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Sammanfattning
Företagen idag står ofta inför ständiga utmaningar och förändringar. För att
kunna konkurrera på marknaden gäller det att effektivisera och utveckla sin
verksamhet. Att basera en verksamhetsutveckling på processer och ett
processorienterat synsätt har visat sig vara effektivt. I dagsläget finns det många
erkända metoder för processmodellering, processanalys och processutveckling.
Det är därför viktigt att studera metoder som kan anpassas till ett specifikt fall.
Denna studie har baserats på en fallstudie hos Delta Terminal AB, ett
tredjepartslogistikföretag, som bedriver lagerhållning. Studien syftar till att
undersöka hur processer kan utvecklas i ett tredjepartslogistikföretag. Målet
med denna studie har varit att kartlägga och analysera en delverksamhet hos
Delta Terminal. För att uppnå syftet har metoder och modeller inom
ämnesområdet studerats och anpassats till det specifika fallet. Sedan har en
verksamhetsanalys utförts för att skapa en bild av det nuvarande läget och det
önskade läget. Utifrån intervjuer och observationer har en processmodell över
det nuvarande läget skapats. Tillsammans med denna modell och den insamlad
datan har en processanalys utförts. Detta har även lett till en tidsaxel över en
”normaldag” som illustrerar den tid som är värdeskapande, icke-värdeskapande
och spill. Även en workshop har utförts med medarbetarna på Delta Terminal.
Denna har resulterat i problem och mål som berör den studerade processen. En
förändringsanalys har med hjälp av problemen och målen genererat
förändringsbehov. Resultatet har visat att kommunikations- och informations-
brist är de största problemen i delverksamheten. Baserat på processanalysen och
förändringsanalysen har förbättringsförslag skapats. Med dessa lösningsförslag
kan tid som är icke-värdeskapande och spill minimeras.

Nyckelord: process, processmodellering, processanalys, processutveckling,
tredjepartslogistik, lagerhållning.

iii



Processutveckling inom lagerhållning – 2014-06-10
Analys och utveckling av processer hos
Delta Terminal AB
Jamshid Jahid
Nathalie Jonsson

Abstract
Companies today are often faced with constant challenges and changes. To be
able to hang on to the market it is important to improve efficiency and develop
their business. To base a business development on processes and process-
oriented approach has been shown to be effective. Today there are many
recognized methods for process modeling, process analysis and process
development. It is therefore important to study methods that can be adapted to a
specific situation. This study has been based on a case study at Delta Terminal
AB, a third-party logistics company, engaged in warehousing. Hence this study
aims to investigate how processes can be developed in a third-party logistics
company. The goal of this study has been to identify and analyze a part of the
business at Delta Terminal. To achieve this purpose, methods and models in the
subject area has been studied and adapted to the specific case. Then a business
analysis has been performed to create a picture of the current state and the
desired state. Thereafter a process model was created. Along with this model
and the data collected from interviews and observations has a process analysis
been performed. This has also led to a timeline of a "normal day" that illustrates
the amount of time that is value-adding, non-value-adding and spills. Also, a
workshop has been conducted with employees at Delta Terminal. This resulted
in problems and goals concerning the studied process. A analysis using the
problems and the goals have generated the need for change. It has been shown
that the lack of communication and information are the biggest problems in the
studied process. Based on the analysis, improvement suggestions has been
created. With these suggested solutions can the amount of time that is non-
value-adding and spills be minimized.

Keywords: process, process modeling, process analysis, process development,
third-party logistics, warehousing.
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Förord
Vi vill tacka vår handledare Håkan Sundberg för den enastående vägledningen
genom hela studien. Tacksamheten går även till vår kontaktperson på Delta
Terminal som har avsatt tid för intervjuer och workshop. Vi vill även rikta
tacksamhet till de två traktorförarna som tagit sig tid för att ge oss insiktsfull
information.
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1 Inledning
Företagen idag står ofta inför ständiga utmaningar och förändringar. För att
kunna hänga kvar på marknaden gäller det att effektivisera och utveckla sin
verksamhet. Att basera en verksamhetsutveckling på processer och ett process-
orienterat synsätt har visat sig vara effektivt.[1][2] Att beskriva en verksamhet
med hjälp av processer ger en tydlig och överskådlig bild vilket leder till en
bättre helhetsförståelse. Det ger även en bild över hur värde skapas för
mottagaren av processen.[1][3] En processbeskrivning möjliggör effektivisering
och förbättring. Detta genom att aktiviteter som tidigare har varit undangömda
lyfts fram. Att ständigt utvärdera verksamhetens processer skapar
förutsättningar för förebyggande av felaktigheter.[1][3][4] Processer kan
tydliggöra organisationens värderingar i hela verksamheten. Det bidrar till en
ökad medvetenhet hos medarbetarna om företagets värderingar och mål. Det
gör även att medarbetarna känner till ansvarsfördelningen. Väl definierade
processer har förmågan att understödja ett gemensamt arbetssätt.[1][2][3]

För att uppnå en processbaserad verksamhet krävs ett välfokuserat arbete, nya
kunskaper och färdigheter samt attitydförändringar hos ledningsgruppen och
medarbetarna. En verksamhetsutveckling kan baseras på utveckling av
processer. För att göra detta måste processerna kartläggas, analyseras och
utvecklas. Utveckling av processer kan göras genom att bland annat minimera
icke-värdeskapande aktiviteter och spill. För att kunna identifiera dessa
aktiviteter och finna möjligheter till förbättring kan en processanalys
genomföras.[1][3] 

I dagsläget finns det många erkända metoder för processmodellering,
processanalys och processutveckling. Det är därför viktigt att studera metoder
som kan anpassas till en specifik situation. Denna studie har baserats på en
fallstudie hos Delta Terminal AB, ett tredjepartslogistikföretag, som bedriver
lagerhållning. De erbjuder förvaring och hantering av gods som exempelvis
kemikalier och bulkgods[5][6]. Studien syftar till att analysera och utveckla en
delverksamhet hos Delta Terminal. Idag har de ingen processkarta över sin
verksamhet. De dagliga aktiviteterna är inte definierade utan de arbetar mest
efter en daglig vana.

”Efter alla år så vet man hur det går till.” Medarbetare på Delta Terminal. 

Detta innebär att det inte finns något kontinuerligt förbättringsarbete men Delta
Terminal har som vision att förbättra sitt arbete och sina processer. Delta
Terminal skulle vilja kartlägga sina befintliga processer i syfte att analysera och
utveckla dem.
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1.1 Övergripande syfte 
Studien syftar till att undersöka hur interna arbetsprocesser i ett tredjeparts-
logistikföretag som bedriver lagerhållning kan modelleras och analyseras.
Undersökningen ska resultera i rekommendationer om hur befintliga processer
inom lagerhållning vid ett tredjepartslogistikföretag kan utvecklas. 

1.2 Avgränsningar
Undersökningen har avgränsats till terminalområdet i Söråker och där har
enbart det arbete som berör de två traktorerna studerats. Arbetet har avgränsats
till analys och utveckling av befintliga processer hos Delta Terminal samt till en
processmodell över det arbete som berör traktorerna.

Studien har även avgränsats till enbart de metoder och modeller som anses vara
frekventa inom ämnesområdet och relevanta för detta fall.

1.3 Mål och problemformulering
Målet med denna studie har varit att kartlägga och analysera en delverksamhet
hos Delta Terminal. Detta för att kunna minimera icke-värdeskapande
aktiviteter samt spill och därmed effektivisera processerna. Målen ska uppnås
genom att besvara följande frågeställningar:

• Hur kan ett företag som bedriver lagerhållning analyseras och utvecklas
med hjälp av verksamhetsutvecklingsmodeller?

• Hur kan processer modelleras och analyseras i ett företag som bedriver
lagerhållning?

• Hur identifieras värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter?

• Hur kan Delta Terminals processer utvecklas? 

1.4 Författarnas bidrag
Författarna har i samma omfattning varit delaktiga i arbetets alla delar
undersökning, modellering, analys och rapportskrivning. 
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2 Teori
I kapitel 2.1-2.8 presenteras relevant teori inom ämnesområdet. Inledningsvis
beskrivs historia om processkonceptet följt av definition av processer. Därefter
presenteras verksamhetsutvecklingsmodeller, förändringsanalys, process-
modellering, processanalys och en definition av tredjepartslogistik. Slutligen
presenteras företagsfakta om Delta Terminal.

2.1 Övergripande om processer
Business process reengineering (BPR) är ett koncept som hade sin början under
tidigt 1990-tal. De stora tänkarna var M. Hammer, T. Davenport och J. Champy
de föreslog att företagen skulle tänka i termer av omfattande processer liknande
Porters värdekedja. Denna värdekedja illustreras i figur 1 och är en modell för
strategisk planering som visar hur olika aktiviteter är länkade och tillsammans
skapar ett värde för en kund.[1][4] Samtidigt hävdade de att den stora kraften
som driver förändringar i verksamheten var IT [4].

BPR fokuserade på nytänkande och radikala förändringar av affärsprocesser för
att uppnå förbättringar inom verksamheten. Redan efter ett par år visade det sig
att BPR-projekt ofta misslyckades och skälet till detta ansågs vara att BPR-
begreppet fokuserade på ”reengineering” istället för på ”business process”.
Detta säger med andra ord att processerna bör vara det centrala för att nå
framgång med ett förändringsarbete. Detta tänkande gav upphov till begreppet
business process management (BPM). Skillnaden från BPR är att BPM inriktar

3
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sig på människans roll i verksamheten, organisationens alla processer och att
processerna är utgångspunkt för verksamhetens utformning, ledning och
utveckling.[1][4][8]

BPM är ett koncept som nu har funnits i många år. Begreppet härstammar från
Shewhart och Demings forskning kring kvalitetsstyrning inom tillverknings-
industrin.[4][9] Konceptet utvecklades och definierades av M. Hammer.[4] 
T. Davenport argumenterade för hur viktigt det är med kunskaps- och
informationstillämpning i BPM.[4][8] En annan som har bidragit till BPM
konceptet är Rummler som betonar att processer inte kan stå isolerat utan måste
integreras med andra arkitektoniska ramar i syfte att bilda en komplett
processbaserad verksamhet. Under åren har BPM mött en del kritik, bland annat
att konceptet är överreklamerat.[4][10] Benner och Tushman påstår att BPM i
vissa fall kan vara skadlig för företagen. De menar att processer har en tendens
att begränsa radikala innovationer. BPM är mindre effektivt när det sker snabba
förändringar eftersom innovationer oftast införs stegvis vid arbete med
processer.[11]

BPM är en holistisk ledningsstrategi som ämnar till att möta kundens önskemål
och behov genom att anpassa organisationens affärsprocesser. Det syftar till att
kontinuerligt och systematiskt förbättra verksamheten genom att effektivisera
processerna och integrera med ny teknik. Det kan därför anses vara ett
tillvägagångssätt för att utveckla processer.[4] BPM kan sammanfattas i
följande punkter:

Allt arbete är processarbete. Processer bör inte begränsas till att vara
rutinmässiga eller automatiserade aktiviteter. Det är inte bara det strukturerade
och omfattande arbetet som exempelvis orderhantering och inköp utan de mest
simpla aktiviteterna kan även de ses som processer.[4]

Någon process är bättre än ingen process. En definierad process leder till
förutsättningar för att driva förbättringar.[4]

En bra process är bättre än en dålig. Detta uttryck är inte lika logiskt som det
kan verka utan säger att utformningen av en process är kritisk och en dålig
utformad process bör utvecklas till en bättre.[4]

Standardisering av processer. Detta förenklar omplacering av medarbetare från
en avdelning till en annan. Då processerna utförs på samma sätt oavsett
avdelning.[4]

En bra process måste utföras effektivt. En bra processarkitektur behöver inte
vara tillräckligt för bra kvalitet och måste därför kompletteras med ett noggrant
utförande.[4]

En process kan alltid utföras bättre. En processägare borde sträva efter att
ständigt förbättra sina processer.[4] 
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Varje bra process blir slutligen en dålig process. Omvärlden är dynamisk och
förändras hela tiden, därför måste även processerna förändras och anpassas till
kundens behov.[4] 

Processer är en av de fyra kategorierna i Lean Production som är en filosofi och
ett arbetssätt för hantering av resurser på ett effektivt sätt. Syftet med Lean är
att identifiera och eliminera alla faktorer som inte skapar ett värde för
slutkunden. De tre andra kategorierna är filosofi, medarbetare och partners samt
problemlösning.[12] Tillsammans består de fyra kategorierna av fjorton
principer och sju av dessa ingår i kategorin processer:

Skapa processflöden som för upp problem till ytan. Ett kontinuerligt flöde
tydliggör organisationsstrukturen och länkar samman processer med människor,
vilket kan underlätta identifiering av problem.[12]

Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. Att basera produktionen på
efterfrågan leder till minskade lagerkostnader.[12]

Jämna ut arbetsbelastningen. Eliminering av ojämnheter är nödvändigt för att
inte drabbas av överbelastning.[12]

Stoppa processerna för att lösa problem, ger rätt kvalitet från början. För att
undvika att defekta produkter går vidare i flödet ska processer stoppas direkt
när fel uppstår, vilket även bidrar till ”inbyggd” kvalitet i processen.[12]

Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och
medarbetarnas delaktighet. Arbetsmetoderna bör standardiseras och
medarbetarna bör få möjlighet att förbättra dem.[12]

Använd visuell styrning för att inga problem ska förbli dolda. Synliga
indikatorer bör användas vid kontroll.[12]

Använd väl utprövad teknik som stödjer medarbetarna och processerna. Ny
teknik kan vara svår att anpassa till medarbetarna och processerna. Det krävs
därför praktiska tester först.[12]

2.2 Vad är en process?
Det finns många sätt att beskriva processer men alla definitioner har samma
betydelse.[1] Nedan följer tre definitioner:

En process är en samling länkade aktiviteter som transformerar en input 
för att skapa en output.[1]

En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde
för en kund.[1]

5
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En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordningen länkade aktiviteter 
som använder information och resurser för att transformera ”objekt in” till 
”objekt ut”, från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov.[1]

Processer kännetecknas av att ett objekt in genereras till ett objekt ut och
skapar värde för en kund, se figur 2. En process har alltid en leverantör
och en kund. Kunden till en process kan vara leverantörer till
nästkommande process. För att det ska kunna betraktas som en process
måste aktiviteterna vara repetitiva. Alla processer har en början och ett
slut.[1][7][8][13]

En process kan delas in tre olika kategorier, se figur 3, dessa beskrivs nedan:

Huvudprocesser Huvudprocesser beskriver det övergripan-
de syftet med verksamheten och skapar 
därmed en bild över verksamheten. Dessa 
är de mest kritiska processerna för verk-
samheten.[1][7][10]

Stödprocesser Dessa är processer som behövs för att 
verksamheten ska fungera optimalt men 
som ändå inte är direkt kritiska för företa-
gets framgång.[1][7][10]

Ledningsprocesser Dessa processer styr och koordinerar 
huvud- och stödprocesserna. De riktar 
fokus på företagets mål, värderingar och 
principer.[1][7][10]

6
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Varje process kan innehålla flera aktiviteter och dessa kan särskiljas i tre olika
kategorier:

Värdeskapande aktiviteter Dessa är aktiviteter som skapar ett direkt 
värde för kunden, det vill säga skapar det 
som kunden efterfrågar.[1][3][14]

Icke-värdeskapande aktiviteter Arbete som inte tillför något direkt värde 
för kunden men som behövs för att pro-
cessen ska fungera.[1][3][14]

Spill Aktiviteter som inte skapar värde för var-
ken kunden, organisationen eller någon 
annan intressent. [1][3][14]

2.3 Verksamhetsanalys
En verksamhetsanalys kan genomföras med hjälp verksamhetsutvecklings-
modeller. Tre utvalda modeller beskrivs i kapitel 2.3.1-2.3.3 som är sådana som
stödjer syftet med studien, det vill säga hur kan processer modelleras och
analyseras i ett tredjepartslogistikföretag. Två viktiga kriterier vid utvärdering
av dessa modeller har varit enkelhet och flexibilitet. En modell anses vara enkel
om den inte kräver stora resurser i form av tid och pengar. En flexibel modell är
i detta fall en modell som inte avviker från sitt ursprungliga syfte om vissa
delmoment ersätts eller utelämnas samt hur anpassningsbar den är för olika
datatyper. 
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2.3.1 PADM

Processanalys och designmetodik är ett ramverk för verksamhetsutveckling sett
till ett processammanhang. Modellen består av fyra faser, se figur 4, i den första
fasen definieras processerna utifrån affärsstrategin, därefter modelleras
processerna för att sedan analyseras och i det fjärde och sista steget utvecklas
dessa processer.[15]

2.3.2 SIQ-modellen

En annan modell från svenska institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) är en
kundorienterad verksamhetsutvecklingsmodell. Avsikten med denna modell är
att ge underlag till ett systematiskt förbättringsarbete som fokuserar på kunder,
medarbetare och verksamhetens processer, se figur 5. För att kunna tillgodogöra
sig modellen bör hänsyn tas till följande värderingar: kundorientering,
engagerat ledarskap, delaktighet, kompetensutveckling, långsiktighet, samhälls-
ansvar, processorientering, förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar,
lärande av andra, snabbare reaktioner, faktabaserade beslut och samverkan.[1]
[16]
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Figur 4. PADMs fyra faser. [15]



Processutveckling inom lagerhållning – 2014-06-10
Analys och utveckling av processer hos
Delta Terminal AB
Jamshid Jahid
Nathalie Jonsson

2.3.3 Y-modellen

En annan verksamhetsutvecklingsmodell är y-modellen, se figur 6, som består
av fem faser. I den första fasen ska den nuvarande situationen ”nuläge”
beskrivas. I andra fasen ska de mål som vill uppnås, ”önskat läge”, identifieras.
Detta leder till vilket förändringsbehov som finns hos verksamheten. Fjärde
steget består av ett lösningsförslag baserat på förändringsbehovet. Slutligen
utformas en handlingsplan.[17] 

9

Figur 5. SIQs verksamhetsutvecklingsmodell. [16]

Figur 6. Y-modellen, författarnas illustration
inspirerad av M. Lundberg.[17]
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2.4 Förändringsanalys
Förändringsarbete innebär en utveckling av förändringsåtgärder som sedan
införs i en verksamhet. Förändringsanalys är den viktiga inledande fasen i
förbättringsarbetet. Den befintliga verksamheten studeras och möjliga
förändringsåtgärder utreds. Slutresultatet från en förändringsanalys leder till
beslutade åtgärder. En förändringsanalys utgör en problemlösnings-,
kunskapsutvecklings- och beslutsprocess. Baserat på kunskaper om verk-
samheten och dess omvärld, som exempelvis olika krav, möjligheter, problem
och idéer formuleras lösningsförslag. Även om avsikten med en förändrings-
analys är att förändra verksamheten kan den leda till att inga åtgärder
genomförs eller att beslut om avveckling eller avyttring av någon verksamhet
fattas, illustreras i figur 7.[18]

Förändringsanalys handlar om att analysera den befintliga verksamheten och
utforma förslag till förbättringar. Metodstrukturen bestående av två
huvudområden verksamhetsdiagnos och åtgärdsstudie illustreras i figur 8.[18]
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Figur 7. Förändringsanalys, författarnas illustration inspirerad
av G. Goldkuhl.[18]
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Genom en metodisk ansats för förändringsanalys kan kända fällor vid
verksamhetsutveckling undvikas, bland annat följande:

• vissa lösningsförslag favoriseras

• oklara mål styr förändringsarbetet

• ogenomtänkta och ostrukturerade arbetssätt

• otillräcklig samverkan mellan olika intressenter

• snabba åtgärder utan tillräcklig analys

• ensidig fokusering på den egna verksamheten.[18]
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Figur 8. Detaljerad metodstruktur av förändringsanalys.[18]
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Ett exempel på en sådan metod är SIMMetoden. Denna metod ger stöd för ett
strukturerat tillvägagångssätt men även för kommunikation, samverkan och
kreativitet. SIMM står för:

• S – samverkan och situationsanpassning 

• I – ifrågasättande och idéutveckling

• M – meningsskapande och målstyrning 

• M – metodisk och modellering.[18]

2.5 Processmodellering
Många problem inom ett företag beror på att deras processer är varken
definierade eller särskilt effektiva. Processmodellering möjliggör en lösning för
dessa problem. En processmodell är en representation som speglar verkligheten
av en organisations aktiviteter och syftar till att skapa en helhetsbild över
verksamheten.[19]

Syftet med modellering av processer kan delas in i tre kategorier:

• Kommunikation, för att skapa förståelse och förenkla kommunikationen
mellan olika intressenter.[4]

• Datorbaserad analys, för att få kunskap om företaget genom exempelvis
simulering.[4]

• Kvalitetsstyrning, för att kunna följa upp affärsprocesserna och ge
underlag till processförbättring.[4]

I de kommande kapitlen 2.5.1-2.5.4 presenteras tre modelleringsverktyg följt av
en metod för informationskartläggning som beskriver hur informationsflödet
kan illustreras i en processmodell. Verktygen har valts för att de är väletablerade
och frekventa inom ämnesområdet. 

2.5.1 BPMN

Business process modeling and notation är ett modelleringsverktyg för att bland
annat grafiskt modellera processer med symboler, se figur 9. BPMN kan
användas för olika situationer, till exempel vid modellering av interna processer
i syfte att analysera och förbättra dem. Det primära målet med BPMN är att
erbjuda notationer som är begripliga för alla som är involverade i ett
processammanhang som exempelvis kartläggare, processutvecklare och
processägare.[4][20]
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2.5.2 UML

Unified Modeling Language är ett objektorienterat modelleringsspråk som
används för att specificera, visualisera, konstruera och dokumentera. Språket
används främst inom programvarukonstruktion men kan även användas till
modellering av processer.[22][23][24] Ett urval av UML-notationer vid
modellering av processer finns i figur 10.

Det kan tyckas att UML är begränsat till att utforma och analysera
datorprogram men det finns flera fördelar med att använda UML för att
modellera affärs- och verksamhetsprocesser.[24] Dessa fördelar är bland annat:

• Processer och resurser kan enkelt relateras till varandra.

• Etablerade och välbeprövade tekniker.

• Standardiserade symboler för modellering av processer.

• Gemensamma grundbegrepp gör det enklare att analysera och integrera
verksamhetens processer med dess informationssystem.[24]
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Figur 9. Ett urval av BPMN-symboler. [21]
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2.5.3 IDEF

Integration definition for function modeling är en grupp av modelleringsspråk
inom system och programvaruteknik. De har ett stort användningsområde,
funktionell modellering, datasimulering, objektorienterad analys etc. Konceptet
har utvecklats av amerikanska försvaret.[19][23][26]

IDEF-samlingen har olika tillämpningsområden. De mest använda delarna är
IDEF0, IDEF1, IDEF1X, IDEF2, IDEF3, IDEF4 och IDEF5 men för
modellering av affärsprocesser är IDEF0 och IDEF3 mest relevanta.[23]

IDEF0 används för att utveckla grafiska representationer av processer eller
andra komplexa system. Tekniken bygger på en kombination av grafik och text
som presenteras på ett organiserat och systematiskt sätt i rutor. Detta bidrar till
en helhetsförståelse, stöd för analys och eventuella förändringar samt visar
integrationer. En IDEF0-modell består av en hierarkisk struktur som gradvis
ökar detaljnivån och beskriver aktiviteterna mer ingående. Huvud-
komponenterna är rutor med text som sammankopplas med pilar, se figur 11.
[23][27]
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Figur 10. Ett urval av UML-notationer. [25]
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Till skillnad från IDEF0 har IDEF3 utvecklats för att explicit beskriva
processer. Den förstnämnda syftar till att redogöra vad som görs inom
organisationen medan den andra visar hur det verkligen fungerar. IDEF3 kan
därför anses vara ett komplement till IDEF0. De grundläggande notationerna
finns i figur 12 och består av rutor, cirklar och pilar som länkar ihop dem.[23]
[28]
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Figur 11. IDEF0 komponenter, författarnas illustration 
inspirerad av Integrated Definition Methods. [26]

Figur 12. Symboler för IDEF3.[28]
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2.5.4 Informationskartläggning

I en processmodell kan även kartläggning av informationsflödet ingå samt de
resurser som används för att hantera och lagra information.[29] Verksamhets-
processer och informationshantering kan sammankopplas med hjälp av tre
lager:

• Verksamhetslagret som beskriver organisationens processer och hur de
samverkar med varandra. 

• Informationslagret beskriver de informationsmängder som skapas och
används i processen.

• Informationsbärarlagret som beskriver vilken informationsbärare
processens information hanteras och lagras av.[29]

Figur 13 nedan syftar till att illustrera hur informationsflödet i en process kan
kartläggas.

2.6 Processanalys
Processanalys är en detaljerad granskning och värdering av en process. Den
genomförs bland annat när problem i processen vill identifieras eller
möjligheter till förbättringar vill finnas. Varje processanalys är situations-
specifik och det exakta innehållet i analysen bestäms utifrån den rådande
situationen.[1]
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Figur 13. Exempel på hur det går att kartlägga information. Författarnas illustration 
inspirerad av MSB och Riksarkivet.[29]
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I kapitel 2.6.1-2.6.3 beskrivs tre metoder vid analys av processer följt av kapitel
2.6.4 som beskriver mätning av processer.

2.6.1 Processanalysschema 

Processanalysschema används för att kartlägga och dokumentera vilka
aktiviteter som genomförs i en process och i vilken ordning de utförs. När
kartläggning av processen är klar kan processen granskas och analyseras. Detta
görs genom att systematiskt ifrågasätta vad, var, när, vem, hur samt varför för
varje aktivitet i processen. Syftet med dessa frågor är att eliminera, kombinera,
ändra eller förenkla aktiviteterna för att kunna effektivisera processen.[10] Det
som avses med respektive ifrågasättande är:

Vad? Ändamålet med aktiviteten.
Varför måste den utföras?

Var? Platsen där aktiviteten utförs.
Varför måste den utföras där?

När? Sekvensen i vilken aktiviteten utförs.
Varför måste den utföras då?

Vem? Personen som utför aktiviteten.
Varför måste den utföras av just denna person?

Hur? Sättet att utföra aktiviteten.
Varför måste den utföras på detta sätt? [10]

2.6.2 Värdeanalys

Värdeanalys är en detaljerad undersökning av varje aktivitet eller delprocess för
att bedöma om den bidrar till intressenters krav eller behov. Det är viktigt att
ställa frågor om exempelvis varför processer existerar och vilka behov
mottagaren har, se figur 14.[1][3][30] När väl aktiviteterna har kategoriserats
bör de behandlas på olika sätt:

• Värdeskapande bör utvecklas. En aktivitet som tillhör denna kategori är
inte automatiskt optimal utan det finns alltid ett utvecklingsbehov.

• Icke-värdeskapande bör minimeras. Dessa aktiviteter är ofta nödvändiga
för att en process ska fungera men bör utföras effektivt.

• Spill bör elimineras eftersom dessa aktiviteter inte skapar något värde
för varken intressenter eller organisationen.[1][3][30]

17



Processutveckling inom lagerhållning – 2014-06-10
Analys och utveckling av processer hos
Delta Terminal AB
Jamshid Jahid
Nathalie Jonsson

2.6.3 Allmän analys med hjälp av processkarta

En annan metod är att med hjälp av en processkarta utföra en överskådlig
analys av processerna. Processkartan kan ge stöd för att konkretisera var och
varför det uppstår problem. Kartan kan vara en utgångspunkt för identifiering
och analys av hur olika medarbetare och intressenter upplever problem i
processen.[1] Metoden består av en gemensam diskussion som kan vägledas av
följande steg:

1. ”Vandring” genom processkartan där deltagarna får koppla problem till 
processkartan.

2. Kategorisering av problemen utifrån typ, orsak och möjlig åtgärd.

3. Utredning av konsekvenser av de olika problemen.

4. Utredning av bakomliggande orsaker.

5. Identifiering av de viktigaste orsakerna till problemen.[1]

2.6.4 Mätning av processer

Att mäta verksamhetens processer är en utgångspunkt för att styra och utveckla
processer på ett effektivt sätt. Ett mätsystem syftar till att möjliggöra analyser
av processer genom att presentera egenskaper hos en process. Det kan även

18

Figur 14. Tillvägagångssätt för kategorisering av aktiviteter, 
författarnas illustration inspirerad av A. Ljungberg, O. Rentzhog och 
K. A. Long.[3][13][30]
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beskriva hur data ska samlas in, sammanställas, presenteras och kommuniceras.
[1][3]

När det bestäms vilka mått som ska användas är det viktigt att dessa
kompletterar varandra, att olika mått inte används till samma sak och att måtten
speglar hela processen. Ett mätsystem bör inte vara statiskt utan ska kunna
omvärderas och revideras kontinuerligt. Dock behöver ett mätsystem ha en bas
som håller under en längre tid. Det vill säga en bas med grundmått som kan
kompletteras med specifika mått för varje mätning. Det är viktigt att vara
medveten om att all mätning syftar till att ge underlag för någon åtgärd eller
handling. Dessa ska sedan leda till att organisationen kommer närmare ett
angivet mål. Genom att svara på frågan ”vad är viktigt i processen” kan frågan
”vad ska mätas i processen” besvaras effektivt.[1][3]

För att analysera hur bra en process fungerar finns det olika kriterier att utgå
ifrån. Några vanligt förekommande kriterier är ändamålsenlighet, effektivitet
och anpassningsbarhet. Med ändamålsenlighet menas hur väl processen
uppfyller sitt syfte det vill säga vad den är avsedd och vilka den skapar värde
för. Effektivitet är processens förmåga att vara ändamålsenlig och samtidigt
utnyttja minimala resurser. Tid och kostnad är två vanliga parametrar för
mätning av effektivitet. Anpassningsbarhet handlar om processens förmåga att
anpassa sig för förändringar och samtidigt förbli ändamålsenlig och effektiv.
[13]

2.7 Tredjepartslogistik
Ökad konkurrens och kundfokus har lett till att företag utkontrakterar sina
logistiska tjänster. Detta för att organisationer ska kunna fokusera på sin
kärnverksamhet samtidigt som de logistiska tjänsterna utförs av experter. Den
ursprungliga drivkraften för tredjepartslogistik var att minska kostnaderna och
frigöra kapital för andra ändamål men nu har det fått en mer strategisk
omfattning: en ökad marknadsutsträckning, förbättrad kundservice och ökad
flexibilitet för att kunna möta kundernas behov.[31][32]

Det finns många definitioner av tredjepartslogistik och dessa förändras hela
tiden beroende på utvecklingen av marknaden. Sammanfattningsvis handlar
tredjepartslogistik om att en extern aktör mellan en köpande och säljande part
förmedlar någon logistiktjänst som exempelvis transport, lagerhållning,
materialhantering eller distribution.[7][10][31][32]

2.8 Företagsfakta
Delta Terminal AB är ett tredjepartslogistikföretag som finns i Söråker och
Härnösand. Söråkers hamn ligger i Timrå kommun, tjugo kilometer norr om
Sundsvall. Delta Terminal erbjuder olika logistiktjänster, bland annat förvaring
och hantering av gods. De kan hantera de flesta typer av gods som exempelvis
storsäck, bulkgods och kemikalier. De erbjuder lager och produktionslokaler,
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inomhus och utomhus, på totalt 24 000 kvadratmeter och hela terminalområdet
är 12,5 hektar. Delta Terminal har tillgång till sjötrafik året runt och en järnväg
med anslutning till stambanan. I hamnen finns möjlighet till lastning och
lossning av gods från sjötrafik samt tåg- och lastbilstransport.[5][6] En karta
över hamnen finns i figur 15.

1. Hamn
2. Magasin
6. Tvätthall och lediga lokaler
7. Lager, ställverk och tankdepå
8. Lager
9. Magasin
10. Lager
11. Silo
12. Kontor
13. Magasin
20. Lager
21. Hamnsilo
22. Matsal
23. Fordonsvåg

Övriga lokaler hyrs ut till andra
företag.[33]
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Figur 15. Karta över Delta Terminals 
hamnområde.[33]
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3 Metod
I kapitel 3.1-3.6 redovisas den övergripande metodansatsen för studien,
metodval för verksamhetsanalys, förändringsanalys, hur processer har
modellerats, processanalys och slutligen en metoddiskussion.

3.1 Övergripande metodansats
Det finns många olika forskningsstrategier och det är svårt att säga att den ena
är bättre än den andra. Däremot är vissa strategier bättre lämpade för en
induktiv metod och andra bättre för en deduktiv metod. Varje strategi kan
användas till undersökande, beskrivande eller förklarande forskning.[34]

I jämförelse mellan fallstudier och andra forskningsstrategier finns det tre
avseenden att hänsyn till: (a) typ av forskningsfråga, (b) grad av kontroll över
faktiska händelser och (c) om fokus ligger på nutida eller dåtida händelser.[35]
Tabell 1 illustrerar detta med fem olika forskningsstrategier.

Tabell 1: Jämförelse av olika forskningsstrategier.[35]

Forsknings-
strategi

Typ av
forskningsfråga

(a)

Kontroll av
faktiska

händelser? (b)

Fokus på
aktuella

händelser? (c)

Experiment Hur, varför? Ja Ja

Urvalsundersökning
Vilka, vad, var, 

hur många, 
hur mycket?

Nej Ja

Analys av källor
Vilka, vad, var, 

hur många, 
hur mycket?

Nej Ja/nej

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja

En fallstudie är en empirisk undersökning som används när frågor som ”hur”
eller ”varför” ställs, då kontroll över situationen som studeras saknas helt eller
delvis och fokus ligger på aktuella händelser i ett socialt sammanhang. Metoden
bygger på flera empiriska källor och sammanhörande data samt nyttjande av
teoretiska hypoteser vid insamling och analys av data.[34][35]

I denna studie har en enkel fallstudie bestående av intervjuer, observationer och
teoriutformningar genomförts. Detta för att forskningsfrågorna som har
besvarats är formade med ”hur” och även eftersom det finns brist på kvantitativ
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data. Det är dagsläget som har studerats och därmed anses en fallstudie vara en
passande metodansats. 

Arbetet har initierats med en undersökning kring olika vetenskapliga metoder.
Efter denna fas har en dialog med medarbetarna på Delta Terminal angående
kommande aktiviteter hållits. Författarna har valt att bedriva största delen av
arbetet själva men tagit hjälp av medarbetarna på Delta Terminal vid
informationsinsamling och avgränsning av arbetet. 

Studien har bedrivits enligt förbättringscykeln som illustreras i figur 16. Cykeln
har inspirerats av PDCA-cykeln1. Detta för att ta till vara på den information
som har samlats och arbetsgången har ständigt utvecklats och förbättrats.

3.2 Verksamhetsanalys
Ingen verksamhetsutvecklingsmodell som är anpassad för processutveckling i
logistikverksamheter har hittats. Av de beskrivna metoderna i kapitel 2.3 ansågs
endast y-modellen vara relevant för denna studie. Då PADM utgår från
företagets affärsstrategi vilket denna studie inte har gjort och SIQ-metoden är
alltför omfattande och syftar till att förändra verksamhetens alla delar. Däremot
är y-modellen en flexibel verksamhetsutvecklingsmodell som går att kombinera
med andra metoder. Modellen har även varit passande för studiens metodval för
att samla data och information eftersom att den inte behöver utgå ifrån någon
kvantitativ data. Y-modellen har kompletterats med fasen förändringsanalys, se
figur 17, detta för att jämföra nuläget med det önskade läget. 

1 PDCA – Demings kvalitetshjul för systematiskt förbättringsarbete.
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Figur 16. Cykel över arbetsgång, författarnas illustration.
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I kapitel 3.2.1-3.2.2 beskrivs två utvalda delmoment från y-modellen.

3.2.1 Nuläge

Grunden till förbättringar är att ha en bra beskrivning av det nuvarande läget[1]
[3]. Inledningsvis har intervjuer och informella samtal med medarbetarna på
Delta Terminal hållits. Sedan har observationer av verksamheten gjorts för att få
en egen bild av verksamheten.

Intervju
Syftet med intervjuerna har varit att skapa en bild över en del av verksamheten
hos Delta Terminal. Eftersom arbetet har avgränsats till att studera processer för
två traktorer har två förare intervjuats. Dessutom har projektledaren hos Delta
Terminal intervjuats för att få olika perspektiv. Intervjuerna har byggt på
förutbestämda men öppna frågor och eventuella följdfrågor har även de ställts.
Vid intervjuerna har det funnits utrymme för de intervjuade att prata fritt kring
frågorna. Exempel på intervjufrågor finns i bilaga A. 

Det har funnits en risk att respondenterna försökt att besvara frågorna med det
”korrekta” svaret istället för att ge den verkliga bilden av verksamheten. Detta
kan vara för att inte verka okunniga. För att upptäcka detta har svaren från de
olika medarbetarna och projektledaren jämförts.

Under intervjuerna har anteckningar förts som sedan diskuterats och
sammanställts för att undvika misstolkningar av den insamlade informationen. 
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Figur 17. Y-modellen med förändringsanalys, 
författarna illustration.
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Observationer
Verksamheten har observerats på egen hand under några dagar. Dessa dagar har
varit indelade i olika pass och är slumpmässigt utvalda. Detta har gjorts för att
säkerställa att informationen som fåtts via möten och intervjuer stämmer med
verklighetsbilden. Dessutom har det varit ett bra komplement för att skapa en
egen bild av verksamhetens nuläge. Dock har det endast funnits möjlighet att
observera arbete med lastbil och tåg och inte med båt. Detta för att det inte har
utförts något arbete kring båtar. Under dessa iakttagelser har all relevant
information antecknats och sedan sammanställts med tidigare insamlad
information.

3.2.2 Önskat läge

En workshop har utförts tillsammans med medarbetarna på Delta Terminal i
syfte att kunna identifiera de olika problem och mål som finns i delverk-
samheten. Detta för att kunna få en bild av möjliga förbättringsområden.
Frågeställningarna som har använts under workshopen har formulerats med
syfte att få information angående mål och problem som berör arbetet med
traktorerna. Det har gjorts för att skapa en bild av det önskade läget.

Släktskapsdiagram kan användas för att hitta kärnan i ett problem, skapa
samförstånd, en förståelse för det verkliga problemet och tydliggöra samband
mellan de olika problemen. Metoden uppmuntrar kreativitet och ger erkännande
åt allas idéer.[36] Arbetsgången beskrivs i bilaga B. Under workshopen har
släktskapsdiagram använts för att kunna strukturera och sammanställa
informationen från workshopen systematiskt.

3.3 Förändringsanalys 
I denna studie har endast tre komponenter av förändringsanalysen varit
relevanta. Detta för att studien enbart syftar till att analysera en delverksamhet
och inte till att implementera några förändringsåtgärder. De komponenter som
har valts är handlingsanalys, problemanalys och målanalys.

Handlingsanalys syftar till att identifiera vilka aktiviteter som utförs i
verksamheten. Med hjälp av detta kan verksamhetsprocesser beskrivas och
grupperas. I denna studie har detta genomförts med hjälp av intervjuer och
observationer, se kapitel 3.2.1.

Problemanalys används för att identifiera problemeffekter och problemorsaker
samt hur dessa är relaterade till varandra. Detta för att skapa underlag för att
åtgärda dessa problem. Problemanalysen har utförts med hjälp av en workshop
tillsammans med de två traktorförarna på Delta Terminal, se kapitel 3.2.2.

Målanalys används till att tydliggöra viktiga mål för verksamheten. Detta för att
relatera de olika problemen med målen i syfte att finna förändringsbehov.
Målen har identifierats under workshopen, sedan utvärderats och relaterats till
problemen.
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3.4 Processmodellering
För att införskaffa den grundläggande informationen för processkartan finns det
ett antal olika tillvägagångssätt.[1][3] Nedan beskrivs två tillvägagångssätt och
dessa har valts eftersom de är enkla att tillämpa och resurssnåla.

Processpromenad innebär att en eller flera personer bokstavligen går genom
processen för att samla den information som behövs för kartläggningen. På
vägen intervjuas de personer som utför processens olika aktiviteter. Därefter
illustrerar de ansvariga för kartläggningen processen grafiskt. Därmed finns det
en risk att kartläggningen blir personligt vinklad av kartläggarna. Däremot är
det en fördel att det ofta går fort att kartlägga processen med detta
tillvägagångssätt.[1][3]

Ett annat sätt är virtuell processpromenad, där samlas representanter som får
beskriva sina olika delar i processen. Utifrån dessa beskrivningar framställs
processkartan grafiskt. Det finns oftast en kartläggningsansvarig som leder och
ställer frågor till deltagarna. För- och nackdelarna är ungefär de samma som i
föregående metod men skillnaden är att fler ges möjlighet att förstå processens
helhet.[1][3]

I denna studie har kartläggningen i första hand baserats på en processpromenad
för att skapa en egen bild av processen. Sedan har kartläggningen kompletterats
med en virtuell processpromenad tillsammans med berörda medarbetare.

3.4.1 Modelleringsverktyg

Vid modellering av processer har inte något specifikt modelleringsverktyg
använts eftersom processmodellen i denna studie är kortfattad. Processmodellen
är inte tillräckligt omfattande för en datorbaserad analys och därav finns ingen
anledning att utgå ifrån ett och samma verktyg. I stället har det symboler som
upplevts vara bäst anpassade utnyttjats i syfte att skapa en enkel bild av
processen. Den symbol som har valts för en aktivitet finns inte i någon av de tre
beskrivna verktygen utan har inspirerats av MSB och Riksarkivets
rekommendationer för informationskartläggning vid processer, se figur 13.
Detta för att tydliggöra flödet genom processen. Även informations-
kartläggningen har baserats på dessa rekommendationer, detta för att
informationsflödet modelleras enkelt och är lätt att förstå.

3.5 Processanalys
Processanalysschema har använts i syfte att lyfta fram aktiviteterna och deras
egenskaper. Aktiviteterna har dokumenterats enligt figur 18. Sedan har varje
aktivitet analyserats och kategoriserats med hjälp av en värdeanalys, se kapitel
2.6.2. Processanalysschemat har även gett underlag till modellering och analys
av processmodellen. En allmän analys har sedan utförts genom att undersöka
om det finns några uppenbara problem i processen.
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3.5.1 Mätning av processer

Ändamålsenlighet har valts som ett mått för att mäta processen och dess
aktiviteter. Detta har gjorts genom att studera om varje aktivitets objekt ut
verkligen bidrar till att uppnå processens syfte. Dessutom har tid använts som
ett mått för att kunna uppskatta den värdeskapande tiden i förhållande till den
icke-värdeskapande. Effektiviteten och anpassningsbarheten hos processen har
varit svår att mäta. Detta för att aktiviteterna i processen inte är standardiserade
utan är av många slag beroende på de uppdrag som har utförts. Dessutom har
processen enbart analyserats internt hos Delta Terminal och inte externt mot
dess kunder, vilket har gjort det svårt att mäta effekten av en förändring.

3.6 Metoddiskussion 
Vid en empirisk studie är det viktigt att utvärdera kvaliteten för den valda
forskningsstrategin. Det kan göras genom undersökningens validitet och
reliabilitet.[35] 

3.6.1 Validitet

Det syftar till att bedöma om de slutsatser som har dragits är relevanta och
hänger ihop. Validitet kan även användas till att undersöka om det som mättes
var det som skulle mätas.[35] Det finns tre begrepp avseende validitet vid en
fallstudie:

Begreppsvaliditet handlar om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen
speglar det som begreppet anses uttrycka. Det finns tre sätt för att stärka
begreppsvaliditeten: använda flera olika källor vid datainsamling, tydliggöra
tillvägagångssättet vid datainsamling och låta involverade personer studera
utkast av rapporten.[35][37]

Intern validitet handlar om huruvida en slutsats som bygger på kausalt
förhållande håller eller inte. Intern validitet är endast relevant om fallstudien
syftar till att förklara och undersöka orsakssamband. Det finns olika sätt att
stödja den interna validiteten bland annat genom att jämföra olika mönster med
varandra och använda logiska modeller.[35][37]

Extern validitet handlar om resultaten från en undersökning kan generaliseras
utöver den aktuella situationen. Detta anses vara ett huvudsakligt hinder vid
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fallstudier eftersom ett fall inte anses kunna lägga grund för en generalisering.
Den externa validiteten kan förbättras genom att tillämpa teorier vid
enfallsstudier.[35][37]

I denna studie har begreppsvaliditeten förstärkts genom tillämpning av flera
källor vid datainsamling. Dessa källor har varit i form av tryckt litteratur,
vetenskapliga artiklar, examensarbeten samt olika intervjuer med involverade
på Delta Terminal. Vidare har arbetet studerats och granskats kontinuerligt av
handledaren för att säkerställa dess riktighet. Den interna validiteten har stärkts
genom att datainsamling och analys beskrivits i detalj. Detta för att tydliggöra
vilka antaganden och slutsatser som har dragits. I studien har vetenskapligt
accepterade metoder och modeller används för att förstärka den externa
validiteten.

3.6.2 Reliabilitet

Syftet med reliabilitet är att säkerställa om en undersökning återupprepas under
samma omständigheter ska den leda till samma resultat och slutsats. Målet med
reliabilitet är att minimera felaktigheter i en undersökning. För att försäkra en
god reliabilitet kan väl etablerade metoder för en fallstudie användas.[35][37]

I denna studie har reliabiliteten stärkts genom att erkända och väletablerade
metoder använts och data har dokumenterats kontinuerligt.
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4 Resultat
I kapitel 4.1-4.4 presenteras en nulägesbeskrivning, beskrivning av det önskade 
läget samt resultat från förändrings- och processanalys.

4.1 Nuläge
Delta Terminal AB är ett tredjepartslogistikföretag som finns i Söråker och
Härnösand. De erbjuder olika logistiktjänster, bland annat förvaring och
hantering av gods. I hamnen finns möjlighet till lastning och lossning av gods
från sjötrafik samt tåg- och lastbilstransport. Deras huvudverksamhet består av
lossning, lagring och lastning av gods, se figur 19.

En nulägesbeskrivning av arbetet som berör traktorerna redovisas i kapitel
4.1.1-4.1.3. Först presenteras en sammanfattning av intervjuer och
observationer följt av resultatet från workshopen och slutligen den process som
har modellerats.

4.1.1 Intervjuer och observationer

I dagsläget har Delta Terminal två traktorer vid hamnen i Söråker. Varje morgon
hämtas dessa i garaget av traktorförarna. Traktorerna har då i vanliga fall inget
redskap påkopplat utan de väljer redskap på morgonen beroende på vilket
arbete som ska utföras. Dessa redskap finns samlade vid punkt tretton på kartan.
Det finns däremot specialredskap som oftast är placerad vid ett specifikt
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Figur 19. Huvudprocesskarta för Delta Terminal.
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lastställe2. En del redskap finns det bara ett exemplar av men traktorerna kan
ändå utföra samma arbetsuppgift samtidigt. Den ena traktorn har då något annat
oanpassat redskap till arbetsuppgiften vilket inte anses vara optimalt.
Traktorförarnas huvuduppgift är att lasta och lossa gods till och från båtar, tåg
och lastbilar. När huvuduppgifter saknas brukar traktorförarna städa upp på
området, förbereda inför kommande uppdrag eller utföra maskinvård vid behov.
För varje uppdrag får traktorförarna information av olika slag, via
direktkontakt, telefon, mejl etc. I många fall kan lastbilsförarna stå och vänta
vid laststället efter att ha fått instruktioner från kontoret. Ibland kan
lastbilsförarna kontakta traktorförarna direkt via telefon, traktorförarna hinner
då förbereda inför uppdraget. Om traktorförarna inte har tid att utföra uppdraget
just den tiden lastbilen anländer kan den få vänta. Dock händer det inte ofta att
traktorförarna inte har tid. Traktorförarna har i vissa fall i uppgift att rapportera
slutfört uppdrag. Vid lastning av aluminium och pellets tar de fraktsedlar av
lastbilsförarna och lämnar dessa på kontoret men vid lastning av exempelvis
salt brukar lastbilsförarna sköta detta själv. Traktorförarna har även i uppgift att
hämta vågkvitton från brevlådan som lastbilsförarna lämnar vid vägning av last
efter avslutat uppdrag. 

Vid lossning av gods förmedlar kontoret till traktorförarna var godset ska
placeras. Om samma typ av gods redan finns lagrad placeras det i samma lager.
Är det nytt gods sker placering i samråd mellan traktorförarna och kontoret.

Traktorförarna har bland annat telefon och komradio som kommunikations-
medel. De på kontoret upplever att kommunikationen med komradio fungerar
b r a men traktorförarna har som vana att glömma komradion på kontoret.
Traktorförarna tycker att telefonen är ett bättre kommunikationsmedel mellan
varandra men det är oftast upptaget när kontoret försöker att nå dem.

4.1.2 Workshop

Under workshopen identifierades olika problem som traktorförarna upplever i
sitt dagliga arbete. Dessa problem har sammanställts i figur 20. De olika
problemen och hur de stegvis har kategoriserats och rangordnats finns i bilaga
C. Den mest väsentliga problemkategorin ansågs vara ”brist på information från
kontoret” och det mest väsentliga problemet ansågs vara ”oanpassade redskap”.
Problemkategorierna har röd text i figuren 20 och pilarna visar hur dessa
påverkar varandra.

2 Lastställe – En plats där lossning och lastning kan ske.
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4.1.3 Processmodell

Modellen i figur 21 illustrerar den studerade processen det vill säga det arbete
som utförs med traktorerna. Den illustrerar även det nödvändiga
informationsflödet som behövs för att utföra arbetet. 

Dagen startar med inhämtning av traktor. Traktorföraren hämtar den vid garaget
och kör sedan till kontoret eller laststället beroende på om det finns en order
eller inte. Orderinformationen kan komma direkt från en lastbilsförare eller via
någon från kontoret. Nästa steg i processen blir att avgöra vilket redskap som
ska användas. Traktorföraren kan behöva hämta eller byta redskap. I vissa fall
kan redskap finnas vid laststället och då åker traktorförarna direkt dit. Väl på
plats börjar lastning eller lossning av gods. När uppdraget är slutfört kan det
behöva rapporteras beroende på kund och gods. Denna aktivitet kan ske via
mejl, telefon eller direkt kontakt med de på kontoret. Om det finns ett nytt
uppdrag börjar processen om vid val av redskap. När det inte finns någon order
inväntar traktorföraren en ny och utför samtidigt andra aktiviteter.
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Figur 20. Sammanställning av de problem som traktorförarna upplever.
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Figur 21. Processmodell över arbetet med traktorerna.
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4.2 Önskat läge
En beskrivning av det önskade läget har baserats på förbättringsförslag från
traktorförarna. Dessa är:

• Fler möten där alla får vara med och säga sin sak. 

• Möten vid en tid då alla kan delta.

• Alla ska vara delaktiga vid planering av lastning och lossning för att ha
rätt resurser.

• Bättre kommunikation med kunden om vad som ska lastas eller lossas
för att ha rätt förutsättningar på plats.

• Tydliga instruktioner från kontoret till traktorförarna om vad som
egentligen ska göras.

• Tydliga instruktioner från kontoret till lastbilsförarna för att de ska åka
till rätt lastställe.

• En whiteboardtavla på kontoret med numrerad karta för alla lastställen.

• Bättre kommunikation mellan samordnaren och traktorförarna.

• Mer special och nya redskap till traktorerna.

• Få instruktioner i tid om kommande arbete till traktorförarna.

4.3 Förändringsanalys
Målen har relaterats till de fyra problemkategorierna i tabell 2. Varje problem
kan påverka flera mål. Förändringsanalysen har visat att problemkategorierna
”rätt förutsättningar för rätt jobb” och ”brist på kommunikation åt alla håll” är
de problem som har relaterats till flest mål. Även problemkategorin ”brist på
information från kontoret” har kopplats till många mål. Den kategori som har
kopplats till minst mål är ”okunniga lastbilschaufförer, svårt att följa
instruktioner”.
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Tabell 2. Relationen mellan problem och mål.

Problem

Rätt
förutsätt-
ningar för
rätt jobb

Brist på
information

från kontoret

Okunniga
lastbils-

chaufförer,
svårt att följa
instruktioner

Brist på
kommunika-
tion åt alla

håll

M
å
l

Fler möten där alla får vara med och
säga sin sak x

Möten vid en tid då alla kan delta x x

Alla ska vara delaktiga vid 
planering av lastning och lossning 
för att ha rätt resurser 

x x

Bättre kommunikation med kunden 
om vad som ska lastas eller lossas för
att ha rätt förutsättningar på plats

x x

Tydliga instruktioner från kontoret 
till traktorförarna om vad som 
egentligen ska göras

x x

Tydliga instruktioner från kontoret 
till lastbilsförarna för att de ska åka 
till rätt lastställe

x x x

En whiteboardtavla på kontoret med
numrerad karta för alla lastställen x x

Bättre kommunikation mellan 
samordnaren och traktorförarna x x x

Mer special och nya redskap till 
traktorerna x

Få instruktioner i tid om kommande
arbete till traktorförarna x x

Antal kopplade mål till problemen: 6 5 2 6

4.4 Processanalys
Det sammanfattade resultatet från processanalysschemat och värdeanalysen
redovisas i tabell 3. Den visar den tid som är värdeskapande, icke-
värdeskapande och spill för varje traktorförare under de tre dagar som har
observerats. Fullständig data finns i bilaga D. Ur tabellen kan det avläsas att
den värdeskapande tiden är någorlunda samma för de båda traktorförarna. En
stor del av tiden under en dag är icke-värdeskapande. Även spill tillkommer
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under dagen. Den totala tiden varierar sett till när traktorförarna börjar och
slutar sin arbetsdag. En del dagar kommer traktorförarna till sitt arbete en kvart
tidigare och ibland en kvart senare.

Tabell 3. Insamlad data över tiden för de olika aktivitetstyperna.

Aktivitetstyp Värdeskapande
Icke-

värdeskapande
Spill Totalt (min)

Traktor
1 

Dag 1 41 467 47 555

Dag 2 68 382 75 525

Dag 3 87 390 63 540

Traktor
2

Dag 1 43 388 109 540

Dag 2 58 359 123 540

Dag 3 77 380 83 540

Figur 22 och 23 illustrerar värdeskapande (VS), icke-värdeskapande (I-VS) och
spilltid (S) i procent för respektive traktorförare.
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Figur 22. Andel tid som är värdeskapande, icke-värdeskapande och spill för traktorförare 1.

Figur 23. Andel tid som är värdeskapande, icke-värdeskapande och spill för traktorförare 2.
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Den genomsnittliga tiden i procent för aktiviteterna som har utförts av de båda
traktorförarna under tre dagar illustreras i figur 24. Detta för att skapa en
”normalbild” över hur stor andel av det dagliga arbetet som utgörs av de olika
aktivitetstyperna. En ”normaldag” är endast tolv procent av arbetet
värdeskapande, sjuttiotre procent icke-värdeskapande och femton procent spill.

En detaljerad tidsaxel över en ”normaldag” presenteras i figur 25. Tidsaxeln
visar de olika aktivitetstyperna och när under dagen dessa har inträffat. Av
figuren kan det avläsas när information kommer till traktorförarna och vilka
aktiviteter som utförs. Den ”normala” dagen startar kvart i sju på morgonen och
slutar fyra på eftermiddagen. En arbetsdag är femhundrafemtiofem minuter
inklusive sextio minuter för rast och lunch. Den fastställda tiden för rast och
lunch har räknats som icke-värdeskapande och all tid utöver det som spill. Den
rödmarkerade texten i illustrationen beskriver nästkommande händelse.
Tidsaxeln är baserad på ett genomsnitt från observationer av tre dagars arbete
med två traktorer. Aktiviteterna i tidsaxel är endast för illustration av när och i
vilken omfattning de sker under en dag. Den utvalda tiden för en aktivitet är
ungefärlig och är baserad på den insamlade datan. Tabell 4 visar hur den
genomsnittliga tiden kan variera under en ”normaldag”. 

Tabell 4: Den genomsnittliga tiden och hur mycket den kan variera.

Aktivitetstyp Medelvärde (%) Standardavvikelse (%)

Värdeskapande 12 3,4

Icke-värdeskapande 73 6,9

Spill 15 5,2
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Figur 24. Den genomsnittliga tiden som är värdeskapande, icke-
värdeskapande och spill för de båda traktorförarna.



Processutveckling inom lagerhållning – 2014-06-10
Analys och utveckling av processer hos
Delta Terminal AB
Jamshid Jahid
Nathalie Jonsson

36

Figur 25. Tidsaxel över en ”normaldag”.
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5 Analys
I kapitel 5.1-5.4 presenteras en analys av nulägesbeskrivningen, beskrivning av
det önskade läget samt resultat från förändrings- och processanalys.

5.1 Nuläge
Den insamlade informationen från intervjuer och observationer har varit
utgångspunkten för studien. Intervjuerna har bidragit med en bra grund för
förståelsen av arbetet och observationerna har varit ett bra komplement.
Samtidigt har observationerna varit till hjälp för att skapa en egen bild av
delverksamheten. Den beskrivning som har gjorts av den studerade
verksamheten tycks stämma bra med verkligheten. Detta för att informationen
är samlad från flera perspektiv genom intervjuer med projektledaren och
traktorförarna samt egna observationer. Dock har det endast funnits möjlighet
till att observera arbete med lastbil och tåg och inte med båt. Vilket innebär att
det inte har skapats någon egen uppfattning om arbetsgången kring båtar. Det
har inte varit kritiskt för studien eftersom informationen från intervjuerna anses
vara tillräcklig då processen ser lika ut som för arbetet med lastbil och tåg.

De två traktorförarna har intervjuats samtidigt i hopp om att skapa en
diskussion kring svaren till frågorna. Detta kan ha påverkat traktorförarnas svar,
det vill säga att de kommit överens om ett svar istället för att ge sin personliga
åsikt. Hade traktorförarna istället intervjuats var för sig ansågs det finnas en risk
för kortfattade svar.

De problem som har bearbetats fram under workshopen anses vara relevanta
och förekommande i arbetet. Däremot har dessa utvecklats av enbart
traktorförarna vilket kan innebära att de är vinklade från ett perspektiv.
Problemen har varit svåra att illustrera i processmodellen då de inte är
situationsspecifika och beror mest på informations- och kommunikationsbrist.
Därför har det varit svårt att illustrera dessa i processmodellen men problemen
kan relateras till aktiviteterna i processen.

Processmodellen ger en verklig bild av arbetet som sker med traktorerna men
inte allt arbete som traktorförarna utför. Under en dag kan traktorförarna utföra
avvikande arbete utan traktor som exempelvis intern förflyttning med truck.
Dessa aktiviteter har inte studerats på grund av den upplevda tidsbristen.

5.2 Önskat läge
Det önskade läget har endast baserats på traktorförarnas förslag till
förbättringar. Traktorförarna har ansetts ha störst förståelse för de behov som
finns för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Dock kan
dessa mål vara kopplade till traktorförarnas arbete och inte enbart till arbetet
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som utförs med hjälp av traktorerna. Många av målen återspeglar
kommunikations- och informationsproblem inom verksamheten.

5.3 Förändringsanalys
Relationen mellan problemen och målen har lyfts fram i förändringsanalysen.
Det har gett en förståelse för de viktiga problemen och vilka mål som påverkas
av dem. De viktigaste problemen enligt förändringsanalysen är ”rätt
förutsättningar för rätt jobb” och ”brist på kommunikation åt alla håll”. Detta
skiljer sig från medarbetarnas uppfattning av de viktigaste problemen som har
genererats under workshopen. Dels kan det bero på att medarbetarna
underminerar de problem som beror på de själva och riktar istället
uppmärksamheten mot de problem som beror på andra. Endast traktorförarna
har medverkat i workshopen och det kan ha påverkat rangordningen av
problemen då det endast har betraktats från deras perspektiv. Traktorförarna har
rangordnat problemen utifrån hur viktiga de upplever att dessa är och inte efter
vilken påverkan de kan ha. Med andra ord hur deras arbete påverkas av dessa
problem och inte hur hela processen påverkas. Vid genomförandet av
förändringsanalysen har hänsyn tagits till den helhetspåverkan problemen har
när dessa har relaterats till målen.

5.4 Processanalys
Resultaten från processanalysen är generella och gäller en uppskattad
”normaldag”. Den data som har insamlats speglar inte alltid verkligheten
eftersom en dag aldrig är den andra lik på Delta Terminal. Den andel
värdeskapande tid som framgår av processanalysen är relativt liten sett till en
dags arbete. Detta beror inte på arbetarna utan på antal uppdrag som utförs
under dagen. Däremot påverkas spilltiden inte enbart av antal uppdrag utan
även av hur arbetarna väljer att spendera sin tid när uppdrag saknas. Det kan
även bero på kommunikationen mellan kontoret och arbetarna. Brist på
information från kontoret leder till att traktorförarna söker arbete på egen hand
och därmed förloras tid. Samtidigt som de på kontoret inte alltid vet att
traktorförarna söker arbete.

Aktiviteterna i tidsaxel är endast för illustration av när och i vilken omfattning
de sker under en dag. På förmiddag är det fler värdeskapande aktivitet än på
eftermiddag. Detta kan bero på att kunden vill ha varan tidigt på dagen för att
sedan kunna använda den under arbetsdagen. Det är mer spill under
eftermiddagen och det kan bero på att traktorförarna har färre och oklara
arbetsuppgifter.

38



Processutveckling inom lagerhållning – 2014-06-10
Analys och utveckling av processer hos
Delta Terminal AB
Jamshid Jahid
Nathalie Jonsson

6 Slutsatser 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som syftar till att besvara de ursprungliga
frågeställningarna. Kapitlet avslutas sedan med etiska och samhälleliga
aspekter.

Hur kan ett företag som bedriver lagerhållning analyseras och utvecklas
med hjälp av verksamhetsutvecklingsmodeller?

Alla förbättringsarbeten börjar med en verksamhetsanalys. Det kan sägas vara
utgångspunkten för förbättringsarbetet. Därför är det viktigt att välja rätt metod
och modell för en verksamhetsanalys. Vid val av metod eller modell finns det
ett antal kriterier att utgå ifrån. Flexibilitet kan sägas vara ett viktigt kriterium
då alla förbättringsarbeten är unika. Modellen bör kunna anpassas till olika
situationer och samtidigt inte förlora sitt ursprungliga syfte om vissa moment
ersätts eller utelämnas. Anpassningsbarhet för olika datatyper kan också vara ett
kriterium att ta hänsyn till vid val av modell. Detta för att data kan vara i olika
former och möjlighet till olika datatyper kan saknas. Resurserna för att kunna
genomföra en verksamhetsanalys kan vara begränsade och därför bör modeller
även utvärderas utifrån hur resurskrävande de är.

Det finns många modeller som kan tillämpas vid verksamhetsutveckling. Dessa
modeller är övergripande och gäller oftast kontinuerliga förbättringar. De
utvalda modellerna i kapitel 2.3.1-2.3.3 är sådana som anses stödja syftet med
studien. Y-modellen har valts för fallstudien då den har upplevts vara enkel och
flexibel. PADM hade kunnat generera samma resultat som y-modellen om det
hade gått att bortse från affärsstrategin. I början av undersökningsstadiet ansågs
PADM vara för abstrakt och opassande därför valdes den bort. SIQ-modellen är
användbar när förändringsarbetet gäller hela verksamheten. I detta fall har
endast en delverksamhet studerats och SIQ-modellen ansågs då vara för
omfattande och svår att anpassa.

Hur kan processer modelleras och analyseras i ett företag som bedriver
lagerhållning?
Processer kan analyseras utifrån många perspektiv. Det är svårt att lyfta fram
någon metod utan att känna till syftet med analysen. Varje processanalys är
situationsspecifik och det exakta innehållet i analysen bestäms utifrån den
rådande situationen. Därför har endast metoder som ansetts vara lämpliga för
denna studie utvärderats. Processanalysschema har använts till att förstå
processen och dess aktiviteter. Det har även varit till hjälp vid process-
modelleringen. Värdeanalysen har förenklat kategoriseringen av de olika
aktiviteterna. Dessa analysmetoder har kombinerats med en allmän analys med
hjälp av processkartan för att djupare förstå problemen i processen. Det har lett
till en tidsaxel över en ”normaldag” som tydliggör de olika aktivitetstyperna.
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Processmodellering kan vara av stor betydelse vid analys av en process. För att
kunna förstå och analysera en process krävs det att processmodellen speglar den
verkliga bilden av en process. Det finns många modelleringsverktyg med olika
tillämpningsområden. Därför är det viktigt att basera valet av modellerings-
verktyg efter syftet med modelleringen. Är syftet att skapa förståelse och
förenkla kommunikationen mellan olika intressenter kan ett grafiskt och
lättbegripligt modelleringsverktyg väljas. Två sådana verktyg som har studerats
är BPMN och IDEF som består av tydliga och enkla notationer. Det tredje
modelleringsverktyget som har valts är UML och kan användas till att
förtydliga relationer mellan processer och resurser. Vilket även kan göra det
enklare att analysera och integrera verksamhetens processer med dess
informationssystem.

Hur identifieras värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter?
För att kunna identifiera värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter i en
process måste den i första hand kartläggas. Det är viktigt att ha klara
definitioner om värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter. I denna
studie har en aktivitet ansetts vara värdeskapande om den uppfyller syftet med
processen. Med hjälp av observationer och mätningar har dessa aktiviteter
identifieras. Processanalysschema är ett användbart verktyg när kvantitativ data
saknas det vill säga när aktiviteterna måste observeras. Detta för att ett
processanalysschema kan förenkla insamling och förståelse av information.

Hur kan Delta Terminals processer utvecklas?

Baserat på verksamhetsanalysen, processanalysen och förändringsanalysen har
förbättringsförslag genererats gällande den studerade processen och arbetet
kring denna hos Delta Terminal. Dessa redovisas i tabell 5.

Tabell 5. Rekommendationer för förbättringar.

Förbättringsförslag
Förbättringar som kan uppnås vid

implementering

Undvik att dela arbetet i två 
moment. Ex. lasta direkt från lager
till lastbil

• Sparar tid och resurser

Bestäm tider med kunden om 
kommande uppdrag

• Lättare att planera arbetet
• Traktorförarna kan optimera sin tid

Ställ krav på kunden att hålla den 
bestämda tiden

• Minimerar spilltid

Ställ krav på traktorförarna att 
alltid ha komradion med sig

• Förenklar kommunikationen
• Traktorförarna kan optimera sin tid
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Förbättringsförslag
Förbättringar som kan uppnås vid

implementering

Installera funktionen ”samtal 
väntar” i telefonerna, dvs. det hörs
att någon ringer under ett 
pågående samtal

• Förenklar kommunikationen

Skapa en standardmall för 
uppdragsbeskrivningar

• Förenklar traktorförarnas arbete
• Traktorförarna kan förbereda inför 

kommande uppdrag

Möjliggör registrering av order 
som kan utföras av traktorförarna

• Minimerar spilltid på morgonen när 
traktorföraren väntar på order från 
kontoret

Tydligare instruktioner från 
kontoret till traktorförarna om 
arbetsuppgifter när uppdrag 
saknas

• Minimerar spilltid när traktorförarna 
söker annat arbete på egen hand

Tydligare instruktioner från 
kontoret om kommande uppdrag

• Rätt förutsättningar för det arbete som 
ska utföras

Meddela traktorförarna i tid om 
kommande arbete

• Traktorförarna kan optimera sin tid
• Traktorförarna kan förbereda inför 

kommande uppdrag

Håll möten vid en tid då alla kan 
delta

• Skapar delaktighet och effektiviserar 
planering 

Involvera alla parter vid planering 
av uppdrag

• Rätt förutsättningar för det arbete som 
ska utföras

• Kan optimera arbetsgången

Placera en whiteboardtavla med 
numrerade lastställen på kontoret

• Bättre instruktioner till lastbilsförarna
• Minimerar spilltiden

Investera i special och nya 
redskap

• Arbetet kan utföras effektivare

Ställ krav på medarbetarna att 
hålla de satta tiderna för raster

• Minimerar spilltiden
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6.1 Etiska och samhälleliga aspekter
Författarna har i all utsträckning försökt involvera och förmedla till
medarbetarna varför deras arbete har studerats och utvärderats. Detta för att
betona att syftet inte har varit att undersöka vem som gör rätt eller fel utan att
analysera processen i sig. Hänsyn har även tagits till de medverkande från de
studerade företaget och därför har ingen namngivits. I syfte att skydda enskilda
medarbetare på företaget från eventuella konsekvenser har intervjuer och data
anonymiserats.

Vid eventuell implementering av förbättringsförslagen kan arbetsmiljön
förbättras genom att medarbetarna känner sig delaktiga och därmed ökar
välmåendet hos dem.
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7 Avslutande diskussion
Målet för detta arbete har varit att analysera och utveckla befintliga processer
hos Delta Terminal. Författarna anser att målet har uppfyllts. Studien har
bedrivits med stor noggrannhet och resulterat i förbättringsförslag. Vissa av
dessa rekommendationer är inte okända för medarbetarna på Delta Terminal
men de har ändå presenterats i hopp om att få ett högre värde. Även syftet med
studien anses vara uppfyllt genom att de ursprungliga frågeställningarna är
besvarade. Det är värt att notera att slutsatserna återspeglar det studerade fallet
men kan i viss mån även tillämpas i andra fall.

Vidareutveckling av studien skulle kunna innefatta flera perspektiv. Studien kan
kompletteras med att analysera processen ur ett kundperspektiv. Analysen kan
baseras på en längre tidsperiod för att kunna uppskatta en mer exakt
”normalbild”. Den kan även utvidgas till att analysera företaget i sin helhet och
kartlägga alla dess processer.
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Bilaga A: Intervju
Intervju med projektledaren och två medarbetare

P – projektledarens svar på intervjufrågorna.
T1 – traktorförarens svar på intervju frågorna.
T2 – traktorförarens svar på intervju frågorna.
T – båda traktorförarnas svar.

Vad är traktorförarnas huvuduppgifter?
-P: Deras huvuduppgift är att lossa och lasta god från båtar och lastbilar.
-T: Vi lastar mestadels lastbilar men vi brukar också lossa och lasta båtar.

Placering av skopor?
-P: Alltid på samma plats vid punkt 13 på kartan eller i det lager där produkten 
ska lagras om det är en speciell produkt.

Finns det en eller flera av varje skopa?
-P: Ja, fast en del finns det bara en. Traktorerna kan göra samma uppgift 
samtidigt men det dock ej optimalt.

Var finns traktorerna vanligtvis när ni börjar? Skopa på?
-P: I garaget vid punkt 6 på kartan. Traktorn har alltid en skopa på.

-T2: I garaget vid punkt 6 men däremot har vi inte alltid skopa på. Den hämtas 
då vid punkt 13 eller vid aktuell laststället.

Hur kommunicerar de i traktorerna? Fungerar det bra?
-P: Med kom-radio fungerar det bra. Men med telefon fungerar det sådär 
eftersom de pratar i den hela tiden och det är ofta upptaget.

-T: Kommunicerar via telefon, det fungerar sådär. Har radio men den glöms 
oftast på laddning.

Var ställer sig lastbilarna när de kommer?
- P: Info från kontoret om var de ska och då kommer dem direkt dit och 
kontoret får ringa föraren och berätta att de ska lasta/lossa på de stället.
Annars om lastbilen ringer direkt till föraren berättar den om laststället och åker
och förbereder inför lastningen.

- T: Dom flest vet vart de ska eller så har de ringt innan och vi har sagt en plats. 
De nya åker till kontoret och skickas vidare därifrån men oftast får förarna säga 
en gång till var de ska. 
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Hur långt innan meddelar lastbilarna innan de kommer?
- P: Ringer efter E4:an vid ”Y”, ca. 20 min innan direkt till föraren.

- T: Oftast kommer de bara, i bästa fall ringer de ca. 30 min innan. Men vet ofta 
vilken vecka de kommer. Om de ska lastas pellets har kontoret fått mejl och får 
räkna plus/minus en dag.

Vad händer om de inte har tid att last just då?
- P: Då väntar lastbilen, branschstandard är 1,5 h utan att få ”gnälla”. Men här 
på terminalen får de lasten inom 30 min.

-T: Lastbilen får vänta, men sällan att det händer att vi ej har tid. Men har inte 
hört talas om 30 min som F sa.

Vad händer då ni lastat klart?
- P: Lagervara så åker lastbilen över vågen och det blir minus i lager-statusen på
kontoret, lastbilsföraren får lagerkvitton och ett läggs i post-lådan vid vågen. 
”Ovanliga” produkter finns det en pärm med ordrar osv. 

- T: Salt sköter lastbilsförarna själva. Pellets, aluminium m.m. får traktorförarna
fraktsedlarna. 

Vad gör förarna då det inte finns något att lasta?
- P: Underhåll av maskin och fastighet. Ställtider: trixar med pallar för att det 
ska gå fortare att lasta sedan då det finns en tid att passa, skrapar efter sidorna 
för att få det sista ur lagret m.m.

- T: Städar eller ställer inför någon lastning.

Var och när tankas traktorerna? 
- T: ca. 1,5 gånger/dygn.

- T1: Tankar sin traktor en gång i veckan

-T2: Varannan dag.

Hur ofta servas traktorerna?
-P: Efter 500 drifttimmar, där en stor och liten service görs varannan gång.

Hur ofta kommer det båtar?
-P: Ungefär 40 gånger i år. 32 gånger förra året. Rekordet är 114 gånger. Båtar 
prioriteras före en lastbil. Underleverantörer hyrs in då båtar ska lossas.

Hur går lossningen till?
-P: Last till kaj, sen traktor vidare till lager.

-T: Beror på lossning. Gods från lastbil sker inte så ofta.
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Hur vet ni var godset ska placeras? Speciella platser?
- P: Bestämt innan oftast där det legat samma produkt förut, ett ämne har oftast 
sin plats.

- T: Kommer överens med kontoret, förarna säger var de tycker och kontoret 
har andra åsikter så de kompromissar oftast.

Lossning även från lastbil?
-P: Japp. Stallpellets är en sån produkt.

Karta över området? Vad tillhör Delta?
-P: Den ni har fått stämmer.

Vilka informationsbärare finns det?
- P: Telefon, radio, tavla, block, mejl, egna anteckningsblock.

- T: Mejl, telefon, fikan, måndag på morgonen men rinner oftast ut i sanden 
efter ett tag. 

Blanda olika produkter?
-P: Nej.

Vad finns det för produkter i de olika lagren?
-P: Se kartan.

Vad tar ni emot för gods?
-P: Se kartan, men vi nekar ingen en plats.

Hyr ni in personal?
-P: Japp.

Samarbete med andra i hamnen?
-P: Ja, har underleverantörer. T.ex. kranen, personal.

Vad har ni för formella processer i dagsläget?
-P: vi har inga definierade processer. Vi vill gärna ha en processkarta och 
minimera icke-värdeskapande aktiviteter. Detta för att effektivisera 
verksamheten och öka medvetenheten hos medarbetarna.

-T: Nej inte vad vi vet.

Hur vet ni vad ni ska göra då?
-T2: Efter alla år så vet man hur det går till. 
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Bilaga B: Släktskapsdiagram
Detaljerad arbetsgång

1. Tre blädderblocksblad tejpas ihop längs långsidorna och sätts upp på
vägen. Stolar ställs upp framför bladen och självhäftande lappar och
färgpennor delas ut till deltagarna. Alla deltagare ska tilldelas en röd,
svart och grön penna.

2. Temat för analysen skrivs högst upp till vänster på de ihoptejpade
bladen. Temat formuleras som en fråga. Ibland kan fastställande av
temat vara en del av arbetsgången.

3. Temat diskuteras förutsättningslöst under några minuter för att få igång
gruppen. Ingen kritik får förekomma under diskussionen.

4. Samtliga deltagare uppmanas att med en svart penna skriva ned vad de
anser vara svaren på frågan. Direkt när ett svar har skrivits ska lappen
sättas upp till vänster på de ihoptejpade bladen. Ingen diskussion eller
kritik får förekomma under denna fas. Det får vara högst 25-30 lappar. 

5. Handledaren placerar nu en lapp i taget på mittersta arket och läser
texten högt. Detta för att alla ska förstå innebörden av texten på lappen.
Därefter förflyttas lappen till det högra bladet.

6. Alla lappar blandas nu för att inte påverka eventuella tankemönster.
Sedan sprids de ut över hela bladen för att alla ska kunna se dessa.

7. Deltagarna ska gemensamt placera lapparna som har samma syfte i
samma kolumn. Varje kolumn ska högst innehålla tre lappar. En del
lappar kommer inte passa in i någon kolumn utan blir så kallade
”ensamvargar”. Det är viktigt att inte tvinga in ”ensamvargar” i någon
kolumn. Det är även viktigt att alla deltar i grupperingsarbetet som sker
under tystnad. Det är även tillåtet att flytta en redan placerad lapp.

8. När grupperingen är klar kan det finnas nya förslag på lappar. Gruppen
beslutar gemensamt om dessa är viktiga och de får högst läggas till tre
stycken lappar.

9. En övergripande rubrik formuleras till varje kolumn. Rubriken ska vara
en mening och sammanfatta innehållet av kolumnen, den skrivs med röd
penna och placeras överst i kolumnen. ”Ensamvargarna” ges ingen
rubrik. 
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10. Rubrikerna läses upp av handledaren och förklaras om något är oklart.
Grupperingsnivå ett är nu klar.

11. Lapparna flyttas ihop så att endast rubriken syns.

12. Rubrikerna med likartade mening grupperas gemensamt en andra gång
under tystnad. Om det går ska även de ensamma lapparna placeras i
någon kolumn men ”ensamvargar” kan även finnas kvar.

13. Ge även dessa nya kolumner rubriker med en grön penna.
Grupperingsnivå två är nu klar.

14. Placera kolumner bredvid varandra som har påverkan på varandra. Rita
även pilar med svart penna som kopplar ihop dessa kolumner. Det
behöver inte vara pilar mellan varje kolumn.

15. Alla lappar som tidigare har varit undangömda ska placeras ut under
respektive rubrik. De olika grupperingsnivåerna markeras och pilarna
ritas ut med whiteboardpenna.

16. Gruppmedlemmarna ska få rösta på vilka lappar på mellannivå, dvs.
lappar med röd rubrik eller ensamvargar, de tycker är viktiga för att
skapa en prioritering om vilket område som är viktigast. Varje deltagare
kan fördela 4+3+2+1 poäng och fyra poäng ges till det viktigaste
området.

17. Poängen räknas samman och den viktigaste kolumnen markeras.

18. Sammanfatta workshopen genom att besvara det ursprungliga temat.
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Bilaga C: Workshop
Resultat från workshopen

Nedan följer illustrationer, figur 26-33, som innehåller de problem som
workshopen resulterade i. Varje bild visar ett antal steg i utförandet av
släktskapsdiagrammet.
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Figur 26. Deltagarna har gemensamt med handlarna kommit på en fråga för workshopen som de
sedan svarat på och klistrat dessa svar på det vänstra blädderblocksbladet.
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Figur 27. Deltagarna har sedan placerat de svar de tycker passar ihop i kolumner, de som inte passar
in i någon kolumn blir ”ensamvargar”.

Figur 28. Deltagarna har sedan gett dessa kolumner en rubrik, ”ensamvargarna” tilldelas ingen
rubrik.
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Figur 29. Sedan har alla svaren placerats bakom rubrikerna i syfte att lättare kunna se relationen
mellan de olika rubrikerna inklusive ”ensamvargarna”.

Figur 30. Sedan har pilar dragits mellan de rubriker och ”ensamvargar” som har påverkan på
varandra. Pilarna illustrerar vilken som påverkar vilken.
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Figur 31. Sedan har deltagarna poängsatt de svar de tycker är viktiga. De med högst poäng är de svar
deltagarna tycker är viktigast.

Figur 32 . Den viktigaste kolumnen och det viktigaste svaret har markerats.
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Figur 33. Slutligen besvaras den ursprungliga frågan utifrån poängsättningen.
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Bilaga D: Processanalysschema
Resultat från observationer av de dagliga aktiviteterna
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Figur 34. Processanalysschema för de dagliga aktiviteterna. Aktiviteterna utfördes av traktorförare 1 under  dag
1.
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Figur 35. Fortsättning på figur 34.

Figur 36. Fortsättning på figur 35.
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Figur 37. Processanalysschema för de dagliga aktiviteterna. Aktiviteterna utfördes av traktorförare 1 under dag
2.
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Figur 38. Fortsättning på figur 37.

Figur 39. Fortsättning på figur 38.
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Figur 40. Processanalysschema för de dagliga aktiviteterna. Aktiviteterna utfördes av traktorförare 1 under dag
3.
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Figur 41. Processanalysschema för de dagliga aktiviteterna. Aktiviteterna utfördes av traktorförare 2 under dag
1.
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Figur 42. Fortsättning på figur 41.

Figur 43. Fortsättning på figur 42.
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Figur 45. Fortsättning på figur 44.

Figur 44. Processanalysschema för de dagliga aktiviteterna. Aktiviteterna utfördes av traktorförare 2 under dag
2.
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Figur 46. Processanalysschema för de dagliga aktiviteterna. Aktiviteterna utfördes av traktorförare 2 under dag
3.

Figur 47. Fortsättning på figur 46.
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