ledare kan inte ensam
driva och genomföra förändringar på egen hand utan är i behov av en engagerad
personalstyrka för att lyckas (Berglund, Karling, & Mellby, 2011). Det är inte lika lätt att
mäta engagemanget som exempelvis satta nyckeltal. Ändock finns det mycket att vinna på ett
ökat engagemang, så som förbättrad prestation hos medarbetarna och ökad kreativitet vid
problemlösning.

1.2.

Problembeskrivning

En process som hanterar ett stokastiskt system med stor variation kan vara svår att
kontrollera. Detta leder således till att problem skapas i form av processtörningar, vilka i sin
tur reducerar systemets kapacitet (Olhager, 2013).
Trenden som följt de senaste åren är bland annat minskade orderstorlekar, ökade antal order
och kortare leveranstider. Detta har satt större press på kapacitetsflexibiliteten samt att ha en
1
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väl fungerande planeringsorganisation och styrning. I styrningen av en verksamhet blir
således rutiner och standarder viktiga verktyg för att minska variationer och avvikelser. För
att utveckla arbetet behövs också engagemang i hela kedjan för att lyfta och bära
förändringar.
Den slutliga hanteringen av produkter innan export, vilket innefattar förflyttning av produkt
till valt transportmedium, kan för många organisationer vara ett av de mest vitala men också
det mest svårplanerade steget eftersom det involverar många intressenter Inom teorier om
försörjningskedjor behöver alla delar i en kedja kunna hantera efterfrågan för att leverera i
tid, rätt antal och till rätt pris.
Studien avser därmed att undersöka en del av ett producerande företags lastningsfaciliteter
och processen som pågår för att besvara frågeställningarna kring processtörningar och
därmed nå det syfte som tagits fram gällande arbetet.

1.3.

Syfte

Syftet med arbetet är att identifiera processtörningar och ta fram förbättringsförslag som kan
bidra till ökad effektivitet i en process för utlastning till lastbil. I dagsläget mäts effektiviteten
genom antalet lastbilar per dag.

1.4.

Frågeställningar

Nedan följer lämpliga frågeställningar vilka kan agera som understöd till uppställt syfte.
1. Vilka processtörningar förekommer och vad är deras frekvens?
2. Vilka förbättringar och åtgärder föreslås?

1.5.

Avgränsningar

Arbetet avgränsas genom att endast omfatta identifiering av processtörningar samt
framtagande av förbättringsförslag vilka direkt berör avdelningen. Studien behandlar endast
framtagandet av förslag vilket innebär att tester och implementeringar av förbättringar
således ligger utanför arbetets ramar.

2
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2. Litteraturstudie
Litteraturstudien behandlar relevanta teorier som är applicerbara för att, tillsammans med
det empiriska materialet, besvara frågeställningarna. Teorier som berörs är
försörjningskedjor, kapacitetsstyrning, lean, variation och engagemang.

2.1.

Försörjningskedjor

Att tillhandahålla slutkunden önskad produkt är det generella syftet för en försörjningskedja.
Kedjan kan innehålla olika leverantörer i flera steg och det gör att ett gott samarbete mellan
dessa är fördelaktigt inom flera aspekter, för att undvika uppkomsten av störningar som i sin
tur leder till kvalitetsbrister och leveransförseningar. Trenden följer att specialisering av
produkter ökar vilket då sätter högre press på kvalitet och många aktörer väljer därför att
begränsa och specialisera sig inom ett visst område för att kunna möta kvalitetskravet, varpå
antal leverantörer längs försörjningskedjan ökar. Fler aktörer ger också upphov till större
variation i ledtid och förändringar i efterfrågan ger upphov till fördröjning i ledet (Olhager,
2013).
Två typer av försörjningskedjor presenteras: effektiva, vilka ofta kopplas samman med lean,
och agila, som är lättillgängliga och flexibla (Slack, Brandon-Jones, & Johnston, 2016). De
effektiva kedjorna fokuserar på genomloppet av produkter eller tjänster, vilka ofta är
standardiserade och inte förändras, och att samtidigt hålla lagernivåer låga för att inte binda
upp kapital. Det är också viktigt att informationsflödet är effektivt genom kedjan i flera
riktningar, exempelvis ska förändringar kommuniceras ut snabbt så lämpliga korrigeringar
kan utföras. I kontrast till detta behandlar en agil försörjningskedja produkter och tjänster
som är mer innovativa produkter som exempelvis har en oförutsägbar marknad och stor
variation. För att hantera detta har systemen hög servicenivå gentemot slutkunden.
Enligt Slack et al (2016) kan en försörjningskedjas prestation mätas genom olika objektiv.
Dessa är:
-

-

-

Kvalitet, en kedjas olika delas måste ta ansvar för levererad kvalitet. Ett litet fel kan
snabbt växa till fler stora problem eftersom alla delar påverkar varandra.
Hastighet, vilket har två betydelser i en försörjningskedja. Där kan det handla om hur
snabbt en kundförfrågan möts vilket kan vara en fördel på marknaden, eller med
vilken hastighet en produkt eller tjänst kan röra sig genom hela kedjan och minimerar
lagerläggningen.
Pålitlighet, handlar om att både klara av att leverera i tid samt ha en pålitlig process
som förhindrar variation. Pålitlighet mäta ofta i leveransprecision och
leveranssäkerhet.
Flexibilitet, mäts på hur kedjan kan hantera förändringar och störningar.
Kostnad, vilket inte endast inkluderar de olika delarnas processkostnader utan också
kostnader för exempelvis transport mellan de olika länkarna, upprättelser av kontrakt
mellan leverantörer eller lagerhållning.

Obalans mellan utbud och efterfrågan i försörjningskedjor kan ha negativa konsekvenser på
de ovan nämnda objektiven. Effekterna kan vara både kort- och långsiktiga, ha olika stor
påverkan samt bero på vilken industri som berörs (Singhal & Hendricks, 2005). Om en
störning uppstår i en del av kedjan kommer det påverka resterande delar och ofta växer
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problemen ju längre ifrån punkten där störningen härstammar eftersom det kommer ske med
en viss fördröjning.

2.2.

Kapacitetsstyrning

Definitionen av en verksamhets kapacitet är den maximala nivån av värdeadderande arbete
som kan uppnås. Därför blir rätt kapacitetsplanering en kritisk faktor i övriga
planeringsfunktioner i en verksamhet. Kapacitet kan regleras på kort- och långsiktig basis.
Kortsiktig styrning är exempelvis då extra personal anställs tillfälligt eller övertid delegeras,
men också då personalstyrkan regleras eller vid outsourcing. Vid långsiktig kapacitetstyrning
modifieras ofta fast utrustning eller att produkters konstruktion anpassas för att exempelvis
förkorta tillverkningstiden.
Strategisk kapacitetsstyrning, förutsatt att grundläggande strategiska frågor har besvarats,
handlar om att bemöta frågor som:
▪
▪
▪

Hur mycket och när ska kapaciteten höjas?
Vilken typ av kapacitet ska läggas till?
Var ska den extra kapaciteten läggas?

För att kunna besvara frågorna gäller det att systemets flaskhalsar identifieras eftersom de
styr flödet för hela produktionen. För att maximera flödet måste det vara balanserat och
beläggningen i en flaskhals bör ligga omkring 100 % (Slack, Brandon-Jones, & Johnston,
2016).
Det främsta problemet som kapacitetsstyrning ställs inför är att hantera skillnader mellan
efterfrågan och kapacitet. För att hantera detta finns olika tillvägagångssätt.
▪

▪

▪

Jämn kapacitetsplan. Då variationer i efterfrågan ignoreras varpå en konstant
kapacitetsnivå hålls. Denna metod kan bidra till hög utnyttjandegrad vilket kan ge
låga produktionskostnader. Däremot kan denna metod ge upphov till onödiga lager,
som vid perioder där produktionen är dåligt anpassad till efterfrågan vilket kan leda
till tvingad utförsäljning.
Jagande kapacitet. När efterfrågan varierar försöker kapaciteten följa efter.
Svårigheter uppstår här med bemanning och rätt utrustning vilket gör att denna metod
inte är fördelaktig vid produktion av standardprodukter. Färdigvarulagret kommer
däremot kunna hållas lågt och ändå möta kundernas behov.
Styrning av efterfrågan. Denna metod grundar sig i att styra efterfrågan närmare
kapaciteten. Det kan göras genom exempelvis begränsad tillgång av produkter,
prisskillnader efter säsong eller schemalagd marknadsföring.

Att anpassa personalbemanningen till efterfrågan kan ses som aningen radikalt och ibland
oetiskt i de fall där det bringar osäkerhet hos arbetstagaren, eftersom det anses att
arbetsgivares ansvar är bland annat främja hållbara anställningsformer (Slack, BrandonJones, & Johnston, 2016). Detta kan ses i trenden att använda sig av bemanningsföretag för
att klara av toppar. Alternativt kan det leda till att företag väljer att tillverka i länder där
regelverk som skyddar anställda inte är lika starka.

2.3.

Lean Production

Lean är en verksamhetsstrategi för att nå ett mål; att öka både flödeseffektiviteten och
effektiviteten i utnyttjandet av resurser genom att eliminera, reducera och hantera den
4
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variation som finns (Modig & Åhlström, 2017). Strategin kan ses som en pyramid. Det börjar
med värderingar som mynnar ut i principer vilka realiserar värderingarna. Principerna är en
definition på hur en organisation bör tänka. Utifrån principerna kommer metoder så som
värdeflödesanalys eller visuell planering. Genom att standardisera och visualisera en
verksamhet kan den enkelt kontrolleras, då organisationen endast behöver ha koll på de
avvikelser som frångår det normala arbetstillståndet. Metoderna leder slutligen till verktyg
och aktiviteter som realiserar metoderna.
Området som berör lean är ett med många delade meningar om hur begreppet ska definieras.
En del är negativt inställda till vad de uppfattar som lean medan andra ser lean som svaret på
alla problem. I en artikel skriven av Sharon K. Parker har studier analyserats med slutsatsen
att en så kallad ”mager produktion” kan vara negativ för de anställda och resultera i en
nedgång av engagemang. Autonoma arbeten kan även öka risken för långsiktiga sjukdomar
(Parker, 2003). Däremot finns många exempel på implementeringar av lean-strategin där
slöseri och andra icke värdeskapande aktiviteter har eliminerats.
2.3.1. Resurseffektivitet och flödeseffektivitet
Resurseffektivitet handlar om att rikta fokus mot att effektivt utnyttja de resurser som tillför
ett värde och är därmed ett mått på hur mycket en resurs användes i relation till en specifik
period. Flödeseffektivitet handlar istället om att rikta fokus på det som förädlas. Olika
processer kan delas upp i aktiviteter som är värdeskapande eller icke värdeskapande;
flödeseffektivitet handlar om att ta bort alla de icke värdeskapande aktiviteterna och ur
kundens perspektiv samla ihop de värdeskapande aktiviteterna. Det är av yttersta vikt att
definiera processer utifrån den flödesenhet som ska förädlas och inte utifrån en organisations
egen verksamhet. Trots svårigheter i att kombinera dessa två typer av effektivitet krävs de
båda för att nå en hög lönsamhet och nöjda kunder (Modig & Åhlström, 2017).
Att vilja utnyttja de resurser som finns på ett så effektivt sätt som möjligt är, utifrån ett
perspektiv med fokus på ekonomi, fördelaktigt på grund av det som kallas alternativkostnad.
Alternativkostnad är den förlusten som görs om de resurser som finns inte utnyttjas till fullo.
För mycket fokus på resurseffektivitet leder dock till merarbete som inte tillför något
egentligt värde för kund. Detta leder till att organisationer tror att de är effektiva, men i själva
verket är de ineffektiva. När fokus istället ligger på flödeseffektivitet kan det leda till att
resurser används på ett bättre sätt.

2.4.

Variation i processer

Jan Olhager beskriver i boken Produktionsekonomi (2013) hur ledtid består av fem olika
beståndsdelar enligt följande: kötid, ställtid, bearbetningstid, väntetid och transporttid. Av
dessa fem är det endast två som kräver kapacitet: ställtid och bearbetningstid. Graferna i
Figur 1 visar att kötid beror på kapacitetsutnyttjandet. Nivåkurvorna påvisar olika variabilitet
i ett system, dessa variationer kan uppstå vid efterfrågan eller vid bearbetning. Ju större
variabiliteten är, desto sämre blir förhållandet mellan kapacitetsutnyttjande och så kallat
kölager. Större variabilitet ger alltså upphov till längre köer vid en angiven utnyttjandegrad
(Olhager, 2013).
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Figur 1. Vid ökad variabilitet ökar kötiden i en process med bestämt kapacitetsutnyttjande, vilket leder till längre flödestider
(Olhager, 2013)

Kurvorna påvisar att ju närmare 100 % kapacitetsutnyttjande, desto längre bearbetningstid;
sambandet blir därmed exponentiellt. De visar även att med konstant kapacitetsutnyttjande
medför ökad variabilitet längre bearbetningstid.
Variation har en väsentlig negativ inverkan på flödeseffektivitet och hur organisationer kan
kombinera hög resurseffektivitet med hög flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2017).
Orsaker till variation kan delas in i tre olika grupper: resurser, flödesenheter och yttre
faktorer. Resurser kan beträffa såväl maskiner som personal. Erfaren personal kan
exempelvis utföra arbetsuppgifter i en snabbare takt medan nya medarbetare kan behöva tid
för att testa sig fram. Flödesenheter avser att kunder vill ha olika typer av produkter och yttre
faktorer berör de faktorer som inte direkt går att påverka. Dessa faktorer ger en variation i
tiden för olika enheter att ta sig igenom processen.
Det finns en korrelation mellan den variation som uppstår i bearbetningstid och variationen
som uppkommer i ankomsttid för inloppet av produkter, då en process med flera steg ger
upphov till variation i flera led. Modig och Åhlström menar att trots att graden variation
skiljer, är det näst intill omöjligt för en process att inte innehålla variation av något slag
(Modig & Åhlström, 2017).

2.5.

Engagemang hos medarbetare

Stor involvering av medarbetare i utvecklandet av en organisation står i korrelation med
framgång (Deetz, Tracy, & Lyn Simpson, 2000). Utan engagemang från medarbetare
kommer implementering av förändringar inte att lyckas som det är tänkt. Ett företag behöver
mer än kompetent arbetskraft, det krävs också en stark företagsanda likväl att anställda har en
hög nivå av organisatoriskt engagemang. Att hantera företagets kultur på ett bra sätt kan vara
av allra största vikt när företaget upplever svårigheter i att samordna eller motivera sina
anställda. Ett tillfälle när medarbetardelaktighet lönar sig är när beslut som resulterar i
framgång kräver olika typer av kunskap som fås genom erfarenhet och är svåra för ledningen
att ha kunskap om.
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Många anställda vill få mer av sin anställning än bara en lön, de vill utföra prestationer som
är viktiga och utvecklande. Att vara engagerad kan ha olika betydelse beroende på vem som
tillfrågas. För någon kan det betyda att man ställer upp och arbetar hårt medan andra skulle
framställa det som att ta ansvar för att göra det rätta. Berglund et al (2011) definierar
engagemang som drivkraften att handla för det gemensamma bästa och nämner också vikten
av att vara medveten om vad man är engagerad för.
Engagemang är fördelaktigt för en organisation på flera plan. Det ökar medarbetarnas
prestation: de är medvetna om vad som ska göras och hur. Initiativet och kreativiteten ökar
vilket är viktigt i bland annat utvecklingsarbete. Genom en växande vilja i att lära sig och
utvecklas i sitt arbete blir personalen mer benägna att utmana sig själva.
Att engagera sig är också positivt för att relationer i gruppen ska förbättras och det blir även
lättare att behålla och attrahera kompetent arbetskraft vilket går i linje med att närvaron ökar
då personalen trivs på arbetsplatsen.
Ett tillvägagångssätt beskrivs nedan för att skapa engagemang i en organisation. De tio olika
delarna samverkar där en kedja inte är starkare än sin svagaste länk (Berglund, Karling, &
Mellby, 2011).
1. En färdriktning, där det handlar om att ha ett gemensamt syfte och mening.
2. En kultur av tillit, som bygger på öppenhet och allas lika värde.
3. Aktiv ledning, där ledaren är närvarande och efterlever egna principer.
4. Långsiktighet, vilket handlar om att bygga stabilitet och uthållighet samt förtroende.
5. Utrymme för individen, betonar mångfald och främjar allas olikheter.
6. Lagarbete, som nås genom resurser samt support och kan underlätta förbättringsarbete.
7. Inflytande, vilket handlar om att fördela ansvar så att alla känner sig stimulerade.
8. Utmaning, vilket kommer från utsatta mål som kontinuerligt följs upp.
9. Lärande, handlar om problemlösning och visuella metoder för reflektion.
10. Del av vinsten, vilket betyder att alla kan påverka verksamheten och se förbättringar i det
egna arbetet.
Tillvägagångssättet för de olika delarna beskrivs utförligt i boken Det värdefulla
engagemanget av Berglund, Karling och Mellby (2011).

7

Examensarbete: EFFEKTIVISERING AV PROCESS FÖR UTLASTNING

3. Metod
Kapitlet behandlar studiens metodval och beskriver design av studien, datainsamlingsmetod,
dataanalysmetod, validitet och reliabilitet samt etiska ställningstaganden. Avslutningsvis
följer en metoddiskussion.

3.1.

Design av studien

Frågeställningarna besvaras genom en mix av kvantitativa och kvalitativa metoder. Den
kvantitativa studien görs genom insamling och analys av data från tidsstudier och intern
databas, främst för att besvara frågeställningen som berör identifiering av processtörningar
och dess frekvens. Denna del av studien leder till konkret information och statistik som sedan
ligger till grund för resterande frågeställning rörande förbättringsförslag.
Den kvalitativa studien utförs genom observationer, samtal och analys av data som ett
komplement till den första frågeställningen för att sedan kunna besvara den andra
frågeställningen om åtgärder kopplat till effektiviseringsmålet. En litteraturstudie görs för att
applicera teorier, som anpassas till problembeskrivningens behov, på metoden från vilken
förbättringsförslagen genereras.
Utförandet av en småskalig benchmarking ger indikationer hur väl den studerade processen
prestation svarar mot en liknande process vid en annan produktionsanläggning. Likheter och
olikheter lyfts fram och diskuteras.
Projektet avgränsas till att endast se över utlastningen av de produkter som transporteras med
lastbil. För att göra presentationen av arbetet tydligare och skapa struktur har processen delats
upp i fyra delprocesser. Valet av uppdelningen baseras på det naturliga flödet och stävan efter
en täckande kartläggning.

3.2.

Datainsamlingsmetod

3.2.1. Observationer och samtal
För att kartlägga processen görs flertalet observationer genom att studera arbetsprocessen
direkt vid utförande och resultatet antecknas. Samtal med operativ och strategisk personal
utförs i syfte att identifiera förekommande problem och hur de kan uppfattas på olika sätt.
Metoden väljs på grund av fördelaktigheten då frågor får växa fram kontinuerligt under
studiens gång.
Processtörningar och brister identifieras i detta steg och analyseras sedan för att ta fram hur
de ska hanteras vidare i kommande tidsstudie.
3.2.2. Tidsstudier
Statistiskt underlag i form av störningarnas frekvens och påverkan på processen tas fram
genom utförandet av tidsstudier, även kallad direktanalys. Dessa utförs på dagar som är
representativa till avdelningens genomsnittliga verksamhet och är utformade likt en
kapacitetsuppföljning där störningarna storlek och frekvens noteras genom att med tidtagarur
anteckna störningarnas start och slut. Sedan beräknades studiens och störningarnas down time
genom att beräkna längden för störningarna och time between failure som tid mellan
störningar. I Bilaga 1 återfinns en mall för det mätprotokoll som används för studien.
Därefter beräknas medelvärdet för respektive störning samt standardavvikelse och vilken
andel av den totala tiden störningarna upptar.
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3.2.3. Statistik från intern databas
För att komplettera datamaterialet från tidsstudierna används den interna databasen där
tidsstämplar och information lagras för alla order. Denna data sammanställs till viss del av
författarna själva men även tidigare gjorda sammanställningar används. Materialet ger
förståelse för processtörningarnas storlek och variation.
3.2.4. Benchmarking
En småskalig benchmarking utförs med mål att få indikationer på hur en process, som liknar
processen fallstudien berör, hanteras i en annan del av organisationen. Benchmarking är ett
verktyg som kan hjälpa organisationer att röra sig i rätt riktning genom att studera och
implementera redan fungerande metoder.
En benchmarking startar med att se över vart organisationen befinner sig i nuläget och var
organisationen vill befinna sig när det kommer till berörd process, för att identifiera det så
kallade benchmarkingsgapet (Reider, 2000). Här används insamlade data i kombination med
samtal tillsammans med ledningen.
Sedan ska en strategisk plan utarbetas för att stänga gapet, vilket görs utifrån en
benchmarkingstudie (Reider, 2000). Vissa förutsättningar varierar mellan processen i
fallstudien och processen som studeras i benchmarkingsyfte, vilket tas i beaktning under
analysen. Både den faktiska processen men även hur styrningen av den fungerar studeras.

3.3.

Dataanalysmetod

3.3.1. Släkskapsdiagram
För att strukturera den verbala informationen och insamlade data om vilka processtörningar
som förekommer väljs släktskapsdiagram som verktyg. Metoden är fördelaktig för att
identifiera problem och se släktskap mellan dem. Den används också för att komma fram till
rotorsaken. Detta anses vara en stimulerande metod som skapar nytänkande och är
diskussionsöppnande (Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck, & Sandström, 1999).
3.3.2. Rotorsaksanalys: 5 Varför
För att hitta möjliga rotorsakerna till de problem som identifieras görs en rotorsaksanalys
med hjälp av 5 varför som är ett leanverktyg. 5 varför går ut på att fråga varför ett fel har
uppstått flera gånger för att nå den rotorsak som ligger till grund för problemet. När
rotorsaker upptäcks blir åtgärderna på hur problem ska lösas mer tydliga. Det är dock viktigt
att ha i åtanke att inga svar på varför-frågor ska tvingas fram för att få dem att passa in i en
modell med fem svar. Istället ska tid finnas för att reflektera över svaren som kan vara enkla
och relativt uppenbara (Liker & Meier, 2006).
3.3.3. PICK-chart
En PICK-chart är ett prioriteringsverktyg från Sex Sigma, där förslag skattas utifrån
ansträngning och effekt. Verktyget är uppbyggt av en uppdelning på fyra fält: Possible
(Möjligt), Implement (Genomför), Consider (Överväg) samt Kill (Avfärda). Grafen
visualiserar på ett tydligt sätt vilka åtgärder som är enklas att börja arbeta med och vilka
förslag som bör avfärdas då de kräver stor ansträngning men ger liten effekt.
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3.4.

Validitet och reliabilitet

Validitet handlar om att studera rätt sak genom att exempelvis litteraturstudien är inom rätt
område eller att datainsamlingsmetoden går väl ihop med problemformulering, syfte och
frågeställningar (Blomkvist & Hallin, 2015). Dagar som väl representerar den dagliga
verksamheten väljs ut för utförandet av mätningar. Vidare är ofullständiga mätdata
exkluderad.
Problem som kan uppstå är att personal ger partiska svar under samtal, vilket kan bero på
ovillighet till processförändring eller i rädsla för den egna arbetssituationen trots anonymitet.
Reliabilitet beskrivs vara då mätningar är gjorda på ett korrekt sätt. Detta säkerställs i arbetet
genom anteckningar vid samtal, noggrannhet vid avläsning av tidtagningsverktyg samt
kontinuerliga avstämningar med handledare och ämnesgranskare. Då mätningar görs
manuellt kan reliabiliteten påverkas, vidare kan det faktum att mätningarna utförs av två olika
individer också inverka på mätresultatet. På grund av strikta tidsramar kan inte
reproducerbarhet appliceras på arbetet. Det är dock flertalet mätningar som sammanställts
vilka anses vara av kvalitativ kvantitet. Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet, däremot
ger hög validitet automatiskt hög reliabilitet (Blomkvist & Hallin, 2015).

3.5.

Etiska ställningstaganden

Objektiviteten i studien är av den grad då svar frånrespondenter inte har värderats på olika vis
och fakta från samtal har kontrollerats med flertalet personer. Studien ger anonymitet när det
kommer till samtal med truckförare och annan personal. Anonymitet vad gäller
organisationen är inte tillämpad då situationen gällande variation och processtörningar inte är
organisationsbundet utan allmän och förekommer i många processer. Gällande
informationskravet bör alla anställda vara informerade om studien. Vidare har det inte
undanhållits att arbetet fortgår men oklarheter kring vad det är som studerats har uppkommit
från vissa håll, där har information i efterhand erhållits om exakta parametrar för
datainsamlingen.

3.6.

Metoddiskussion

Första steget till identifiering av störningar gjordes genom samtal med personal. Den valda
metoden stod sig mest lämplig på grund av den typ av information som erlades under studien.
Helt strukturerade eller semistrukturerade intervjuer ansågs medföra begränsningar då frågor
uppstod sporadiskt i samband med observationer i verksamheten, vilket även gav skiftande
följdfrågor. Tidsbegränsningen försvårade möjligheten att samtala med ett större antal
respondenter. Eventuellt kan samtalen vara ett problem då svaren kan anses som partiska då
frågorna behandlade upplevda problem i verksamheten. För att skapa underlag till
störningarna som nämndes under samtalen användes tidsstudier och statistik från interna
databaser.
Tidsstudien ägde rum under en kortare period på grund av den tidsbegränsningen på 10
veckor som arbetet är limiterat till. För att ge en mer korrekt bild av processen och de
variationer som drabbar kan det diskuteras huruvida datainsamlingar ska vara mer omfattande
än vad som var möjligt under denna studie. Det handlar främst om att mätningarna utförs
under representativa perioder. För att åstadkomma detta kan förslagsvis ett
kartläggningsprojekt pågå under ett representativt helår.
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Från den interna databasen var endast pålitliga datapunkter från det året då studien pågick
utvalda, vilket kan diskuteras om det anses vara tillräckligt som statistiskt underlag. Dock var
anledningen till dessa begränsade datapunkter införandet av ett nytt system i verksamheten,
där det ansågs vara stabiliserat vid årsskiftet.
Genereringen av förbättringsförslagen gjordes av författarna till denna studie. Fler förslag
borde ha kunnat genereras, vilket hade kunnat göras genom exempelvis en workshop med
berörd personal. Däremot rör ett av förbättringsförslagen införandet av en förslagsverksamhet
med god uppföljning vilket kan resultera i flertalet kontinuerliga förbättringar.
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4. Empiri
Följande kapitel introducerar företaget där studien har utförts. Vidare presenteras den
studerade processen, uppdelad i fyra delprocesser, i form av processbeskrivning och
insamlad statistik. Slutligen inkluderas även beskrivningar av övriga områden som är
kopplade till processen.

4.1.

Bransch- och företagsbeskrivning

Den svenska skogsindustrin är idag världens tredje största exportör av massa, papper och
sågade trävaror. Av den totala tillverkningen exporteras 80 % av produkterna där EU är den
största marknaden (Skogsindustrierna, 2015). Under 2017 uppgick exporten utav
pappersprodukter till ett värde på 77 miljarder kronor och är därmed den fjärde viktigaste
varugruppen för svensk export (Mansikkaviita & Adolfsson, 2018).
Holmen AB är en skogsindustrikoncern uppdelat på fem olika affärsområden: kartong,
tryckpapper, skogsbruk, trävaror samt energi (Holmen AB, 2018). Holmen Paper utgörs i
nuläget av två pappersbruk: Hallsta pappersbruk i Hallstavik och Bravikens pappersbruk i
Norrköping. Produktionen för dessa två bruk uppgår till ungefär 1.1 miljoner ton årligen.
På Hallsta pappersbruk i Hallstavik tillverkas bok- och magasinpapper samt reklamtryck. Mer
än 90% av de tillverkande pappersrullarna exporteras till olika delar av världen. Ungefär
hälften av de tillverkade rullarna lastas på lastbil 5 dagar i veckan och den resterande hälften
lastas vanligtvis 2 dagar i veckan på båt.
Under de senaste åren har antalet order som ska fraktas med lastbil ökat markant till följd av
att fler kunder kräver kortare leveranstid. Den variation som finns i produktfloran har
däremot inte minskat, vilket också gäller för störningarna i processen.
Statistik rörande antal lastningar som äger rum per dag ger intryck om kapacitetsbrist. Det
visar sig fram för allt som långa ledtider för flera intressenter, främst logistikavdelningen och
chaufförerna. De långa ledtiderna ger i sin tur ger upphov till leveransförseningar.
Variationerna är både interna och externa vilket gör processen komplex och stundtals
oförutsägbar.
I försök att höja effektiviteten hos utlastningen har ett nytt automatiskt system för att hantera
de ankommande lastbilarna implementerats, vilket upplevs av personalen fungera bra ur vissa
aspekter så som stabilitet. Öppettiderna, naturligt då också arbetstiderna, har förlängts vilket
har lett till att tre personer har tillsatts att arbeta ett eftermiddagspass. Däremot har detta inte
lett till det önskvärda: att öka effektiviteten. Ytterligare processförbättringar är bristfälliga i
antal.

4.2.

Nulägesbeskrivning

4.2.1. Områdesbeskrivning
Logistikavdelningen vid Hallsta pappersbruk är slutdelen på pappersproduktionen och under
denna ingår bilutlastningen. Området där biltutlastningen bedriver sin dagliga verksamhet, se
Figur 2, består i dagsläget av:
▪
▪
▪

Ett incheckningsområde med två digitala skärmar för självincheckning.
Parkering för lastbilar i väntan på lastning i form av två zoner, zon 1 och zon 2.
Grind för att hindra obehöriga att komma in på fabriksområdet.
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▪
▪
▪

En utlastningskaj med 5 portar för lastning bakifrån, samt en port för lastning från
sidan.
En kontorsbyggnad för logistikplaneraren.
En lagerbyggnad uppdelad i tre magasin varpå order placeras beroende på fraktsätt
och storlek.

Figur 2. Områdeskarta bilutlastningen

4.2.2. Processbeskrivningar
Under följande avsnitt finns processbeskrivningar för bilutlastningen vilka är uppdelade i fyra
delprocesser i syfte att skapa struktur och förståelse. I Figur 3 följer en förenklad
processkarta, mer detaljerade processkartor för visualisering av flödet går att finna i Bilaga 2.

Figur 3. Förenklad processkarta för bilutlastningen

4.2.2.1.
Incheckningsprocess
I samband med ankomst till Hallstavik finns informationsskyltar och vägvisare till
pappersbruket, de tillhandahåller information om de olika grindarna för inpassering beroende
på ärende. Incheckningsstationen för lastbilar är också anvisad men endast direkt vid infarten
till denna. Se Figur 4 för incheckningsstationens utseende.

Figur 4. Incheckningsstation med områdeskarta över utlastningsorådet
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På pekskärmen väljer chauffören önskat skärmspråk där 10 olika alternativ finns att föregå:
svenska, engelska, tyska, polska, spanska, finska, ukrainska, makedonska, ungerska och
ryska. Chauffören matar sedan in följande information:
▪
▪
▪
▪

Referensnummer
Lastbilens registreringsnummer
Identifikationsnummer för trailern
Tillgänglig lastvikt i kg

Efter fullständig incheckning tillhandahålls chauffören ett incheckningskvitto, se Figur 5 för
kvittots layout och informationsinnehåll. Kvittot ger bland annat information om villkor för
att få lasta samt den zonen chauffören ska bege sig till efter incheckningen, vilket är direkt
beroende av belastningssituationen utifrån antal incheckade lastbilar samt pågående
lastningar.

Figur 5. Incheckningskvittots layout, bilutlastningen

Vid ankomst till zon 1, som är belägen strax utanför det inhägnade fabriksområdet, parkerar
lastbilarna tills de blir kallade till zon 2. Inkallningsinformationen delges via en digital skylt.
Insamlad statistik
Figur 6 visar frekvensen och variationen för antalet incheckningar beroende på klockslag. Ur
grafen går att utläsa toppar vid tidpunkterna 06:30 till 07:00 samt 11:30 till 12:00.
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Figur 6. Fördelning av antal incheckade lastbilar vid 30-minutersintervall

4.2.2.2.
Inkallningsprocess
Lastbilarna blir inkallade från zon 2 till port. Inkallning till port utförs av den personal som
bemannar dubbeltagartruckar, vidare förkortat DT, vilket görs via datorer placerade i
truckarna. Även lastplaneraren kan vid behov styra inkallningen från egen dator. För att
signalera till lastbilschaufförerna att dockning skall påbörjas vid tilldelad port används en
digital skylt belägen ovanför portarna, där bilnummer och portnummer visas. I dagsläget
finns ingen garanti för att lastbilarna rent fysiskt befinner sig i zon 2, vilket har lett till att
DT-förarna måste bege sig ut på parkeringen i zon 2 för att försäkra sig om att de kallar in en
lastbil som är redo att påbörja lastning.
Förarna som bemannar DT är de som bestämmer vad som lastas och när, förutsatt att
lastbilarna är incheckade. Det är därmed deras ansvar att påbörja en lastorder. Prioriteringen
av order utgår från incheckningstid, men det är upp till var truckförare att avgöra orderns
prioritet om inget annat har angetts av exempelvis lastplaneraren. DT kallar på lastbilar till
port och kör sedan fram order från magasin till utvald port.
Insamlad statistik
Av jämförelse mellan insamlade tider för inkallning och dockning till port återfinns ett
medelvärde på en chaufförs reaktionstid och tid för att backa in till port: 6 minuter 43
sekunder. Se Bilaga 3 för mätresultat.
4.2.2.3.
Utlastningsprocess
Vid port förväntas flaket vara rengjort, fri från spik, stenar och dylikt samt från vatten och is.
Flaket måste också bedömas vara tätt. Personal som bemannar de mindre
enkeltagartruckarna, vidare förkortat ET, har i uppgift att hantera själva utlastningen. De
genomför först en städkontroll och i de fall lastbilen inte uppfyller renlighetskraven ska detta
administreras i systemet för att sedan resultera i en avgift som läggs på speditören.
Chauffören har tidigare informerats via incheckningskvittot om villkoren för städning men
ombeds vid behov att göra rent flaket. Material för detta finns tillgängligt innanför portarna.
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Vid ett godkänt flak påbörjas lastning av rullar. I varje ET är utrustad med en dator där
information om aktuell order återfinns bland annat antal rullar, rullstorlek, lastsätt, destination
och speditör. ET hämtar rullarna från ett utrymme mellan portarna, utrymmet för var port är
placerad på höger sida om laststråket, se ”Uppställningszon” i Figur 7. Emellanåt finns behov
att stapla om de framkörda rullarna innan lastningen, vilket kan bero på att de staplar som är
framkörda inte får plats i lastbilen eller att det är olika order som ska placeras på ett speciellt
sätt. ET får då flytta rullarna så de anpassas till lastningen.

Figur 7. Layout vid kaj, bilutlastningen

Varje rulle skannas innan den lastas för att försäkra att rullarna tillhör rätt order.
Skanningsutrustningen är monterad på trucken och kan endast avläsa streckkoder från ett
visst avstånd.
Placeringen av rullarna på lastbilen beräknar truckföraren manuellt. De faktorer som tas
hänsyn till är antal rullar, storlek och vikt, variation av storlek samt om en lastorder har flera
olika destinationer. Ju större variation av dessa faktorer desto komplexare är lastningen. En
lathund med förslag på vissa typer av lastningar finns att tillgå i truckarna.
Chauffören och Holmen har ett gemensamt ansvar för att pappersrullarna lastas på ett korrekt
och säkert sätt; beroende på typ av flak kan lasten behöva säkras med hjälp av spännband
eller lastförhöjare. Spännbanden placeras ut av chauffören, i vissa fall påbörjas detta under
lastning. Lastupphöjare läggs kontinuerligt ut av chauffören under lastningen.
I en ET-förares roll ingår vanligtvis kommunikation med lastbilschaufförer. Det kan beröra
exempelvis städning, placering av lastupphöjare eller lastsätt. På grund av skilda
språkkunskaper uppkommer stundtals missförstånd och svårigheter att framföra budskap.
Insamlad statistik
Sammanställning från insamlade tider visar att medelvärdet för tid mellan dockning till port
och lastningsstart ligger på 9 minuter 9 sekunder, se Bilaga 3 för samtliga mätresultat. Under
denna tid pågår alltså ingen aktiv lastning och tiden är därmed icke värdeskapande. Detta kan
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bero på flera orsaker däremot handlar det främst om att flaket inte är redo eller att det inte
befinner sig en ET vid porten. Utifrån Tabell 1 går det att avläsa beläggningen vid port.
Exempelvis är ingen ET vid port 28,96% av tiden då en lastbil befinner sig där. Störningar,
som kommer att presenteras i detalj under rubrik 5.3, står för 21,94% då porten är ockuperad,
vilket slutligen ger att 49,11% av tillgänglig tid pågår aktiv lastning.
Tabell 1. Procentuell fördelning av insamlade tider

Totalt
Tidtagning
10:08:37
% av tidtagning
% av Bil vid port

Bil vid
port
7:51:03
77,40%

Aktiv
lastning
3:51:19
38,01%
49,11%

Störningar
01:43:20

Bil vid port,
ingen ET
02:16:24

21,94%

28,96%

Medelvärdet för antal lastade lastbilar per dag är 52,7. Standardavvikelsen är 8,8 vid en
normalfördelning, vilket ger att 68,2 % av alla dagar kan ge en variation på 43,9 lastbilar till
61,5 lastbilar. Variationskoefficienten, ett spridningsmått och en normaliserad
standardavvikelse, ligger på 16,7 %. Figur 8 visar hur variationen ser ut mellan olika datum.
Vid antagandet att en lastning tar 20 minuter, kommer skillnaden i arbetstid mellan 43,9
lastbilar och 61,5 lastbilar vara 5,9 timmar. 95,4% av dagarna, med två standardavvikelser,
kommer det variera mellan 35,1 lastbilar och 70,3 lastbilar, vilket motsvarar 11,7 timmar
skillnad i arbetstid.
Eftersom variationen är extern är det inte möjligt för personalen vid utlastningen att påverka
den, likväl påverkar den verksamheten.

Figur 8. Variation antal lastade lastbilar per dag mellan datumen 2018-01-02 till och med 2018-04-10

4.2.2.4.
Utcheckningsprocess
När sista rullen är lastad betraktas ordern som slutförd och rampen mellan lastbil och kaj fälls
upp av ET-föraren. Chauffören förväntas avlägsna lastbilssäkringen, köra från porten, parkera
i zon 2 och slutföra lastsäkringen för att sedan hämta ut transportdokument på kontoret hos
lastplaneraren.
Insamlad statistik
Medelvärdet för tiden mellan att lastningen är klar till att bilen lämnar porten är utifrån data
beräknat till 5 minuter 32 sekunder, se Bilaga 3.
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4.2.3. Övrigt
4.2.3.1.
Styrning
Varje morgon har styr- och planeringspersonal ett genomgångsmöte som berör skydd och
säkerhet, personalläge, lagersituation, lastningsläge för båt, bokningsläge för bil,
ordersituation i produktionen och pågående underhållsarbete. För hela avdelningen hålls
möten på fredagar vilka till större del är avsedda för att informera personal om olika
förändringar.
För närvarande använder sig avdelningen inte av officiella nyckeltal, engelskans Key
Performance Index, för att följa upp och styra sin verksamhet. Till följd av detta finns ingen
daglig återkoppling gentemot personal hur avdelningen presterar.
Vidare finns ingen en tydlig och enkel förslagsverksamhet där personal kan komma med
förbättringsförslag på problem de upplever i sitt dagliga arbete.
4.2.3.2.
Bemanning
Logistikavdelningen har för närvarande 19 anställda truckförare. Personalen är uppdelad i
fyra grupper: två skiftlag, ett dagtidslag samt ett arbetslag som lastar båt. Fördelningen vid
bilutlastningen för ET- och DT-truckar ser ut enligt följande:
▪
▪
▪
▪

Dagtid båtdag: 3 ET-förare, 2 DT-förare och 10 personer på båt
Eftermiddag båtdag: 2 ET-förare och 1 DT-förare
Dagtid vid icke-båtdag: 4 ET-förare och 3 DT-förare
Eftermiddag vid icke-båtdag: 2 ET-förare och 1 DT-förare

Övrig personal har andra uppgifter så som städning och planerade utbildningar samt är en
tillsatt som försteman där kontroll av lagersituationen ingår som arbetsuppgift.
Rotation mellan de olika trucktyperna sker enligt schemaläggning. Bilutlastningen hålls
öppen mellan 06:00 och 20:00 men skiftlagets arbetspass fortgår till 22:00.
4.2.3.3.
Lagermagasin
Magasinet är uppdelat i tre delar, två för bilutlastningen och en del för båtlastningen.
Planering av lagerfördelningen i magasinet görs automatiskt men övervakas av en
magasinplanerare. Magasinplaneraren kan få en överblick av lagret i KOPS, som är den
interna databasen med tidsamlingspunkter. Alla rullar märks med lagerplats och en
rullutställare har i uppgift att ställa ut rullarna när de kommer ner till magasinet från
produktion. Rulluppställarna arbetar i skift som täcker hela dygnet. Alla rullar avläses
manuellt och det är bara en rulluppställare som arbetar åt gången.
4.2.3.4.
Planering av lastorder
Bokning och planering av last görs av en planeringsavdelning på annan ort. Där arbetar ett
antal personer med att boka lastbilar för frakt av rullar från Hallstavik till destinationer runt
om i Europa. Oftast görs bokningar av lastbilar som kommer till närområdet för avlastning.
Lastbilarna bokas för att dyka upp en specifik dag men får inga tidsangivelser på när de ska
vara vid pappersbruket i Hallstavik. Kommunikation mellan planeringsavdelningen och
logistikavdelningen sker främst via lastplaneraren men även under veckovisa möten med
ledningen.
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4.2.3.5.
Bravikens pappersbruk
I Braviken, Norrköping, ligger Holmen Papers andra pappersbruk där samma typ av
produkter som i Hallstavik lastas ut till lastbilar. Processerna skiljer sig åt i viss mån, främsta
skillnaderna är Bravikens analoga system för inkallning till port samt att lastkajerna är
utspridda. Nedan följer en kort redovisning över Bravikens logistikverksamhet sammanfattad
i Tabell 2.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

11 portar, allokerade vid 3 olika magasin, var av 6 används för bilutlastning.
2 resurser för lastplanering.
Det arbetar 2 rullutställare, från produktion till magasin, per skift.
Arbetstiden är mellan 07:00 – 15:30
Grinden är öppen 06:30 till 14:30 för exportbilar och 06:30 till 15:00 för lastbilar med
leverans inom Sverige.
Kapacitet på 80% vid jämt utflöde.
Generalstopp: 8:45 – 9:00 för frukost samt 12:00 – 12:30 för lunch.
15 heltidsanställda. På grund av frånvaro är snittet 12,3 truckförare/dag.
En enkeltagare är dedikerad till en enskild port, byten mellan portar anpassas efter
behov.
Chaufförer har inte möjlighet att banda direkt vid port utan ombeds göra detta efter
lastningen är avklarad.

Tabell 2. Sammanfattad jämförelse mellan de två produktionsanläggningarna

Bemanning icke-båtdag dagtid
bilutlastning
Bemanning båtdag dagtid
bilutlastning
Bemanning till båt
Arbetstider
Öppettider
Antal lastade bilar i snitt
Genomsnittstid lastning

Braviken
15

Hallstavik
7

~15, hyr in från
bemanningsföretag
5
07:00 - 15:30
06:30 – 14:30/15:00
54 bilar
00:18:52

5
10
06:00 – 22:00
06:30 -20:00
52,7 bilar
00:25:54
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Den data som använts för att i Figur 9 visualisera skillnader i utlastningsprocessen mellan
Hallstavik och Braviken är endast hämtad från det interna systemet KOPS och innehåller
ingen data från projektets tidsstudie. Detta beror på att jämförelsen som görs baseras på data
som avdelningarna har sammanställt internt.

Figur 9. Överskådlig jämförelse mellan process och loggade tider från KOPS vid Hallsta pappersbruk respektive Bravikens
pappersbruk
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5. Resultat – Identifierade störningar
Baserat på empirin presenteras i följande kapitel identifierade störningar utefter varje
delprocess samt problem rörande övriga områden. Kapitlet avslutas med en kort
sammanfattande del.

5.1.

Incheckningsprocess

Den skylt som påvisar vart chaufförerna ska svänga för att komma till incheckningsområdet
är placerad strax ovanför marken vilket medför att det finns en risk att chaufförer missar den.
Många chaufförer har ingen tidigare erfarenhet vid Hallsta pappersbruk eller för transport av
pappersrullar. Vidare följer den inte samma grafiska design som andra skyltar på området,
observera skylten som är belägen ovanför, vilket inte ger ett intryck av samhörighet med
Holmen och industriområdet, se Figur 10.

Figur 10. Vy vid ankomst till pappersbrukets industriområde, hänvisningar till incheckningsstation till höger i figuren

Konsekvensen som följer är att lastbilschaufförer riskerar att inte finns med i systemet och
därför inte kan bli kallade till zon 2 och vidare inte bli lastade. Vid missad incheckning finns
möjlighet att besöka lastplaneringskontoret där det finns ytterligare chans att checka in men
chaufförer har då förlorat tid samt köplats. Lastplaneringspersonal måste instruera
chaufförerna hur de ska gå till väga vilket tar tid från andra arbetsuppgifter.
Vidare är kvittot som chauffören erhåller inte till fullo på det valda språket. Detta kan bland
annat skapa förvirring då vissa uppfattar frasen ”Checkin ok. Drive to zone 2” som att de ska
köra fram till port 2.

5.2.

Inkallningsprocess

Den digitala skylt som visar när lastbilar ska bege sig till zon 2 är stundtals svår att se
beroende på vart i zonen lastbilen är placerad, se Figur 11.
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Figur 11. Visar den digitala skylt som används för att meddela chaufförerna att de ska bege sig till zon 2, bilnummer visas
på skylten

I dagsläget finns ingen garanti att lastbilarna rent fysiskt befinner sig i zon 2. Det kan bero på
olika orsaker. Exempelvis kan chaufförer som blir inkallade ha slut på körtid och detta gör att
lastbilen inte kan flyttas av chauffören förrän tiden för rast/vila, som styrs av regelverk, har
passerat. Det kan även bero på att chauffören sover eller på annat sätt inte är uppmärksam.
Konsekvensen som följer är att inkallade lastbilar inte dyker upp vid port varpå portarna är
ockuperade i systemet utan att lastning kan ske. Lösningen i dagsläget är att truckförarna
beger sig ut i zon 2 för att kontrollera lastbilarnas position. Denna kontroll utförs inte vid
varje inkallning vilket leder till att rullar för en lastorder körs fram innan det uppmärksammas
att lastbilen inte kan köra in, i de fall där lastbilen inte är tillgänglig måste rullarna återgå till
lagret med hjälp av truck. Beslut har tagits om införskaffning av kamera för detektion av
bilnummer vilket möjliggör vetskap om lastbilarnas faktiska position.
Både truckförare och ledning uppfattar chaufförers reaktionsförmåga vid inkörning till port
från zon 2 som ett tidsödande problem. Insamlad statistik påvisar dock att reaktionsförmågan
samt tiden för att backa in vid detta steg i processen ligger i medeltid på 6 minuter 43
sekunder, vilket inte ses som ett stort tidsproblem då en total lastorder sällan är framkörd av
DT innan lastbilen är vid porten.
Ytterligare identifierat problem att processens takt styrs av DT-förarna utan att det finns
några ramverk eller rutiner för hur detta ska skötas för att tillgodose ett jämnt flöde.

5.3.

Utlastningsprocess

Observationer har visat att lastbilschaufförer inte alltid behärskar eller har vetskap om
säkerhetsanordningen som ska monteras vid ett bakre däck efter inkörning till port för att
möjliggöra nedfällning av ramp mellan port och lastbil. Detta ödslar tid då lastning inte kan
påbörjas förrän momentet är genomfört.
Ostädade flak är en störning som förekommer frekvent, se Tabell 3. ET-föraren kan inte
påbörja lastning innan flaket är rengjort. Chaufförerna har till synes många gånger inte med
sig egna städredskap utan utrustning som är placerad innanför port används.
Datorerna som är utplacerade i truckarna bryter tidvis uppkopplingen till nätverket vilket
medför en stor tidsförlust både innan och under lastning. Det är också ett irritationsmoment
för truckföraren som tvingas starta om datorn till dess att kontakten till nätverket återupptas.
Tidsstudierna visar på att denna störning inte förkommer frekvent, däremot är tidsåtgången
stor vid den enskilda händelsen, se Tabell 3.
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Ett återkommande problem under observation är att ET behöver vänta på rullar om DT inte
hinner köra fram dem, vilket resulterar i stillestånd vid porten. Detta kan bero på en rad olika
saker, bland annat att rullar står i fel fack, är trasiga eller är placerade i båtmagasinet.
Framkörda rullar kan ibland stå i höga staplar vilket gör att truckföraren måste stapla om för
att passa lastutrymmet.
Vid de flaktyper som kräver lastsäkring med hjälp av spännband eller lastupphöjare är det
fördelaktigt för chaufförerna att placera ut detta material under pågående lastning. Beroende
på individ kan detta ge upphov till att truckföraren hindras från att lasta eftersom chauffören
befinner sig i körvägen. Vissa chaufförer har inte kunskap om att lastupphöjare ska läggas
eller på vilket sätt, vilket gör att truckförare måste instruera dem.
Det förkommer att rullar skadas under hantering vilket leder till att de måste packas och
ibland även rullas om. Det görs genom att skicka rullarna till emballeringen och innebär
minst en timmes väntetid beroende på hur stor arbetsbördan är vid emballeringsstationen.
Flertalet gånger uppkommer situationer där rullar inte är klara från produktionen. Detta kan
ske när en lastbil är lastad, vilket innebär att lastbilen får backa ut och vänta på rullen.
I Tabell 3 följer förekommande störningar under lastning, deras frekvens under den utförda
tidsstudien samt total och medeltid för dessa aktiviteter för att tydliggöra störningar som är
mest frekventa samt hur lång tid de upptar. Den totala tidtagningen uppgick till 10:08:37,
vilket säger att störningar föregick 17% av tidtagningen.
Tabell 3. Resultat från frekvensstudie över störningar

Störning
Stapla om
Vänta på bandning
Vänta på DT
Städkontroll
Instruera chaufför
Städning
Prata
Utläggning av lastupphöjare
Truckdator tappar uppkoppling
Total

5.4.

Antal
20
20
18
9
9
7
5
4
1

Total tid
00:09:43
00:09:13
00:34:34
00:15:44
00:08:43
00:12:12
00:04:18
00:01:03
00:07:50
01:43:20

Medeltid
00:00:29
00:00:28
00:01:55
00:01:45
00:00:58
00:01:45
00:00:52
00:00:16
00:07:50

Utcheckningsprocess

Ibland kan det förekomma att lastbilen backar ut en bit från porten, stänger lastbilsdörrarna
och sedan backar ut ordentligt. Vid vissa tillfällen går chauffören in och hämtar
transportdokument innan bortkörning. Det medför att porten är ockuperad fastän den är
registrerad som ledig. I systemet ser det ut som att en ny lastbil kan köra fram trots att det inte
är möjligt.

5.5.

Övrigt

Det finns i dagsläget ingen tydlig styrning för logistikavdelning. Inga tydliga rutiner för
truckförarpersonal upplevs förekomma för arbetsuppgifter och ansvar vilket leder till att
arbetsprocesserna inte är standardiserade.
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Trots införandet av dagliga möten för styr-och planeringspersonal finns ingen daglig styrning
för truckförare. Möten som sker varje fredag är främst en informationsplattform varpå
kommunikation och diskussion inte står i fokus. Vidare vet inte personal hur läget för
verksamheten ser ut på en daglig basis.
Avsaknad av förslagsverksamhet medför att förslag från personal på åtgärder i det dagliga
arbetet, som har möjlighet att göra väsentlig skillnad för verksamheten, inte alltid fångas upp.
Bemanningen stämmer inte överens med hur fördelningen av antal incheckade lastbilar ser ut
under en dag, enligt mätdata. Det gör att personal varvar ner under lugna perioder vilket
medför att uppstartsfasen för perioder där det kommer många lastbilar kan bli lång.
Utlastningen bemannas till 22:00 fastän statistik visar att antalet lastbilar avtar avsevärt efter
klockan 17:00 och minskar därefter i konstant takt.
Antal planerade lastningar är stundtals ojämn. Det är hög variation och många planerade
lastningar ligger i dagsläget under måndagar och fredagar, ibland över tillgänglig kapacitet,
medan det under resterande veckodagar ibland inte finns mycket planerat. Det är en extern
variation som är svår för avdelningen att påverka men som har en avsevärd inverkan på flödet
i processen.

5.6.

Sammanfattning

Det uppkommer många störningar i processen. De stora störningar berör externa variationer
som att det inte finns rullar från produktion eller att lastningsbokningen är ojämnt fördelad
över veckan. Enligt mätdata utgör aktiv lastning vid port 49 % av den tiden lastbilen befinner
sig vid porten och störningsfrekvensen ligger på 22 %. Under 29 % av tiden finns ingen ET
vid porten vilket påvisar att det kan förekomma problem i den dagliga styrningen.
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6. Analys
I följande kapitel analyseras resultatdelens innehåll med hjälp av ett släktskapsdiagram som
sedan ligger till grund för en rotorsaksanalys. Utifrån dessa verktyg presenteras genererade
förbättringsförslag som därefter värderas och prioriteras i en PICK-chart.

6.1.

Släktskapsdiagram

I Bilaga 4 följer resultatet av ett utfört släktskapsdiagram med frågeställning: Vad skapar
störningar i lastningsprocessen? Syftet med utförandet är att få en tydligare bild av vilka
störningar som kan vara ihopkopplade. Resultatet påvisar 11 grupper sorterade under fyra
rubriker. Nedan följer en förenklad version av diagrammet.

Vad skapar störningar i
lastningsprocessen?

Kommunikationsproblem

Produktrelaterade problem

Väntetid

Brister i styrning

Bristfällig hänvisning till
incheckningsstation

Icke-värdeskapande
omplacering av rullar

Väntetid beroende av
chaufför vid utlastning

Avsaknad av rutiner

Bristande kommunikation
vid lastning

Trasiga rullar kopplat till
hantering

Aktiviteter som leder till
väntan på rullar

Avsaknad av engagemang
hos peronal

Undermåliga
informationskanaler
gentemot chaufför

Problem relaterat till
rullstorlek

Oklar status på incheckade
lastbilar

Figur 12. Förenkling av släktskapsdiagram, endast huvudrubriker presenteras

6.2.

Rotorsaksanalys: 5 Varför

Utifrån släktskapsdiagrammet görs en rotorsaksanalys med hjälp av verktyget 5 Varför för att
få fram rotorsaker till identifierade problem. Nedan följer ett utdrag ur rotorsaksanalysen som
återfinns i Bilaga 5.

Bristande kommunikation i utlastningen


Chaufförerna vet inte vad/hur de ska göra
 För att de inte har tillhandahållits information
 Det finns ingen uttalad eller kommunicerad standard
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6.3.

Förbättringsförslag

Nedan följer förslag på åtgärder för verksamheten. De presenteras under den delprocess de
anses tillhöra.
6.3.1. Incheckningsprocess
1. Tydligare anvisningsskyltar
Genom tydligare och större skyltar som är placerade på en höjd bättre anpassad till
lastbilschaufförer kan risken för att chaufförer missar att checka in minimeras.
2. Registrering av körtid
För att förhindra risken att en chaufför inte dyker upp när den blir inkallad till port på
grund av körtiden är slut får chaufförer vid incheckning registrera hur lång körtid de
har kvar. Systemet kallar därefter ner lastbilar som har körtid. Däremot bör systemet
inte gå efter körtid eftersom detta skulle kunna missbrukas i form av att bilar skriver
in kortare körtid för att få lasta tidigare. Momentet är endast till för att veta om den
bilen som ska kallas kan köra eller inte.
3. Enhetlig kvittens
Att ha hela kvittot på samma språk underlättar för chaufförerna. Förslagsvis bör
frasen "Trailern är rengjord" ändras till "Trailern är städad", eller att en punk om att
städning ska göras införs. Ett tillägg är QR-koden till instruktionsvideo som tidigare
har gjorts för att beskriva hela processen fram till att lastning påbörjas. Detta medför
att chaufförerna får tillgång till en extra kanal för information och större möjlighet att
genomföra processen enligt företagets riktlinjer.
6.3.2. Inkallningsprocess
4. SMS-notifikation vid inkallning
Införandet av SMS-notifikationer till förare vid inkallning skapar ett extra moment
där chaufför får information vilket kan förkorta reaktionstiden om chauffören inte är
tillräckligt vaksam över den digitala skylten som presenterar kallningen i dagsläget.
Förare kan registrera sitt telefonnummer vid incheckning och sedan få kontinuerlig
information om processen.
5. Fundera kring placering och storlek av digital skylt i zon 1
Skylten kan stundtals vara svår att se vilket kan medföra en fördröjning i
chaufförernas uppfattning om inkallning. Genom en större skylt ökar chaufförernas
medvetenhet om inkallningen.
6. Ändring av ansvar för inkallning
Ansvaret för att kalla in lastbilar bör åligga annan befattning än DT, förslagsvis en
extra lastplanerare eller annan personal i högre ledande befattning. Det är ett stort
ansvar att förelägga ett sådant kritiskt steg i processen till DT. Vidare skulle en annan
befattning kunna ha bättre överblick av processen och se till så att det alltid finns en
lastbil vid port och att papper körs fram till den porten.
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6.3.3. Utlastningsprocess
7. Införa en ordentlig och tydlig station med städredskap att låna redan vid zon 1
eller 2
Genom att införa en tydlig station som tillhandahåller städredskap som chaufförerna
kan låna redan vid zon 1 eller 2 skapas bättre förutsättningar till att flaken är städade
när lastbilen når lastkaj. Det är viktigt att stationen är tydligt framhävd och hänvisad
till genom skyltar. En rullande text kan införas på den digitala skylten placerad
ovanför portarna som uppmanar till städning innan framkörning.
8. Städkontroll innan inkallning
Införandet av en station innan lastbil kommer till lastkaj där städkontroll görs skulle
eliminera både städ och kontroll under lastning. Det skulle innebära att lastbilarna är
helt lastklara vid port och därmed elimineras en flaskhals vid en kritisk punkt.
9. Loggning och uppföljning av ostädade flak
Genom att införa ett sätt för truckförare att enkelt kunna logga om en lastbil är
ostädad och för ansvarig att göra en uppföljning på ärendet genom att debitera
speditör kommer det i längden skapa godare förutsättningar för att satta avtal följs.
10. Förhindra bandning vid port
Genom att inte tillåta utplacering av spännband för lastsäkring under pågående
lastning vid port elimineras en processtörning. Det kan göras genom visuella skyltar
som förbereder chauffören på att bandning ska ske efter utkörning från port, vidare
införs rutiner att truckförare ska instruera chaufförerna om riktlinjer kring bandning.
Se över att låta chaufförer banda under tak vid dåligt väder.
11. Rutiner för personal vid olika scenarion och arbetssituationer
Införandet av rutiner för personal skapar ett standardiserat arbetssätt och kommer ge
fördelar som reducerar tiden det tar att vara osäker eller fråga en kollega i arbete.
Genom att standardisera skapas en jämnare process vilket är en förutsättning för att
kunna arbeta med ständiga förbättringar.
12. Bättre IT-stöd som inte tappar uppkoppling
Trots att uppkopplingen av datorer i truckar under tidsstudien i arbetet är identifierat
som inte frekvent återkommande problem föreslås fortsatt utveckling av systemet för
att göra det bättre och säkrare.
6.3.4. Utcheckningsprocess
13. Rutin för truckförare att instruera utcheckningsprocess för chaufförer
Införandet av en rutin där truckförare efter avslutad last meddelar chaufförer att de
måste backa ut från porten och parkera i zon 2 innan de får hämta transportdokument,
lastsäkra eller annat, gör att porten inte är ockuperad när aktiv lastning inte sker.
Enligt denna rutin måste alla truckförare tydligt instruera bortkörning från port som
första steget i utcheckningen. En god möjlighet för ytterligare information är att
skriva det på en förberedande skylt.
6.3.5. Övrigt
14. Införandet av dagliga pulsmöten/morgonmöten
Genom att införa "pulsmöten" för truckchaufförer skapas en plattform för diskussion
och gemenskap. På detta sätt får hela arbetslaget koll på läget; hur gårdagen var, hur
dagen ser ut samt annan väsentlig information. Mötet behöver endast vara några
minuter men en daglig rutin. Personalen blir på så sätt mer delaktig i arbetet.
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15. Förslagsverksamhet med uppföljning
En förslagsverksamhet kan främja viktigt engagemang hos medarbetare i
organisationsarbetet och de ständiga förbättringar som måste göras för att kunna
bibehålla en god verksamhet. Men det är av yttersta vikt att det sker riktig uppföljning
av förslagen för att engagemang ska kunna upprätthållas, även om ledningen beslutar
att inte gå vidare med förslaget bör detta meddelas i dialog med den som givit
förslaget, samt anledningar till beslutet.
16. Engagera och motivera medarbetare
För att få engagerade medarbetare är det av yttersta vikt att skapa förutsättningar för
engagemang. Genom att arbeta med lagkänsla och samverkan hos avdelningens
personal kan en motivation skapas för att arbeta tillsammans mot uppsatta mål. Det är
också av betydelse att förstå invändningar kring engagemang, bemöta dessa och reda
ut dem. Härmed följer tre exempel på mer konkreta förslag för att främja
engagemang.
o Tilldelning av ansvarsområden för förbättringar skapar en känsla av att arbetet
är meningsfullt vilket främjar motivation och engagemang. Dessa
ansvarsområden behöver inte ta mycket tid från det dagliga arbetet men ändå
vara betydelsefulla för verksamheten och följas upp.
o En bra kommunikationsplattform för ledning och personal som kommunicerar
gemensamma mål och helhetssyns samtidigt som det ska ge feedback och
uppföljning till medarbetarna. Detta är ett verktyg för ledningen att visa sin
närvaro och sitt intresse med en kontinuerlig dialog.
o Använd PDCA (Plan-Do-Check-Act) för att lösa problem. Det handlar om att
underbygga problem med fakta och rotorsaksanalys för att sedan testa nya
lösningar som dokumenteras. De nya lösningarna utvärderas och analyseras
och sedan implementeras. Arbetssättet skapar lärande hos medarbetare om
olika delar i verksamheten.
17. Aktivt kvalitetsarbete
En viktig del i att utveckla en verksamhet är kvalitetsarbete. Det finns fyra olika
nivåer som bör arbetas med:
o Kvalitetsutveckling, som är en strategi och tar hänsyn till hela processkedjan.
o Kvalitetssäkring, som berör systemet och planeringen.
o Kvalitetsstyrning, som handlar om statistik och processanalys för att ta fram
kvalitetsstandarder.
o Kvalitetskontroll, som handlar om att upptäcka fel.
Kvalitetsombud bör finnas och ansvarsområden kring ständiga förbättringar av
kvalitet kan med fördel fördelas mellan personalen.
18. Öppen dialog och nära samarbete med avdelningen för transportbokningar
För att behandla det övergripande problemet med variation av bokade lastbilar som är
extern bör samarbetet med avdelningen för transportbokningar bli bättre. Detta kan
göras genom att sätta upp gemensamma mål med uppföljning.
19. Säkerställa utbildning
Tydliga utbildningsplaner där kompetens synliggörs för enskilda individer samt
ledning och planeringsfunktion främjar arbetet mot en flexibel arbetsstyrka, vilket är
fördelaktigt i miljöer med hög variation. Kontinuerliga uppföljningar och
utvärderingar är viktiga för att hålla en hög kvalitet.
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20. Bemanna efter variation
Eftersom mätdata påvisar att det i dagsläget förkommer variation för antal
ankommande lastbilar under dagen, se Figur 6. Diagrammet visar att det checkar in
flest lastbilar vid 11:30-12:00, exempelvis skulle detta kunna innebära att
eftermiddagsskiftet tidigareläggs för att hantera den högre arbetsbelastningen efter
lunch.
21. Införandet av nyckeltal
Genom att införa nyckeltal kan verksamheten enklare arbeta för att nå uppsatta mål.
Dessa nyckeltal bör presenteras på ett visuellt sätt eller diskuteras vid dagliga möten.
Härmed följer förslag på några lämpliga nyckeltal:
o Lastade lastbilar av incheckade i %
o Antal trasiga rullar vid framkörning
o Medeltid per lastning
o Säkerhet: Olyckor, tillbud och riskobservationer

6.4.

PICK-chart

Genom en PICK-chart prioriteras de genererade förbättringsförslagen utifrån ansträngning
och effekt. Ett antal propositioner understryks för att ge råd till företaget om var fokus ska
koncentreras. Efter utvärdering av grafen anses de förslag som hamnat under kvadranten
Genomför enklast att utföra. Dock bör särskild hänsyn tas till förslagen som hamnat under
Överväg, då dessa betraktas ge stor effekt trots en högre ansträngning för genomförande.
Många av dessa förslag anses vara långsiktiga lösningar som bidrar till utveckling för
verksamheten på ett övergripande plan. Figur 13 visar att verksamheten till en början bör
genomföra förslag 2, 3, 4, 5, 10, 18, 20 och 21.

Figur 13. PICK-chart där förbättringsförslagen har klassificerats och prioriterats
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6.5.

Sammanfattning

Observationerna har visat att störningarna som identifierats i processen kan delas in under
olika grupper: kommunikationsproblem, produktrelaterade problem, väntetid och brister i
styrning. Under incheckningsprocessen handlar det främst om kommunikationsproblem.
Inkallningsprocessen involverar, förutom kommunikationsproblem, även problem när det
kommer till styrning, se förslag 6. När det kommer till utlastningsprocessen berörs alla
nämnda grupper vilket påvisar att det också är den process som har flest störningar till antal.
Störningarna under utcheckningsprocessen behandlar precis som incheckningsprocessen
främst kommunikationsproblem. Under rubriken Övrigt är upphovet till störningarna
huvudsakligen kopplade till styrning. Generellt går det att se, utifrån PICK-charten, att
förbättringsförslag som är kopplade till kommunikation ligger lägre på både y-axeln, som
berör kostnad och ansträngning, och x-axeln, som påvisar effekt och påverkan. Förslag som
är relaterade till styrning ligger främst i kvadranten Överväg som antyder hög ansträngning
med samtidigt stor effekt.
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7. Diskussion
Studien avser att identifiera processtörningar och ta fram förbättringsförslag som kan bidra
med ökad effektivitet i en process för utlastning till lastbil. Arbetet görs utifrån två
grundläggande frågeställningar vars svar i följande kapitel kommer diskuteras.

7.1.

Frågeställning 1

”Vilka processtörningar förekommer och vad är deras frekvens?”
Den empiriska undersökningen resulterade i flera identifierade störningar, som delats upp i de
fyra delprocesserna: incheckning, inkallning, utlastning och utcheckning. Under rubriken
Övrigt är de förslag som inte är direkt kopplade till en delprocess presenterade. De mest
förekommande störningarna i utlastningsprocessen identifieras som bandning samt
omstapling av rullar, men det går förutom antal störningstillfällen också att rangordna
störningarna utefter den tid de tar. Om man ser till den totala tidsåtgången, är det moment
som tar längst tid ”väntan på DT”. Längst medeltid tar avbrott i nätverksuppkopplingen, men
störningen är enligt studien inte frekvent förekommande. Resultat påvisar att vilken störning
som har störst påverkan går att betraktas från olika perspektiv genom värdering, antingen
tidsåtgång per enskild händelse eller hur frekvent en händelse återkommer För att säkerställa
frekvensen av identifierade störningar bör med fördel en kartläggning göras under en längre
tidsperiod. Dock anses resultatet av studien vara ett godtyckligt underlag för att besvara
frågeställningarna. Studien påvisar att det förekommer moment som inte är värdeskapande,
samt vilka moment dessa är. Tabell 1 visar att det förkommer störningar 22 % av tiden då en
port är ockuperad. Samma tabell visar att det under 29 % av tiden inte förekommer en aktiv
ET vid port vilket innebär att arbetet med specifika processtörningar är detaljer i ett större
arbete rörande kapacitetsplanering, styrning och variationseliminering. Därmed är det viktigt
att ha en helhetssyn som tas i beaktning under arbetet med att utveckla verksamheten; varje
åtgärd kommer inte vara lönsam eller fördelaktig för alla, men i ett större perspektiv kan det
vara positivt för hela systemet.
Ett gott samarbete med produktion, intern transportbokning och speditör är av vikt i denna
försörjningskedja som förser slutkunden med efterfrågad produkt. Kedjans prestation kan
mätas i termer om kvalitet, hastighet, pålitlighet, flexibilitet och kostnad samtidigt som ett
effektivt informationsflöde är grundläggande för en funktionell verksamhet. Störningar i ett
avsnitt påverkar efterföljande delar, vilket ger anvisningar om att eliminering av störningar
kommer gynna hela ledet. Vidare kan variationen som leder till störningarna vara svår att
kontrollera, således blir rutiner och standarder viktiga verktyg för att minska dem. Genom att
standardisera skapas en jämnare process vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med
ständiga förbättringar.
Processtörningarna går att sammanfatta under resurs- och flödesenhetsstörningar,
rutinstörningar, styringsproblem samt yttre faktorer. Denna fördelning stämmer till stor del
överens med den fördelning som Modig och Åhlström (2017) nämner som orsaker till
variation. Yttre faktorer är svåra att påverka vilket gör att ännu mer vikt bör läggas vid att
hantera och reducera den interna variationen. Det främjar enklare kapacitetsplanering,
jämnare flöde och enklare kontroll av verksamheten då endast de avvikelser som frångår ett
normalt tillstånd behöver uppmärksammas.
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7.2.

Frågeställning 2

”Vilka förbättringar och åtgärder föreslås?”
21 förbättringsförslag har arbetats fram, med hjälp av släktskapsdiagram och rotorsaksanalys.
Precis som de identifierade störningarna, har förbättringsförslagen delats in under
delprocesserna, för att tydligare koppla förslagen till de identifierade störningarna och
förenkla det efterkommande arbetet med implementering av förslagen. Förbättringsförslagen
berör likväl mindre störningar som övergripande problem. De förslag som är på detaljnivå är
av enklare karaktär, så som förslag 1, 5 och 7 som berör förbättring av anvisningshjälpmedel.
De övergripande förslagen grundar sig främst i styrning och rutinarbete, se förslag 6, 13, 16
och 18. För en hållbar förbättring krävs åtgärder på båda dessa plan, men långsiktig effekt
anses komma ur de förslag som är verksamhetsövergripande och berör styrning. En saknad
tydlig styrning medför att koordinering och utveckling blir lidande vilket resulterar i att
verksamheten blir suboptimerad.
Majoriteten av förslagen baseras på en lean verksamhetsstrategi. Förslag 14 och
efterkommande är utformande för att skapa en tydligare styrning och därmed reducera
variation. De är anpassade till verksamhetens behov vilket sammanstämmer med tanken
bakom en lean-strategi. Genom att fokusera på flödeseffektivitet främjas även
resurseffektivitet. Att förbise flödeseffektivitet och bara fokusera på resurseffektivitet leder
till merarbete som inte är värdeadderande och därmed en typ av slöseri. Organisationer får ett
falskt intryck av effektivitet.
Vid processjämförelse mellan Hallstavik och Braviken anses det finnas en svårighet då
insamlingspunkterna ser olika ut. Detta främst vid tid för ankomst av lastbilar, i Hallstavik är
denna punk den digitala incheckningen medan Braviken har en manuell process där
lastbilarna får vänta vid vakten för att bli insläppta och därefter bege sig till lastningskontoret
för incheckning. Därmed registreras varken tid vid vakt eller processtiden att ta sig till den
manuella incheckningen på lastningskontoret. En direkt benchmarking kan därmed anses
svår, däremot kan vissa processteg tas i beaktning vid förbättringar i Hallstavik. Förslag 10
som berör förhindrandet av bandning vid port är en åtgärd som styrks av tillvägagångssättet i
Braviken.
Förbättringsförslag 14, 15, 16, 17 och 19 berör engagemang hos medarbetare. Medarbetare
utgör en grundläggande del av verksamheten, vilkas engagemang står i korrelation med
framgång. Därmed har fokus lagts på att arbeta fram förslag för att främja motivation hos
avdelningens personal. Engagemang är viktigt för att öka medarbetares prestation; en
medvetenhet skapas kring vad som ska göras och hur det ska göras. Initiativ och kreativitet
ökar vilket är en betydelsefull del av utvecklingsarbetet för verksamheten. Medarbetaren får
utmana sig själv vilket är stimulerande, samtidigt som relationen i gruppen påverkas på ett
positivt sätt. Det kommer finnas medarbetare som är motsträviga, ointresserad eller ha andra
invändningar och det är av vikt att inte bli avskräckt eller avstå arbete med engagemang, utan
att förstå dessa invändningar och reda ut dem.
Som tidigare nämnt är det viktigt att kunna hantera skillnaden mellan efterfrågan och
kapacitet. Utifrån det är förbättringsförslag 20 framtaget, där bemanning styrs efter variation
av ankommande lastbilar. Däremot kan det vara svårt att planera eftersom en kortsiktig
kapacitetsplanering skulle passa processen bättre men anses i viss mån innehava radikala
beslut angående personalplanering. Det är viktigt att ta hänsyn till välmående och
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förordningar för personal, likväl behöver kapacitetsutnyttjandet inte vara 100 % men bör
passa efterfrågan. Förslagsvis bör överkapacitet planeras, för att kunna ha ett flexibelt system.
Därmed avser förbättringsförslaget främst en överlappning av skift vid den kritiska punkten
runt lunch samtidigt som det skulle innebära att eftermiddagsskiftet slutar tidigare då det inte
finns arbete efter en viss tidpunkt på kvällen.
Förslagsvis bör förbättringsåtgärder implementeras utifrån den PICK-chartanalys som gjorts i
avsnitt 6.4. Alla förslag anses implementerbara, däremot kan en diskussion föras kring den
effekt som de för med sig. Analysen genererar 8 förslag som kan ge stor effekt men införas
med liten ansträngning. Det är fördelaktigt att börja med små samt enklare förändringar, och
använda den tid de frigör till ytterligare, större förbättringar som i sin tur genererar ännu
större tidsvinster. Vidare bör hänsyn tas till de 9 förslag som kan kräva större ansträngning
men anses ge långsiktiga effekter. Verksamheten gynnas av att skapa en stark kultur och
engagera medarbetare i arbetet mot framgång. För de detaljerade förslagen föreslås arbete
som följer PDCA-metoden. Förslagen kommer inte lösa alla processtörningar men skapa
bättre förutsättningar för verksamheten att arbeta mot sina utsatta mål.
Ständiga förbättringar är av substantiell betydelse i en verksamhets utvecklingsarbete, där
standarder utgör grunden. Som förbättringsförslag 11 diskuterar bör standarder var väl
visualiserade på arbetsplatsen för att skapa medvetenhet hos anställda, vilket medför
engagemang. Det är av stor vikt att standarder utvärderas kontinuerligt och att justeringar
görs. Ordet standardiserat arbetssätt kan upplevas negativt och omotiverande eftersom det
kan ses som att en arbetsmetod är förutbestämd, vilket blir ett hinder för kreativitet. En enkel
åtgärd är att ta fram arbetsstandarderna gemensamt på avdelningen och benämna dem
gemensamma arbetssätt.
Studien kan ses som den första delen i en PDCA-cykel, där företaget står för resterande delar,
vilket innebär att de till en början bör anpassa förslagen för implementering, för att göra
uppföljning innan korrigeringar görs efter behov för att vidta lämpliga åtgärder.
Arbetssättet är bra för att skapa reflektion och kommunikation, vilket i många fall kan vara
lösningen på ett problem snarare än tekniska lösningar. Att arbeta med PDCA skapar lärande
hos medarbetare i verksamheten samtidigt som intern kunskap tas vara på, vilket enligt lean
korrelerar med slöserieliminering. Det är inte ovanligt att implementeringar av olika slag
endast genomgår de två första stegen i cykeln och därmed inte kommer till de två slutliga
delarna Check och Act. Det resulterar i att det inte finns någon garanti för att
implementeringarna blivit genomförda på ett korrekt sätt eller faktiskt avhjälpt problem. Det
finns även fara för att kunskap inte förvärvas vilket ökar risken för att problem återuppstår.
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8. Slutsats och fortsatt arbete
Rapportens syfte är att identifiera processtörningar och presentera förbättringsförslag som
kan bidra till ökad effektivitet i en process för utlastning till lastbil. Genom tidsstudier,
observationer och analys har störningar kopplade till de fyra delprocesser som
huvudprocessen delats in i identifierats. Enligt statistik utgör aktiv lastning vid port 49 % av
den tiden lastbilen befinner sig vid porten och störningar förekommer 22 % av tiden. Vidare
har även övriga störningar som påverkar processen urskilts, däribland brist på styrning och
därav lågt engagemang hos medarbetare.
Arbetet identifierar 21 förslag på åtgärder för förbättringar som är anpassade till en miljö med
hög variation. Förslagen har delats in i fyra olika grupper: kommunikationsproblem,
produktrelaterade problem, väntetid och brister i styrning. Majoriteten av åtgärderna berör
kommunikationsproblem och brister i styrning.
Förslagen har sedan värderats varav 8 förslag har identifierats som enkla att implementera
men med en hög förbättringseffekt på systemet.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Registrering av körtid
Enhetlig kvittens
SMS-notifikation vid inkallning
Fundera kring placering och storlek av digital skylt i zon 1
Förhindra bandning
Öppen dialog och nära samarbete med avdelningen för transportbokningar
Bemanna efter variation
Införandet av nyckeltal

Verksamheten bör förslagsvis börja med ovan nämnda förslag men även ta hänsyn till de 9
förslag som kräver mer ansträngning men anses ge långsiktig effekt. Vidare bör arbetet med
det sista förbättringsförslaget som berör officiella nyckeltal fortgå och genomsyra hela
verksamheten. Diskussionen påvisar att många problem kväver kommunikation snarare än
tekniska lösningar. Fortsättningsvis bör en stark kultur för avdelningen skapas, som främjar
engagemang och bistår med verktyg för ständiga förbättringar. Det görs genom en gemensam
färdriktning, aktiv ledning, lagarbete och ständig dialog. Ledning bör inte dra sig för att
delegera arbete med kvalitet och ständiga förbättringar till personal. Verksamheten måste
göra kontinuerliga uppföljningar på arbetet som fortgår, annars kan utvecklingen inte tas till
nya nivåer.
Genom implementering av förbättringsförslagen, samt kontinuerligt arbete kommer den
interna variationen kunna minska och därmed kan ökad effektivitet i utlastningsprocessen
uppnås.
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Bilagor
Bilaga 1
Mall för kapacitetsuppföljning vid utförda tidsstudier.
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Bilaga 2
Detaljerade processbeskrivningar för lastbilens process respektive truckförarens process.

37

Examensarbete: EFFEKTIVISERING AV PROCESS FÖR UTLASTNING
Bilaga 3
Mätdata för jämförelse mellan klockande tider och databas, medelvärdet anges på sista raden.
Inkallning till
dockning
00:04:35
00:02:16
00:02:48
00:07:33
00:03:13
00:03:35
00:06:05
00:07:31
00:05:36
00:26:03
00:07:43
00:04:37
00:02:36
00:03:56
00:08:36
00:04:20
00:07:07
00:04:17
00:05:38
00:05:59
00:05:56
00:24:08
00:07:20
00:07:15
00:07:19
00:02:35
00:05:45
00:04:00
00:05:17
00:08:38
00:05:47
00:06:43

Dockning till
Klar till
start
lämnar
00:13:22
00:24:28
00:06:32
00:05:13
00:37:48
00:03:45
00:07:36
00:03:16
00:39:53
00:01:01
00:07:43
00:03:02
00:16:10
00:04:20
00:13:57
00:03:16
00:10:02
00:03:47
00:07:43
00:14:25
00:03:14
00:19:44
00:07:41
00:03:02
00:06:33
00:03:37
00:03:52
00:06:07
00:02:40
00:05:00
00:03:49
00:04:07
00:00:29
00:03:31
00:00:57
00:04:34
00:01:47
00:04:06
00:01:00
00:04:27
00:01:17
00:07:42
00:02:07
00:01:07
00:23:00
00:01:59
00:05:36
00:01:16
00:10:17
00:03:22
00:12:29
00:03:48
00:03:30
00:07:14
00:01:26
00:10:14
00:13:44
00:09:09
00:05:32
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Rullar behöver staplas om för att
staplarna ska matcha lastutrymmet.

Vid framkörningszoner är det
platsbrist vilket medför att
scanning av rullar från truck inte är
genomförbar utan rullarna måste
då flyttas för att möjliggöra
scanningen.

Osäkerhet uppstår om
lastutrymmet till synes har en låg
höjd, vilket medför att kontroll av
höjden måste utföras.

Höga staplar/rullar körs in med
lägre hastighet eftersom högre
precision krävs.

Svårigheter vid beräkning av
lastsätt då lastorder består av olika
rullstorlekar och olika destinationer
har bokats på samma transport.

Rullar går sönder på grund av
ovarsam hantering av truckförarna.

Flera order har samma lager plats
vilket gör att de kan täcka en
bakomstående order, när detta
inträffar måste DT flytta på rullar
för att komma åt.
Vid tät uppställning av
rullar/staplar ökar risken för att
trucken ska komma åt intilliggande
rullar och på så sätt skada dessa.

Problem relaterat till
rullstorlek

Lastbilar ockuperar port vid
utcheckning på grund av uteblivna
instruktioner.

Inkallningsskyltar kan upplevas
som små och otydliga.

Undermåliga
informationskanaler
gentemot chaufför

Trasiga rullar kopplat till
hantering

Produktrelaterade problem

Chaufförerna har inte lagt i
lastsäkringen så rampen ej kan
fällas upp.

Ibland behöver chaufförerna
instrueras om hur de ska placera
last-material

Kommunikationen mellan
truckförare och lastbilschaufför
kan vara problematisk och ta lång
tid på grund av språk

Bristande kommunikation i
utlastning

Icke-värdeskapande
omplaceringar av rullar

Små skyltar som stundtals är dåligt
placerade gör att chaufförerna kan
missa incheckningen.

Bristfällig hänvisning till
incheckningsstation

Kommunikationsproblem

Vad skapar ströningar i lastningsprocessen?

På grund av förekomst av
ostädade flak genomförs en
städkontroll av truckförare.

Flaken är emellanåt ostädade.

Chaufförerna önskar lägga
spännband över varje stapelpar,
vilket med tar varierande lång tid
och omöjliggör lastning för
truckförare.

Väntetid beroende av
chaufför vid utlastning

Avsaknad av rutiner

Rutiner förmedlas inte ut till alla
och är inte dokumenterade.

Truckförare kan sakna utbildning
och vet därför kanske inte alltid
hur de ska agera.

Chaufförer har slut på körtid i
bilarna vilket gör att de inte kan
köra fram till port.

Chaufförer är inte uppmärksamma
på att de kallas till port.

Oklar status på incheckade
lastbilar

Rullar saknas, är borta eller trasiga

Rullar befinner sig i båtmagasinet

Rullar saknas från produktion på
grund av just-in-time tillverkning

Aktiviteter som leder till
väntan på rullar

Väntetid

Lastbilar anländer i otid vilket
medför lugnare perioder, vid ökad
belastning är "startsträckan" lång.
Antingen kallas ingen bil in,
alternativt så påbörjas ingen
lastning av ET.

Avsaknad av engagemang
hos personal

Brister i styrning
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Bilaga 4
Släktskapsdiagram.
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Bilaga 5
Rotorsaksanalys: 5 Varför-metoden – baserat på släktskapsdiagram i Bilaga 4.
Oklar status på incheckade lastbilar


Det går ej att veta vart lastbilarna befinner sig (digitalt)
 Det finns inget verktyg för chaufförerna att meddela sin status
 Incheckningssystemet har inte de funktionerna

Väntetid beroende av chaufför vid utlastning



Chauffören vill banda
 Sparar tid och är enklare
Ostädade flak
 Inga städredskap
 Finns inga utanför portarna
 Ingen information om vad städredskapen finns
 De vet ej att flaken ska städas
 Förmedlas inte på ett tydligt sätt
 På kvittot står ingenting om att städning ska göras, endast att det ska vara
rent

Aktiviteter som leder till väntan på rullar



Vissa står i båtmagasinet
 När lagerplats registreras var frakten tänkt att ske med båt
 Lagerplatsregistreringen sker tidigt i beställningen
Rullar saknas från produktion
 Rullarna är inte producerade när det var tänkt

Icke-värdeskapande omplaceringar av rullar





På grund av tidsbrist kan DT inte stapla om rullar
 Det är tidsbrist då två DT ska köra fram rullar till fem portar
 Bemanningsplaneringen är utformad på det sättet
 Uträknat kapacitetsbehov
För trångt vid port så att första raden inte kan scannas på plats och måste placeras framför port innan
inkörning
För få fack gör att order måste dela fack vilket gör att de täcker varandra

Bristande kommunikation i utlastningen


Chaufförerna vet inte vad/hur de ska göra
 För att de inte har tillhandahållits information
 Det finns ingen uttalad eller kommunicerad standard

Trasiga rullar kopplat till hantering




Ovarsamhet
 Stress


Många lastbilar på kö
 Lastbilar kommer oregelbundet
 Inga slottider

Rullar står för tätt
 Alla lämnar inte det mellanrum som krävs
 Finns inga nedskrivna direktiv/rutiner

Avsaknad av rutiner


Inga officiellt satta rutiner
 Ingen tydlig styrning
 Styrningen är inte operativt närvarande
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