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Sammanfattning 

Denna rapport är en fallstudie över AGNA Logistik med syftet att ta fram förbättringsförslag vilket 

ska bidra med en effektivisering av långgodshanteringen och en resurseffektivare lagerlayout. 

Effektiviseringsåtgärderna ska bidra till att AGNA Logistik kan hantera en ökad volym långgods med 

befintliga resurser, detta ska leda till en ökad lönsamhet för AGNA Logistik. Uppgiften är framtagen i 

samarbete med AGNA Logistik. AGNA Logistik är inne i en expanderingsfas och växer kraftigt. 

Långgodset upplevs som ett problematiskt gods då det är skrymmande och kräver speciell hantering 

vilket belastar AGNA Logistiks resurser. Genomflödet av långgods är högt och det cross-dockas med 

en period på en vecka. En effektivare hantering gör det möjligt att hantera en ökad volym långgods 

vilket anses vara eftersträvsamt av AGNA Logistik då volymen inkommande långgods är ökande.  

För att besvara syftet skapades en frågeställning som identifierar eventuella förbättringsområden. 

För att besvara frågeställningen genomfördes en litteraturstudie, insamling av empiriunderlag och 

analys. Två analysmetoder identifierades för att finna förbättringsförslag, vilket var en 

simuleringsstudie och en ledtidsanalys. 

Simuleringsstudien genomfördes för att kvantitativt analysera samspelet mellan nyttjandet av yta 

och långgodshanteringens effekt. Simuleringsstudien analyserade även om det fanns potential att 

frigöra resurser i lagret via en förändrad lagerlayout. 

Ledtidsanalysen analyserade långgodsets hanteringsprocess för att undersöka om samtliga 

delmoment är nödvändiga och om aktiviteterna kan utföras på ett mer resurseffektivt sätt. Då AGNA 

Logistik är ett tredjepartslogistikföretag analyserades haﾐteriﾐgsproIesseﾐ ﾏed ett ざSupply Chaiﾐざ 
perspektiv. 

Simuleringsstudien identifierade att ytan sätter begränsning på mängden långgods AGNA Logistik 

kan hantera vid en ökning med faktorn 1,4 med de nuvarande ytresurserna. Hanteringstiden sätter 

begränsning på mängden långgods AGNA Logistik kan hantera vid en ökning med faktorn 1,1 med 

den nuvarande hanteringsprocessen. Det finns möjlighet att utöka ytan där långgodset kan hanteras, 

om samtlig tillgänglig yta används klarar AGNA Logistik av att dubbla antalet inkommande långgods 

utan att ytan sätter begränsningar. 

Simuleringsstudien identifierade att det finns möjlighet att reducera den totala transportsträckan i 

lagret med 10,6 procent mot den nuvarande lagerlayouten och den längsta transportsträckan i lagret 

reduceras med 17,2 procent mot den nuvarande lagerlayouten. 

Ledtidsanalysen över långgodsets hanteringsprocess fann att det förekommer dubbelarbeten i 

försörjningskedjan vilket leder till att förutsättningarna för hanteringsprocessen hos AGNA Logistik 

varierar mellan leveranserna. Den underliggande problematiken i långgodsets hanteringsprocess 

ligger hos underleverantören. Om förbättringsförslagen kan genomföras i praktiken behöver 

ytterligare analys då underleverantörens förutsättningar inte har analyserats i studien. 

Åtgärder som ökar långgodshanteringsprocessens effekt bör vidtas först då resursen tid begränsar 

AGNA Logistik först vid en ökad volym långgods. Vad för effekt ledtidsanalysens åtgärder och de 

frigjorda resurserna från lagerlayouten har på långgodshanteringsprocessens effekt kan inte 

besvaras. 
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Abstract 

This report is a case study of AGNA Logistics with the purpose of developing improvement proposals 

that will contribute to the efficiency of handling of long ware and resource efficient storage layouts. 

The efficiency enhancement measures will help AGNA Logistics manage an increase volume of long 

ware with existing resources, which will lead to increased profitability for AGNA Logistics. The task 

has been developed in cooperation with AGNA Logistics. AGNA Logistics is an expansion phase and is 

growing rapidly. Long ware is perceived as a problematic cargo, because it is bulky and requires 

special handling, which burden AGNA Logistics resources. The throughput of long ware is high, and it 

is cross-docked with a period of one week. More efficient handling makes it possible to handle an 

increased volume, which is desirable by AGNA Logistics as the volume of incoming goods is 

increasing. 

To answer the purpose, an issue was identified that identifies possible improvement areas. To 

answer the question, a literature study, gathering of empirical evidence and analysis was conducted. 

Two analytical methods were identified to find improvement proposals, which was a simulation 

study and a lead time analysis. 

The simulation study was conducted to quantitatively analyze the interaction between the utilization 

of the surface and the long ware handling effect. The simulation study also analyzed if there was 

potential to free up resources in the layer through a changed layer layout. 

The lead time analysis analyzed the long ware handling process to investigate whether all the 

components are necessary and if the activities can be performed in a more resource efficient 

manner. As AGNA Logistics is a third-party logistics company, the management process was analyzed 

┘ith aざ Supply Chaiﾐざ perspeIti┗e. 

The simulation study identified that the surface limits the amount of long ware AGNA Logistics can 

handle an increase of factor 1.4 with the current surface resources. Management time limits the 

amount of long ware AGNA Logistics can handle an increase of factor 1.1 with the current 

management process. There is scope for extending the area where long ware can be handled. If all 

available space is used, AGNA Logistics will manage to double the number of incoming long ware 

without the limitations in the surface requirements. 

The simulation study identified that it is possible to reduce the total transport distance in the 

inventory with 10,6 percentage points against the current warehouse layout and the longest 

distance in the warehouse is reduced by 17.2 percentage points to the current inventory layout. 

The lead time analysis of the long ware management process found that there are duplicate jobs in 

the supply chain, which means that the conditions for the management process of AGNA Logistics 

vary between deliveries. The underlying problem in the long ware handling process lies with the 

subcontractor. If the improvement proposals can be implemented in practice, further analysis 

requires that the subcontractor's prerequisites have not been analyzed in the study. 

Measures that increase the long ware handling process should be taken first because the resource 

time limits AGNA Logistics first at an increased volume of long ware. What effect the lead time 

analysis and the released resources from the storage layout have on the long ware handling process 

cannot be answered. 
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Förord 

Vi vill tacka AGNA Logistik som erbjudit oss möjligheten att få genomföra detta examensarbete. Ett 

stort tack till alla anställda som har visat engagemang och intresse samt varit till hjälp under arbetets 

gång. Särskilt tack till våran handledare på AGNA Logistik Martin Andersson och Jonas Goding som 

varit till stor hjälp för att förstå långgodshanteringen. 

Vi vill även tacka Linköpings Universitetet som varit ett stöd under examensarbetets gång. Tack till 

vår examinator Micael Thunberg och vår handledare Martin Waldemarsson. 
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Nomenklatur 隙 = 詣å券訣訣剣穴嫌剣堅穴結堅, 件券券結ℎå健健欠券穴結 結建建 欠券建欠健 健å券訣訣剣穴嫌倦剣健健件券. 岫欠券建欠健岻 桁賃 = 畦券建欠健 健å券訣訣剣穴嫌倦剣健健件券 欠懸 嫌建剣堅健結倦 倦, 倦 = な. . 穴 岫欠券建欠健岻  傑� = 畦券建欠健 健å券訣訣剣穴嫌結券ℎ結建結堅 嫌剣兼 憲喧喧建欠堅 建件穴結券 件, 件 = な. . 券 岫欠券建欠健岻 健賃 = 健ä券訣穴結券 欠懸 結建建 健å券訣訣剣穴嫌倦剣健健件 倦.  倦 = な. . 穴 岫兼結建結堅岻 決賃 = 決堅結穴穴結券 欠懸 結建建 健å券訣訣剣穴嫌倦剣健健件 倦.  倦 = な. . 穴 岫兼結建結堅岻  捲̅鎮 = 兼結穴結健懸ä堅穴結 血ö堅 健ä券訣穴結券 欠懸 結建建 健å券訣訣剣穴嫌倦剣健健件 岫兼結建結堅岻 捲̅長 = 兼結穴結健懸ä堅穴結 血ö堅 決堅結穴穴結券 欠懸 結建建 健å券訣訣剣穴嫌倦剣健健件 岫兼結建結堅岻 s鎮 = 嫌建欠券穴欠堅穴欠懸懸件倦結健嫌結 血ö堅 健ä券訣穴結券 欠懸 結建建 健å券訣訣剣穴嫌倦剣健健件 岫兼結建結堅岻 s長 = 嫌建欠券穴欠堅穴欠懸懸件倦結健嫌結 血ö堅 決堅結穴穴結券 欠懸 結建建 健å券訣訣剣穴嫌倦剣健健件 岫兼結建結堅岻 欠賃 = 憲喧喧建欠訣結券 検建欠 血ö堅 結建建 健å券訣訣剣穴嫌倦剣健健件 倦.  倦 = な. . 穴 岫兼結建結堅態岻 繋 = 嫌倦欠健血欠倦建剣堅 血ö堅 欠券建欠健結建 件券倦剣兼兼欠券穴結 健å券訣訣剣穴嫌 詣 = 兼ä券訣穴結券 健å券訣訣剣穴嫌倦剣健健件券 件 結券 健å券訣訣剣穴嫌剣堅穴結堅 岫欠券建欠健岻 戟 = 憲建券検建建倹欠穴 検建欠 岫兼結建結堅態岻 迎 = 建件健健訣ä券訣健件訣 検建欠 血ö堅 ℎ欠券建結堅件券訣 欠懸 潔堅剣嫌嫌 − 穴剣潔倦券件券訣 欠懸 健å券券訣剣穴嫌 岫兼結建結堅態岻 鶏 = 憲建券検建建倹欠券穴結訣堅欠穴 欠懸 検建欠券 嫌剣兼 欠券懸ä券穴嫌 血ö堅 潔堅剣嫌嫌 − 穴剣潔倦券件券訣 欠懸 健å券訣訣剣穴嫌 岫%岻 計 = 兼ä券訣穴結券 健å券訣訣剣穴結券ℎ結建結堅 件 結券 健å券訣訣剣穴嫌剣堅穴結堅 岫欠券建欠健岻  劇 = 憲建券検建建倹欠穴 建件穴 懸件穴 ℎ欠券建結堅件券訣嫌喧堅剣潔結嫌嫌結券 欠懸 健å券訣訣剣穴嫌結建 岫建件兼兼欠堅岻 畦陳 = antalet inkommande långgodsenheter per månad.m =  な. . E 岫欠券建欠健岻  畦鳥 = antalet inkommande långgodsenheter per dag. d =  な. . n 岫欠券建欠健岻  稽陳 = antalet hanteringstimmer per månad i långgodsprocessen.m =  な. . E 岫timmar岻  稽鳥 = antalet hanteringstimmer per dag i långgodsprocessen. d =  な. . n 岫timmar岻 経 = 欠券建欠健結建 穴欠訣欠堅 喧結堅 兼å券欠穴 岫欠券建欠健岻  系陳 = 欠券建欠健結建 ℎ欠券建結堅欠穴結 健å券訣訣剣穴嫌結券ℎ結建結堅 件 建件兼兼結券 喧結堅 兼å券欠穴.  兼 = な. . 継 岫欠券建欠健岻 捲̅寵 = medelvärde för antalet hanterade långgodsenheter per timme (antal) 継 = 欠券建欠健結建 兼å券欠穴結堅 岫欠券建欠健岻 系陳銚� = det 嫌建ö堅嫌建欠 懸ä堅穴結建 嫌剣兼 血ö堅結倦剣兼兼結堅 件 系陳 , 兼 = な. . 継 (antal) 系陳�津 = det兼件券嫌建欠 懸ä堅穴結建 嫌剣兼 血ö堅結倦剣兼兼結堅 件 系陳 , 兼 = な. . 継 (antal) 建� = ℎ欠券建結堅件券訣嫌建件穴 血ö堅 結券 健å券訣訣剣穴嫌結券ℎ結建, 件 = な. . 券 岫建件兼兼欠堅岻 警 = 件券懸結堅建結堅欠建 懸ä堅穴結 欠懸 捲̅寵 , 兼結穴結健懸ä堅穴結 血ö堅 ℎ欠券建結堅件券訣嫌建件穴結券 喧結堅 健å券訣訣剣穴嫌結券ℎ結建 岫建件兼兼欠堅岻 軽 = 件券懸結堅建欠建 懸ä堅穴結 欠懸 系陳銚�  , 兼件券件兼欠健欠 ℎ欠券建結堅建件穴結券 喧結堅 健å券訣訣剣穴嫌結券ℎ結建 岫建件兼兼欠堅岻 芸 = 件券懸結堅建欠建 懸ä堅穴結 欠懸 系陳�津  兼欠捲件兼欠健欠 ℎ欠券建結堅建件穴結券 喧結堅 健å券訣訣剣穴嫌結券ℎ結建 岫建件兼兼欠r)  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras inledningen till studien. Först presenteras bakgrunden där det 

övergripande problemet och företagsbeskrivning tas upp, vilket sedan leder fram till syfte, mål och 

frågeställning för studien. Avgränsningar presenteras och motiveras i slutet av kapitlet. 

1.1 Bakgrund 
AGNA Logistik är ett tredjepartslogistikföretag beläget i Norrköping som ingår i koncernen 

Alfredsson Transport AB, se figur 1. 

 

Figur 1 - Koncernen AGNA Logistik tillhör 

AGNA Logistik erbjuder en rad tjänster i form av lagerhållning, plock/lego, returhantering, 

transport/distribution och logistikutveckling. En del av AGNA Logistiks verksamhet rör hantering av 

långgods, vilket innebär gods vars längd är 2,6 - 8 meter. Där de för kunds räkning svarar för lastning, 

lossning, plockning, ompaketering och distribution på en nationell nivå. AGNA Logistik upplever en 

expanderingsfas i dagsläget och växer kraftigt. Trenden pekar på en ökning både gällande volym 

långgods och antalet leverantörer. 

AGNA Logistik upplever i dagsläget långgodset som ett problematiskt gods då det är skrymmande 

och kräver speciell hantering, vilket belastar personalen. Långgodset cross-dockas och lagerhålls hos 

AGNA Logistik och upptar då eftertraktad lageryta vid in- och utlastningsytan. För att ha möjlighet 

att hantera en ökad volym långgods krävs lagringsutrymme, det befintliga lagringsutrymmet som är 

reserverat för långgods kan vara för litet för att kunna hantera en ökad volym långgods. För att ha 

möjlighet att hantera en ökad mängd långgods krävs det samtidigt att hanteringsprocessen är 

tillräckligt snabb för att tillfredsställa kundens efterfrågan. Om något av bivillkoren rörande yta och 

hanteringsprocessens effektivitet inte är uppfyllda medför det att en hantering av en ökad volym 

långgods inte är möjlig. Detta medför att AGNA Logistik är intresserade av en analys av 

hanteringsprocessen i nuläget och effektiviseringsförslag för att möjliggöra hantering av en ökad 

mängd långgods med befintliga resurser. AGNA Logistik är intresserade av om det finns 

effektiviseringsmöjligheter i lagerlayouten som kan frigöra resurser, vilka kan omallokeras till 

hanteringsprocessen av långgods. 

För att lösa detta problem är AGNA Logistik i behov av en nulägesbeskrivning för att kartlägga hur 

hanteringsprocesser och flödet rörande långgods fungerar i dagsläget. Utifrån nulägesbeskrivningen 

analyseras sedan om det är möjligt att hantera en ökad volym långgods med den hanteringsprocess 

och lageryta som är tilldelad långgodset i dagsläget. Hanteringsprocessen för långgods analyseras för 

att finna effektiviseringar som reducerar cykeltiden. Lagerlayouten analyseras för att undersöka om 

det finns effektiviseringsmöjligheter som frigör resurser. 
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1.2 Syfte 
Studiens syfte är att ta fram förbättringsåtgärder som ska bidra till en effektivare hantering av 

långgodset och en resurseffektivare lagerlayout. Effektiviseringsåtgärderna ska bidra till att AGNA 

Logistik kan hantera en ökad volym långgods med befintliga resurser, detta ska leda till en ökad 

lönsamhet för AGNA Logistik. 

1.3 Mål 
Studiens övergripande mål är att bidra med förbättringsförslag vilket ska medföra att AGNA Logistik 

klarar att hantera en ökad mängd långgods. För att göra detta möjligt skapas två delmål till 

huvudmålet som anses förbättra möjligheterna att uppfylla huvudmålet. Det första delmålet rör 

hanteringsprocessen för långgodset och det andra delmålet för lagerlayouten. 

För att besvara huvudmålet krävs tillgänglig yta för lagring för långgodset och en effektiv 

hanteringsprocess för långgodset som tillfredsställer kundens efterfrågan. Suresh & Anil (2007) 

menar att det finns en nära koppling mellan lagerlayout och materialhantering. Begränsningarna och 

möjligheterna till en god materialhantering avgörs till stor grad utifrån vilka förutsättningar 

lagerlayouten erbjuder. För att kunna bidra med förbättringsförslag kring hantering av ett specifikt 

gods bör processen och lagerlayouten analyseras enligt Suresh & Anil (2007). 

Målet med studien är att bidra med förbättringsförslag vilka ska bidra med att AGNA Logistik klarar 

av att hantera en ökad mängd långgods med befintliga resurser. 

A. Förbättringsförslag rörande hanteringsprocessen av långgods. 

B. Förbättringsförslag rörande lagerlayout med avseende på yta för cross-dockning av långgods 

och transportsträckor i lagret. 

1.4 Frågeställning 
För att uppnå målen med studien har tre huvudfrågor tagits fram. Dessa tre huvudfrågor bryts ner 

till åtta underfrågor som ska besvaras för att uppnå studiens syfte. 

1.4.1 Fråga 1 - Nulägesbeskrivning 
Detta stycke avses för att specificera hur lagerverksamheten hos AGNA Logistik fungerar i dagsläget. 

Oskarsson et al. (2013) menar att det är viktigt att bilda sig en förståelse för hur nuläget ser ut för att 

skapa en utgångspunkt för senare analys. För att besvara hur nuläget i lagret hos AGNA Logistik är 

besvaras följande huvudfråga. Huvudfrågan är följande: Hur fungerar AGNA Logistiks 

lagerverksamhet i dagsläget? 

Nulägesbeskrivningen bidrar med en övergripande förståelse över hur lagret är utformat samt hur 

flödet av material och information flödar genom lagret. Följt av en processkartläggning för att 

beskriva hur hanteringsprocessen för långgods fungerar i dagsläget 

Flödeskartläggningen bidrar med en kartläggning av material- och informationsflödet i lagret. 

Cykeltider för långgodset beräknas och en beläggningsgrad för lagerfört gods beräknas. Ett 

spagettidiagram skapas för att kartlägga hur truckföraren rör sig under hanteringsprocessen av 

långgods. Flödeskartläggningen bidrar med en ökad förståelse på ett övergripande plan, där 

information om in- och utgående gods behandlas för vidare analys i en simuleringsmodell. 
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Lagerlayouten kartlägger hur godset placeras i lagret i dagsläget. Enligt Oskarsson et al. (2013) kan 

gods placeras olika beroende på uttagsfrekvens för att minska transportsträckor. Jonsson & 

Mattsson (2016) menar att lagerlayouten har en påverkan på hur flöden och effektivitet i lagret. 

Processkartläggningen kartlägger hanteringsprocessen för långgodset och utgör underlag för en 

ledtidsanalys. Suresh & Anil (2007) menar att en processkartläggning bör innefatta processmetodik 

och tidsstudier. Denna studie avgränsas till endast processmetodik, se avgränsning 8 i kapitel ざヱ.6 
A┗gräﾐsﾐiﾐgarざ. 

 För att besvara huvudfråga om nuläget besvaras följande frågeställningar: 

• Vilka fysiska- och informationsflöden finns i lagret? 

• Hur ser lagerlayouten ut i dagsläget? 

• Vilka processer för hantering av långgods kan identifieras och hur fungerar de? 

Oskarsson et al. (2013) menar att det är en fördel att undersöka nyckeltal för att få en bild av 

statusen i lagret. Nyckeltal som undersöks är utnyttjandegrad av yta i form av beläggningsgrad. 

Utnyttjandegrad av yta ger en bild hur väl lagerytan utnyttjas och om det finns områden med stor 

skillnad i utnyttjad yta. 

Utöver nyckeltal undersöks också om det förekommer säsongsvariationer för långgodset och hur 

dessa påverkar verksamheten. Som TPL-företag ligger det i dess natur att kunder och volymer gods 

snabbt kan ändras, vilket är viktigt att ha i åtanke när lagerdesign och processer utvecklas. Detta 

inkluderas i underfrågan "Hur ser lagerlayouten ut i dagsläget". 

1.4.2 Fråga 2 - Förbättringsåtgärder 
När nulägesbeskrivningen är genomförd kan en andra huvudfrågan besvaras genom att föreslå 

förbättringsåtgärder. Huvudfrågan är följande: Vilka förbättringsåtgärder kan vidtas för att 

effektivisera hanteringen av långgods och lagerlayouten? 

Utifrån nulägesbeskrivningen undersöks var problemområden kan identifieras. Alternativa 

lagerlayouter används för att påverka resursen yta genom att frigöra ytterligare yta. Ledtidsanalysen 

av hanteringsprocessen för långgodset används för att identifiera förbättringsförslag rörande 

hanteringsprocessen. Alternativa lagerlayouter används för att undersöka hur en alternativ 

lagerlayout påverkar transportsträckor vid interna transporter. 

För att besvara huvudfråga om vilka förbättringsåtgärder som kan vidtas för att effektivisera 

hantering av långgods och lagerlayout besvaras följande frågeställning: Vilka problemområden kan 

identifieras samt vilka åtgärder kan genomföras? 

1.4.3 Fråga 3 – Analys 
När nulägesbeskrivningen är genomförd och flödet, processerna, lagerlayouten och nyckeltalen är 

identifierade kan en djupare analys av långgodset genomföras. För att besvara om AGNA Logistik 

klarar av att hantera en ökad mängd inkommande långods besvaras följande huvudfråga. 

Huvudfrågan är följande: Vilka är AGNA Logistiks möjligheter att hantera en ökad volym av 

långgods i dagsläget? 

Utifrån flödeskartläggningen och lagerlayouten skapas en simuleringsmodell. Simuleringsmodellen 

används för att undersöka resurserna yta och tid. Detta då långgodset kräver yta vid 
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hanteringsprocessen samt då långgodset lagerhålls. För att hantera långgodset krävs det även tid. 

Utnyttjandegraden av den yta som är tillgänglig i dagsläget analyseras. Vilket sedan leder till en 

analys för att fastställa vilken resurs av yta eller tid som först innebär en begränsning vid en ökad 

mängd inkommande långgods.  

Möjligheten till att frigöra yta som kan användas till långgodshanteringen undersöks och sedan 

analyseras hur utnyttjandegraden av den totala ytan påverkas via en simuleringsmodell. Möjligheten 

att frigöra resurser i form av tid under hanteringsprocessen av långgods analyseras genom en 

processkartläggning som behandlas i en ledtidsanalys där hanteringsprocessens processer och 

aktiviteter analyseras. I analysen undersökts om aktiviteterna i processen bidrar med att skapa värde 

eller om aktiviteten anses vara onödig. Arbetsmetoden undersöks för att undersöka om aktiviteterna 

kan genomföras på ett effektivare sätt. Sekvensen aktiviteterna utförs i undersöks för att undersöka 

om aktiviteterna kan ske i en annan ordning som minskar slöseri som t.ex. dubbelarbete. 

För att undersöka om resursen tid kan frigöras på andra håll undersöks även hur den nuvarande 

lagerlayouten påverkar sträckan truckföraren färdas för att hantera interna transporter i lagret. 

Detta genomförs via en simuleringsmodell vilket Clements et al. (2016) anser vara ett fördelaktigt 

verktyg för att analysera en lagerlayout då placering och förutsättningar för godset smidigt kan 

ändras och statistiska data insamlas. För att frigöra tid analyseras en alternativ lagerlayout för att 

undersöka om denna bidrar till minskade transportsträckor vid intern godshantering i lagret.  

För att besvara huvudfråga om AGNA Logistik klarar av att hantera en ökad mängd långgods 

besvaras följande frågeställningar: 

• Vilken resurs av yta eller hanteringstid begränsar för en ökad hantering av långgods?  

• Finns det möjlighet att frigöra yta för hantering av cross-dockat långgods?  

• Är dagens hanteringsprocess av långgods effektiv för att minska hanteringstiden? 

• Är dagens lagerlayout effektiv för att minska transportsträckorna i lagret? 

1.5 Sammanställning av frågeställningar 
Frågeställningen består av tre huvudfrågor vilka bryts ner till åtta underfrågor som tillsammans ska 

besvara studiens mål. De två delmålen anses bidra till att nå huvudmålet som är att möjliggöra 

hanteringen av en ökad mängd långgods. En sammanställning över hur dessa åtta underfrågor 

kopplar till delmålen presenteras nedan i tabell 1. Studiens delmål presenteras med blå bakgrund 

och underfrågorna till de tre huvudfrågorna kopplas till respektive mål. Om frågan täcker båda 

kolumnerna antyder det att underfrågan används för att besvara båda frågorna i studiens delmål. 
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Tabell 1 - Underfrågor kopplade till studiens delmål. 

Förbättringsförslag rörande 
hanteringsprocessen av långgods. 

Förbättringsförslag rörande lagerlayout med 
avseende på yta för cross-dockning av 

långgods och transportsträckor i lagret. 

Vilka fysiska- och informationsflöden finns i lagret? 
 

Hur ser lagerlayouten ut i dagsläget? 

Vilka processer för hantering av långgods kan 
identifieras och hur fungerar de? 

 

Vilka problemområden kan identifieras samt vilka åtgärder kan genomföras? 

 
Vilken resurs av yta eller hanteringstid begränsar för en ökad hantering av långgods? 

 Finns det möjlighet att frigöra yta för 
hantering av cross-dockat långgods? 

Är dagens hanteringsprocess av långgods 
effektiv för att minska hanteringstiden? 

 

 Är dagens lagerlayout effektiv för att minska 
transportsträckorna i lagret? 

 

1.6 Avgränsningar 
För att fokusera studien mot det önskade målet genomförs en rad avgränsningar vilka presenteras i 

detta kapitel. Systemet som undersöks är AGNA Logistik lagerlokal på Malmgatan 25. Vilket 

preciseras i punkt 1. 

1. Den undersökta lagerytan avgränsas till AGNA Logistiks lagerlokal på Malmgatan 25. 

Aktiviteter som sker högre upp och längre ner i värdekedjan kartläggs inte. Resultatet av 

aktiviteterna som påverkar AGNA Logistik, och kan förändras, kan förekomma som alternativ för 

eventuella förbättringsförslag för att effektivisera hanteringsprocessen av långgods. Vilket preciseras 

i punk 2. 

2. Kartläggningen av aktiviteter avgränsas till AGNA Logistiks lagerlokal på Malmgatan 25. 

AGNA Logistiks produktvolym består främst av tre produktkategorier, dessa kommer benämnas 

långgods, produktkategori 1 och produktkategori 2. För att analysera beläggningsgrad i lagret 

används endast dessa tre produktkategorier. Vilket preciseras i punkt 3. 

3. För att undersöka hur övrigt gods AGNA Logistik hanterar påverkar långgodset undersöks de 

produktkategorier som utgör majoriteten av produktvolymen på ett övergripande sätt, dessa 

produktkategorier benämns som produktkategori 1 och produktkategori 2. 

Produktkategori 1 och produktkategori 2 behandlas inte på samma nivå som långgodset utan endast 

på en övergripande nivå rörande flöde. Långgodset behandlas på djupet med en detaljerad flödes- 

och processkartläggning.  
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4. Långgodsets flöde och processer analyserar på djupet. Gods som benämns som 

produktkategori 1 och produktkategori 2 behandlas på en övergripande nivå. 

Den påverkan, säljavdelningen kan ha på in- och utleveranser bortses från i studien. Detaljer rörande 

den påverkan säljavdelningen kan innebära på inkommande och utgående leveranser tas inte 

hänsyn till. Vilket preciseras i punkt 5. 

5. Styrning av in- och utleveranser från säljavdelningen avgränsas från studien. 

Vid undersökning av orderhistorik för långgods under ett år noterades att långgodset är uppdelat i 

fyra underkategorier, Typ A, Typ B, Typ C och Övrigt. Summan av antalet order av underkategorier 

Typ A och Typ B summerades till 98% av antalet hanterade långgods under 2017. Detta medför att 

långods av underkategori Typ C och Övrigt avgränsas från studien. Vilket preciseras i punkt 6. 

6. Långgods av underkategorierna Typ C och Övrigt avgränsas från studien. 

Utöver cross-dockning lagerförs en viss del långgods för kunds räkning. Anledningen till att 

långgodset lagerförs är kundspecifikt, vilket innebär att andelen in- och utleveranser av lagerfört 

långgods varierar kraftigt. Under studiens genomförande behandlades endast ett fåtal lagerförda 

långgods vilket inte möjliggjorde tillräckliga underlag för processkartläggning. Vilket preciseras i 

punkt 7. 

7. Endast cross-dockning av långgods behandlas i processkartläggningen. 

Under processkartläggningen av långgodshanteringen genomförs inte tidsstudier. Detta då Suresh & 

Anil (2007) menar att tidsstudier inte är relevanta att genomföra innan processen som undersöks 

anses vara standardiserad och alla aktiviteter och moment nödvändiga. Om processen inte är 

standardiserad kan tidtagningar under olika perioder mäta en process som förändrats mellan 

tidtagningarna, vilket även kan ske om processen har olika förutsättningar mellan tidtagningarna. 

Detta bidrar till att tidsstudier hos AGNA Logistik ej genomförs då det inte är utträtt om alla moment 

i processen är nödvändiga och standardiserade. Figur 17 i kapitel "4.2 Flödeskartläggning" illustrerar 

en varierande cykeltid för hantering av långgods vilket antyder att processen inte är standardiserad. 

Vilket preciseras i punkt 8. 

8. Tidsstudier genomförs inte under processkartläggningen för långgodset. 

1.7 Sekretess  
Känslig företagsinformation kommer inte att presenteras i studien. Underleverantörer som AGNA 

Logistik arbetar med presenteras inte i studien enligt AGNA Logistiks begäran. Numeriska data som 

används i studien har multiplicerats med ett visst värde enligt AGNA Logistiks begäran. 

1.8 Disposition 
För att ge läsaren en övergripande bild av rapportstrukturen skapas en disposition som beskriver 

varje kapitel överskådligt. 

1. Inledning 

Avsnittet inleds med en presentation av AGNA Logistik och problembeskrivningen. Detta följs av 

studiens syfte, mål och uppbyggnad av frågeställningen. Kapitlet avslutas med avgränsningar. 
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2. Metod 

I metodkapitlet beskrivs studiens tillvägagångsätt, data- och litteraturinsamling berörs. En 

fallstudiemetodik presenteras och metoder för att upprätthålla studiens trovärdighet beskrivs. 

Analysmetoden fastställs som består av en simuleringsstudie och en ledtidsanalys. Analysens 

genomförande och experimentens uppbyggnad presenteras. 

3. Teoretisk referensram 

I kapitel teoretisk referensram presenteras den litteraturbas som används i studien. Referensramen 

behandlar bland annat områden som tredjepartslogistik, flödeskartläggning, processkartläggning och 

lagerteori. 

4. Empiri 

Avsnittet empiri presenterar resultatet av datainsamlingen som resulterar i en nulägesbeskrivning av 

AGNA Logistik lager. Nulägesbeskrivningen består av fyra delar: Logistikkostnader för 

tredjepartslogistikföretag, flödeskartläggning, en beskrivning av den rådande lagersituationen hos 

AGNA Logistik och en processkartläggning av långgodsets hanteringsprocess. 

5. Simuleringsmodell 

Avsnittet presenterar uppbyggnaden av simuleringsmodellerna som används till analyserna av AGNA 

Logistiks lager. Uppbyggnaden följer Ulgen et al. (2000) metodteori som presenteras i metodkapitlet 

tidigare i rapporten. 

6. Resultat 

Problemområden och åtgärder presenteras där resultat för vilken kapacitet långgods AGNA Logistik 

klarar att hantera i dagsläget presenteras samt vilken resurs som medför begränsningen. Åtgärder 

som man möjliggöra en ökad mängd långgods hos AGNA Logistik presenteras. 

7. Analys 

Resultatet analyseras och en djupare analys rörande hur utdata som resulterade i resultatet 

bearbetades för att komma fram till resultatet. Analysen innehåller hur utdata från 

simuleringsmodellen bearbetades samt hur resultaten från ledtidsanalysen för långgodset 

hanteringsprocess bearbetades. 

8. Diskussion 

Avsnittet berör diskussion kring resultatet, studiens genomförande, studiens trovärdighet och vidare 

studier. Felkällor och författarnas idéer kring beslut och resultatet tolkas. Alternativa 

lösningsmetoder diskuteras. 

9. Slutsats 

Frågeställningen och studiens mål och syfte besvaras utifrån resultatet. 
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2. Metod 
I metodkapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt. Val av lösningsmetoder presenteras och 

motiveras. 

2.1 Typ av studie 
Studien som genomfördes hos AGNA Logistik var av typen normativ fallstudie. Björklund & Paulsson 

(2012) menar att en normativ studie kan används när det redan finns en viss kunskap och förståelse 

inom forskningsområdet och målet med studien är att ge vägledning i hur en situation ska hanteras 

och föreslå åtgärder. I fallet hos AGNA Logistik ansågs detta passa in då syftet med studien var att 

föreslå förbättringsförslag för ett effektivare arbetssätt hos AGNA Logistik. Yin (2018) menar att en 

fallstudieundersökning är en lämplig ansats om frågeställningen huvudsakligen bygger på frågor som 

"hur" och "varför" samt om det undersökta fenomenet är svårt att kontrollera.  

Att frågeställﾐiﾐgeﾐ hu┗udsakligeﾐ Hygger på frågor soﾏ さhurざ oIh さ┗arförざ gör iﾐte eﾐ fallstudie till 

den enda lämpliga metoden, den frågeställningen öppnar även upp för en historisk undersökning 

och experiment. Om fenomenet som undersöks är samtida och svårt eller omöjligt att kontrollera 

lämpar sig inte en historisk undersökning eller experiment. En fallstudie är en lämplig metod om 

fenomenen som ska undersökas är nutida och ska undersökas på djupet då sammanhang mellan 

fenomen inte är tydligt. En väl genomförd fallstudie ger en klar bild av problemet som kan 

underbyggas med empiriska data. 

Två typer av studier är kvantitativ och kvalitativa studier. En kvantitativ studie baseras på 

kvantifierbar information, exempelvis numeriska värden. En kvalitativ studie baseras på kvalitativa 

data, exempelvis svar på intervjufrågor. Denscombe (2014) menar att en fallstudie oftast förknippas 

med kvalitativ forskning, medans Yin (2018) menar att en fallstudie inte ska blandas ihop med 

kvalitativ forskning. Studien som genomfördes hos AGNA Logistik var en blandning mellan kvantitativ 

och kvalitativ studie. Anledningen till detta berodde på att syftet med studien var att identifiera 

förbättringsåtgärder som skulle bidra med en effektivare hanteringsprocess och placering av 

långgodset, underlaget för analysen byggde på både kvantitativa och kvalitativa data. För att besvara 

syftet användes både kvantitativa metoder och kvalitativa metoder. Den kvantitativa metoden för 

analys var simulering. Den kvalitativa metoden för analys var en ledtidsanalys över långgodsets 

hanteringsprocess. Yin (2018) menar att en studie som använder både kvantitativa och kvalitativa 

metoder bidar med en ökad trovärdighet till fallstudien. 

2.2 Studiens genomförande 
Studiens upplägg utgick ifrån metodteori om hur en fallstudie ska genomförs enligt Yin (2018). En 

typisk metodstruktur för en fallstudie presenteras i figur 2 nedan. Arbetsgången är från vänster till 

höger till en början, sedan visar pilarna hur arbetsgången fortskrider i en iterativ process. Metoder 

för kvantitativ och kvalitativ datainsamling och analys beskrivs nedan i förberedelsedelen se kapitel 

"2.2.3 Förberedelse", inhämtningdelen se kapitel "2.2.4 Inhämta" och analysdelen se kapitel "2.2.5 

Analysera" i fallstudiemetoden. Målet med fallstudiemetodiken är att denna ska bidra med ett 

strukturerat arbetssätt som höjer trovärdigheten i resultatet från studien. Arbetssättet ska bidra 

med en bred kunskapsbas som skapar en grund för en vidare analys på identifierade 

problemområden. 
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Figur 2 - Tillvägagångssätt för en fallstudie. Källa: Yin (2018) 

2.2.1 Planera 
Det första steget i en fallstudiemetodik menar Yin (2018) är planering. Den avgörande frågan att 

besvara är om en fallstudie är rätt alternativ för att besvara frågeställningen. En fallstudie är enligt 

Yin (2018) ett passande alternativ som metod om de priﾏära frågorﾐa är forﾏulerade soﾏ ざhurざ oIh 
ざ┗arförざ. Feﾐoﾏeﾐet soﾏ ska uﾐdersökas är s┗årt att, eller iﾐte alls går att på┗erka saﾏt att 
fenomenet är samtida.  

I fallet med AGNA Logistik ansågs studien uppfylla detta då frågeställningen var formulerad som 

"hur", se kapitel "1.4 Frågeställning". Fenomenet ansågs vara svårt att påverka och samtida då AGNA 

Logistik bedrev sin dagliga verksamhet i lokalen under studiens gång. Detta medförde att experiment 

i lagerlokalen inte var möjliga. Situationen uppmuntrade till att genomföra experiment i en virtuell 

simuleringsmiljö och via observationer av arbetet då de ansågs som effektiva metoder för att inte 

påverka den dagliga verksamheten. Fallstudie valdes därför som grundmetod för tillvägagångssättet i 

studien. Förkunskaperna hur AGNA Logistik utförde den dagliga verksamheten var låg, detta 

medförde att kunskap om hur arbetet utfördes behövdes inhämtas för att föreslå förändringar i 

verksamheten. 

2.2.2 Design 
Det andra steget i en fallstudiemetodik menar Yin (2018) är att designa fallstudien. Målet med 

designfasen är att skapa en plan för hur arbetet ska utföras. Det innefattar enligt Yin (2018) att skapa 

en frågeställning, undersöka vilken data som är relevant, vilken typ av data som ska inhämtas och 

hur resultatet ska analyseras. Det är viktigt att notera att planen som skapas i designfasen inte bara 

är en arbetsgång, utan den ska se till att bevis inhämtas som kan svara på frågeställningen. 

I studien skapades frågeställningen i samarbete med handledare från AGNA Logistik och handledare 

från Linköpings universitet. Genom besök till AGNA Logistiks lager skapades en bild av företaget och 

problemet. Under besöket diskuterades angreppssätt och avgränsningar för att hålla studien 

fokuserad på långgodset. Besöket kompletterades med frågor via mail för att färdigställa 

frågeställningen. Vilket ligger till grund för de inledande kapitlen. I samband med skapandet av 

frågeställningen diskuterades vad för data som fanns tillgänglig samt vilka möjligheter det fanns att 

inhämta denna data.  

Då den aktuella studien innefattade kvantitativa metoder och kvalitativa metoder var det 

nödvändigt att undersöka vilken data som var tillgänglig och möjligheten att samla in denna data. 
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För att besvara frågeställningen behövdes data från AGNA Logistiks IT-system samt kvalitativa data 

ifrån personal i form av intervjuer och observationer. Data som insamlades presenteras i kapitel "4. 

Empiri". 

Yin (2018) menar att det är viktigt att bestämma vilken analysstrategi som ska användas i fallstudien. 

Analysstrategin stödjer datainsamlingen genom att avgränsa den önskade datamängden. Om målet 

är att genomföra en analys via simulering är det viktigt att rätt typ av data samlas in. Mängden data 

måste också vara tillräckligt stor för att ge ett trovärdigt resultat. 

I den aktuella studien valde författarna att förlita sig på teoretiska propositioner, vilket innebar att 

analysstrategin fokuserade på att svara de teoretiska frågor som ställts i frågeställningen. Detta 

avgränsade datamängden som efterfrågades då det var förutbestämt vad datan skulle användas till. 

Detta kan dock medföra problem om den efterfrågade datan inte existerar, en metod för att hantera 

detta finns med i Yin (2018) metodstruktur i form av iterativa processer. 

För simuleringsstudien ansågs data över in- och utlastning av gods som nödvändigt för att 

genomföra studien. För hanteringsprocessen av långgodset ansågs data insamlad via observation 

under processen som nödvändigt för att genomföra studien. Den insamlade datan analyserades 

sedaﾐ ┗ia ﾏetoder soﾏ preseﾐteras i kapitel ざン. Teoretisk refereﾐsraﾏざ. 

För att undersöka AGNA Logistiks möjlighet att hantera en ökad mängd långgods undersöks två typer 

av resurser, hanteringsyta och tid. Tillgänglig hanteringsyta är viktigt vid en ökad mängd 

inkommande långgods då dessa behöver yta att hanteras på och tillfälligt lagerföras på tills att 

långgodset transporteras till kunden. Tillgänglig tid är också viktigt då en ökad mängd inkommande 

långgods kräver tid för att hanteras. Anledningen till att dessa två resurser valdes har sin grund i att 

de två resurserna ansågs vara grundläggande resurser vid lagerhantering och således var intressanta 

att undersöka. 

För att analysera de två resurserna genomfördes tre experiment i två simuleringsmodeller samt en 

ledtidsanalys. Det första experimentet analyserade vilken resurs av yta eller tid som innebar en 

begränsning först vid en ökad mängd inkommande långgods. Detta genomfördes genom att den yta 

ett långgodskolli under hanteringsprocessen upptog beräknades via en fördelning vilken förklaras i 

kapitel "5.4 Simuleringsstudie steg 4 hos AGNA Logistik - Formulera inparametrar, antaganden och 

processdefinitioner" samma procedur beräknades för den tid en långgodsenhet tog att hantera 

vilket förklaras i kapitel "5.4 Simuleringsstudie steg 4 hos AGNA Logistik - Formulera inparametrar, 

antaganden och processdefinitioner". Antalet inkommande långgods multiplicerades sedan med en 

faktor vilket öknar antalet inkommande långgods, för att undersöka när någon av resurserna yta 

eller tid begränsade ytterligare inkommande långgods. Detta gav en bild om en ytterligare mängd 

inkommande långgods innebar ett problem för AGNA Logistiks resurser att hantera. Den resursen 

som innebar ett problem först är även intressant att veta då förbättringsåtgärder bör riktas mot 

denna resurs för att klara att hantera en ytterligare mängd långgods. 

Det andra experimentet innebar att en alternativ lagerlayout undersöktes där ytterligare yta 

allokerats för långgodshantering. Utifrån den alternativa lagerlayouten analyserades hur stor mängd 

inkommande långgods AGNA Logistik skulle haft möjlighet att hantera med en sådan lagerlayout 

utifrån resursen yta. För att undersöka lämpliga ytor som kunde omallokeras till långgodshantering 
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undersöktes parametrar som in- och utflöde av godstyper och beläggningsgrad för att undersöka om 

gods kunde flyttas till andra platser i lagret.  

Det tredje experimentet innebar att en alternativ lagerlayout analyserades för att undersöka om en 

alternativ lagerlayout kunde bidra med att minska de interna transportsträckorna i lagret. 

Transportsträckorna analyserades då interna transporter observerats bidra med stora 

resursutnyttjanden i form av tid. De tre experimenten valdes då de gav en övergripande bild av 

vilken resurs av yta eller tid som innebar en begränsning vid en ökad mängd inkommande långgods. 

Alternativa lösningar analyserades sedan för att undersöka var resurser i form av yta och tid kunde 

frigöras. För att beräkna transportsträckorna undersöktes den sträcka truckföraren färdades för att 

transportera gods från in- och utlastningsytan till lagringsytan och sedan från lagringsytan till in- och 

utlastningsytan vilket var den sträcka godset färdades i lagret. 

Simuleringsmodellerna utvecklades i simuleringsmjukvaran ARENA. Anledningen till att mjukvaran 

ARENA valdes baseras på tidigare erfarenhet rörande mjukvaran hos författarna. Mjukvaran är även 

fördelaktig då denna har inbyggda fördelningsfunktioner som smidigt kunde implementeras. Det var 

även smidigt att importera data rörande mängden inkommande gods etc. som fanns tillgängligt i 

Excelformat direkt i ARENA. 

För att analysera hanteringsprocessen av långgods genomfördes en processkartläggning. I 

processkartläggningen bröts dagens hanteringsprocess av långgods ned i dess beståndsdelar. Utifrån 

dessa beståndsdelar genomfördes sedan en ledtidsanalys för att identifiera områden där brister i 

hanteringsprocessen förkom. Bristerna bidrog med att öka tidsåtgången för hanteringsprocessen. 

Förbättringsförslag togs sedan fram som kan användas för att eliminera dessa problemområden 

vilket då leder till en effektivare hanteringsprocess utan områden där onödig tid spenderas. 

Kvalitén i studien avgörs till stor grad av vilka beslut som genomförs i designfasen. Det gäller 

studiens validitet och pålitlighet. Yin (2018) menar att det finns fyra principer som bör följas för att 

uppnå god validitet, reliabilitet och objektivitet. För att uppnå objektivitet bör studien förlita sig på 

ett flertal datakällor för att påvisa ett påstående samt att låta nyckelpersoner få verifiera 

påståendet, detta styrker även validiteten i fallstudien. Utöver detta kan validiteten styrkas på fler 

sätt, t.ex. genom att bygga starka beviskedjor kring påståenden, adressera motstridiga förklaringar, 

använda sig av logiska modeller och använda vedertagen teori inom området. Reliabiliteten stärks 

om det förs protokoll om hur arbetet utförs samt en databas skapas där information arkiveras. 

Utförandet av dessa punkter adresseras i punkterna förbered, inhämta och analysera enligt figur 2 i 

fallstudiemetoden enligt Yin (2018). 

2.2.3 Förberedelse 
Det tredje steget i fallstudiemetodiken menar Yin (2018) är att förbereda fallstudien. Det innefattar 

skapande av en teoretisk referensram och att formulera upplägget i fallstudien. Vad som är relevant 

att inkludera i den teoretiska referensramen beror enligt Björklund & Paulsson (2012) på studiens 

syfte. Då studien behandlar lagerverksamhet lades fokuset på litteraturinsamlingen inom det 

området. Specifikt undersöktes litteratur som behandlar lagerlayoutdesign, flödeskartläggning, 

processkartläggning, processdesign, simulering och tredjepartslogistik.  

Primära källor för studien ansågs vara Modern logistik - för ökad lönsamhet av Oskarsson et al. 

(2013), Läran om effektiva materialflöden av Jonsson & Mattsson (2016), Processbaserad 
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verksamhetsutveckling, VARFÖR - VAD - HUR? av Ljungberg & Larsson (2012) och Logistik – grunder 

och möjligheter av Storhagen (2003). Samtliga källorna ovan kan beskrivas som grundböcker inom 

logistik. Anledningen till att samtliga användes var för att öka validiteten i studien genom 

triangulering av litteratur. Vad som specifikt innefattas i teoretiska referensramen i denna studien 

ses i kapitel "3. Teoretisk referensram". Söktjänsten UniSearch of WebOfKnowledge användes för att 

hitta källor som granskats innan de publicerades. Exempel på sökord som användes vid dessa 

sökﾐiﾐgar ┗ar ざLogistiIsざ, ざThird-party LogistiIsざ oIh ざIﾐ┗eﾐtory Siﾏulatioﾐざ. 

Med hjälp av den teoretiska referensramen skapades upplägget för att besvara frågeställningen för 

fallstudien. Första steget i utförandet av fallstudien var en data en datainsamling som genomförs i 

kapitel "2.2.4 Inhämta" enligt Yin (2018) fallstudiemetodik, där relevant data insamlas för att 

genomföra en nulägesbeskrivning. Nulägesbeskrivningen är uppbyggd av en flödeskartläggning, 

processkartläggning, lagerlayout och nyckeltal. Nulägesbeskrivningen bidrar till förståelse för hur 

lagerverksamheten fungerar i nuläget hos AGNA Logistik. Nulägesbeskrivningen genomförs genom 

en iterativ process mellan kapitel "2.2.4 Inhämta" och "2.2.5 Analysera" enligt Yin (2018) 

fallstudiemetodik. Utifrån nulägesbeskrivningen genomförs en analys där analysverktygen är en 

simuleringsmodell och en ledtidsanalys, detta genomförs i "7. Analysmetod" enligt Yin (2018) 

fallstudiemetodik. Analysen ska resultera i förbättringsförslag rörande hanteringen av långgods och 

lagerlayout. Varför detta upplägg ┗aldes Heskri┗s i kapitel ざヱ.ヴ Frågeställﾐiﾐgざ. 

Yin (2018) menar att det är viktigt att skapa rutiner för dokumentation. Under arbetets gång 

skapades en mapp i mjukvaran Office 365 där dokument och data sparades. Mappen delades med 

författarna och handledare på AGNA Logistik för att på ett smidigt sätt utbyta information och 

frågor. 

2.2.4 Inhämta 
Det fjärde steget i fallstudiemetodiken menar Yin (2018) är att inhämta data. Inhämtningen 

genomförs iterativt med förberedelsedelen se kapitel "2.2.3 Förberedelse" och designsteget se 

kapitel "2.2.2 Design" tidigare se figur 2. De steg som innefattas i inhämtning av data är enligt Yin 

(2018) att bestämma vilka källor som data ska inhämtas ifrån, triangulering av problem och 

hantering av data på ett sådant sätt att det går att följa beviskedjan. 

För att hämta in data beskriver Yin (2018) sex olika källor, vilka är via dokumentation, arkivuppgifter, 

direkta och deltagande observationer, intervjuer och fysiska artefakter. Där de olika metoderna 

medför olika för- och nackdelar. I denna studie användes alla av Yin (2018) beskrivna steg förutom 

fysiska artefakter. 

2.2.4.1 Dokumentation 

Dokumentation innefattar exempelvis mailkorrespondens, personaldokument och mötesprotokoll. 

Det är viktigt att det tas hänsyn till partiskhet i mediet då det kan förekomma personliga åsikter. Det 

bör användas för att underbygga påståenden funnet ifrån andra datainsamlingsmetoder. Tabell 2 

nedan visar styrkor och svagheter som Yin (2018) kopplade samman med datainsamlingsmetoden 

dokumentation. 
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Tabell 2 - Styrkor och svagheter med datainsamling från dokumentation 

Styrkor Svagheter 

Möjlighet att granskas flera gånger Svårt att tillgå 

Tagna från ett annat sammanhang än 

en fallstudie 

Partiska och/eller fel kan finnas i källorna i vad som tas 

med i dokumentationen 

Specifika, kan beskriva ett skede, 

referenser etc. i detalj 

Partiskhet i åsikter hos observatören 

  

Mailkorrespondens skedde regelbundet mellan författarna och handledaren på AGNA Logistik. Detta 

för att besvara frågor om data, bekräfta påståenden och enklare frågor. Via molntjänsten Office 365 

skapades en mapp där dokument sparades och delades mellan författarna och handledaren på 

AGNA Logistik. Detta medförd att handledaren på AGNA Logistik när som helst kunde uppdatera sig i 

hur arbetet fortskred samt kommentera påståenden. 

2.2.4.2 Arkivuppgifter 

Arkivuppgifter innefattar exempelvis statistik från myndigheter, antal produkter inköpta till ett 

företag eller organisation, mantimmar under en viss tid etc. Det är viktigt att förstå i vilket 

sammanhang data inhämtas samt hur data inhämtas för att undvika missförstånd och feltolkningar. 

Tabell 3 nedan visar styrkor och svagheter som Yin (2018) kopplade samman med 

datainsamlingsmetoden arkivuppgifter.  

Tabell 3 – Styrkor och svagheter med datainsamling från arkivuppgifter. 

Styrkor Svagheter 

Precis och kvantitativ karaktär Svårtillgänglig pga. känslig information 

 

AGNA Logistik sparar fraktsedlar och Excel-filer som senare används som faktureringsunderlag. 

Dessa användes för att få information om ingående och utgående godsvolymer. I 

faktureringsunderlagen dokumenteras även hur mycket tid som AGNA Logistik fakturerar för 

processer. Dessa användes för att få en bild av hur lång tid processer tog. Faktureringsunderlaget är 

specifikt för varje kund. 

2.2.4.3 Observationer och deltagande observation 

Observation är enligt Yin (2018) en effektiv metod för att observera nutida fenomen då detta ger en 

överblicksbild som kan vara svår att beskriva i ord. Skillnaden mellan vanlig observation och 

deltagande observation är att vid deltagande så utför den observerande i fenomenet som ska 

observeras. Tabell 4 nedan visar styrkor och svagheter som Yin (2018) kopplade samman med 

datainsamlingsmetoden observationer.  
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Tabell 4 - Styrkor och svagheter med datainsamling via observationer 

Styrkor Svagheter 

Realtidsuppfattning av fallstudiens 

områden 

Tidsödande 

Insiktsfull, ger en bild av motiv och 

beteende. 

Annorlunda genomförande av personal vid vetskap om 

observation 

 

Under besöken hos AGNA Logistik genomfördes observationer för att samla in data rörande hur 

processen för hantering av långgods utfördes i nuläget. Observationerna genomfördes ett flertal 

gånger där processen observerades och anteckningar fördes. Efter varje observationstillfälle 

sammanställdes resultatet och eventuella frågor ställdes till berörda parter. Observationerna låg till 

grund för processkartläggningen för långgodset. 

För att beräkna beläggningsgraden i lagret undersöktes fraktsedlar för att undersöka mängden 

ingående och utgående gods. Detta kompletterades med observationer för att bestämma mängden 

gods som var kvar hos AGNA Logistik vid tidpunkten för genomförandet av 

beläggningsgradberäkningarna. 

2.2.4.4 Intervjuer 

Intervjuer är enligt Yin (2018) en av de främsta datainsamlingsmetoderna vid en fallstudie då 

metoden lämpar sig för att besvara frågor som "hur" och "varför". 

En metod för att genomföra intervjuer är enligt Yin (2018) s.k. strukturerad konversation, vilket 

innebär att konversationen styrs mot specifika frågor samtidigt som frågorna hålls öppna. Metoden 

kan enligt Ryen (2004) då leda in på nya intressanta områden. Vilket ofta var fallet hos AGNA Logistik 

då intervjuerna ofta skedde spontant med personer involverade i hanteringen av godset. Tabell 5 

nedan visar styrkor och svagheter som Yin (2018) kopplade samman med datainsamlingsmetoden 

intervjuer.  

Tabell 5 - Styrkor och svagheter med datainsamling via intervjuer 

Styrkor Svagheter 

Lätt att rikta iﾐ ﾏot fallstudiefrågor, さhurざ oIh さ┗arförざ Partiskhet från den intervjuade 

personen 

Insiktsfull, ger svar på frågor samt personliga synvinklar från 

intervjupersonen 

Påverkan pga. dåligt formulerade 

frågor 
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Intervjuer användes vid AGNA Logistik som ett komplement till observationer vid 

processkartläggningen för att få en inblick vid början av observationerna, samt för att besvara frågor 

och validera de slutsatser som antagits under observationerna. Personer som intervjuades var 

Martin Andersson, handledare och platschef samt Jonas Goding som arbetar med 

långgodshanteringen. 

Vid flödeskartläggning och lagerlayout användes intervjuerna för att bekräfta att antaganden var 

korrekta. Vid beräkning av nyckeltal användes intervjuer för att undersöka vilken data som fanns 

tillgänglig och hur data presenterades. 

2.2.4.5 Principer för att öka trovärdigheten i datainsamlingen 

Som beskrevs i kapitlet "2.2.2 Design" rekommenderar Yin (2018) att fyra principer följs under 

datainsamlingen för att uppnå största möjliga trovärdighet i resultatet. Om principerna följs ökar det 

rapportens validitet och trovärdighet. Hur detta genomfördes i den aktuella studien presenteras 

nedan. 

Den första principen är att använda sig av fler än en källa för att använda sig av vad Yin (2018) 

beskriver som "triangulering", där flera olika källor används för att påvisa samma påstående. Den 

andra principen är uppföra en databas där data som används sparas. Den tredje principer är att 

skapa en stark beviskedja, Yin (2018) menar att läsaren själv ska ha möjlighet att sätta sig in i hur 

slutsatser drogs och hur vägen fram till slutsatsen såg ut. Den fjärde och sista principen är att vara 

försiktig vid valet av källor, Yin (2018) menar att detta är viktigt för att undvika källor som inte är 

objektiva. 

2.2.4.6 Trovärdighet i datainsamlingen 

För att öka trovärdigheten i datainsamlingen användes principer som Yin (2018) beskriver, en av 

dessa principer var triangulering av data. Triangulering innebär att data inhämtas från olika källor för 

att undersöka om dessa källor styrker samma påstående. Ett påstående som där triangulering 

användes var för att underbygga påståendet om en hög standardavvikelse i hanteringstid av 

långgodset. Trianguleringen genomförde via observationer, intervjuer och arkivfiler. För att öka 

trovärdigheten i processkartläggningen varvades observationer med intervjuer för att fastställa att 

de processer och aktiviteter som identifierades var korrekta. Flödeskartläggningen verifierades 

genom intervjuer och observationer. 

2.2.5 Analysera 
Det femte steget i fallstudiemetodiken är enligt Yin (2018) att analysera data och presentera 

resultatet se figur 2. Detta genomförs i en iterativ process med kapitel "2.2.4 Inhämta" och kapitlet 

"2.2.2 Design" se figur 2. Yin (2018) menar att det inte finns något generellt angreppssätt för 

analysen i en fallstudie. I denna studie användes analysverktygen simuleringsmodeller och en 

ledtidsanalys. Clements et al. (2016) menar att en simuleringsmodell är ett fördelaktigt verktyg för 

att analysera problem rörande lagerlayout då godsets placering och förutsättningar smidigt kan 

ändras och statistiska data samlas in. Ledtidsanalys är enligt Oskarsson et al (2013) en effektiv 

analysmetod för att identifiera problemområden i en process. 

2.2.5.1 Ledtidsanalys 

Ledtidsanalys är enligt Oskarsson et al. (2013) & Storhagen (2003) en metod för att på ett 

strukturerat sätt analysera ett flöde med målet att förkorta den totala ledtiden. Metoden innebär att 
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analysera flödet i nuläget för att hitta problemområden och föreslå alternativa lösningar för att 

effektivisera processen. Suresh & Anil (2007) beskriver hur förbättringsarbeten med processer kan 

genomföras och menar att analysen ska fokusera på att minska antalet arbetsmoment och skapa det 

bästa metoden att utföra processen. Suresh & Anil (2007) tankar om förbättringsarbeten med 

processer stämmer överens med Oskarsson et al. (2013) och Storhagen (2003). Standardisering- och 

förenklingsarbetet har som mål att reducera standardavvikelsen i cykeltiden i processen enligt 

Suresh & Anil (2007). 

Varje fall är speciellt vilket innebär att det saknas en specifik metod som fungerar på alla fall men 

Oskarsson et al. (2013) hänvisar till sju principiella åtgärder för att på ett metodiskt sätt finna 

åtgärder, vilka presenteras nedan:  

Åtgärd 1: Eliminera - Aktiviteter som inte tillför något värde, exempelvis dubbelarbete ska tas bort. 

Åtgärd 2: Förenkla - Aktiviteter kan vara för komplexa, de bör designas om för att skapa smidigare 

utföranden, exempelvis införa snabbkopplingar istället för skruvförband etc. 

Åtgärd 3: Integrera - Knyt samman aktiviteter som utförs var för sig, exempelvis låta truckföraren 

själv utföra kvalitetskontroll istället för ett eget moment efter lossning. 

Åtgärd 4: Parallellisera - Aktiviteter som utförs sekventiellt kan göras parallellt, exempelvis måla 

utsidan av ett plan samtidigt som insidan inreds. 

Åtgärd 5: Synkronisera - När en aktivitet är slutförs påbörjar nästa aktivitet direkt efteråt, exempelvis 

då flera delar monteras som sedan samtidigt blir klara till slutmonteringen. 

Åtgärd 6: Förbereda - Allt material och verktyg förbereds så inga onödiga pauser behövs för att 

hämta material eller verktyg. 

Åtgärd 7: Kommunicera -Tydlig kommunikation vilket minskar risken för misstag som bidrar till 

onödigt arbete. Exempelvis streckkodsavläsning som bidrar till att produktflödet blir lättare att följa.  

2.2.5.2 Definiera simuleringsstudie 

För att på ett strukturerat sätt genomföra en kvantitativ analys med simulering som verktyg 

presenterar Ulgen et al. (2000) en arbetsmetodik i åtta steg. De åtta stegen är följande: 1) Definiera 

problemet. 2) Designa studien. 3) Planera en konceptuell modell. 4) Formulera inparametrar, 

antaganden, och processdefinitioner. 5) Skapa modellen, verifiera och validera modellen. 6) 

Experimentera med modellen och leta efter möjligheter till utformning av experiment. 7) 

Dokumentera och presentera resultaten. 8) Definiera modellens livscykel. 

Steg 1: Definiera problemet 

Ulgen et al. (2000) menar att ett väl definierat problem är en viktig start, detta då ett dåligt 

definierat problem innebär slöseri med tid och pengar i projektet. Det är viktigt att målet med 

simuleringen framgår, målet ska inte bara vara att simulera systemet utan simuleringsmodellen ska 

användas för att analysera ett scenario. För att definiera problemet bör en lista över de punkter som 

ska analyseras skapas som sedan berörda parter kan undersöka för att försäkra att alla är entydiga i 

beskrivningen av problemet. Genom en tydlig problemformulering kan tydliga mål för 

simuleringsstudien skapas. Med tydliga mål är det lättare att definiera vilka parametrar som krävs 

för att nå målet. En metod som Ulgen et al. (2000) beskriver för att undersöka vilka parametrar som 
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är intressanta för simuleringen är att skapa en lista med samtliga för att sedan välja ut de som 

behövs. krävs är att skapa en lista med samtliga parametrar för en process och sedan välja ut de som 

krävs för simuleringsstudien. 

 
Steg 2. Designa studien 

I designsteget undersöks information som tagits fram i det tidigare steget närmare och tekniska 

aspekter i simuleringsstudien ges mer utrymme. Den detaljnivå som tidigare undersöks färdigställs 

genom att bestämma om en process innehållande ett flertal aktiviteter kan förklaras med vad Ulgen 

et al. (2000) definierar som en "svart låda". Med en svart låda menas att aktiviteterna i processen 

inte beskrivs separat utan hela processen betraktas som en enhet. Detta är en metod som kan 

användas om aktiviteterna i processen t.ex. inte är aktuella för ev. förbättringsförslag eller 

justeringar och är således inte intressanta att beskriva separat. 

Beroende på vad som är målen med simuleringsmodellen kan flera varianter av modellen skapas. Då 

skapas en basmodell till den punkt då de olika varianterna skiljer sig åt. Antalet versioner av 

modellen som krävs är svårt att definiera till en början men Ulgen et al. (2000) anser att det är en 

fördel att definiera vad som anses vara basmodellen i detta skede. 

För att utomstående ska ha möjlighet att förstå simuleringsmodellen samt som hjälp vid validering 

och verifikation menar Ulgen et al. (2000) att ett grafiskt gränssnitt kan vara till hjälp. I designstadiet 

definieras detaljrikedomen för detta gränssnitt och ex. om någon detalj kräver noggrannare 

animation.  

Datainsamling är enligt Ulgen et al. (2000) en viktig del av en simuleringsstudie och kan vara mycket 

tidskrävande. Mängden data som finns tillgänglig och formatet på denna data påverkar hur och om 

en simuleringsstudie är ett lämplig val av metod. Första steget vid datainsamling är därför att 

undersöka vad för vilken typ av data som behövs och vilken data som finns tillgänglig. Om data som 

anses vara viktig för studien saknas menar Ulgen et al. (2000) att den påverkan detta får på studien 

ska övervägas innan en eventuell datainsamling påbörjan. Detta då Ulgen et al. (2000) menar att 

datainsamling är tidskrävande och inte medför någon garanti att insamlad data blir som tänkt. 

Steg 3. Planera en konceptuell modell 

I detta steg designas den konceptuella modellen och val rörande modellens logik genomförs. Första 

steget är att välja om modellen ska drivas kontinuerligt, diskret eller genom en kombination av de 

båda fallen. Med kontinuerlig menas att modellens tid uppdateras kontinuerligt samt att modellens 

variabler uppdateras med differentialekvationer kontinuerligt. Vid en diskret modell uppdateras 

ﾏodelleﾐs tid oIh ┗ariaHel┗ärde ┗id ┗arje diskret ざhäﾐdelseざ oIh ﾏellaﾐ dessa häﾐdelser är 
variablernas värde konstanta. (Ulgen et al. 2000) 

Nästa steg är att bestämma vad som ska driva modellen. Med driva modellen menar Ulgen et al. 

(2000) exempelvis ett push- eller pull-system som signalerar en händelse. Samt beskriva vad som 

beskriver entiteter i systemet. Med entitet menas ett fysiskt ting, exempelvis på entitet kan vara en 

låda i ett lager. Sista steget är att bestämma hur data i form av statistik ska utvinnas från 

simuleringsmodellen samt hur den data ska visas upp på ett effektivt sätt för en kund. 
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Steg 4. Formulera inparametrar, antaganden, och processdefinitioner 

För att börja bygga modellen måste de antaganden som tagits redogöras. Detaljer som exempelvis 

antal skift per dag, vilka tider simuleringsmodellen analyserar, storlekar på en batch etc. är viktiga att 

redogöras för att öka simuleringsmodellens trovärdighet menar Ulgen et al. (2000). Antaganden som 

tagits måste undersökas och redogöras för hur de påverkar simuleringsmodellen och resultatet. 

Sista steget i steg 4 menar Ulgen et al. (2000) är att validera den konceptuella modellen som 

skapades i steg 3. Detta genomförs genom att konsultera berörda personer med kunskap inom 

området som undersökts under processens gång kan modellen valideras under projektets gång 

enligt Ulgen et al. (2000). Detta är en fördel om modellen glidit bort från det system som är 

meningen att modelleras under arbetets gång. Upptäcks det tidigt kan detta åtgärdas i tid 

Steg 5. Skapa modellen, verifiera och validera modellen 

Modellen kan nu simuleras. Vid bygget av modellen väljs en valfri programvara. Steget att bygga 

modellen kan behöva upprepas ett flertal gånger under projektets gång för att bygga alternativa 

modeller där olika scenarier analyseras. Under denna process är det också bra att informera 

personer med kunskap inom området hur arbetet fortskrider och om så är fallet lägga till eller ändra 

delar av modellen. När modellen är färdigställd ska modellen verifieras och valideras. Verifieringen 

genomförs genom att undersöka hur väl den färdiga modellen efterliknar den konceptuella 

modellen. Det finns många sätt för att genomföra detta, ett alternativ är att konsultera personer 

med kunskap inom området som undersöker modellen, genomför flödeskartor som i detalj beskriver 

processerna, undersöker hur modellen beter sig vid olika värden på inparametrar samt genom att 

använda en inbyggd debugger i simuleringsprogramvaran enligt Ulgen et al. (2000). Med validering 

menas hur väl modellen beskriver verkligheten. För att validera modellen finns likt verifieringen 

många olika sätt, exempel på dessa är att jämföra värdet på inparametrar och utparametrar där 

samma används i modellen och verkliga fallet för att sedan jämföra dessa enligt Ulgen et al. (2000).  

Steg 6. Experimentera med modellen och leta efter möjligheter till utformning av experiment 

För att genomföra experimenten kördes modellen och de variabler som var intressanta analyseras 

och variabler som inte var intressanta elimineras under experimentets gång för att hitta de 

intressanta delarna i modellen. Det är även viktigt att undersöka uppvärmningstid och steady-state 

period för modellen. 

Law (2007) beskriver två olika typer av parametrar som är möjliga att undersöka, kvantitativa och 

kvalitativa. Då exempel på kvantitativa parametrar är antal truckar, beställningspunkter etc. medans 

exempel på kvalitativa parametrar är ruttval för truckar, rutiner för placering av gods etc. Dessa två 

typer av parametrar kan enligt Law (2007) också delas upp ytterligare i form av kontrollerbara och 

okontrollerbara parametrar. Kontrollerbara parametrar innebär att det är möjligt att ändra de 

kontrollerat, exempelvis antalet maskiner. Okontrollerbara parametrar är svåra att ändra 

kontrollerat exempelvis en ökad mängd kunder. Det är enligt Law (2007) i huvudsak kontrollerbara 

parametrar som är intresserade att utföra experiment med men även okontrollerbara parametrar 

förekommer. 
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Steg 7. Dokumentera och presentera resultaten 

Dokumentation är en av grundpelarna för en lyckad simuleringsstudie. Resultaten som framkom i 

experimenten ska dokumenteras och en förklaring till varför resultaten ser ut som de gör är också 

att föredra enligt Ulgen et al. (2000). I denna del bör även framgå vad för rekommendationer 

författaren har till framtida studier. I dokumentationen bör författaren se till att resultaten är tydligt 

framförda och anpassade till den målgrupp som ska läsa dokumentationen enligt Ulgen et al. (2000). 

Steg 8. Definiera modellens livscykel 

Vid slutfört arbete är det dags för att definiera hur lång livscykel modellen har. Detta är dock ett 

verktyg för modeller som anses användas under en lång tid och gärna så länge som systemet som 

modellen utgår ifrån finns. Då kan modellen och systemet utvecklas tillsammans. I modeller som 

endast används som ett beslutsunderlag och sedan inte används mer är denna punkt inte lika aktuell 

enligt Ulgen et al. (2000).  

Metoder för att öka livslängden är enligt Ulgen et al. (2000) t.ex. att skapa ett användarvänligt 

gränssnitt som även personer utan tidigare erfarenhet kan använda. Samt att data är lättillgängligt 

vilket innebär att det underlättas att bidra med nya data till modellen. 

2.2.6 Dela 
Det sjätte och sista steget i en fallstudiemetodik är enligt Yin (2018) att tänka på hur resultat från 

fallstudien ska presenteras på ett lämpligt sätt, exempelvis via en rapport. Det är viktigt att hela 

arbetsmetoden presenteras, således rekommenderas det att arbetet med att dela kunskaperna 

påbörjas i ett tidigt stadie av arbetet. Författarna ska enligt Yin (2018) ha i åtanke vem som 

fallstudien görs åt och anpassa delningen därefter. Varje uppsats består primärt av tre delar enligt 

Björklund & Paulsson (2012). De är inledande del, huvuddel samt avslutande del. Fallstudien 

kommer presenteras enligt den metodiken. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras teori som används för att besvara frågeställningen. Eftersom studien 

genomförs på ett tredjepartslogistikföretag undersöktes litteratur angående tredjepartslogistik. 

Referensramen består av teorier kring process- och flödeskartläggning samt logistikaktiviteter. 

3.1 Logistik 
Med takt med att produktionstekniken utvecklas medför tillverkningskostnaden och 

materialkostnaden procentuellt en mindre andel av totalkostnaden. Detta har enligt Ahl & 

Johansson (2002) medfört att distributionskostnadens bidrag till totalkostnaden procentuellt sätt har 

ökat. År 1900 kunde produkten stå för 80 % av totalkostnaden och distributionen stå för 20 % medan 

år 2000 kunde produkten stå för 20 % av totalkostnaden och distributionen stå för 80 % för en typisk 

detaljhandelsprodukt. Storhagen (2003) menar att logistik brukar omfattas av de sju R:en: 

さDe akti┗iteter soﾏ har att göra ﾏed att erhålla rätt ┗ara eller ser┗iIe i rätt 
kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt 

kostﾐad.ざ  

(Storhagen 2003. p.17) 

Detta medför att logistiken blir allt viktigare för att uppnå en god lönsamhet för företagen. Detta har 

medfört att tredjepartslogistikföretag har vuxit fram för att kunna erbjuda kundanpassade 

logistiklösningar.  

3.2 Tredjepartslogistik  
Dagens utvecklingsmönster är att företag väljer att fokusera på kärnverksamhet, vilket innebär 

områden där företaget har sin ursprungliga och viktigaste verksamhet. Detta leder enligt Storhagen 

(2003) ofta fram till att företagen anser att logistik inte tillhör kärnverksamheten. Då kan företagen 

ta hjälp av tredjepartslogistikföretag, vilka har logistik som sin kärnverksamhet. Storhagen (2003) 

menar att det finns krav som tredjepartslogistikföretaget bör upp uppfylla för att kunna anse sig som 

tredjepartsverksamhet. 

• Verksamheten ska innefatta åtminstone två olika funktioner, exempelvis både 

transport och lagring. 

• Det ska vara en långsiktig relation från båda parter. 

• Båda parter måste vinna på alliansen. 

• Ett externt företag ska utföra tjänsten, exempelvis inta en verksamhetsgren 

inom den egna organisationen. 

• Det externa företaget ska inte äga det gods som hanteras. 

         (Storhagen 2003. p.229) 

Marasco (2008) definierar ett tredjepartslogistikföretag som en länk mellan business-to-business 

genom att hantera logistiken mellan parterna. Marasco (2008) menar också att en av anledningarna 

till att tredjepartslogistik ökar i popularitet beror på trenden att adaptera just-in-time filosofi, vilket 

innebär att rätt mängd varor levereras i just den tidpunkten som de behövs. För att implementera 

detta krävs hög precision och korta ledtider. 
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Utöver denna anledning presenterar Oskarsson et al. (2013) ett argument för att en av 

anledningarna till att välja samarbete med tredjepartslogistikföretag är för att minska transport- och 

lagerkostnader. Detta genom att tredjepartslogistikföretaget ofta har tillgång till mer kunskap och 

resurser, både gällande transport och lageryta. Företaget kan exempelvis välja att köpa 

transporttjänster eller hyra lageryta istället för att tillhandahålla egna transportfordon eller bygga 

ett eget lager. Kostnaden för transport och lagerytan blir då rörlig beroende på den mängd gods som 

transporteras eller lagras istället för en adderad fast kostnad i form av fordon och lagerbyggnader. 

Marasco (2008) har sammanställt resultat vid adaption av tredjepartslogisverksamhet vilket visade 

att parterna upplever minskade transportkostnader, ökade servicenivåer och förbättra nöjdhet hos 

slutkunden. Marasco (2008) menar även att det kan uppstå problem vid ett 

tredjepartlogistiksamarbete, exempelvis innebär det en risk då det kan krävas investeringar för att 

samarbetet ska vara effektivt. Det kan även uppstå beroendesituationer mellan parterna. Trots detta 

menar Marasco (2008) att ett samarbete kan leda till en starkare och effektivare försörjningskedja 

med fördelar för alla inblandade parter samt en mer agile verksamhet, dvs. anpassningsbar efter 

förändringar i omvärlden.  

3.3 Supply Chain Management 
Birgit & Tage (2005) presenterar en mängd olika beskrivningar av Supply Chain Management, en 

passande beskrivning är följande, se citat: 

さThe management of upstream and downstream relationships with suppliers 

and customers to deliver superior customer value at less cost to the supply 

chain.ざ  

(Birgit & Tage 2005. p.11) 

Det innebär att hela försörjningskedjan beaktas, från råmaterialet till kund för att uppnå maximal 

kundnytta till ett minimalt pris. Detta utförs enligt Mentzer et al. (2001) genom samarbete med 

underleverantörer och kunder. Samarbetets syfte är att bättre förstå och arbeta mot kundens 

önskemål. I praktiken innebär det att eliminera dubbelarbeten, ta reda på vad nästa steg i 

försörjningskedjan efterfrågar och arbeta för att uppfylla de kraven etc. Enligt Mentzer et al. (2001) 

är samma mål och samma fokus på att betjäna slutkunden essentiellt för att uppnå en lyckad Supply 

Chain Management strategi. För att samarbetet ska fungera är det viktigt att vinster som 

uppkommer av samarbetet delas i försörjningskedjan enligt Mentzer et al. (2001).  

Tredjepartslogistikföretag har en viktig roll i en Supply Chain Management strategi då 

tredjepartslogistikföretaget sköter delar eller all logistik åt sina kunder. Enligt Ahl & Johansson 

(2002) handlar tredjepartslogistikföretag om att tillförskansa en rad aktiviteter i en långsiktig relation 

som är karaktäriserad av ömsesidigt förtroende där företagen delar på risker och belöningar. Enligt 

Birgit & Tage (2005) är ofta tredjepartslogistikföretag inblandade i distribution. För att ett 

tredjepartslogistikföretag ska fungera väl krävs informationsdelning. Ahl & Johansson (2002) och 

Birgit & Tage (2005) menar att en tredjepartslogistiklösning kräver en långsiktig relation som måste 

ges tid att växa för att kunna förstå varandras krav. 
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3.4 Logistikkostnader 
Totalkostnad är enligt Oskarsson et al. (2013) ett viktigt begrepp inom logistiken. Det ger en inblick i 

vilka kostnader som uppkommer under hela processen, samt hur stor andel av totalkostnaden en 

viss kostnadspost står för. Det förekommer samband mellan kostnaderna vilket innebär att en 

minskad kostnad i en kostnadspost kan innebära en ökad kostnad i en annan kostnadspost, detta 

står i kontrast vid implementering av eventuella förändringar i verksamheten. Oskarsson et al. (2013) 

redovisar exempel på kostnadsposter som ingår i totalkostnadsmodellen i figur 3. 

 

Figur 3 - Totalkostnadsmodellen 

Totalkostnadsmodellen som Oskarsson et al. (2013) redovisar i figur 3 är en generell beskrivning av 

vilka kostnadsposter som kan vara intressanta. Det är viktigt att totalkostnadsmodellen anpassas 

efter det scenario som beskrivs. Totalkostnaden generellt för logistik kan enligt Jones Lang LaSalle 

(2015) delas upp enligt figur 4. Det framgår då från figuren att transportkostnader är det största 

andelen med 50,3%, följt av lagerförda artiklar med 21,8%, följt av arbetskraft med 9,5% osv.

 

Figur 4 - Kostnadsfördelning för logisk 
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3.5 Cross-dockning 
Cross-dockning innebär att utan lagerföring av gods snabbt se till att godsflödet bättre svarar mot 

vad kunden förväntar sig i avseende av innehåll, volym och förpackningsform enligt Storhagen 

(2003). Den mest grundläggande formen av cross-dockning är att en inkommande transport, lastas 

om direkt till en utgående transport för att uppfylla kundens mål enligt definitionen ovan enligt 

Storhagen (2003). Figur 5 illustrerar hur cross-dockning kan användas hos ett 

tredjepartslogistikföretag där det kommer inleveranser med homogent gods som omlastas efter 

efterfrågan hos slutkunden. 

 

Figur 5 - Hur cross-dockning kan se ut hos ett tredjepartslogistikföretag där inkommande godset är homogent för att 
omlastas efter kundefterfrågan 

3.6 Lagerlayout 
Vid utformningen av ett lager är målsättningen enligt Jonsson & Mattsson (2016) att uppnå en hög 

lagringskapacitet medans hanterings- och underhållningskostnaderna ska minimeras. Det ska finnas 

tillräckligt med utrymme för att på ett säkert sätt utföra arbetet i lagret, samtidigt som utformningen 

ska bidra med en hög lagringskapacitet. 

För att möjliggöra detta ska lagret enligt Jonsson & Mattsson (2016) utformas för att skapa maximala 

rationella flöden. Det finns enligt Jonsson & Mattsson (2016) ett flertal olika sätt att designa 

lagerlayouten. Ett alternativ är linjärt flöde som innebär att godsmottagning och utlastning är 

belägna på olika sidor av lagerbyggnaden, vilket illustreras i figur 6 nedan. Detta innebär att flödet av 

gods färdas genom hela lagerbyggnaden. Ett sådant flöde medför att allt gods får färdas en liknande 

sträcka, vilket enligt Jonsson & Mattsson (2016) kan bidra till onödiga transporter och ökade 

hanteringskostnader. Även differentiering av godset genom att exempelvis placera högfrekventa 

artiklar nära utlastningen får enligt Jonsson & Mattsson (2016) minskad effekt då allt gods redan är 

samlat i mitten. 

En annan design som Jonsson & Mattsson (2016) beskriver är U-format flöde. Detta innebär att 

godsmottagning och utlastning sker på samma sida av lagerbyggnaden. Detta innebär enligt Jonsson 

& Mattsson (2016) en godare möjlighet för differentiering inom lagerbyggnaden då högfrekventa 

artiklar kan placeras nära godsmottagningen och utlastningen medans lågfrekventa artiklar kan 

placeras djupare inne i lagret. Ett U-format lager innebär samtidigt att hanteringen vid 

godsmottagningen och utlastningen kan effektiviseras då de befinner sig nära varandra. Både linjärt 
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flöde och U-format flöde är enligt Jonsson & Mattsson (2016) principiella lösningar och i ett verkligt 

fall sker kombinationer och varianter av olika lösningar. 

 

Figur 6 - Varianter av lagerlayout 

Suresh & Anil (2007) menar att de primära målen med lagrets layout är att eftersträva en så hög 

lönsamhet som möjligt i verksamheten. För att nå det målet rekommenderar Suresh & Anil Kumar 

(2007) att sju principer följs vid design av lagerlayouten. 

1.   Integrationsprincipen: En bra lagerlayout är konstruerad på ett sådant sätt att den integrerar 

personal, material, utrustning och supporttjänster för att underlätta användning. Detta 

underlättar nyttjandet av resurser och ökar effektiviteten. 

2.   Principen om minsta avstånd: Lagerlayouten ska designas på ett sådant sätt att det kortaste 

möjliga avståndet används vid transport av material. Detta frigör tid åt andra uppgifter vilket 

bidrar till en högre effektivitet i lagret. 

3.   Principen för kubisk rymdutnyttjande: I den mån som är möjligt utnyttja lagrets tre 

dimensioner. Detta kan genomföras med hjälp av lagringsutrymmen som t.ex. ställage om 

godset inte är stapelbart i sin ursprungliga form. 

4.   Principen för flöde: En bra lagerlayout är konstruerad på ett sådant sätt att materialet alltid 

flödar i framåt mot färdigställningsskedet. Det vill säga material ska inte naturligt flöda tillbaka 

till stationer materialet redan har befunnit sig vid. 

5.   Principen för maximal flexibilitet. En bra lagerlayout kan ändras för att uppfylla andra behov 

snabbt och smidigt utan stora kostnader i tid och pengar. Framtida behov bör beaktas vid 

utformning av den nuvarande lagerlayouten. 

6.   Principen för säkerhet: En bra lagerlayout är konstruerad på ett sådant sätt att risker för 

skador på personal och gods minimeras. 

7.   Principen för minsta hantering: En bra layout är konstruerad på ett sådant sätt att 

materialhanteringen minimeras i största möjliga mån. 
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Som de sju principerna vid design av lagerlayout hävdar har layouten en stor betydelse för hur 

materialhanteringen utförs i byggnaden enligt Suresh & Anil (2007). 

Som tredjepartslogistikföretag är principen om maximal flexibilitet enligt Suresh & Anil (2007) extra 

viktig vid design av lagerlayouten då vad som lagras ständigt förändras. I ett lager hos ett 

producerande företag exempelvis kan lagret designats exklusivt för en viss typ av gods. Hos ett 

tredjepartslogistikföretag bör lokalen designas på ett sådant sätt att material effektivt kan hanteras 

och anpassas efter olika lagringsuppdrag menar Ahl & Johansson (2002). Ahl & Johansson (2002) 

menar att det finns en rad punkter som bör tas i åtanke vid planering av lagerlayouten. Exempel på 

sådana punkter är t.ex. extrempunkter för specifikt gods per år och godsets dimensioner. 

Principen om minsta avstånd som Suresh & Anil (2007) beskriver är en viktig pusselbit för att uppnå 

god effektivitet i lagret. Då in- och utleveranser hos ett tredjepartslogistikföretag kan komma med 

kort varsel är det viktigt att lagret kan agera snabbt och effektivt på uppdrag. Det innebär att det 

alltid är eftersträvsamt för ett tredjepartslogistikföretag att göra varje uppdrag så effektivt som 

möjligt även om det bidrar till inaktivitet. Det innebär att ett tredjelogistikföretag som arbetar med 

transporter som anländer vid obestämda tider tjänar på att arbeta med en agile filosofi. En agile 

strategi innebär att kunskaper om marknaden används för att utnyttja en volatil marknad. Det kan 

innebära anpassa kapaciteten för säsongsvariationer etc. Enligt Jones et al. (2000) passar en agile 

arbetsmetod bra när efterfrågan varierar kraftigt. En agile arbetsmetod i detta fall betyder att 

processer designas med överkapacitet för att kunna hantera varierande efterfrågan, alltså ska det 

vara möjligt rent processmässigt att hantera varierande volymer av gods. Det som ändras är 

personalen, därför kommer det finnas outnyttjad kapacitet när flödet är lågt. Att ha lediga resurser 

betyder att man kan snabbt svara på nya lastning- och lossningsuppdrag. 

3.7 Godsplacering i lagret 
Den fysiska placeringen av gods i lagret kan baseras på en rad principer enligt Jonsson & Mattsson 

(2016). En av dessa principer är om godsplacering ska vara fast eller flytande. Fast godsplacering 

innebär att godset har en fast förutbestämd placering i lagret. Flytande godsplacering innebär att 

godset inte har en förutbestämd placering i lagret utan ställs där det finns plats vid den aktuella 

tidpunkten. Nackdelen med fast godsplacering är att ytan används ineffektivt då ytan måste 

dimensioneras efter maximala volymen gods för den specifika produkten. Fördelen med fast 

lagerplacering är att det minskar beroendet av IT-system som håller reda på var godset är lokaliserat 

samt att lagerytan kan designas på ett sådant sätt att gods som plockas regelbundet kan ställas på 

eftertraktade lagringsplatser enligt Jonsson & Mattsson (2016). Det är möjligt att kombinera fasta 

och flytande godsplaceringssystem i lagret enligt Jonsson & Mattsson (2016). Det kan innebära att 

på en övergripande nivå är godsplaceringen i lagret fast då en viss typ av gods ska ställas i zoner 

enligt produktfamilj men i den aktuella zonen är godsplaceringen flytande. 

Enligt Oskarsson et al. (2013) kan godsplaceringen i lagret utgå från uttagsfrekvens dvs. de 

produkterna som har högst uttagsfrekvens får de mest eftertraktade lagringsplatserna för att 

minimera transportsträckorna i lagret. Detta kan vara gynnsamt för en tredjepartslogistiker då de 

nödvändigtvis inte styr vilket gods som lämnar lagret enligt Ahl & Johansson (2002). När ett avrop 

kommer ska godset färdigställas för uttransport. En klassificering efter uttagsfrekvens innebär att 

gods som har legat länge transporteras internt till mindre attraktiva platser med jämna mellanrum 

för att ge plats till gods som har en hög uttagsfrekvens. 
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Valet av lagringsalternativ i ett lager beror på ett flertal faktorer enligt Richards (2014). Faktorer som 

påverkar är bland annat storlek, värde på godset, omsättning, möjlighet till återfyllning etc. Ett 

alternativ för lagring är enligt Richards (2014) golv- och djuplagring, se figur 7. Fördelarna är att det 

inte krävs någon investering i hyllor och dylikt samt att området som används för lagring inte 

påverkas fysiskt utan kan användas till något annat snabbt, utan någon form av ombyggnation. 

Nackdelarna med golv- och djuplagring är enligt Richards (2014) att ytan inte används optimalt då 

höjden i lagret inte används i stor utsträckning. 

 

Figur 7 - Golv- och djuplagring 

3.8 Flödeskartläggning 
För att genomföra förbättringar i verksamheten krävs det en god bild av nuläget. Det första steget i 

ett logistiskt förändringsarbete är en nulägesbeskrivning. I en nulägesbeskrivning bör en 

flödeskartläggning innefattas där material- och informationsflödet kartläggs. (Oskarsson et al. 2013) 

I början på flödeskartläggningen bör fokuset ligga på helheten. Vid problemområden kan en mer 

detaljerad flödeskartläggning utföras enligt Oskarsson et al. (2013). Det innebär att 

problemformuleringen som ligger till grund för flödesanalysen avgör vad som tas upp i 

flödeskartläggningen. Exempelvis om målet är att analysera tidsåtgången i ett flöde kan detta göras 

genom att tidsätta order- och leveransprocessen enligt Oskarsson et al. (2013). Enligt Jonsson & 

Mattsson (2016) finns det primärt tre logistikflöden mellan leverantör och kund. De tre 

logistikflödena är följande: Informationsflöde, materialflöde och monetärt flöde. Dessa tre flöden 

kan inkluderas i en flödeskartläggning. Vanliga symboler som används vid flödeskartläggning 

illustreras i figur 8 nedan. 
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Figur 8 - Symboler för flödeskartläggning. (Oskarsson et al. 2013)  

För att studera flödesmönster kan ett spagettidiagram skapas. Spagettidiagram är enligt Senderská 

et al. (2017) och Suresh & Anil (2007) en metod för att visualisera rörelser av material eller personal. 

Verktyget är användbart för att undersöka om det förekommer onödiga förflyttningar mm i lokalen. 

För att undersöka detta markeras rörelserna på en karta vilket resulterar i en figur som illustreras i 

figur 9 nedan. Rörelserna analyseras sedan enligt Senderská et al. (2017) för att fastställa hur långt 

materialet eller personerna rör sig och om linjerna som beskriver rörelserna korsar varandra. 

Anledningen till detta kan då vara en dåligt designad layout för lokalen vilket innebär onödiga 

förflyttningar. En omstrukturering i layouten kan då bidra med en mer strömlinjeformad rörelse 

genom lokalen vilket enligt Senderská et al. (2017) sparar både tid och kropparna på personalen. 

 

Figur 9 - Exempel på spagettidiagram 

Enligt Suresh & Anil (2007) kan ett spagettidiagram framställas på följande vis: 

1. Skapa en bild av lagerlayouten skalenligt. 

2. Arbetsstationer är markerade på bilden, samt gångar och korsningar. 

3. Strecken som skapas när rörelser kartläggs mäts för att beräkna hur långt arbetaren färdas 

för att utföra processen. 

4. För jämförelser mellan layouts subtraheras avståndet som beräknades från det specifika 

fallet mot original fallet. 
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3.9 Processkartläggning 
En process innehåller en kedja aktiviteter som producerar värdeskapande resultat, se figur 10. 

Processen har en definierad början och ett definierat slut och är planerad och genomförs på ett 

standardiserat sätt enligt Oskarsson et al. (2013). Processen upprepas gång på gång och har en kund 

och en leverantör enligt Bergman & Klefsjö (2002). 

  

Figur 10 - Processkartläggning 

För att driva en process krävs olika typer av resurser, exempel på resurser är arbetstid, yta och 

energi. Verksamhetens mål är att enligt Bergman & Klefsjö (2012) med så låg resursåtgång som 

möjligt, tillfredsställa kundens behov. Fördelarna med processer är enligt Bergman & Klefsjö (2002) 

att fokus hamnar på processerna som skapar produkterna eller tjänsten istället för produkterna i sig. 

Detta leder till en förbättrad bild av systemet och bidrar till ökade möjligheter att hitta 

förbättringspotential. 

För att skapa en processkarta är det viktigt enligt Ljungberg & Larsson (2012) att arbeta efter ett 

visst tillvägagångssätt för att inte missa viktig information och undvika vanliga misstag. Ett förslag på 

ett sådan tillvägagångssätt presenteras enligt Ljungberg & Larsson (2012) i följande åtta stegen.  

Steg 1. Börja med att definiera vad syftet med processen är. Desto tydligare syftet med processen 

fastställs desto tydligare kan omfattningen av processen definieras med en start- och slutpunkt. 

Steg 2. Genomför en brainstorm om vilka aktiviteter som eventuellt finns med i processen. Detta är 

en metod för att snabbt komma igång. Om de stora aktiviteterna tas fram är det lättare att se vilka 

aktiviteter som fattas och det blir tydligt vad som ska undersökas ytterligare. 

Steg 3. Efter brainstormingen genomförts sorteras aktiviteterna efter den ordning de uppkommer i 

processen, om aktiviteterna skrivs upp på lappar kan de lätt flyttas runt och sättas i rätt ordning. 

Steg 4. Vissa aktiviteter är snarlika och går in i varandra, dessa kan läggas ihop med nya namn som 

tydligare beskriver aktiviteten. Om en aktivitet saknas ska den namnges och sättas in i rätt 

ordningsföljd i processen där den hör hemma. 

Steg 5. När aktiviteterna är identifierade ska in och ut objekt definieras. Detta bidrar med att ökad 

förståelse för vad som sker i varje aktivitet. In och ut objekt kan också användas som för att mäta 

processen. 
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Steg 6. Undersök så objekt ut från den ena processen är objekt in i nästkommande aktivitet. Det är 

en bra metod för att undersöka om det fattas någon aktivitet mellan aktiviteterna om objekt ut inte 

är objekt in i nästkommande aktivitet. 

Steg 7. Kontrollera att aktiviteterna ligger på rätt detaljnivå. Vissa aktiviteter behövs beskrivas på 

hög detaljnivå medans andra inte gör det. Detta beror på processkartans ändamål vilka aktiviteter 

som beskrivs på djupet och vilka som beskrivs mer övergripande. Namnet på aktiviteterna ska också 

vara ändamålsriktiga. 

Steg 8. När processkartan är genomförd studeras helheten. Processkartan korrigeras till en god 

beskrivning av processen erhålls. 

3.10 Lean 
Enligt Liker & Meier (2006) innebär lean en filosofi där grundregeln är att undersöka tidslinjen från 

att kunden lägger en beställning fram tills att företaget får pengarna i handen med målet att 

eliminera icke-värdeskapande aktiviteter. Målet är att uppnå lägre kostnader, snabbare kundrespons 

och högre kvalitet. Fokus ska ligga i att utföra aktiviteter som ger värde för kunden. Lean har sin 

grund i Toyotas produktionssystem vilket innehåller följande nio grundelement enligt Jones et al. 

(1997). 

• Utjämna antalet inkommande order genom att identifiera och ta bort orsaker till 

fluktuationer i efterfrågan samt orsaker som förstärker fluktuationer. 

• Organisera arbetet för att möjliggöra att produkterna går från den ena aktiviteten till den 

andra utan stopp. Detta genom att minska ställtider och förebygga avbrott genom 

förebyggande underhåll. 

• Tillverka och leverera endast det som efterfrågas. 

• Produktion ska ske i takt med kundefterfrågan. 

• Standardisera de arbetscykler som fungerar bäst för att säkerställa jämn prestation. 

• Minska säkerhetslager mellan aktiviteterna genom standardisering. 

• Varje operation i produktionen ska leta efter fel och vid upptäckten av fel så ska 

produktionen stoppas tills felet är löst för att inte föra ett fel vidare i produktionen. 

• Hantera framsteg och oregelbundenheter genom att använda visuella styranordningar som 

är lätta att förstå. 

• Logga oregelbundenheter och prioritera för att göra rotorsaksanalys för att förebygga 

återkommande problem och som underlag för att eliminera slöseri från flödet. 

 

Ett verktyg inom lean är 5S, vilket härstammar från fem ledord som hjälper till att skapa ordning och 

reda på arbetsplatsen genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmetoden 5S innebär inte endast 

ordning och reda på arbetsplatsen utan leder samtidigt enligt Liker & Meier (2006) till systematiskt 

förbättringsarbete där operatörer söker grundorsakerna till störningar genom ständiga förbättringar. 

Liker & Meier ふヲヰヰ6ぶ Heskri┗er ┗ad ┗arje さSざ står för ┗ilket illustreras i listaﾐ ﾐedaﾐ: 

1. Sortera – Ta reda på vilka hjälpmedel i processen som behövs och se till att det enbart finns 

verktyg som används tillhands. 

2. Systematisera – Organisera arbetsstationen och se till att det som används är lättillgängligt, 

eliminera slöseri i form av tid och rörelse. 
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3. Städa – Rengör golv, utrustning etc. regelbundet. 

4. Standardisera – Skapa dokument över hur varje process ska genomföras. 

5. Sköt om – Håll ordning och arbeta mot ständiga förbättringar i processen. 

 

En av grundpelarna inom lean är enligt Liker & Meier (2006) standardiserat arbete. Anledningen till 

att det är en viktig del beror på att en standardiserad process är en förutsättning för att analysera 

processen och ha möjlighet att föreslå förbättringsförslag. Enligt Liker & Meier (2006) finns det tre 

kritiska element för att analysera och i identifiera slöseri och på så sätt uppnå stabilitet i processen, 

de tre elementen är följande: 

1. Identifiera grundläggande arbetssteg i processen. 

2. Mät tiden för varje moment i processen. 

3. Genomför en flödeskartläggning för att se hur operatören rör sig under processen. 

 

Standardiserat arbete är en metod som främst finner förbättringspotential i onödiga transport samt 

reducerar cykeltiden i processen enligt Liker & Meier (2006). Ett viktigt steg i arbetet med att få 

arbetet standardiserat är att skapa dokumentation om hur arbetet genomförs, det underlättar om 

det sker operatörsbyten samt framgår tydligt vad som förväntas av operatören i den givna 

processen. 

3.11 Nyckeltal 
Servicenivå och kostnad är två parametrar som ständigt står mot varandra, om en hög servicenivå 

erbjuds betyder det att man måste ha hög beredskap för leverans vilket kostar pengar i form av 

kapitalbindning och personalkostnader. Således är det önskvärt att maximera servicenivån samtidigt 

som kostnaden minimeras. Hur bra detta utförs kan mätas med nyckeltal. (Oskarsson et al. 2013) 

Enligt Storhagen (2003) är nyckeltal ett användbart hjälpmedel för övergripande jämförelser och 

analyser av olika funktioner inom ett företag. Storhagen (2003) menar att nyckeltal kan konstrueras 

på ett sådant sätt att de passar företagets behov, således behöver ingen vedertagen definition av 

nyckeltalet existera sedan tidigare. Oskarsson et al. (2013) delar upp de logistiska nyckeltalen i 

flödesrelaterade nyckeltal och ekonomiska nyckeltal. 

Ledtid innebär enligt Oskarsson et al. (2013) ett tidsspann mellan en process startar och processens 

syfte är fullbordat. Vanligtvis syftar det på tiden mellan en orderläggning till godset är levererat till 

kund. En kort ledtid anses vara positivt och kan ses som en konkurrensfördel. Ledtiden kan delas upp 

i interna ledtider, det kan vara tiden mellan två processer. Exempelvis tiden det tar för inkommande 

lastbil med gods att lossas och lämna lastkajen. (Oskarsson et al. 2013) 

Nyckeltalet medellagernivå (MLN) påverkar både servicenivån och kostnaden. Den påverkar 

servicenivån på det sättet att det ökar sannolikheten att en viss produkt kan tas direkt från lagret 

vilket ger korta ledtider för kunden. Den påverkar kostnaden på det sättet att höga lagernivåer 

binder mycket kapital.  

Om efterfrågan varierar kan medellagernivån mätas från historiska lagernivåer bakåt i tiden. 

Exempelvis mäts och summeras lagernivån en gång per vecka under en given period, summan 

divideras sedan med antalet mätpunkter. Formeln ser enligt Oskarsson et al. (2013) ut som följande 

där n är antalet mätpunkter och a är lagernivån vid det specifika mättillfället: 
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警詣軽 = ∑ 欠�津�=怠券  

Vid beräkning av utnyttjad yta är det ett flertal parametrar som måste tas hänsyn till enligt Jonsson 

& Mattsson (2016). Exempelvis kan portar och andra typer av gångar medföra att lageryta 

försvinner, vilket inte går att påverka. Brandsystem som sprinklers etc. kan bidra med att lageryta 

försvinner men som i tidigare fallet går det inte göra något åt det. Utnyttjandegraden i ett lager bör 

enligt Jonsson & Mattsson (2016) och Richard (2014) inte överstiga 85% för att bibehålla säkerhet 

vid hantering och inte påverka lönsamheten, vilket har noterats att påverkas vid 

kapacitetsutnyttjande >85%. Jonsson & Mattsson (2016) menar att en tumregel vid utformning av 

lagerlayout är att hanteringsprocessens effekt ska prioriteras före utnyttjandegraden. 

Processmått är nyckeltal som används för att mäta hur effektivt en process utförs. Det är viktigt att 

processen genomförs på ett effektivt sätt för att hålla kostnaderna nere för processen. Processmått 

kan brytas ner i olika områden, exempelvis dimension av tid, dimension av kvalitet, kostnader, 

flexibilitet och mjuka bedömningsvariabler. Dimension av tid är mätetal som genomloppstid, 

cykeltider etc. Dimension av kvalitet är andel kompletta order, skadefrekvens på gods i processen 

etc. Kostnader är intern hantering, transporter etc. Flexibilitet är leveransflexibilitet etc. och mjuka 

bedömningsvariabler är personaltrivsel, arbetsmiljö etc. (Storhagen 2003) 
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4. Empiri 
I detta kapitel besvaras huvudfråga ett, vilket lyder: "Hur fungerar AGNA Logistiks lagerverksamhet i 

dagsläget?" via tre underfrågor som beskrivs i kapitel "1.4.1 Fråga 1 - Nulägesbeskrivning". De tre 

underfrågorna ska bidra med klarhet hur lagerverksamheten fungerar hos AGNA Logistik för att 

underbygga beslut i kapitlen ざ6. Resultatざ oIh "7. Analys". Data och logik för att möjliggöra 

simuleringsstudien och ledtidsanalysen inhämtas. 

4.1 Logistikkostnader 
För att undersöka var kostnaderna för AGNA Logistik uppkommer måste totalkostnadsmodellen 

beskriven av Oskarsson et al. (2013) anpassas utifrån ett tredjepartslogistiksperspektiv. Detta 

innebär att kostnadsposter som lagerföring inte är aktuell. Detta då AGNA Logistik inte äger det gods 

som de hanterar. De tjänar pengar på att lagerföra gods åt kunden och genom att hantera godset. 

Detta innebär att en hög beläggning i lagret anses vara positivt för en tredjepartslogistiker enligt Ahl 

& Johansson (2002). Detta då AGNA Logistik får betalt baserat på hur mycket gods de hanterar, hur 

länge godset ligger lagerfört och hur mycket hanteringstid som kräv. Kostnadsposter som är aktuella 

för AGNA Logistik blir då exempelvis totalkostnadsmodellen som illustreras i figur 11. 

 

Figur 11 - Totalkostnadsmodell anpassad för AGNA Logistik 

Intern hantering medför både en kostnad och en inkomst då AGNA Logistik fakturerar baserat på 

bland annat hanteringstid, men det innebär samtidigt en kostnad i form av personal. Intern 

transport är en sådan aktivitet då den förbrukar resurser i form av tid. Transporter till och från AGNA 

Logistik är en stor kostnadspost för tredjepartslogistikföretag enligt Lang LaSelle (2015). I denna 

studie avgränsas dock denna kostnadspost då fokuset ligger på resursförbrukande kostnader inom 

AGNA Logistiks lagerbyggnad på Malmgatan 25. Kostnadsposten tas dock hänsyn till vid 

förbättringsförslag som kan påverka transportkostnader i form av fyllnadsgrad etc.  

 Administration påverkar kostnaden i form av ordermottagning, orderbehandling etc. En effektiv 

hantering av dessa bidrar med mindre arbete och sparade kostnader. Övriga kostnader omfattar 

kostnader som är svåra att hänvisa till en specifik post. Enligt Oskarsson et al. (2013) är exempel på 

övriga kostnader emballagekostnader och kostnader som uppkommer vid drift av 

informationssystem. 
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4.2 Flödeskartläggning 
Det fysiska- och informationsflödet kartlades i flödeskartläggningen av AGNA Logistiks lager. 

Kapitlets syfte är att besvara underfrågan: Vilka fysiska- och informationsflöden finns i lagret? 

Flödeskartläggningen behandlar godstyper som utgjorde en majoritet av godsflödet i lagret vid 

tidpunkten för studien vilket innebär långgods, produktkategori 1 och produktkategori 2. I figur 12 

beskrivs det fysiska- och informationsflödet hos AGNA Logistik för de tre produktkategorierna som 

studien innefattar. 

Det som har valts att kartläggas i flödeskartläggningen är följande: In- och utflöde av gods, 

beläggningsgrad och hanteringsprocessens effekt för cross-dockat långgods. Flödeskartläggningen 

tillför en övergripande förståelse för hur verksamheten hos AGNA Logistik fungerar. 

Beläggningsgraden anses relevant att undersöka för att avgöra om det är möjligt att omplacera gods 

mellan olika ytor i lagret då lageryta är en begränsad resurs i lagret. 

Det primära flödet hos AGNA Logistik kan delas upp i fyra delflöden. Figur 12 illustrerar det 

övergripande flödet av material och information hos AGNA Logistik. Långgodset för cross-dockning 

utgår från en turlista med perioden två veckor som följs rullande, in- och utleveranserna sker på 

bestämda veckodagar. Lagerfört långgods hanteras utifrån avrop från kund, det kan levereras i en 

enskild transport eller på befintliga slingor. Produktkategori 1 och produktkategori 2 hanteras utifrån 

avrop från kund om in- och utleverans, detta sker dagligen. Avropen för lagerfört gods sker via mail. 

 

 

Figur 12 - Övergripande flöde för långgods, produktkategori 1 och produktkategori 2 hos AGNA Logistik 

Som framgår från figuren 13 varierar in- och utleverans av godset kraftigt. Lagersituationen 

förändras under årets gång då godset AGNA Logistik hanterar har säsongsvariationer. När en typ av 

gods går in i lågsäsong ersätts godsvolymen av en annan typ av gods. Det är viktigt att ha i åtanke att 

lagret ska medföra möjligheter att lagra ett brett sortiment av gods. Utöver säsongsvariationer kan 

uppdrag förlängas, avslutas eller nytecknas vilket påverkar vad för typ av gods som lagras. 

Säsongsvariation förekommer för cross-dockat långgods vilket illustreras i figur 13. Antalet 

hanterade cross-dockade långgods ökar under sommarhalvåret med en dipp vid juli månad pga. 

semesterperiod. Säsongsvariationen påverkar behovet av yta som cross-dockat långgods använder 

vilket medför att yta som inte används under vinterhalvåret kan användas till andra typer av gods. 



45 

 

 

 

Figur 13 - Godsflödet i lagret av cross-dockat långgods, lagerfört långgods, produktkategori 1 och produktkategori 2 
månadsvis. Cross-dockat långgods menas gods som anländer och utgår per månad. Lagerfört långgods menas hanterat, 
det kan innebära in- eller utflöde. Från januari 2017 till mars 2018. 

Långgodset anländer till AGNA Logistik från ett flertal leverantörer, hos AGNA Logistik sorteras och 

packas det sedan ihop till kollin beroende på vad som efterfrågas hos kunden. AGNA Logistik 

fungerar således som en hubb för cross-dockning. Långgodset lagras endast några dagar beroende 

på vilken slinga på mjölkrundan långgodset ska ut med. Mjölkrundor innebär enligt Jonsson & 

Mattsson (2016) en metod för att samordna leveranser till ett flertal kunder samtidigt i form av 

slingor, där slingor innebär en rutt med kunder utmed rutten. Hur detta ser ut illustreras i figur 14. 

 

Figur 14 - Mjölkrundor hos AGNA Logistik 

Långgodset levereras till AGNA Logistik på onsdagen varje vecka. I regel inkommer en lastbil per 

underleverantör av långgodsenheter. Långgodset levereras sedan ut från AGNA i fem olika slingor, 
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vilka beskrivs i tabell 6. Då varje slinga innehåller ett flertal stopp hos kunder måste lastbilen lastas 

så att den leveransadress som innebär det första stoppet lastas ytters etc. Det förekommer orter i 

tabell 6 som sporadiskt besöks om det finns underlag för leverans. 

Tabell 6 - Dagar för inkommande och utgående leveranser 

Veckodag Inkommande Utgående 

Onsdag Samtligt långgods - 

Fredag - Mälardalen + Karlstad + Norrturen (Lilla/Stora) 

Måndag - Västslingan 

Onsdag - Söderturen + Östersund + Finspång 

 

Detta innebär att efter inleveranser av långgods på onsdagen lastas godset som ska med söderturen 

från veckan innan på lastbilen. Onsdagar är den tiden på veckan då mängden cross-dockat långgods 

är som högst hos AGNA Logistik. På fredagen lastas gods som ska till Mälardalen, Karlstad och 

Norrturen, Norrturen varierar veckovis mellan lilla och stora Norrturen. Västslingan lastas på 

måndagen och sedan Söderturen, Östersund och Finspång på onsdagen vilket slutför en cykel. Hur 

beläggningsgraden varierar under veckan illustreras i figur 15. Ytan godset upptar varierar beroende 

på vilken hanteringsprocess långgodset befinner sig i. Vid sorteringsprocessen som beskrivs i kapitel 

"4.4 Processkartläggning" upptar godset störst yta. 

 

Figur 15 - Lagersaldot för cross-dockat långgods 

Informationsflödet börjar med att kunden lägger en order till underleverantören. Detta påbörjar 

processen hos underleverantören och AGNA Logistik. Emballagekrav rörande långgodset har 

framtagits i samarbete med kund och AGNA Logistik, den informationen levereras inte explicit utan 

är underförstått från tidigare samtal angående emballagekrav. AGNA Logistik vidarebefordrar kraven 

om emballage till underleverantören och information om slinguppdelningen då underleverantören 

märker upp godset med vilken kund som ska ha vilket gods. 

När godset är färdigt för leverans meddelas mängd och dimensioner på godset till AGNA Logistik. 

Transportens position kan följas via GPS hos AGNA Logistik. När godset är sorterat och förberett för 

utleverans meddelas åkeriet som sköter AGNA Logistiks transporter. Informationen som meddelas 
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till åkeriet är antalet kollin och måtten på kollina. Informationsflödet i försörjningskedjan och målet 

hos varje enskild part sammanfattas i figur 16. 

 

Figur 16 - Informationsflödet i försörjningskedjan med varje parts mål. Informationsflödet under fyrkanterna är 

information som flyttas uppströms i försörjningskedjan. Informationsflödet över fyrkanterna är information som flyttas 

nedström i försörjningskedjan. 

Figur 17 illustrerar antalet långgods AGNA Logistik hanterade i snitt per timme under år 2017. 

Hanteringen innebär processer från lossning till lastning av långgodset. Antalet hanterade långgods i 

snitt inverterades sedan för att få ett medelvärde över hanteringstid per enhet långgods, vilket 

används i beräkningar. Hur detta genomförde presenteras i kapitel "5.4 Simuleringsstudie steg 4 hos 

AGNA Logistik - Formulera inparametrar, antaganden och processdefinitioner". Tiderna hämtades 

från faktureringsunderlag. Antalet hanterade långgods i snitt per timme varierade kraftigt vilket 

medförde att tidsstudien inte ansågs vara relevanta, vilket presenteras i avgränsning 8 i kapitel "1.6 

Avgränsningar". 

 

Figur 17 - Antalet långgods hanterade i timmen i snitt per månad. 
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4.3 Lager 
I detta kapitlet presenteras empiri rörande AGNA Logistiks lager. Det innefattar lagerlayout, godsets 

placering i lagret, hur godset magasineras och beläggningsgrad. Kapitlets syfte är att besvara 

underfrågan: Hur ser lagerlayouten ut i dagsläget? 

Den totala lagerkapaciteten hos AGNA Logistik är ~9000 m2, då inkluderas den totala ytan med 

truckgångar etc. Lagerytan delades upp i två områden. In- och utlastningsyta samt lagerytan utanför 

in- och utlastningsyta. I in- och utlastningsytan lagras lagerfört långgods vilket representeras med 

rosa färg i figur 18. I detta området finns även ytan som används för cross-dockning av långgods 

vilket representeras med röd färg i figur 18 och består av ~715 m2. Denna lageryta upptar ~2250 m2 

av den ~9000 m2 totala lagerytan. I regel lagerförs gods på lagerytan utanför in- och utlastningsytan. 

In- och utlastningsytan används för tillfällig lagring av produkter inför utlastning. 

I lagerytan utanför in- och utlastningsyta lagerförs produktkategori 1 vilket representeras med blå 

färg i figur 18. Den blå lagerytan är uppdelad i 27 lagringsytor s.k. rankor, detta för att enklare 

identifiera var lagerfört gods befinner sig i lagret. I lagerytan utanför in- och utlastningsyta lagerförs 

även produktkategori 2 vilket representeras med lila färg i figur 18. Denna lageryta upptar ~5775m2 

av den ~9000 m2 totala lagerytan. 

 

Figur 18 - Lagerlayout hos AGNA Logistik 

AGNA Logistik har tillgång till fyra lastkajer vilket illustreras i figur 18. Långgods använder endast 

lastkaj 3 då denna är störst och tillåter s.k. sidolastning på lastbilarna. Produktkategori 1 är AGNA 
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Logistiks största volymbärande produkt och lagerförs på lagerytan utanför in- och utlastningsytan. 

Produktkategori 2 placeras delvis inom in- och utlastningsytan samt bakom ytan där cross-dockat 

långgods hanteras. Detta är en osmidig lagringsyta då den blockeras av lagringsytan D4, vilket 

illustreras i figur 18. När en lastbil anländer till AGNA Logistik lastas godset ut och ställs på in- och 

utlastningsytan för att minska ockupationstiden av lastbilen. Inför en utleverans placeras godset på 

in- och utlastningsytan för att minska ockupationstiden av lastbilen. Detta medför att det periodvis 

är mycket gods på in- och utlastningsytan. 

Hur godset är placerat i lagret påverkar flödet. Oskarsson et al (2013) menar att godset bör placeras i 

lagret utifrån uttagsfrekvens, dvs. gods med hög uttagsfrekvens bör placeras nära in- och 

utlastningsytan för att minska transporter och skapa ett bättre flöde. Speciellt för 

tredjepartlogistikföretag där gods kan vara i behov att lastas ut inom kort varsel. Hos AGNA Logistik 

är detta tydligt då placeringen av långgodset observeras. Ytan där långgodset cross-dockas är 

placerat precis vid utlastningskajen vilket underlättar transporter, särskilt då långgodset är 

skrymmande samt innebär svårigheter att transportera med tanke på dess dimensioner. Lagerfört 

långgods placeras även det nära utlastningskajen. 

Då AGNA Logistik inte hanterar avropen själva är det nödvändigt att ha en del av alla godstyper på 

tillgängliga platser om godset skulle behövas av kunden. Detta skiljer sig från ett traditionellt lager då 

AGNA Logistik inte vet vilka produkter kunden kan komma att behöva i framtiden. Hur situationen 

såg ut under studiens genomförande behöver inte vara hur lagersituationen ser ut i framtiden då 

kundens önskemål kan förändras. Detta framgår av den varierande in- och utflödet av gods, under 

vissa perioder kan en specifik godstyp stå för majoriteten av flödet i lagret och nästa tidsperiod kan 

flödet upphöra helt. 

För att lagerföra gods tillämpar AGNA Logistik s.k. golv- och djuplagring vilket enligt Richards (2014) 

innebär att godset lagras direkt på golvet. Detta innebär att gods av typerna lagerfört långgods, 

produktkategori 1 och produktkategori 2 kan lagras på samtliga lagringsplatser, Jonsson & Mattsson 

(2016) benämner detta som flytande godsplacering vilket innebär att godset inte har en helt 

förutbestämd placering i lagret. AGNA Logistik kan flytta runt godset om det uppkommer behov till 

det utan större problem. Då det finns möjlighet att placera godset överallt i lagret innebär detta att 

AGNA Logistik snabbt kan förändra var de placerar en typ av gods vilket innebär att lagerlayouten 

kan förändras snabbare än om någon typ av gods måste placeras vid en viss yta. Detta innebär ett 

mer agilt förhållningssätt mot förändringar i godsvolymer och godstyper menar Jones et al. (2000). 

För att beräkna beläggningsgrad från medellagernivå krävs vetskap om dimensionerna och 

staplingshöjden för produktkategori 1 och produktkategori 2. Dimensionerna för produktkategori 1 

och produktkategori 2 beräknades själva av författarna genom att undersöka ett tiotal gods och 

beräkna medelvärden för dimensionerna. Staplingshöjden hämtades via intervju med truckförare 

och observationer. 

Via medellagernivån och fakturaunderlag beräknades beläggningsgraden i lagret. För långgodset 

användes fakturaunderlag och för produktkategori 1 och produktkategori 2 användes 

medellagernivån. Beläggningsgraden beräknades för in- och utlastningsytan samt lagerytan utanför 

in- och utlastningsyta. Produktkategori 1 och produktkategori 2 lagerförs på lagerytan utanför in- 

och utlastningsytan, det kan förekomma att produktkategori 1 och produktkategori 2 lagerförs på in- 

och utlastningsytan men detta bortses från i beräkningen av beläggningsgrad. Under beräkningen av 
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beläggningsgraden finns det enbart lagerfört långgods på in- och utlastningsytan och 

produktkategori 1 och produktkategori 2 på lagerytan utanför in- och utlastningsytan. Beläggningen 

av cross-dockat långgods bortses från vid beräkningen av beläggningsgrad på in- och utlastningsytan 

då det cross-dockat långgods omsätts varje vecka. Beläggningsgraderna illustreras i figurerna 19 och 

20. 

 

Figur 19 - Beläggningsgrad av ytan för lagerfört gods utanför in- och utlastningsytan. Produktkategori 1 och 

produktkategori 2 lagerförs på ytan utanför in- och utlastningsytan. 

 

Figur 20 - Beläggningsgrad av ytan för lagerfört gods på in- och utlastningsytan. Lagerfört långgods lagerförs på in- och 

utlastningsytan. 

4.4 Processkartläggning 
Hanteringsprocessen av långgodset är uppdelat i olika processer. Kapitlets syfte är att besvara 

underfrågan: Vilka processer för hantering av långgods kan identifieras och hur fungerar de? 

Dessa underkategorier är Typ A, Typ B, Typ C och Övrigt, vilket illustreras i figur 21. Utifrån data 

rörande mängden inkommande långgods bestod majoriteten av Typ A och Typ B. Utifrån detta 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

%
 b

el
ag

d
 y

ta
 a

v 
in

-
o

ch
 u

tl
as

tn
in

gs
yt

a

Månad



51 

 

avgränsas Typ C och Övrigt från processkartläggningen vilket hänvisas till i avgränsning 6 i kapitel 

ざヱ.6 A┗gräﾐsﾐiﾐgarざ. Typ A oIh Typ B delades upp i ytterligare uﾐderkategorier ┗ilket ä┗eﾐ det 
illustreras i figur 21. Detta för att möjliggöra en processkartläggning på varje underkategori till Typ A 

och Typ B separat, vilket resulterade i fyra olika processkartläggningar. 

 

Figur 21 - Underkategorier av långgods 

För varje typ av långgods som processkartläggningen sker för bestämdes fyra processer, de 

övergripande processerna förekommer för samtliga typer av underkategorier av långgodset. 

Processerna är följande: Förbereda som innehåller förberedande aktiviteter som sker innan lastbilen 

med långgodset anländer. Lossning som innehåller aktiviteter som sker när lastbilen har anlänt och 

långgodset lossas från lastbilen till ytan för cross-dockning av långgodset. Sortering som innehåller 

aktiviteter där långgodset sorteras till kollin och förbereds inför utlastning. Utlastning som innehåller 

aktiviteter som utförs när långgodset är sorterat till kollin innan långgodset lämnar AGNA Logistik. 

Processerna illustreras i figur 22. Processerna bröts sedan ner till aktiviteter, vilka skiljer sig 

beroende på vilken typ av långgods som processkartläggs. 

 

Figur 22 - Hanteringen nedbruten till processer 
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Långgods av typen A1 

Den första aktiviteten vid förberedning av A1 är att läsa det mail som leverantören skickar dagen 

innan med information rörande vad som anländer, hur många lastbilar som anländer och ungefär 

vilken tid som AGNA Logistik kan förvänta sig leveransen. Nästa aktivitet är sedan att utifrån det som 

meddelades i mailet förbereda genom att ta fram EU-pallar som placeras vid ytan för cross-dockning 

av långgodset. Sedan hämtas långa EU-pallar som ställs åt sida. Figur 23 illustrerar en översikt över 

aktiviteterna i processen förbereda för A1. 

 

 

Figur 23 - Aktiviteter i process förbereda för långgods av typen A1 

Den första aktiviteten vid lossning av A1 är att med trucken, ta en EU-pall och åka ut till den 

väntande lastbilen. Väl ute på lastkajen lastas smålådor med monteringsmaterial på EU-pallen för 

hand. När alla smålådor med monteringsmaterial är lossade transporteras EU-pallen med 

smålådorna till en tillfällig lageryta i närheten av ytan för cross-dockning av långgodset. 

Nästa aktivitet består av att hämta ytterligare monteringsmaterial. Denna typ av monteringsmaterial 

är tyngre och är svårare att hantera pga. sina dimensioner och tyngd. För att lossa den typen av 

monteringsmaterial körs trucken ut på lastkajen, sedan krävs det två personer för att bära ut 

monteringsmaterialet på gafflarna för hand. Vanligtvis hjälper lastbilschauffören till vid lossningen av 

monteringsmaterialet. Monteringsmaterialet körs sedan till ytan för cross-dockning av långgodset 

och sorteras direkt från gafflarna på de EU-pallarna som togs fram i den tidigare processen. 

Monteringsmaterialet sorteras utifrån vilken slinga det ska transporteras ut med. Även denna del 

kräver två personer. När sorteringen av monteringsmaterialet är avklarat transporteras EU-pallarna 

bort till samma tillfälliga lageryta som smålådorna placerades. 

Nästa aktivitet består av att lossa långgodset från lastbilen. Denna typ av långgods anses vara 

besvärligt då det medför svårigheter vid lossning. Anledningarna till detta beror på att denna typ av 

långgods inte kommer lastat på EU-pall utan lastas fritt i lastbilen. Ibland kommer det paketerat 

endast i kartong vilket medför att truckföraren måste lyfta på långgodset på gafflarna för hand, detta 

kräver två personer. Ibland är långgodset paketerat med frigolitbitar inplastade vid kortsidorna, 

detta skapar en glipa under långgodset i vilken truckens gafflar kan komma in och lyfta långgodset 
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direkt med trucken. Om lastbilen är fullastad innebär det försvårande omständigheter vid lossningen 

då det blir svårt att lasta av långgodset som ligger paketerat endast i kartong utan frigolitbitar 

inplastade vid kortsidorna. 

Nästa aktivitet är att köra in långgodset till ytan för cross-dockning av långgodset. Där ställs en lång 

EU-pall fram som förbereddes i den tidigare processen. Sedan när långgodset ska placeras på den 

långa EU-pallen kan truckföraren inte ställa ner långgodset direkt på den långa EU-pallen utan måste 

först gå ut ur trucken och placera två frigolitbitar vid den långa EU-pallens kortsidor. Anledningen till 

detta beror på att den långa EU-pallen är för lång för gaffelspridningen så gafflarna kommer emellan 

långgodset och den långa EU-pallen. Frigolitbitarna vid den långa EU-pallens kortsida avlastar 

långgodset så gafflarna kan köras ut. Sedan tar truckföraren ett omtag med gafflarna och lyfter 

pallen så långgodset lastas på pallen. Den långa EU-pallen med långgodset på ställs sedan bort i 

väntan på sortering och frigolitbitarna tas bort. Figur 24 illustrerar en översikt över aktiviteterna i 

lossningen för A1. 

 

Figur 24 - Aktiviteter i processen lossning för långgods av typen A1 

Den första aktiviteten vid sortering av A1 är att undersöka om all långgods är märkt med destination. 

Destinationen markeras på varje långgods med en papperslapp. Ibland fattas papperslappen vilket 

innebär att truckföraren måste titta i ordern från mailet vilken destination långgodset ska till. 

Truckföraren får då jämföra ett ordernummer på långgodset med ordern. Även om destination finns 

markerad på långgodset måste truckföraren hitta var lappen sitter, vilket inte är på samma ställe för 

varje långgods. Texten på lappen är också för liten vilket gör det omöjligt att urskilja det inifrån 

trucken. Detta medför att truckföraren måste märka om varje långgods med en spritpenna så att 

destinationen blir tydligare. 

Nästa aktivitet är att sortera långgodset efter vilken slinga det ska transporteras. Det varierar om 

långgodset är sorterat innan det lastades in i lastbilen vilket innebär att truckföraren måste titta på 

varje långgods och se vilka långgods som ska med till vilken slinga vilket är en tidsödande process. 

Eftersom paketeringen av denna typ av långgods varierar innebär det att sorteringen bör ske med 

två personer, detta är inte alltid fallet då måste truckföraren själv flytta över långgodset till gafflarna 
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vilket innebär en risk för skador på godset. Sorteringen innebär också att pallarna flyttas måste 

flyttas runt. 

Nästa aktivitet när långgodset är sorterat slingvis är att banda kollina med plastbrand. När 

bandningen är utförd måste varje kollis dimensioner mätas. Anledningen till att varje kolli mäts beror 

på att måtten sedan används av åkeriet för att räkna ut antalet lastbilar som krävs för att 

transportera ut långgodset från AGNA Logistik. Nästa aktivitet är att kombinera varje kolli med de 

båda typerna av monteringsmaterial som sorterades och flyttades till den tillfälliga lagerytan i den 

tidigare processen. Nästa aktivitet är sedan att ställa iordning varje kolli med tillhörande 

monteringsmaterial slingbilsvis i väntan på utlastning. Figur 25 illustrerar en översikt över 

aktiviteterna i sorteringen för A1. 

 

Figur 25 - Aktiviteter i processen sortering för långgods av typen A1 

Den första aktiviteten vid utlastning av A1 är att fylla i de måtten som mättes på långgodskollina i 

den tidigare processen i ett slingbilformulär. Slingbilformuläret skickas sedan till åkeriet. När 

lastbilarna anländer lastas långgodskollina in i lastbilen. Figur 26 illustrerar en översikt över 

aktiviteterna i utlastning för A1. 
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Figur 26 - Aktiviteter i processen utlastning för långgods av typen A1 

Långgods av typen A2 

Den första aktiviteten vid förberedning av A1 är att läsa det mail som leverantören skickar dagen 

innan med information rörande vad som anländer, hur många lastbilar som anländer och ungefär 

vilken tid som AGNA Logistik kan förvänta sig leveransen. Figur 27 illustrerar en översikt över 

aktiviteterna i processen förbereda för A2. 

 

Figur 27 - Aktiviteter i processen förbereda för långgods av typen A2 

Första aktiviteten för A2 är att lossa långgodset från lastbilen. Denna typ av långgods är smidiga att 

lossa då långgodset kommer lastat på EU-pall. Långgodset är inplastat och bandat vilket medför att 

truckföraren direkt kan komma in med gafflarna i pallen och lyfta det ur lastbilen. Eftersom 

långgodset är lastat på sådant sätt medför det även att truckföraren har möjlighet att ta upp till tre 

EU-pallar med långgods åt gången om långgodset står bra till i lastbilen. Om truckföraren lossar flera 

pallar åt gången flyttar han isär pallarna med långgods när han ställt av dem vid ytan för cross-

dockning av långgodset. Detta görs för att skapa lite mellanrum mellan varje EU-pall med långgods 
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så en visuell inspektion blir möjlig i nästa process. Figur 28 illustrerar en översikt över aktiviteterna i 

lossningen för A2. 

 

Figur 28 - Aktiviteter i processen lossning för långgods av typen A2 

Den första aktiviteten vid sortering av A2 är en visuell besiktning av varje kolli för att undersöka hur 

långgodset ligger sorterade från leverantören. Medans truckföraren genomför den visuella 

besiktningen undersöker han om allt långgods är märkta med destination. Destinationen markeras 

på varje långgods med en papperslapp. Ibland fattas papperslappen vilket innebär att truckföraren 

måste titta i ordern från mailet vilken destination långgodset ska till. Truckföraren får då jämföra ett 

ordernummer på långgodset med ordern. Även om destination finns markerad på långgodset måste 

truckföraren hitta var lappen sitter, vilket inte är på samma ställe för varje långgods. Texten på 

lappen är också för liten vilket gör det omöjligt att urskilja det inifrån trucken. Detta medför att 

truckföraren måste märka om varje långgods med en spritpenna så att destinationen blir tydligare. 

Nästa aktivitet beror på hur långgodset låg sorterat från leverantören. Om det endast innehåller 

långgods som ska till en och samma ort på en pall behövs ingen sortering genomföras, dvs den 

ursprungliga bandningen och plasten lämnas orörda. Om det finns långgods som ska till olika orter 

på pallen tas plasten och den yttre bandningen av och långgodset sorteras ortsvis. Om sortering 

krävdes kläs kollina med långgods med plasten som togs bort och ny bandning utförs. 

Nästa aktivitet är att mäta varje kollis dimensioner. Anledningen till att varje kolli mäts beror på att 

måtten sedan används av åkeriet för att räkna ut hur antalet lastbilar som krävs för att transportera 

ut långgodset från AGNA Logistik. Sedan placeras varje kolli slingbilsvis i väntan på utlastning. Figur 

29 illustrerar en översikt över aktiviteterna i sorteringen för A2. 
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Figur 29 - Aktiviteter i processen sortering för långgods av typen A2 

Den första aktiviteten vid utlastning av A2 är att fylla i de måtten som mättes på långgodskollina i 

den tidigare processen i ett slingbilformulär. Slingbilformuläret skickas sedan till åkeriet. När 

lastbilarna anländer lastas långgodskollina in i lastbilen. Figur 30 illustrerar en översikt över 

aktiviteterna i utlastning för A2. 

 

Figur 30 - Aktiviteter i processen utlastning för långgods av typen A2 

Långgods av typen A3 

Första aktiviteten vid förberedning av A3 är att läsa det mail som leverantören skickar dagen innan 

med information rörande vad som anländer, hur många lastbilar som anländer och ungefär vilken tid 

som AGNA Logistik kan förvänta sig leveransen. Nästa aktivitet är att ta fram EU-pallar och ställa 

dem vid ytan för cross-dockning av långgodset. Figur 31 illustrerar en översikt över aktiviteterna i 

processen förbereda för A3. 
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Figur 31 - Aktiviteter i processen förbereda för långgods av typen A3 

Första aktiviteten vid lossning av A3 är att hämta monteringsmaterial. Monteringsmaterialet för 

denna typ av långgods består av stora kvadratiska paket som lossas direkt med trucken. Dessa ställs 

sedan vid sidan, nära lastkajen i väntan på utlastning. Nästa aktivitet är att hämta en av EU-pall som 

togs fram i den tidigare processen och köra ut till lastkajen. Där lossas långgodset på EU-pallen. 

Denna typ av långgods står lastad på högkant i lastbilen pga. att denna typ av långgods, till skillnad 

får andra typer är kvadratiska. Eftersom de står på högkant innebär det att trucken inte kan nå dem 

direkt utan de måste lyftas på EU-pallen för hand av två personer. Lastbilschauffören brukar hjälpa 

till att lyfta långgodset från lastbilen till EU-pallen. När långgodset är lastat på EU-pallen körs pallen 

bort till en temporär avlastningsyta i väntan på att sorteras. Figur 32 illustrerar en översikt över 

aktiviteterna i lossningen för A3. 

 

Figur 32 - Aktiviteter i processen lossning för långgods av typen A3 

Den första aktiviteten vid sortering av A3 är att undersöka om all långgods är märkt med destination. 

Destinationen markeras på varje långgods med en papperslapp. Ibland fattas papperslappen vilket 

innebär att truckföraren måste titta i ordern från mailet vilken destination långgodset ska till. 

Truckföraren får då jämföra ett ordernummer på långgodset med ordern. Även om destination finns 

markerad på långgodset måste truckföraren hitta var lappen sitter, vilket inte är på samma ställe för 
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varje långgods. Texten på lappen är också för liten vilket gör det omöjligt att urskilja det inifrån 

trucken. Detta medför att truckföraren måste märka om varje långgods med en spritpenna så att 

destinationen blir tydligare. 

Nästa aktivitet är att sortera långgodset efter vilken slinga det ska transporteras. Truckföraren 

sorterar långgodset och placerar det på de EU-pallar som togs fram i den tidigare processen. Dessa 

långgods är paketerade så att varje paket har frigolitbitar inplastade på kanterna. Detta medför att 

truckföraren kan nå att komma in med truckens gafflar mellan varje långgods vilket underlättar 

sortering.  

Nästa aktivitet är att mäta varje kollis dimensioner. Anledningen till att varje kolli mäts beror på att 

måtten sedan används av åkeriet för att räkna ut hur antalet lastbilar som krävs för att transportera 

ut långgodset från AGNA Logistik. Sedan placeras varje kolli slingbilsvis i väntan på utlastning. Figur 

33 illustrerar en översikt över aktiviteterna i sorteringen för A3. 

 

 

Figur 33 - Aktiviteter i processen sortering för långgods av typen A3 

Den första aktiviteten vid utlastning av A3 är att fylla i de måtten som mättes på långgodskollina i 

den tidigare processen i ett slingbilformulär. Slingbilformuläret skickas sedan till åkeriet. När 

lastbilarna anländer lastas långgodskollina in i lastbilen. Figur 34 illustrerar en översikt över 

aktiviteterna i utlastning för A3. 
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Figur 34 - Aktiviteter i processen utlastning för långgods av typen A3 

Långgods av typen B1 

Den första aktiviteten vid förberedning av B1 är att läsa det mail som leverantören skickar dagen 

innan med information rörande vad som anländer, hur många lastbilar som anländer och ungefär 

vilken tid som AGNA Logistik kan förvänta sig leveransen. Den senaste tiden har det dock varit 

problem med information rörande mängden långgods som anländer av denna typ av långgods. Nästa 

aktivitet är att ta fram en EU-pall som placeras vid ytan för cross-dockning av långgodset. Figur 35 

illustrerar en översikt över aktiviteterna i processen förbereda för B1. 

 

 

Figur 35 - Aktiviteter i processen förbereda för långgods av typen B1 

Första aktiviteten vid lossning av B1 är att ta med den EU-pall som togs fram i den tidigare processen 

och köra ut på lastkajen. Där lastas monteringsmaterial på EU-pallen för hand. När 

monteringsmaterialet är lastat på EU-pallen körs den bort till en temporär avlastningsyta i väntan på 

att sorteras. 
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Nästa aktivitet är att lossa långgodset från lastbilen. Detta kan ske på två olika sätt för B1 beroende 

på vilken variant som anländer. Variant 1 innebär att långgodset kommer i två separata paket 

medans variant 2 innebär att långgodset kommer i ett och samma paket. Hur B1 kommer paketerat 

beror på vem som är slutkunden för långgodset. Långgodset lossas från lastbilen och ställs på ytan 

för cross-dockning av långgodset. Denna typ av långgods är smidigt att lossa från lastbilen eftersom 

de kommer bandade på underliggare från leverantören så att truckföraren når med gafflarna direkt. 

Figur 36 illustrerar en översikt över aktiviteterna i lossningen för B1. 

 

Figur 36 - Aktiviteter i processen lossning för långgods av typen B1 

Den första aktiviteten vid sortering av B1 är att undersöka om all långgods är märkt med destination. 

Destinationen markeras på varje långgods med en papperslapp. Ibland fattas papperslappen vilket 

innebär att truckföraren måste titta i ordern från mailet vilken destination långgodset ska till. 

Truckföraren får då jämföra ett ordernummer på långgodset med ordern. Även om destination finns 

markerad på långgodset måste truckföraren hitta var lappen sitter, vilket inte är på samma ställe för 

varje långgods. Texten på lappen är också för liten vilket gör det omöjligt att urskilja det inifrån 

trucken. Detta medför att truckföraren måste märka om varje långgods med en spritpenna så att 

destinationen blir tydligare. 

Nästa aktivitet skiljer sig åt beroende på vilken variant av B1 som hanteras. För variant 1 som 

innehåller separata paket måste de sorteras vilket innebär att de två typerna av paket som tillhör 

varandra sorteras och läggs på underliggare för att sedan bandas ihop till ett kolli. För variant 2 som 

innehåller ett sammansatt paket behöver truckföraren inte göra någon sortering utan endast lägga 

till ett extra paket med monteringsmaterial då kollit redan är bandat och klart. 

Nästa aktivitet är att truckföraren ringer och meddelar mängden långgods som anlänt. Anledningen 

till detta är pga. bristande kommunikation i mellan leverantören och AGNA Logistik i dagsläget.  

Nästa aktivitet är att mäta varje kollis dimensioner. Anledningen till att varje kolli mäts beror på att 

måtten sedan används av åkeriet för att räkna ut hur antalet lastbilar som krävs för att transportera 
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ut långgodset från AGNA Logistik. Sedan placeras varje kolli slingbilsvis i väntan på utlastning. Figur 

37 illustrerar en översikt över aktiviteterna i sorteringen för B1. 

 

Figur 37 - Aktiviteter i processen sortering för långgods av typen B1 

Den första aktiviteten vid utlastning av B1 är att fylla i de måtten som mättes på långgodskollina i 

den tidigare processen i ett slingbilformulär. Slingbilformuläret skickas sedan till åkeriet. När 

lastbilarna anländer lastas långgodskollina in i lastbilen. Figur 38 illustrerar en översikt över 

aktiviteterna i utlastning för B1. 

 

 

Figur 38 - Aktiviteter i processen utlastning för långgods av typen B1. 

För att genomföra processerna krävs resurser. Resurser kan exempelvis vara i form av personal, 

truck, yta och emballage. Utifrån processkartläggningen har resursutnyttjande för hantering av 

långgods hos AGNA Logistik tagits fram. 
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Resursbehovet av personal för att genomföra varje process för varje typ av långgods undersöktes 

och presenteras i tabell 7. De områden som sticker ut är lossning för långgods av typ A1 och av typ 

A3 vilket kräver två personal i dagsläget för att genomföra på ett sätt att risken för skador på 

långgodset minskas och som är hållbart för personalen. 

Tabell 7 - Resursbehov av personal vid hantering av långgods 

Resursutnyttjande: Antal personal 

Personalbehov per process 

Variant av långgods Förbereda Lossning Sortering Utlastning 

A1 1 2 1 1 

A2 1 1 1 1 

A3 1 2 1 1 

B1 1 1 1 1 

 

Resursbehovet av truck för att genomföra varje process för varje typ av långgods undersöktes och 

presenteras i tabell 8. Resursbehovet av truck finns i samtliga processer förutom processen 

ざförHeredaざ för låﾐggodset a┗ Typ Aヲ. Aﾐledﾐiﾐgeﾐ till detta Heror på att Typ Aヲ iﾐte har ﾐågoﾐ forﾏ 
av monteringsmaterial som resesterande typer av långgods har, vilket kräver förberedning i form av 

framtagning av EU-pallar. Samt att Typ 2 anländer till AGNA Logistik bandad på pall. 

Tabell 8 - Resursbehov av truck vid hantering av långgods 

Resursutnyttjande: Truck 

Truckbehov per process 

Variant av långgods Förbereda Lossning Sortering Utlastning 

A1 Ja Ja Ja Ja 

A2 Nej Ja Ja Ja 

A3 Ja Ja Ja Ja 

B1 Ja Ja Ja Ja 

 

För att undersöka hur truckföraren rörde sig vid hanteringen av långgodset genomfördes ett 

spagettidiagram vilket illustreras i figur 39. Spagettidiagramet genomfördes utifrån processerna 

beskrivna i kapitel "4.4 Processkartläggning". Rörelser representerar både rörelse till fots och i 

trucken. Arbetsstationen representerar specifika aktiviteter som hämta emballage och 

bandningsmaskin etc. 
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Figur 39 - Spagettidiagram för hanteringsprocessen av långgods 
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5. Simuleringsmodell 
I följande kapitel beskrivs hur simuleringsmodellen skapades via den arbetsmetodik som 

presenterades av Ulgen et al. (2000).  Antaganden, framtagandet av fördelningar, validitet och 

verifikation presenteras även. Kapitlet beskriver hur författarna har implementerat den 

arbetsmetodik för en simuleringsstudie som beskrivs av Ulgen et al. (2000) hos AGNA Logistik. 

5.1 Simuleringsstudie steg 1 hos AGNA Logistik - Definiera problemet 
Målet med simuleringsstudien var att agera som analysmetod för att besvara studiens mål vilket är 

innebar att bidra med förbättringsförslag vilka skulle bidra med att AGNA Logistik klarade av att 

hantera en ökad mängd långgods med befintliga resurser. För att genomföra detta användes de två 

delmålen, vilka var att undersöka förbättringsförslag rörande hanteringsprocessen av långgods och 

förbättringsförslag rörande lagerlayout med avseende på ytan som användes för cross-dockning av 

långgods. Intern transport i lagret analyserades för att frigöra resurser som kunde omallokeras till 

hanteringsprocessen för långgods. Frågor som var intressanta att besvara för att undersöka var 

förbättringsförslag var aktuella var följande: 

Hur fungerar processen för hanteringen av långgodset? Vilka resurser används vid hanteringen av 

långgodset? Finns det aktiviteter i hanteringsprocessen som går att förbättra för att möjliggöra en 

mer effektiv hantering? Vilka resurser begränsar mängden långgods AGNA Logistik har möjlighet att 

hantera? Vilka är de underliggande orsakerna till resursbegränsningarna? 

Hur stor yta är tillgänglig för hantering av långgods? Vilken är utnyttjandegraden av den ytan? Hur 

stor volym av långgods klarar AGNA Logik att hantera på den tillgängliga ytan? Finns det alternativa 

ytor som kan användas till hantering av långgods?  

Hur mycket tid är tillgänglig för hantering av långgods? Hur stor del av den tillgängliga tiden används 

i dagsläget? Hur stor volym av långgods klarar AGNA Logistik att hantera på den tillgängliga tiden? 

Finns det möjlighet att frigöra mer tid att hantera långgods? 

Hur långt färdas truckarna vid intern hantering av gods inom AGNA Logistiks lagerbyggnad på 

Malmgatan 25? Är lagerlayouten effektiv för att minimera sträckan truckarna färdas vid intern 

hantering? Är godset placerat så att resurser i form av tid och personal utnyttjas effektivt? Finns det 

alternativa lagerlayouter som utnyttjar resurserna effektivare? Finns det möjligheter att omfördela 

resurser och göra uppgifter parallellt? De områden som ansågs vara intressanta att undersöka var 

orderprocessen, lagerlayouten, godsvolymer, godsdimensioner, processtider för olika godstyper och 

personal. 

5.2 Simuleringsstudie steg 2 hos AGNA Logistik - Designa studien 
För att besvara frågeställningarna beskrivna i steg 1 fanns det två alternativ. Den ena alternativet var 

att besvara frågeställningarna med en stor modell där alla frågeställningar besvarades i samma 

modell och det andra alternativet var att dela upp frågeställningarna i mindre modeller. Fördelen 

med en stor modell var att komplexa samspel mellan godstyper kunde analyseras tillsammans vilket 

skulle möjliggöra en djupare analys av systemet. En stor modell över AGNA Logistiks 

lagerverksamhet ansågs kunna besvara frågeställningen som presenterats ovan i steg 1 på ett mer 

tillfredställande sätt än mindre modeller. Nackdelarna med en stor modell var att modellen skulle 

vara komplex att skapa och kräva ingående kunskap om bakomliggande logik för hantering av 

godset. Datamängden som krävdes för en verklighetstrogen modell var också mer omfattande. Ett 
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flertal mindre modeller skulle vara smidigare att skapa där mängden data och logik reduceras. 

Validering och verifiering av modellen underlättas samtidigt. Nästa steg var att undersöka vilka 

aktiviteter eller processer som skulle behandlas enligt det Ulgen et al. (2000) definierade som s.k. 

svarta lådor.  

För att på ett realistiskt sätt beskriva hanteringsprocessen och lagerlayouten hos AGNA Logistik med 

en simuleringsmodell var det viktigt att beskriva så stora delar som möjligt i detalj. Detta eftersom 

samspelet mellan olika processer var komplext och kunde påverka varandra genom orsaker som var 

svåra att identifiera till en början. Som tidigare nämnt krävdes detta djup kunskap om logiken bakom 

hanteringsprocessen och data. Detta ledde till att områden där information om antingen logik eller 

data saknades eller var problematisk att samla in avgränsades från simuleringsstudien. Vilket var 

nödvändigt för att resultatet från modellen skulle vara tillförlitliga att använda, samt att modellen 

skulle vara möjlig att validera och verifiera. Den logik och data som ansågs vara nödvändig för 

modellen presenteras i tabell 9 nedan. Anledningen till varför just logik och data rörande dessa 

processer ansågs vara intressanta för att skapa modellen baserades på samtal rörande hur 

lagerverksamheten fungerar hos AGNA Logistik med dess personal. 

Data som var tillgänglig hos AGNA Logistik gjorde det möjligt att undersöka två modeller. Modell 1 

innebar att resurser som används vid hanteringen av cross-dockning av långgods analyserades. 

Resurserna som analyserades var tillgänglig yta och tillgänglig tid. Anledningen till att yta och tid 

analyserades berodde på att vid en ökad mängd inkommande långgods krävdes det mer yta för att 

hantera och lagerföra långgodset, samtidigt krävdes det mer tid för att hantera en ökad mängd 

långgods. Experimentens utförande presenteras i detalj i steg 6. 

Modell 2 innebär att resurser som användes vid intern transport av produktkategori 1 analyserades. 

Resurser som analyserades är tid, vid hanteringen av produktkategori färdades godset långa sträckor 

med truck vilket förbrukade mycket tid. Anledningen till att detta experiment utfördes var för att 

undersöka om en alternativ lagerlayout kunde minska den totala sträckan trucken färdades. Om 

trucken färdades en kortare stäcka frigörs resurser i form av tid som sedan kunde användas för att 

t.ex. hantera långgods. Experimentets utförande presenteras i detalj i steg 6. 

För att utföra experimenten sammanställdes data och logik. Modell 1 krävde data om hur stor ytan 

som användes för cross-dockningen av långgodset. Ytan beräknades genom att mäta ytan med ett 

mäthjul. Mängden inkommande långgods, storlek på långgodskolli, erhölls via formulär erhållna av 

AGNA Logistik. Hanteringstiden för långgods erhölls via faktureringsunderlag och avgångstider för 

slingbilar erhölls via intervjuer, se tabell 9. Detaljerad beskrivning av data och logik presenteras i steg 

4 i Ulgen et al. (2000) simuleringsstudiemetodik. 

Modell 2 kräver data om längden på truckgångarna vilka mättes med hjälp av ett mäthjul. Mängden 

gods av produktkategori 1 och till vilken lagringsplats godset transporterades erhålls via 

lagersaldodokument från AGNA Logistik, se tabell 9. Detaljerad beskrivning av data och logik 

presenteras i steg 4. 
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Tabell 9 - Data och logiker som behövs för att skapa den förenklade simuleringsmodellen 

Lagerlayout Totala ytan i lagret (data) Längd på truckgångar (data) Lagerplatser (logik) 

Transport När anländer och utgår transportslingorna för cross-dockat långgods per dag (data) 

Gods (mängd) Cross-dockat långgods (data) Produktkategori 1 (data) 

Gods (dimensioner) Långgodsets mått kolli (data) 

Gods (hanteringstid) Cross-dockat långgods (data) 

 

5.3 Simuleringsstudie steg 3 hos AGNA Logistik - Planera en konceptuell modell 
Modellerna i studien drevs diskret, händelser som drev modellerna är när gods anlände eller när 

gods skulle lämna systemet. I modell 1 skapade ankommande gods ett resursbehov i form av yta där 

långgodsskollina skulle lagras. Samt ett resursbehov i form av tid som går åt vid hanteringen av varje 

långgodsenhet. I modell 2 skapade ankommande och utgående gods ett resursbehov i form av tid 

vid transport. Produktkategori 1 var då tvungen att först transporteras från utlastningsytan till 

lagringsplatsen vid en inkommande order, för att sedan lastas från lagringsplatsen till utlastningsytan 

då en utgående order anlände. 

Modell 1 drevs av en pull-metodik då entiteterna representerade en order långgods som en kund 

hade beställt och som sedan underleverantören till AGNA Logistik skickade till AGNA Logistik för 

cross-dockning. Modell 2 drevs av en pull-metodik då entiteterna representerade en order av 

produktkategori 1 som anlände till AGNA Logistik och lagrades sedan på en lagringsplats fram till 

dess att en order om utleverans anlände. 

I modell 1 analyserades resurserna yta och tid. Händelseförloppet av modellen beskrevs i den 

konceptuella modell som illustreras i figur 40. Modellen inleddes med att en order anlände. Ordern 

tilldelades sedan attribut angående antalet kollin i ordern samt hur många långgodsenheter kollina 

bestod av. Sedan delades ordern upp i antalet kollin. Varje kolli tilldelades sedan en yta som kollit 

upptog, vilket behandlas i steg 4. Ytan som kollina upptog summerades sedan och en 

utnyttjandegrad av ytan som användes för cross-dockning av långgods beräknades. Sedan delades 

varje kolli upp i antalet långgodsenheter det bestod av. För varje långgodsenhet tilldelades en 

utnyttjad tid, dvs den tid varje långgodsenhet tog att hantera, vilket behandlas i steg 4. Den totala 

utnyttjade tiden summerades sedan. Om den utnyttjade tiden översteg den tillgängliga tiden 

innebär det att ordern medförde övertid. Antalet order som medförde övertid beräknades, samt 

antalet timmar övertid det resulterade i. 
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Figur 40 - Konceptuell modell för modell 1 

I modell 2 analyserades resursen tid genom att undersöka hur lång sträcka en truck färdades vid 

interna transport av produktkategori 1. Händelseförloppet för modellen delades upp i två delar, in- 

och utleverans av gods. Konceptuell modell för inleverans av gods illustreras i figur 41. Modellen 

inleddes med att en order produktkategori 1 anlände till AGNA Logistik, en order innehöll en viss 

mängd gods. När godset anlände tilldelades det attribut i form av ordernummer, antal gods och 

lagringsplats, vilket beskrivs i steg 4. Godset transporterades sedan till den lagringsplats som 

tilldelades, när allt gods var transporterat från utlastningsytan till lagringsplatsen summerades den 

totala transporterade sträckan. 
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Figur 41 - Konceptuell modell för inleverans för modell 2 

Del två i modell 2 inleddes vid utleveransen av godsets. Konceptuella modellen för utleverans av 

gods illustreras i figur 42. Utleveransen inleddes med att en order om utlastning anlände. Likt del 1 

av modellen tilldelades ordern attribut. Attributen beskrev ordernummer och var godset var lagrat, 

vilket beskrivs i steg 4 i Ulgen et al. (2000) simuleringsstudiemetodik. Sedan hämtades godset på 

lagringsplatsen och transporterades till utlastningsytan. När allt gods var transporterat från 

lagringsplatsen till utlastningsytan summerades den transporterade sträckan. 

 

Figur 42 - Konceptuell modell för utleverans för modell 2 

  



70 

 

5.4 Simuleringsstudie steg 4 hos AGNA Logistik - Formulera inparametrar, 

antaganden och processdefinitioner 

Data och logik som användes i modellerna inhämtades under besök hos AGNA Logistik. Modell 1 

använde följande data och logik: 

Antal order långgods där varje order bestod av ett antal kollin som i tur bestod av ett antal 

långgodsenheter, vilket visas i Ekvation 1. Data inhämtades från historiska data från AGNA Logistiks 

s.k. slingbilsformulär. Slingbilsformulären beskrev antalet kollin som lämnade AGNA Logistik under 

en viss vecka. Samt tillhörande antal långgodsenheter för varje kolli. 隙 ⊆ 桁 ⊆ 傑    

Ekvation 1 - X representerar mängden order, Y representerar mängden kollin och Z representerar mängden 

långgodsenheter. Se figur 43 för visuell förklaring.     

 

Figur 43 - Förklarande bild rörande långgodsorder, långgodskolli och långgodsenhet 

Utnyttjad yta U, vilket beskrev den yta en långgodsorder upptog då ordern väntade på att lastas ut, 

för att beskriva den utnyttjade ytan behövde ytan som varje kolli upptar beskrivas. Storleken 欠賃  som 

ett långgodskolli upptog beskrivs i Ekvation 4. För att beskriva storleken ett kolli upptog beskrevs 

först längden av ett långgodskolli 健賃 vilket beskrevs via triangulärfördelningen i Ekvation 2. Bredden 

för ett långgodskolli 決賃 beskrevs via triangulärfördelningen i Ekvation 3. Utöver den fysiska ytan som 

ett långgodskolli upptog så krävde varje kolli också en hanteringsyta. Hanteringsytan definierades 

som 0,5 meter på varje sida av ett långgodskolli vilket illustreras i figur 44. Dimensionerna som 

användes för att beräkna medelvärden och standardavvikelser som användes i Ekvation 2 och 3 

baserades på 1950 sampels hämtade från AGNA Logistisk s.k. slingbilsformulär. 



71 

 

{   
  
   ど                                                  血ö堅 健賃 < 岫捲̅鎮 − s鎮岻に岫健賃 − 岫s鎮 − 捲̅鎮岻岻(岫捲̅鎮 + s鎮岻 + 岫s鎮 − 捲̅鎮岻) ∗ 岫捲̅鎮 − 岫捲̅鎮 − s鎮岻岻             血ö堅 岫捲̅鎮 − s鎮岻 ≤ 健賃 < 捲̅鎮に岫捲̅鎮 + s鎮岻 − 岫捲̅鎮 − s鎮岻                   血ö堅 健賃 = 捲̅鎮に岫岫捲̅鎮 + s鎮岻 − 健賃岻岫岫捲̅鎮 + s鎮岻 − 岫捲̅鎮 − s鎮岻岻岫岫捲̅鎮 + s鎮岻 − 捲̅鎮岻              血ö堅 捲̅鎮 < 健賃 ≤ 岫捲̅鎮 + s鎮岻ど                                                 血ö堅 岫捲̅鎮 + s鎮岻 < 健賃

 

Ekvation 2 - Triangulärfördelning som beskriver sannolikhetsfördelningen för längden 健賃 av ett långgodskolli. Där 捲̅鎮 
beskriver medelvärdet för längden på ett långgodskolli och 嫌鎮 beskriver standardavvikelsen för längden på ett långgodskolli. 

{   
  
   ど                                                  血ö堅 決賃 < 岫捲̅長 − s長岻に岫決賃 − 岫s長 − 捲̅長岻岻(岫捲̅長 + s長岻 + 岫s長 − 捲̅長岻) ∗ 岫捲̅長 − 岫捲̅長 − s長岻岻             血ö堅 岫捲̅長 − s長岻 ≤ 決賃 < 捲̅長に岫捲̅長 + s長岻 − 岫捲̅長 − s長岻                   血ö堅 決賃 = 捲̅長に岫岫捲̅長 + s長岻 − 決賃岻岫岫捲̅長 + s長岻 − 岫捲̅長 − s長岻岻岫岫捲̅長 + s長岻 − 捲̅長岻              血ö堅 捲̅長 < 決賃 ≤ 岫捲̅長 + s長岻ど                                                 血ö堅 岫捲̅長 + s長岻 < 決賃

 

Ekvation 3 - Triangulärfördelning som beskriver sannolikhetsfördelningen för bredden 決賃  av ett långgodskolli. Där 捲̅長 

beskriver medelvärdet för bredden på ett långgodskolli och 嫌長 beskriver standardavvikelsen för bredden på ett 

långgodskolli. 欠賃 = 健賃 ∗ 決賃 + に ∗ 岫ど,5 ∗ 健賃 + ど,5 ∗ 決賃岻  
Ekvation 4 - den yta ett långgodskolli upptar 欠賃. Där 健賃 beskriver längden och 決賃  beskriver bredden. 

 

Figur 44 - Yta ett långgodskolli upptar 

Tillgänglig yta för hantering a cross-dockat långgods R, vilket beräknades genom att mäta lagerytan 

med ett mäthjul. Ytan presenterades sedan i form av kvadratmeter. 

Utnyttjad tid vid hanteringsprocessen av långgods T, vilket beskrev den tid en långgodsorder 

utnyttjande för att gå igenom hanteringsprocessen. För att beräkna den totala tiden 

hanteringsprocessen utnyttjade beräknades en fördelnings som beskriver hanteringstiden för varje 

enskild långgodsenhet. Beräkningen av fördelningen inleds i Ekvation 5 där antalet hanterade 

långgodsenheter per månad summerades. Ekvation 6 beskriver hur hanteringstiden per månad 
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summerades. Ekvation 7 beskriver hur antalet hanterade långgodsenheter i timmen per månad 

beräknades. Ekvation 8 beskriver hur ett medelvärde för antalet hanterade långgodsenheter per 

timme beräknades. Ekvation 9 och 10 beskriver hur de maximala och minimala antalet hanterade 

långgods per timme beräknades utifrån de beräkningar som genomfördes i Ekvation 7. Värdena som 

beskrev medelvärdet för antalet hanterade långgodsenheter per timme samt minimala och 

maximala antalet hanterade långgodsenheter per timme inverterades sedan i Ekvation 11, 12 och 

13. Anledningen till att värdena inverterades berodde på att efter inverteringen beskrev värdena 

tidsåtgång per långgodsenhet vilket sedan användes för att beskriva hanteringstiden 建� per 

långgodsenhet via triangulärfördelningen i Ekvation 14. 畦陳 = ∑ 畦鳥帖鳥=怠   

Ekvation 5 - Antalet hanterade långgodsenheter per månad summeras. Där 畦陳 beskriver antalet per månad och 畦鳥 

beskriver antalet per dag.         稽陳 = ∑ 稽鳥帖鳥=怠   

Ekvation 6 - Antalet hanteringstimmar för långgodshanteringen per månad summeras. Där 稽陳 beskriver antalet 

hanteringstimmar per månad och 稽鳥 beskriver antalet hanteringstimmar per dag.     系陳 = 畦陳稽陳  

Ekvation 7 - Antalet långgodsenheter hanterade i timmen per månad. Där 系陳 beskriver antalet hanterade långgodsenheter 

i timmen per månad. 畦陳 beskriver antalet långgodsenheter per månad och 稽陳 beskriver antalet hanteringstimmar per 

månad.          x̅寵 = ∑ 寵���=1帳   

Ekvation 8 - Medelvärde över antalet hanterade långgodsenheter per timme. Där 捲̅寵  beskriver ett medelvärde för antalet 

hanterade långgodsenheter per timme. 系陳 beskriver antalet hanterade långgodsenheter i timmen per månad och 継 

beskriver antalet månader. 系陳銚� = max岫系陳岻 ,兼 = な. . 継 

Ekvation 9 - Beräknar det maximala antalet hanterade långgods per timme utifrån värden beräknade i Ekvation 7. 系陳�津 = min岫系陳岻 ,兼 = な. . 継 

Ekvation 10 - Beräknar det minimala antalet hanterade långgods per timme utifrån värden beräknade i Ekvation 7. 警 = 怠�̅�  

Ekvation 11 - Inverterar medelvärdet för antalet hanterade långgodsenheter i timmen. 警 beskriver medelvärdet för 

tidsåtgången för att hantera en långgodsenhet. 軽 = な系陳銚� 

Ekvation 12 - Inverterar maximala antalet hanterade långgodsenheter i timmen. 軽 beskriver minimala tidsåtgången för att 

hantera en långgodsenhet. 芸 = な系陳�津 

Ekvation 13 - Inverterar minimala antalet hanterade långgodsenheter i timmen. 芸 beskriver maximala tidsåtgången för att 

hantera en långgodsenhet. 
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{   
  
   ど                            血ö堅 建� < 軽に岫建� −軽岻岫芸 − 軽岻岫警 − 軽岻                   血ö堅 軽 ≤ 建� < 警に芸 − 軽                     血ö堅 建� = 警に岫芸 − 建�岻岫芸 − 軽岻岫芸 −警岻               血ö堅 警 < 建� ≤ 芸ど                        血ö堅 芸 <  建�

 

Ekvation 14 - Triangulärfördelning som beskriver sannolikhetsfördelningen för hanteringstiden 建� för en långgodsenhet. Där 警 beskriver medeltiden för att hantera en långgodsenhet. 軽 beskriver den minimala tiden som krävs för att hantera ett 

långgodskolli och 芸 beskriver den maximala tiden som krävs för att hantera ett långgodskolli. 

Tillgänglig tid, vilket innebar den tid AGNA Logistik hade tillgänglig för att hantera långgodset. Skulle 

den summerade utnyttjade tiden vid hanteringsprocessen T, överstiga den tillgängliga tiden innebär 

det att övertid var nödvändigt för att slutföra ordern. 

Behov av övertid, övertid krävdes om den summerade utnyttjade tiden vid hanteringsprocessen T 

ö┗erstiger deﾐ tillgäﾐgliga tideﾐ. Uﾐder kapitel ざヴ.ヲ Flödeskartläggﾐiﾐgざ Heskre┗s det att godset 
transporterades från AGNA Logistiks i s.k. slingor. För att fastställa hur stor del av godset som 

transporterades ut i varje slinga undersöktes AGNA Logistiks s.k. slingbilsformulär. Utifrån dessa 

beräknades att ca 60% av utgående gods utgick från den slinga som lastades på fredagen. 

Resterande 40% lastades den nästkommande veckan. Detta innebär att personaler hade i snitt 17 

timmar tillgängliga för att hantera det gods som skulle lastas ut på fredagen, tiden varierade 

beroende på när långgodset anlände till AGNA Logistik. Detta innebär att om inte 60% av godset var 

hanterat på 17 timmar kvävdes övertid i modellen. Liknande argument genomfördes för resterande 

gods vilket resulterade i att 80% av godset behövde ha hanterats innan 27 timmar och 100% av 

godset innan 35 timmar. 

Anledningen till att långgodset beskrevs som kollin berodde på att vid sista processen i 

långgodshanteringen ställdes de sorterade och bandade långgodskollina i ordning i väntan på 

utlastning. Denna informationen var tillgänglig via AGNA Logistiks s.k. slingbilsformulär där antalet 

kollin och mått på varje kolli fanns dokumenterade. Ytan som långgodset upptog varierar under 

processen. Det fanns dock endast data för hur stor yta långgodset upptog när det var sorterade i 

kollin inför utlastningen. Antalet långgodsenheter som ingick i varje kolli beräknades genom att 

undersöka faktureringsunderlag som beskrev antalet inkommande långgodsenheter för en viss 

vecka. Antalet inkommande långgodsenheter parades sedan med det korresponderande antalet 

kollin för den veckan. Antalet långgodskollin och enskilda långgodsenheter som används i modellen 

baseras på antalet som anlände i verkligheten. 

I modell 2 användes följande data och logik: 

Ordernummer, vilket hämtades från lagersaldodokument rörande produktkategori 1. Detta innehöll 

ordernummer som ordern hade då godset anlände och som sedan kopplades ihop till godset när 

ordern om utlastning anlände. 

Antal gods per order, vilket hämtades från lagersaldodokument rörande produktkategori 1. Varje 

order innehöll ett visst antal enheter gods. Detta användes eftersom varje enhet gods skapade ett 

transportbehov. 
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Lagringsplats, vilket hämtades från lagersaldodokument rörande produktkategori 1. Varje order 

hade en lagringsplats kopplad till sig vilket innebär att transportsträckan mellan utlastningsytan och 

den aktuella lagringsplatsen kunde beräknas. 

Längden på truckgångar, vilka beräknades med hjälp av ett mäthjul. Om lagringsplatserna för varje 

order var känd och längden på truckgångarna var kända samt att trucken endast färdas på 

truckgångarna kunde transportsträckan för alla transporter beräknas enligt Ekvation 15. 

鯨岫捲, 検岻 = ∑|捲� − 検�|�
�=怠  

Ekvation 15 - 鯨岫捲, 検岻 beskriver sträckan som trucken färdas mellan punkt 捲 och 検. G syftar till samtliga möjliga 

lagringsplatser. Där q syftar till en specifik lagringsplats. 

Ordermängden som användes i modellen baserades på den verkliga mängden gods som anlände och 

lämnade AGNA Logistik under den aktuella perioden. De lagringsplatserna godset använde baseras 

på de lagringsplatser som godset använde under aktuella perioden. Vilket innebär att avstånd och 

mängd gods var tagna från verkliga scenarion. 

I lagersaldodokument rörande produktkategori 1 förekom det att en order delades upp i flera 

mindre order. För att minska på datamängden summerade samtliga leveranser som tillhörde samma 

order ihop till större leveranser. Detta påverkade inte sträckan för intern transport då samma mängd 

transporter genomfördes i båda fallen. 

För att transportera godset från utlastningsytan till lagringsplatsen fanns det olika rutter i lagret. Vid 

val av rutt valde truckföraren rutten som bidrog till den kortaste rutten. Trucken följde alltid 

truckgångarna istället för att ta genvägar över tomma lagringsplatser. Endast en truckförare 

hanterade transporterna av produktkategori 1 i modellen. 

Sträckan som analyserades vid inleverans var den sträcka som truckföraren genomför när denna 

flyttar godset från utlastningsytan till lagringsytan och sedan tillbaka till utlastningsytan. Vid 

utleverans analyserades sträckan truckföraren genomförde då denna transporterar gods från 

lagringsytan till utlastningsytan och sedan tillbaka till lagringsytan. 

5.5 Simuleringsstudie steg 5 hos AGNA Logistik - Skapa modellen, verifiera och 

validera modellen 

Simuleringsmodellen för modell 1 illustreras i figur 49. För att skapa simuleringsmodellen användes 

simuleringsverktyget ARENA. Modellen började med att en order anlände och nollställde data inför 

varje ny order. Sedan färdades ordern genom modulerna "Antal Kollin Excel" och "Antal Enheter 

Långgods" där ordern tilldelades attribut som beskrev hur många kollin order innehöll, samt hur 

många enskilda långgodsenheter varje långgodskolli innehöll. Nästa modul var "Skapa Kollin" där 

ordern delades upp till antal långgodskollin ordern innehöll. Modulen "Skapa långgodsenheter" 

delade upp ordern i antalet långgodsenheter ordern innehöll. 

Antalet kollin skickades då till modulen "Kollin" där varje kolli färdades genom modulen "Tilldela 

Utnyttjad Yta" där en utnyttjad yta tilldelades varje kolli utifrån en fördelning för kollits längd och 

bredd samt hanteringsyta vilket presenterades i detalj i steg 4. I modellen beskrevs dessa 

fördelningar via en triangulärfördelning som illustreras i figur 45 och 46. Triangulärfördelning är 
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enligt Kelton et al. (2015) en lämplig fördelning då en exakt fördelning inte är känd medans 

estimerade minsta, troligast och största värde är tillgängliga. Den utnyttjade ytan sammanställdes 

sedan i modulen "Summera yta" vilket illustreras i figur 47. 

 

Figur 45 - Triangulärfördelning för ett långgodskollis längd, minvärde = 2.31, typvärde = 3.11 och maxvärde 3.91 (meter) 

 

Figur 46 - Triangulärfördelning för ett långgodskollis bredd, minvärde = 0,59, typvärde = 0,674 och maxvärde = 0,757 

(meter) 

 

Figur 47 - Ytan för varje kolli sammanställs (kvadratmeter) 

Nästa ﾏodul släppte igeﾐoﾏ det sista kollit soﾏ i ﾏoduleﾐ "Saﾏﾏaﾐfatta Utﾐyttjaﾐdegradざ 
dividerade den summerade ytan med den totala ytan för ytan som används för cross-dockning av 

långgods, vilket gav en utnyttjandegrad för hela ordern och slutförde delen som behandlar resursen 

yta. 

Antalet långgodsenheter skickades till modulen "Långgodsenheter" där varje långgodsenhet 

färdades genom modulen "Tilldela Förbrukad Tid" där en hanteringstid tilldelades varje 

långgodsenhet, vilket presenteras i detalj i steg 4. I modellen beskrevs denna fördelning via en 

triangulärfördelning som illustreras i figur 48. 

 

Figur 48 - Triangulärfördelning för en långgodsenhets hanteringstid, minvärde = 0,068, typvärde = 0,111, maxvärde = 0,161 

(timmar)  

Varje enhet långods passerade sedan modulen "Sammanfatta Förbrukad Tid" där hanteringstiden för 

hela ordern summerades. Sedan passerade långgodsenheten modulen "Andel per slinga", där 

undersöktes om hanteringen bidrog med övertid eller inte, vilket presenteras i detalj i steg 4. Där 

submodellerna Slinga 1, Slinga 2 och slinga 3 undersökte om den mängd långgodsenheter som 
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hanterats under den givna tiden var tillräcklig för att undvika övertid för den orden. Vid behov av 

övertid passerade långgodsenheten modulen "Antal Timmar Övertid" där antalet timmar som 

överstiger den givna tiden summerades. Modulen "Per Order" markerade ordern då som en order 

med övertid, vilket slutförde delen som behandlade tid i modellen. 

 

Figur 49 - Arenamodell för modell 1 

Simuleringsmodellen för modell 2 illustreras i figur 50. Simuleringsmodellen började med att en 

order skapades som passerade modulen "Vänta till ordern är klar" vilken såg till att en order är 

färdighanterad innan en ny order påbörjades. Sedan färdades ordern genom modulerna "Tilldela 

Ordernummer" där ordern tilldelades ett ordernummer, "Tilldela Ranka" där ordern tilldelades en 

s.k. ranka vilket innebar en lagringsplats, "Tilldela antal gods" där antalet gods i ordern undersöktes, 

"Tilldela in eller ut" där ordern undersöktes för att fastställa om det var en ingående eller utgående 

order, "Tilldela ranktyp" där typen av ranka A-D eller övrig tilldelades vilket användes för att förenkla 

hanteringen i modellen. Sedan passerade ordern genom modulen "Utgående eller ingående" där 

ordern kunde färdas åt två olika håll. 

Vid en ingående ordern passerade ordern modulen "Skapa antal gods" i vilken ordern delas upp till 

antalet gods i ordern. Dessa gods färdades sedan genom modulen "Antal Gods" till modulen "Tilldela 

Ranka Ingående" där godsets färdades till lagringsplatsen beroende på vilken ranka godset 

tilldelades tidigare. Inlagringen skedde i ett flertal undermodeller som alla var uppbyggda på samma 

sätt, vilket illustreras i figur 51. Godset färdades med en truck till den specifika lagringsplatsen, t.ex. 

lagringsplats A2, som definierades som modulen "Lagerfört A2" för att nå lagringsplatsen passerade 

godset modulen "Avstånd till A2 där avståndet från utlastningsytan till lagringsplatsen adderades till 

den totala transporterade sträckan. 

Vid en utgående order passerade order modulen "Tilldela utgående order" där ordern som skulle 

hämtas tilldelas. Sedan färdades ordern genom "Tilldela Ranka Utgående" där ordern färdades 

beroende vilken typ av ranka som ordern tilldelades tidigare. Undermodellerna för utgående gods 

var snarlika undermodellerna för ingående gods med undantaget att godset lämnade AGNA Logistik 

istället för att de anlände. 
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Figur 50 - Arenamodell för modell 2 

 

Figur 51 - Logik för in- utgående gods modell 2 

Modellen verifierades genom att först undersöka om några felmeddelanden uppkom under 

körningen. Sedan stegades logiken igenom där parametrar som ordernummer, lagringsplats, antalet 

gods i ordern etc. visualiserades och jämfördes mot data för att undersöka så rätt data användes och 

logiken fungerade som förväntat. 

Logiken i modellen var bekräftad av AGNA Logistik och modellen var skapad efter den konceptuella 

modellen. Enligt Sargent (2007) är det generellt enklare att verifiera en simuleringsmodell om den är 

skapad i ett simuleringsprogram. Simuleringsmodellen i studien var skapas i simuleringsmjukvaran 

ARENA. ARENA valdes som simuleringsmjukvara då författarna hade tidigare erfarenhet i mjukvaran 

och mjukvaran kunde användas för det aktuella problemet i studien.  

Modellen ansågs vara validerad då logiken för simuleringsmodellen var framtagen i samarbete med 

handledaren på AGNA Logistik som kunde anses vara en expert på systemet och den data som 

användes är historiska data från faktureringsunderlag och fraktsedlar. Valet att bara använda 

historiska data och simpel logik genomfördes för att öka simuleringsmodellens trovärdighet. 

5.6 Simuleringsstudie steg 6 hos AGNA Logistik - Experimentera med modellen och 

leta efter möjligheter till utformning av experiment 

Experimenten som genomfördes med de två modellerna var uppdelade i tre delar. Där experiment 1 

behandlade resurserna yta och tid genom att undersöka hur mängden yta och tid utnyttjades i 

dagsläget. Mängden inkommande långgods ökades sedan med en faktor. Målet med experimentet 

var att undersöka vilken resurs av yta och tid som innebär en begränsning först och vid vilken faktor 

ökade långgods detta innebär. 
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Experiment 2 behandlade resursen yta där två alternativa lagerlayouter som bidrog med mer yta för 

cross-dockning av långgods analyserades. Målet är att undersöka hur de alternativa lagerlayouterna 

påverkade nyckeltalet utnyttjandegrad och undersöka för vilken faktor av ökad mängd inkommande 

långgods AGNA Logistik klarade av att hantera med de alternativa lagerlayouterna. 

Experiment 3 behandlade resursen tid där sträckan truckföraren färdades vid intern hantering av 

produktkategori 1 analyserades. Målet var att undersöka hur lång sträcka truckföraren färdas med 

dagens lagerlayout för att sedan analysera en alternativ lagerlayout för att minska den totala 

sträckan truckföraren färdades. Detta då intern hantering av produktkategori 1 medförde ett stort 

resursbehov vilket istället kunde omallokeras till hanteringen av långgods. 

5.7 Simuleringsstudie steg 7 hos AGNA Logistik - Dokumentera och presentera 

resultat 
Resultatet presenteras under kapitel "6. Resultat". 

5.8 Simuleringsstudie steg 8 hos AGNA Logistik - Definiera modellens livscykel 
Simuleringsmodell 1 och simuleringsmodell 2 var starkt kopplade till AGNA Logistiks lokal vid 

Malmgatan 25 vilket påverkade modellens definierade livslängd. Simuleringsmodell 1 ansågs enklare 

att anpassa till en annan lokal då den enbart mätte utnyttjandegraden av ytan för långgodset och 

den tid hanteringsprocessen för långgodset upptog. Modellen förutsatte försumbara 

transportsträckor då denna inte behandlade transportsträckor då långgodset var lokaliserat vid in- 

och utlastningsområdet. Simuleringsmodell 1 skulle kunna användas för att uppskatta resursbehov i 

form av yta och tid för att hantera en given mängd gods om godset var av liknande karaktär som 

långgodset i studien. Simuleringsmodell 2 var utformad efter AGNA Logistiks lokal på Malmgatan 25 

vilket gör att modellen enbart fungerade i den lokalen om inte modellen ändras. Vad för typ vad 

gods som skapade transportsträckorna i lagret hade ingen betydelse då den enda processen som 

beräknades var transportsträckor. 
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6. Resultat 
I detta kapitel besvaras huvudfråga två vilket lyder: "Vilka förbättringsåtgärder kan vidtas för att 

effektivisera hanteringen av långgods och lagerlayouten?" Via en underfråga som beskrivs i kapitel 

"1.4.2 Fråga 2 - Förbättringsåtgärder". Underfrågan är följande: Vilka problemområden kan 

identifieras samt vilka åtgärder kan genomföras? Simuleringsexperimenten presenteras först följt av 

ledtidsanalysen för hanteringsprocessen av långgods. 

6.1 Experiment 1 
AGNA Logistiks kapacitet att hantera en ökad mängd långgods i dagsläget analyserades och 

resulterade i att resursen yta begränsade en fortsatt ökad mängd långgods vid en faktor 1,4, vilket 

innebär 140% av den mängden långgods som anländer i dagsläget, med ett medelvärde för 

utnyttjandegraden av ytan på 84,6%. Utnyttjandegraden av ytan stiger >85% vid en faktor >1,4.  

Resursen tid begränsade en fortsatt ökad mängd inkommande långgods vid en faktor 1,1 med ett 

medelvärde över ackumulerat antal övertidstimmar över ett arbetsår på 0,0 timmar då medelvärdet 

för antal övertidstimmar ökar >0,0 vid en faktor >1,1. 

Tabell 10 - Sammanställning av resultatet från experiment 1 

Resurser Problemområde Problem uppstod vid 
en volymökning av 

Åtgärd 

Befintliga Ytbegränsning >40% Öka ytkapacitet för hanteringen av 
långgods. 

Befintliga Tidsbegränsning >10% Öka processens effekt genom att 
effektivisera hanteringsprocessen för 
långgods och/eller tillförande av 
ytterligare resurser. 

 

6.2 Experiment 2 
Ytterligare ytor analyserades. Den första ytan som analyserades är den yta till höger om ytan som 

används för cross-dockning av långgods och markeras som lila i figur 18, vilket medför en extra 

lageryta på 219 kvadratmeter, vilket ger en total lageryta på 934 kvadratmeter. Detta resulterade i 

att resursen yta begränsade en fortsatt ökad mängd långgods vid en faktor 1,8 med ett medelvärde 

för utnyttjandegraden av ytan på 83,1%. Utnyttjandegraden av ytan stiger >85% vid en faktor >1,8. 

Tabell 11 - Sammanställning av resultatet från experiment 2.1 

Resurser Problemområde Problem uppstod vid 
en volymökning av 

Åtgärd 

Ytkapacitet ökad med 30,6% 
mot befintliga resurser 

Ytbegränsning >80% Öka ytkapacitet för 
hanteringen av 
långgods. 

 

Den andra ytan som analyserades var den yta som beskrivs som rosa i figur 18 och medför en extra 

lageryta på 187 kvadratmeter, vilket ger en total lageryta på 1121 kvadratmeter. Detta resulterade i 
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att yta inte begränsade för någon faktor som analyserades (1,0 till 2,0) vilket innebär att AGNA 

Logistik åtminstone, kan hantera en dubbel ökning av inkommande gods utan att resursen yta 

begränsar om båda ytorna som analyserats adderas till den befintliga ytan för hantering av långgods. 

Tabell 12 - Sammanställning av resultatet från experiment 2.2 

Resurser Problemområde Problem uppstod vid 
en volymökning av 

Åtgärd 

Ytkapacitet ökad 

med 56,8% mot 

befintliga resurser 

Ytbegränsning Ytbegränsning är inget 

problemområde vid en 

≤ヱヰヰ% ökﾐiﾐg a┗ 
inkommande långgods 

Ytbegränsning är inget 

problemområde vid en 

≤ヱヰヰ% ökﾐiﾐg a┗ 
inkommande långgods 

 

6.3 Experiment 3 
Den alternativa lagerlayouten se figur 53, medförde en transportsträcka med den historiska 

mängden hanterade produktkategori 1 som är 10,6% kortare än det nuvarande lagerlayouten för 

samma historiska mängd produktkategori 1. Den sträckan truckföraren färdades från utlastningsytan 

för att nå den lagringsplats som ligger längst bort minskade med 17,2% mellan den nuvarande 

lagerlayouten och den alternativa lagerlayouten.  

Tabell 13 - Sammanställning av resultatet från experiment 3 

Resurser Problemområde Resursförbrukning Åtgärd 

Befintlig 

lagerlayout 

Ineffektivt 

nyttjande av 

resurser 

100% av befintliga resurser. 

Längsta transportsträcka 100% av 

befintlig längsta transportsträcka 

Ändra lagerlayout till 

alternativ lagerlayout 

Alternativ 

lagerlayout 

Ineffektivt 

nyttjande av 

resurser 

89,4% av befintliga resurser. 

Längsta transportsträcka 82,8% av 

befintlig längsta transportsträcka 

Ändra lagerlayout till 

alternativ lagerlayout 

 

6.4 Långgodshanteringsprocessen 
För hanteringsprocessen för långgodset har problemområden identifierats i processtegen "lossning" 

och "sortering". En majoritet av problemen har sin grund i aktiviteter hos underleverantören och 

uppenbarar sig i form av dubbelarbeten. Detta ger sig uttryck i hög variation i antalet hanterade 

långgods per timme. I tabell 14 presenteras problemet med åtgärder som skulle kunna minska 

variationen i hanteringstiden per timme för långgodset då förutsättningen för processen skulle bli 

mer likvärdig.  
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Tabell 14 - Ledtidsanalysåtgärder för hanteringsprocessen för långgods i ett supply chain perspektiv 

Eliminera 

Problemområde: Dubbelarbeten i form av märkning hos AGNA Logistik och underleverantören 

Åtgärd: Märkning enbart hos underleverantören. 

Problemområde: Dubbelarbeten i form av sortering. 

Åtgärd: Om underleverantören skulle ha slingformuläret i åtanke vid skapandet av kollin skulle det 

reducera mycket av sorteringsarbetet hos AGNA Logistik. 

Problemområde: Dubbelarbeten i form av byte av emballage. Underleverantören applicerar 

emballage som slutkunden inte önskar, detta medför att AGNA Logistik kan behöva splittra kollin 

för att byta emballage. Slöseri i form av dubbelt emballage krävs. 

Åtgärd: Applicera korrekt emballage från början. 

Problemområde: Dubbelarbeten i form av mätning av kolli för att beställa lämplig 

transportlösning. 

Åtgärd: Då måtten på det inkommande godset är känt vid inleveransen bör lämpliga kollin kunna 

beräknas teoretiskt innan sorteringsprocessen och vidarebefordra till åkeriet. 

Förenkla 

Problemområde: Problematiska lyft under lossning- och sorteringsprocessen för en person. 

Åtgärd: Frigjorda resurser vid minskade transporter skulle kunna användas för att utföra delar av 

lossning och sortering med två personer. 

Problemområde: Problematiska lyft under lossning- och sorteringsprocessen för en person. 

Åtgärd: Tillförskaffa lyftremmar som kan användas för att lyfta av godset från lastbilen, möjliggör 

hantering av en person samt eliminerar tunga lyft. 

Problemområde: Hantering av det tyngre monteringsmaterialet under lossning- och 

sorteringsprocessen är problematiskt i form av att det är otympligt att hantera för en person. 

Åtgärd: Hantering av det tyngre monteringsmaterialet skulle kunna förenklas om det kom sorterat 

slingbilsvis på pall eller i annan liknande anordning som gör hantering med truck möjlig. 

Integrera 

- 

Parallellisera 

Problemområde: Det övergripande arbetet med långgodsets hanteringsprocess sköts i nuläget av 

en person. 

Åtgärd: Frigjorda resurser vid minskade transporter skulle kunna läggas på långgodset så två 

aktiviteter kan genomföras samtidigt. 

Synkronisera 

- 
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Förbereda 

-  

Kommunicera 

Problemområde: Godset är för tajt packat från underleverantören vilket gör att AGNA Logistik 

inte kan lossa godset med truck. 

Åtgärd: Påtala problematiken angående lossningen för underleverantören. 

Problemområde: Godset märks hos underleverantören undermåligt vilket medför att AGNA 

Logistik måste göra om arbetet. 

Åtgärd: Påtala problematiken angående märkningen av godset för underleverantören. 

Problemområde: Underleverantören använder felaktigt emballage som inte är godkänt av kund 

vilket medför att AGNA Logistik måste byta emballaget. 

Åtgärd: Påtala problematiken angående emballaget för underleverantören. 

Problemområde: Måtten på det inkommande godset är känt vid inleverans, utifrån detta bör 

lämpliga kollin kunna skapas teoretiskt. 

Åtgärd: Vidarebefordra informationen om dimensionerna på det inkommande godset till åkeriet 

för en passande transportlösning. 

Problemområde: Vetskapen om mängden inkommande långgods är inte känd förens dagen innan. 

Åtgärd: Be kuﾐdeﾐ ┗idareHefordra ざPoiﾐt of saleざ data till AGNA Logistik ┗ilket skulle uﾐderlätta 
planering av resurser. 
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7. Analys 
I detta kapitel aﾐalyseras resultatet i kapitel ざ6. Resultatざ geﾐoﾏ att Hes┗ara hu┗udfråga tre vilket 

lyder: Vilka är AGNA Logistiks möjligheter att hantera en ökad volym av långgods i dagsläget?" via 

fyra underfrågor som beskrivs i kapitel "1.4.3 Fråga 3 – Analys". De fyra underfrågorna är kopplade 

till varandra på ett sådant sätt att de analyserar AGNA Logistiks nuvarande kapacitet och hur en ökad 

volym långgods påverkar verksamheten. Kapitlet beskriver hur analysen genomfördes och hur 

resultaten analyserades för att besvara studiens syfte och mål. 

Problematisering kring de fyra underfrågorna är kopplade till varandra på det sättet att resurserna 

yta och tid sätter begränsningar för hur stor mängd långgods AGNA Logistik klarar att hantera. En 

brist i någon av resurserna leder till att en ökad volym långgods inte är möjlig att hanteras. För att 

undvika problem kan åtgärder som att utöka ytan för långgodshantering och effektivare användning 

av tid genom reducerade hanteringstider för långgods och minskade interna transport vidtas. 

Lagerlayouten undersöks för att identifiera möjligheter till en utökad yta för långgodshantering. 

Effektiviseringsåtgärder för att hantera fler enheter långgods på samma tid undersöks. Olika 

lagerlayouter kommer analyseras för att frigöra resurser i lagret genom en minskning i den totala 

transportsträckan, detta frigör resurser som kan användas till hantering av långgodset. Detta anses 

vara relevant att undersöka för att se om AGNA Logistik kan hantera en ökad volym långgods. 

Kopplingen mellan frågorna presenteras i figur 52. 

 

 
Figur 52 - Logisk koppling mellan problematisering för långgodset 

7.1 Vilken resurs av yta eller hanteringstid begränsar för en ökad hantering av 

långgods?  
Den första frågan besvarar vilken resurs som sätter begränsningar först vid en ökad mängd 

inkommande långgods. Indata som används vid analysen är baserad på data för januari till december 

2017, dvs. under ett arbetsår. För att beräkna ett medelvärde för utnyttjandegraden av ytan som 

används för hantering av långgods användes följande beräkningar: 

戟 =  ∑欠賃 ∗ 桁賃 ∗ 繋挑
賃=怠  

Ekvation 16 - Där 戟 beskriver den totala utnyttjade ytan. 欠賃 beskriver den yta ett långgodskolli upptar. 桁賃 beskriver antal 

långgods kolli av storlek i, 繋 beskriver en skalfaktor för antalet inkommande långgods och 詣 beskriver mängden 

långgodskollin i en långgodsorder 
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鶏 = 戟迎 ∗ などど 

Ekvation 17 - Där 鶏 beskriver utnyttjandegraden av ytan som används för cross-dockning av långgods. 戟 beskriver den 

utnyttjade ytan och 迎 beskriver den tillgängliga ytan. 

Där tillgänglig yta representeras med röd färg i figur 18 i kapitel ざヴ.3 Lagerざ, den tillgängliga ytan i 

nuläget beräknades till 715 (兼態), vilket presenteras i kapitel "5.4 Simuleringsstudie steg 4 hos AGNA 

Logistik - Formulera inparametrar, antaganden och processdefinitioner". Medelvärdet för 

utnyttjandegraden presenteras i tabell 15. För att beräkna ett medelvärde för antalet utnyttjade 

timmar vid hanteringen av långgodsenheterna användes följande beräkning: 

劇 = ∑建� ∗ 傑� ∗ 繋懲
�=怠  

Ekvation 18 - Där 劇 beskriver den utnyttjade tiden vid hanteringsprocessen av långgodset. 建� beskriver tiden en 

långgodsenhet utnyttjar. 傑� beskriver antal långgodsenheter som upptar tiden i, 繋 beskriver en skalfaktor för antalet 

inkommande långgods, 計 beskriver mängden långgodsenheter i en långgodsorder. 

Medelvärdet för antalet utnyttjande timmar presenteras i tabell 15. Om hanteringstiden för en order 

överstiger den tid som är tillgänglig innan ordern ska vara färdig för utleverans, se kapitel "5.4 

Simuleringsstudie steg 4 hos AGNA Logistik - Formulera inparametrar, antaganden och 

processdefinitioner", medför det att övertid är nödvändigt. Medelvärdet ackumulerade 

övertidstimmar för ett arbetsår presenteras i tabell 15. Värdena i tabell 15 beskriver medelvärdet 

som beräknats utifrån 50 iterationer för modellen i ARENA.  

Tabell 15 - Data från experiment 1 medelvärden för utnyttjandegrad, utnyttjad tid och ackumulerade övertidstimmar 

Medelvärde (Nuläge) 

Faktor 

Utnyttjandegrad i % av 

den tillgängliga ytan (P) 

Utnyttjade timmar tid 

vid hanteringsprocessen 

av långgodset (T) 

Ackumulerade övertidstimmar för 
ett arbetsår 

1,0 60,4 12,3 0,0 

1,1 66,7 13,7 0,0 

1,2 72,1 14,8 1,0 

1,3 78,1 16,0 2,9 

1,4 84,6 17,6 6,5 

1,5 90,0 18,5 12,2 

1,6 96,9 20,1 18,9 

1,7 101,5 21,0 27,0 

1,8 108,5 22,1 37,6 

1,9 115,7 23,9 51,9 

2,0 121,5 25,0 72,2 
 

Vid en allt för hög utnyttjandegrad menar Jonsson & Mattsson (2016) att möjligheten att utföra ett 

effektivt och säkert arbete försämras. För att undvika detta menar Jonsson & Mattsson (2016) att 

utnyttjandegraden inte bör överstiga 85%. I tabell 15 framgår det att medelvärdet för 

utnyttjandegraden överstiger 85% vid en faktor 1,5 vilket innebär 150% av den mängd långgods som 
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anländer till AGNA Logistik i dagsläget. AGNA Logistik vill helst inte att någon övertid ska behövas för 

att hantera godset. Detta då övertid kostar pengar samt kan medföra problem vid planering och 

missade leveranser då arbetet inte hinner utföras. I tabell 15 framgår det att medelvärdet för antalet 

order med övertid överstiger 0 vid en faktor 1,2 dvs. 120% av dagens inkommande mängd långods. 

Utifrån det dras slutsatsen att baserat på medelvärden begränsas en ökad mängd inkommande 

långgods vid en faktor 1,2 av resursen tid. 

 

Tabell 15 presenterar medelvärdet under ett år. Tabell 16 presenterar extremvärden som 

förekommit under det året i simuleringsmodellen. Extremvärdena baseras på det högsta värdet för 

utnyttjandegraden av ytan och ackumulerade övertidstimmar för ett arbetsår. Extremvärdena visar 

"worst case scenario" som förekom under de 50 iterationer för simuleringsmodellen i ARENA. 

 
Tabell 16 - Data från experiment 1 extremvärden för utnyttjandegrad, utnyttjad tid och ackumulerade övertidstimmar 

Maxvärde (Nuläge) 

Faktor 

Utnyttjandegrad i % av 

den tillgängliga ytan (P) 

Utnyttjade timmar tid 

vid hanteringsprocessen 

av långgodset (T) 

Ackumulerade övertidstimmar för 

ett arbetsår 

1,0 96,9 25,8 0,0 

1,1 107,7 28,3 0,0 

1,2 117,2 30,8 3,5 

1,3 127,0 33,4 7,6 

1,4 135,6 35,7 16,8 

1,5 144,7 38,2 29,1 

1,6 154,3 40,9 43,5 

1,7 163,6 43,8 62,4 

1,8 174,0 45,8 84,3 

1,9 174,5 48,7 117,5 

2,0 192,3 51,3 159,8 
 

Vid extremvärdena är det tydligt att utnyttjandegraden påverkades i större grad än utnyttjade tiden. 

Detta då utnyttjandegraden överstiger 85% redan vid en faktor 1,0 medans ackumulerade 

övertidstimmar för ett arbetsår inte påverkades utan stannade på 0 timmar fram till en faktor 1,2, 

likt fallet med medelvärden. Vilket innebär att vid sämsta möjliga utfallet klarar AGNA Logistik av att 

hantera endast en faktor 1,0 inkommande långgods, dvs. den mängd som hanteras i dagsläget med 

avseende på yta och en faktor 1,2 med avseende på hanteringstid. 

 

7.2 Finns det möjlighet att frigöra yta för hantering av cross-dockat långgods?  
För att frigöra ytterligare yta för hanteringen av långgods undersöktes närliggande lagerytor. Då 

långgodset cross-dockas innebär det en hög omsättning på godset. Oskarsson et al (2013) menar att 

gods med hög omsättning bör placeras vid fördelaktiga lagringsplatsen, Ahl & Johansson (2002) 

menar att dessa lagerytor ska bidra med korta transportavstånd. Utifrån dessa kriterier undersöktes 

lagerytor i närheten av den yta som används i dagsläget. Den första ytan som undersöks illustreras 

som den lila ytan till höger om ytan som används för cross-dockning av långgods i figur 18. I 
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dagsläget beläggs den ytan av produktkategori 2. Den lagerytan anses vara ineffektiv som lageryta 

för produktkategori 2 då åtkomsten till lagringsplatsen blockeras av gods som lagerförs på 

lagringsplats D4 vilket illustreras i figur 18. I dagsläget skiljs lagringsytan från ytan som används för 

cross-dockning av långgods åt med hjälp av ett staket. Skulle detta staket tas bort bidrar det med en 

utökad lageryta på 219 kvadratmeter, vilket bidrar med en total tillgänglig yta för cross-dockning av 

långgods på 934 kvadratmeter, utnyttjandegraderna presenteras i tabell 17. 

Tabell 17 - Data för experiment 2 med utökad en utökad yta 

  Medelvärde Maxvärde 

Faktor 
Utnyttjandegrad i % av 
den tillgängliga ytan (P) 

Utnyttjandegrad i % av 
den tillgängliga ytan (P) 

1,0 46,3 74,2 

1,1 51,0 82,5 

1,2 55,2 89,8 

1,3 59,8 97,3 

1,4 64,8 103,8 

1,5 69,0 110,8 

1,6 74,2 118,2 

1,7 77,7 125,3 

1,8 83,1 133,3 

1,9 88,5 141,3 

2,0 93,1 147,3 
 

Medelvärdet för utnyttjandegraden överstiger 85% först vid en faktor 1,9 då den nya ytan adderats 

till den ursprungliga ytan. Extremvärdet överstiger en utnyttjandegrad på 85% vid en faktor 1,2. 

Den andra ytan som undersöktes är den ytan som i dagsläget används för att lagerhålla specifika 

långgodsgods enligt kunders önskemål och illustreras som rosa i figur 18. Detta då området lagerfört 

långgods använder i dagsläget är en attraktiv lagringsplats och omsättningen på det lagerförda 

långgodset är begränsad vilket illustreras i figur 13, vilket enligt argument från Oskarsson et al. 

(2013) inte motiverar godsets placering. Lagerfört långgods är samtidigt enkelt att omlokalisera då 

det lagras på underlag med hjul, omlokaliseringen kan ske utan redskap som truck och utav en 

arbetare. Vid omlokalisering av det lagerförda långgodset bidrar det med en utökad lageryta på 

ytterligare 187 kvadratmeter vilket bidrar med en total tillgänglig yta på 1121 kvadratmeter, 

utnyttjandegraderna presenteras i tabell 18. 
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Tabell 18 - Data för experiment 2 med utökad två utökade ytor 

  Medelvärde Maxvärde 

Faktor 
Utnyttjandegrad i % av 
den tillgängliga ytan (P) 

Utnyttjandegrad i % av 
den tillgängliga ytan (P) 

1,0 38,6 61,8 

1,1 42,5 68,7 

1,2 46,0 74,8 

1,3 49,8 81,0 

1,4 54,0 84,5 

1,5 57,4 92,3 

1,6 61,8 98,4 

1,7 64,7 104,4 

1,8 69,2 111,0 

1,9 73,7 117,7 

2,0 77,5 122,7 
 

Medelvärdet för utnyttjandegraden överstiger inte 85% vid denna yta. Vilket innebär att AGNA 

Logistik klarar av att en dubbel mängd inkommande långgods än vad som anländer i dagsläget med 

denna tillgängliga yta. Extremvärdet överstiger en utnyttjandegrad på 85% vid en faktor 1,5. 

Ytan som frigörs för hantering av cross-dockning av långgods kan även användas till andra aktiviteter 

då behovet av yta minskar vid lågsäsong. Detta är möjligt eftersom ytan inte påverkar fysiskt av att 

den används till cross-dockning av långgods då godset endast sorteras och förvaras temporärt tills 

godset ska transporteras ut. Andra typer av gods kan använda ytan utan att påverkas av att ytan 

används för cross-dockning av långgods vid behov. Detta är en viktig egenskap för 

tredjepartslogistiker då godstyperna kan variera kraftigt. Marasco (2008) nämner detta genom att 

påpeka att tredjepartslogistikföretag bör använda en agile filosofi som framhäver möjligheten att 

anpassa sig efter omvärlden. 

 

7.3 Är dagens hanteringsprocess av långgods effektiv för att minska hanteringstid?  
Den tredje frågan besvarar om det finns möjlighet att via effektivisering av hanteringsprocessen 

hantera fler enheter långgods på samma tid. Ledtidsanalysen applicerades på processkartläggningen 

av långgods se kapitel "3.9 Processkartläggning". Dagens hanteringsprocess av långgodset anses inte 

vara effektiv då skillnaden i hanteringstiden per långgods är hög och oregelbunden vilket illustreras i 

figur 17. Detta kan enligt Liker & Meier (2006) betyda att arbetsprocessen inte är standardiserad 

vilket bidrar till sämre effektivitet. Detta beror på att förutsättningarna för att arbeta standardiserat 

ändras från leverans till leverans då godset levereras med varierande förutsättningar. Liker & Meier 

menar att innan standardiseringsarbetet påbörjas bör processen analyseras för att eliminera 

onödiga moment i processen. Oskarsson et al. (2013) & Storhagen (2003) menar att ledtidsanalys är 

en lämplig metod för att analysera en process för att reducera cykeltiden i processen. Detta 

genomförs genom att följa Oskarsson et al. (2013) sju åtgärder för att på ett metodiskt sätt hitta 

åtgärder som kan tillämpas för att effektivisera processen. De sju åtgärderna beskrivs i kapitel 

"2.2.5.1 Ledtidsanalys". Det är viktigt att ledtidsanalysen utförs i ordningen som åtgärderna 
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presenteras. Detta för att undvika onödigt arbete som skulle kunna uppstå om förenklingsåtgärder 

genomförs på en delprocess som i slutändan blir eliminerad då den anses vara redundant.  

Ahl & Johansson (2002) beskriver att en tredjepartslogistikaktör har en viktig roll i arbetet med 

Supply Chain Management då tredjepartslogistiken sköter delar eller all logistik åt sina kunder. Det 

är då viktigt att förstå vad som görs innan och efter tredjepartlogistikföretaget i försörjningskedjan 

för att eliminera dubbelarbeten vilket är en av de sju åtgärderna i Oskarsson et al (2013) 

ledtidsanalys. 

Långgodsprocessen hos AGNA Logistik påverkas av hur långgodset är hanterat innan det når AGNA 

Logistik. Målet för underleverantören presenteras i kapitel "4.2 Flödeskartläggning", vilket är att 

minimera arbetet för att leverera godset till AGNA Logistik samt att maximera utnyttjandegraden av 

lastbilen. Detta kan skapa problem för AGNA Logistik då lastbilen antas paketeras hos 

underleverantören med endast utnyttjandegrad i åtanke. 

I kapitel "4.4 Processkartläggning" är det tydligt att problematik kan uppstå som en följd av 

underleverantörernas beslut. Detta är främst tydligt under processerna "lossning" och "sortering". 

Detta uppenbarar sig i form av dubbelarbeten samt att triviala beslut från underleverantören får en 

stor effekt på AGNA Logistiks hanteringsprocess av långgodset. Det ger sig uttryck i 

lossningsprocessen då lastbilen är lastad på ett sådant sätt att det inte alltid går att lyfta ut godset 

med truck då godset är för tajt packat. Det innebär att truckföraren måste gå ut och lyfta av godset 

från lastbilen för hand till truckens gafflar. Underleverantören märker upp till vilken kund ett 

specifikt gods tillhör, detta är för dåligt märkt vilket innebär att AGNA Logistik måste märka om 

godset i början av sorteringsprocessen. Ortnamnet är inte alltid uppmärkt på långgodset vilket 

innebär att truckföraren måste jämföra ordernummer på långgodset och i pappersordern för att 

hitta var det ska, vilket är en tidsödande process. Sorteringsprocessens mål är att sortera det 

inkommande godset i slingor, se kapitlet "4.2 Flödeskartläggning". Det förekommer att långgodset är 

delvis sorterat på kolli av underleverantören innan det når AGNA Logistik. Om så är fallet minskas 

hanteringstiden drastiskt. Om godset inte är sorterat innebär det att kollin behöver splittras och 

sorteras till respektive slinga. Underleverantören har information angående vilket gods som ingår i 

vilken slinga, genom att inte ta hänsyn till detta vid lastningen av transporten till AGNA skapas 

dubbelarbeten. Det förekommer att underleverantören använder emballagetyper som inte 

godkänns av slutkunden. Detta innebär att AGNA Logistik måste splittra kollit för att applicera 

korrekt emballage. 

När långgodset är sorterat mäts varje kolli för att avgöra vad för transportlösning som anses vara 

passande för ordern. Måtten på varje enhet långgods anländer med fraktsedeln och är då redan 

kända vid inleveransen. Utifrån den informationen bör antalet kollin och måtten på dessa kollin 

beräknas. Därför anses mätningen av kollina innebära ett dubbelarbete och bör elimineras i 

processen. Denna information skulle föras vidare till åkeriet som väljer en passande transportlösning 

från vad som finns på fraktsedeln. 

Förenklingar skulle kunna genomföras för att kunna utföra lossningen med en arbetare. I dagsläget 

kräver lossningen två arbetare. Lyftremmar för truckens gafflar skulle kunna användas vilket skulle 

göra det möjligt att lyfta gods ur transporten med en arbetare. Författarna uppskattar att arbetet 

skulle ta längre tid att utföra. Hanteringen av det tyngre monteringsmaterialet skulle kunna 
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förenklas om det tyngre monteringsmaterialet kom sorterat slingvis på pall eller liknande anordning 

som gör hantering med truck möjlig. 

AGNA Logistik sköter hanteringen av långgods med en arbetare i dagsläget om lastbilschauffören 

borträknas då den personen inte tillhör AGNA Logistik. Detta gör parallelliseringar icke 

genomförbara i utgångsläget. Den begränsade ytan vid in- och utlastningen gör det svårt att arbeta 

parallellt då arbetet i huvudsak på långgodset hanteras med truck. Sorteringsprocessen anses kunna 

effektiviseras om det fanns en till personal tillgänglig då vissa moment är problematiska att 

genomföra ensam. 

Kommunikationen mellan AGNA Logistik och underleverantören har förbättringspotential i 

dagsläget. Som beskrevs tidigare i stycket finns det en rad aktiviteter som anses medföra 

dubbelarbete, detta behöver utredas om det skapar mervärde till kunden. Annars bör 

dubbelarbeten elimineras. "Point of sale" data skulle kunna vidarebefordras till AGNA Logistik från 

kunden vilket skulle underlätta planering hos AGNA Logistik. 

Spagettidiagramet i visar att rörelserna under hanteringsprocessen av cross-dockat långgods var 

begränsade. Den längsta transportsträckan var i början och slutet av processen för administrativt 

arbete på kontoret. Det framgår utifrån figur 39 att det förekommer arbete utanför in- och 

utlastningsytan vilket tyder på att kan finnas begränsningar i ytan för in- och utlastningsytan. 

7.4 Är dagens lagerlayout effektiv för att minska transportsträckorna i lagret? 

Den fjärde frågan besvarar om det finns en alternativ lagerlayout som medför minskade 

transportsträckor. För att analysera dagens lagerlayout undersöktes det totala avståndet 

truckföraren som hanterar produktkategori 1 transporterar godset. Detta genomfördes i 

simuleringsmodell 2 genom experiment 3. Anledningen till att produktkategori 1 analyseras beror på 

den stora omsättningen av den godstypen vilket illustreras i figur 13. Produktkategori 1 lagerförs i 

stora delar av lagret vilket innebär att produktkategori 1 är ett lämpligt gods för att analysera 

transportsträckor i lagret. 

Lagerlayouten påverkar möjligheten till en effektiv materialhantering menar Suresh & Anil (2007), 

detta då en ineffektiv lagerlayout medför att stora resurser i form av tid spenderad på intern 

transport av gods etc. För att undersöka hur AGNA Logistik kan minska transportavståndet 

analyserades en alternativ lagerlayout. Den alternativa lagerlayouten illustreras i figur 53, där den 

jämförs mot den nuvarande lagerlayouten. Den alternativa lagerlayouten författarna valt att 

undersöka innebär att en öppning skapas i det staket som avgränsar den lagerytan utanför in- och 

utlastningsytan och in- och utlastningsytan. Truckgången mellan lagringsplats C7, B7 och C6, B6 tas 

bort samtidigt bort vilket innebär att ytterligare lagringsplatser skapas. 
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Figur 53 - Nuvarande lagerlayout och författarnas alternativa lagerlayout 

Sträckan truckföraren transporterade produktkategori 1 beräknades enligt Ekvation 19 nedan: 
 劇剣建欠健欠 建堅欠券嫌喧剣堅建結堅欠穴結 嫌建堅ä潔倦欠券 = ∑|捲� − 検�|�

�=怠 ∗ 撃� 

Ekvation 19 - Den totala sträckan trucken färdas där |捲� − 検�| definierar sträckan att färdas mellan två punkter i lagret 

och 撃�  definierar antalet transporter mellan punkterna q. 

Den nuvarande lagerlayouten medförde en transportsträcka på 4 520 823 meter under de nio 

månader data var tillgänglig. Varav den längsta transportsträckan mellan in- och utlastningsytan och 

en viss lagringsplats var 226 meter. Den alternativa lagerlayouten medförde en transportsträcka på 4 

039 800 meter. Varav den längsta transportsträckan mellan utlastningsyta och en viss lagringsplats 

var 187 meter. Identisk datamängd och logik, utöver lagerlayout användes i de båda fallen.  

Den alternativa lagerlayouten bidrar till att förbättra det enligt Jonsson & Mattsson (2016) beskriver 

som U-formade flödet. En typ av flöde som AGNA Logistik i dagsläget till en viss grad använder. I 

dagsläget måste truckföraren samsas om öppningen mellan lagerytan utanför in- och utlastningsytan 

och in- och utlastningsytan. Detta innebär att om långgodshanteringen leder till att långgods 

temporärt blockerar truckgången måste alla truckförare vänta på att långgodset flyttas för att nå 

öppningen i staketet. Detta ser inte ut att vara vanligt förekommande, dock så medför ytterligare en 

öppning i staketet att långgodshanteringen temporärt kan använda den närliggande truckgången för 

t.ex. tillfällig sortering till en större grad än i dagsläget. 
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8. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat, genomförande, studiens trovärdighet och vidare studier. 

8.1 Diskussion kring resultatet 
Resultatet i studien förutsätter en linjär ökning i tidsåtgång och utrymmesbehov vid en ökad mängd 

inkommande långgods. Detta anses vara en förenkling av verkligheten då utnyttjad yta och tid 

förväntas vara snarare exponentiell än linjär. Anledningen till detta anser vi vara pga. att en större 

volym inkommande långgods skapar blockeringseffekter vid sorteringsprocessen då godset ställs i en 

specifik ordning under sorteringsprocessen baserat på den ordning godset ska lastas in i lastbilen och 

levereras utifrån den specifika slingan.  

Sorteringsprocessen för cross-dockat långgods kräver mer utrymme än när godset är sorterat i kollin. 

I dagsläget förekommer det att lagerytan utanför in- och utlastningsytan används för sortering. Det 

kan indikera att ytterligare plats vid in- och utlastningsytan kan behövas för sorteringsprocessen. 

Detta kan innebära att ytan vid in- och utlastningsytan kan bli en begränsande faktor då in- och 

utlastningsytan beläggs av inkommande och utgående lagerfört gods under kortare stunder. Utöver 

det inkommande och utgående godset lagerförs långgods för långtidslagring på in- och 

utlastningsytan. Vilket innebär att en beläggningsgrad på 85% för kollin kan innebära en 

beläggningsgrad väl över 100% av den tillgängliga ytan under sorteringsprocessen. Detta behöver 

nödvändigtvis inte vara ett problem då truckgångar etc. kan användas temporärt som sorteringsyta 

under en begränsad tid. Författarna anser att utnyttjandegraden i simuleringsmodellen kan bidra 

med en bild av hur utnyttjandegraden påverkas. Det fanns även mycket data rörande måtten för 

sorterade kollin vilket underlättade vid analysen. I studien i snitt är det 2,18 antal långgodsenheter 

per kolli, åtgärder för att öka antalet långgodsenheter per kolli skulle reducera behovet av yta som 

behövs för lagring. AGNA Logistik definierar ett kolli som en pall med någon typ av gods på, 

exempelvis om en enhet tungt monteringsmaterial bandas på en pall blir det ett kolli. 

Långgodsenheterna kan variera kraftigt i utseende.  

Utnyttjandetiden i simuleringsmodellen är en något överdriven uppfattning av den verkliga tiden 

som förbrukas. Detta då hanteringstiden som används i modellen baseras på fakturaunderlag som 

beskriver den totala tiden långgodset hanteras. Godset anses vara redo att lastas när tre av de fyra 

hanteringsprocesserna är genomförda. I modellen undersöktes också om en order krävde övertid för 

att hanteras. Detta var svårt att definiera eftersom det saknades tydliga data för när övertid var 

nödvändig. Detta då AGNA Logistik är ett tredjepartslogistikföretag där hanteringstid som annars 

skulle lagts på långgods behövdes för att hantera gods som fick högre prioritet vissa dagar etc. Allt 

gods behöver inte heller vara färdighanterat då den lastbilen/bilarna anländer för att transportera 

långgodset till den första slingan. I modellen bestämdes att 60% av godset behövdes vara färdigt att 

lastas ut under 17 timmars hanteringstid. Detta är löst baserat på data från slingbilsformulär 

eftersom tydliga data saknades. Dock så anser författarna att det ger en fingervisning för när övertid 

är nödvändigt. I hanteringstiden för långgodset framgår det inte om väntetider ingår eller ej. Om 

väntetider inte ingår kan problem uppstå om leveranserna inte anländer som planerat. Detta kan 

medföra att tid som arbetaren skulle allokerat till hanteringsprocessen läggs på väntetid.  

De alternativa lagerlayouterna som används i experiment två för att frigöra mer yta är förslag som 

författarna anser vara rimliga ytor att använda. Då AGNA Logistik är ett tredjepartslogistikföretag 

kan dessa ytor snabbt förändras och då inte vara möjliga att används för att frigöra mer 
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hanteringsyta för långgodset. Om ytorna frigörs kan de dock användas för andra typer av gods när 

behovet av utökad yta för hantering av långgods inte är aktuellt t.ex. vid lågsäsong. Detta skulle 

bidra med att skapa ett mer agile förhållningssätt för de aktuella lagringsplatserna då 

lagringsplatserna ligger förmånligt till på in- och utlastningsytan. 

Den alternativa lagerlayouten som presenterades i experiment 3 kan även bidra till 

parallelliseringsmöjligheter då två truckar samtidigt kan transportera gods mellan lagerytan utanför 

in- och utlastningsytan till in- och utlastningsytan. Den alternativa lagerlayouten bidrar även till en 

ökad lageryta utanför in- och utlastningsytan då en truckgång elimineras vilket illustreras i figur 53. I 

experiment 3 färdas truckarna endast på truckgångarna. I verkligheten färdas truckarna över tomma 

lagringsytor och tar andra typer av genvägar. Detta innebär att det resultat som framkommer för 

experiment 3 anses vara den maximala sträckan som kan reduceras. I verkligheten skulle sträckan 

inte vara så pass stor som i experimenten om inte varje lagringsplats är upptagen vilket medför att 

truckarna inte kan ta genvägar. 

Utifrån de förbättringsförslagen framtagna för att effektivisera hanteringsprocessen av långgodset 

anses majoriteten av förslagen vara sådana att underleverantören behöver genomföra en 

förändring. Detta då det framkommit att underleverantörens beteende påverkar AGNA Logistik till 

en så pass stor grad att förbättringsförslag rörande den interna hanteringen hos AGNA Logistik 

nästintill inte är aktuella förens hanteringsprocessen förbättrats uppströms. Detta då processen inte 

anses vara standardiserad. Exempel på förbättringsförslag som påverkar den interna hanteringen 

hos AGNA Logistik är att använda lyftremmar för att hantera det monteringsmaterial som kräver två 

personer för att hantera i dagsläget. Även om detta skulle medföra att endast en person krävs vid 

hanteringen anser författarna att detta skulle bidra med en stor ökning av hanteringstiden. För att 

på ett effektivt sätt reducera behovet av personal vid hanteringsprocessen till en behöver AGNA 

Logistik tillsammans med underleverantörerna undersöka om någon form av ställningar etc. skulle 

vara möjliga att implementera för att på så sätt nå monteringsmaterialet direkt med trucken vilket 

inte är möjligt i dagsläget. Problem kan då uppstå eftersom det troligtvis skulle påverka 

fyllnadsgraden för lastbilarna, Jones Lang LaSelle (2015) menar att approximerat ≈ 50% av 

totalkostnaden uppkommer vid transport. Ett förbättringsförslag som förbättrar hanteringstiden 

men reducerar fyllnadsgraden kan då ses som en förlustaffär. 

I figur 13 ser vi ett stort tapp i antalet hanterade cross-dockade långgods under juli månad. Detta 

beror på att AGNA Logistik tar semester under delar av den månaden och en kort bit in på augusti. 

Exakt hur detta påverkar AGNA Logistik och således resultatet är svårt att säga men skulle denna 

semester inte förekomma är det möjligt att antalet hanterade långgods skulle vara mer än i 

dagsläget.  

Omallokeringen av produktkategori 2 och lagerfört långgods kan teoretiskt sätt genomföras då 

beläggningsgraden i figurerna 19 och 20 visar att det finns outnyttjad yta. Både typerna av gods 

använder golv- och djuplagring vilket innebär att de inte kräver någon form av speciell lagringsyta. 

Det är viktigt att understryka att produktkategori 2 och lagerfört långgods inte förlorar någon 

lagringsyta utan att de endast omallokeras till en annan yta i lagret. Det som kan bli problematiskt är 

problem med lagar och kontrakt med kunder då kunder har möjlighet att bestämma om godset ska 

lagerföras på in- och utlastningsytan pga. inbrottslarm etc. 
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Yta som frigörs för långgodshantering behöver inte endast används för hantering av långgods. Vid 

lågsäsong av långgods kan andra godstyper används på denna yta vilket skapar ett mer agile 

förhållningssätt kring ytan vid in- och utlastningsytan. Då ytan kan användas för att lagra den typ av 

gods som är i behov för stunden vilket är effektivt då in- och utlastningsytan är en attraktiv 

lagringsyta. 

Vi tror att AGNA Logistik har nytta av det resultat studien visat. Vid en ökad mängd inkommande 

långgods är det viktigt att veta vilken resurs som sätter en begränsning först för att veta var 

förbättringsåtgärder bör fokuseras. Studien medför även exempel på förbättringsåtgärder som 

AGNA Logistik kan ha nytta av. Vi finner det troligt att AGNA Logistik skulle klara av att implementera 

den alternativa lagerlayouten, med avseende på både öppna upp en ny öppning mellan in- och 

utlastningsytan och den övriga lagerytan och omallokering av produktkategori 2 och lagerfört 

långgods. Detta då ytterligare en öppning mellan in- och utlastningsytan och övriga lagerytan i 

dagsläget medför ingen alternativt en mycket liten påverkar på lagringsytan då inget gods lagerförs 

vid område för den nya öppningen mellan lagerytorna i dagsläget. Det som kan innebära problem är 

kostnaden för att öppna upp en ny öppning då det tar tid och en grind kan behövas att installeras 

pga. avtal med kunder etc. 

8.2 Diskussion kring genomförande 

Den ursprungliga idén där en stor simuleringsmodell skulle skapas visade sig vara problematiskt att 

genomföra. En av anledningarna till detta var att antalet godstyper AGNA Logistik hanterade var fler 

än vad som förutsågs i studiens början. Godstyperna varierade även kraftigt vilket innebar att 

godstyper som var aktuella vid studiens början inte behövde vara aktuella senare i studien pga. 

avlutade och nya kontrakt med kunder. För att genomföra den ursprungliga simuleringsmodellen 

skulle det krävas ett större underlag av data än vad som fanns tillgängligt. Ulgen et al. (2000) menar 

även att ett av de första stegen vid en simuleringsstudie är att undersöka om den tiden som det 

krävs för att skapa simuleringsmodellen är rimlig att lägga ner kontra det resultatet modellen kan 

bidra med. 

I fallet med AGNA Logistik ansåg vi att modellen skulle vara allt för komplex att skapa och med tanke 

på den data som fanns tillgänglig skulle många parametrar i modellen behövas att uppskattas vilket 

medför en sämre modell. Flödet av gods är för komplext och varierande att under den tiden som det 

hade tagit att skapa modellen så skulle modellen förmodligen vara inaktuell. För att skapa den 

omfattande modellen ansåg författarna att följande data och logik som presenteras i tabell 19 hade 

behövts. 
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Tabell 19 - Data och logik som behövs för att skapa den ursprungliga simuleringsmodellen 

Orderprocessen 

Tid mellan order 

och att 

transporten 

anländer för in- 

och utleverans 

(data) 

Leveransprocessen till in- och 

utlastningsytan för godstyperna. När 

plockas en order fram till den 

temporära ytan när ett avrop har 

skett (data)(logik) 

Hur hanteras in- och 

utleveranser som inte är 

annonserade och hur ofta 

sker de? (data)(logik) 

Lagerlayout 
Totala ytan i lagret 

(data) 

Längd på truckgångar (data) Lagerplatser (logik) 

Transport 
När anländer/ Utgår transporter 

för respektive order (data) 

Vilken lastkaj används för specifikt gods (logik) 

Gods (mängd) 

Cross-dockat 

långgods, de olika 

typerna (data) 

Lagerfört långgods, 

de olika typerna 

(data) 

Produktkategori 1 

(data) 

Produktkategori 2 

(data) 

Gods 

(dimensioner) 

Långgodsets mått, enhetsvis 

och kolli. 

Staplingsmöjligheter (data) 

Produktkategori 1 mått 

och staplingsmöjligheter 

(data) 

Produktkategori 2 mått och 

staplingsmöjligheter (data) 

Gods 

(hanteringstid) 

Cross-dockat 

långgods. 

Förbered, lossning, 

sortering och 

utlastning med 

delprocesserna för 

varje specifikt gods 

(data) 

Lagerfört långgods. 

Förbered, lossning, 

sortering och 

utlastning med 

delprocesserna för 

varje specifikt gods 

(data) 

Produktkategori 1. 

Lossning från lastbil 

till avlastningsytan, 

transport från 

avlastningsytan till 

slutlig lagring, 

transport från lager 

till avlastningsyta 

och pålastning från 

avlastningsytan till 

lastbil (data) 

Produktkategori 2. 

Lossning från lastbil 

till avlastningsytan, 

transport från 

avlastningsytan till 

slutlig lagring, 

transport från lager 

till avlastningsyta 

och pålastning från 

avlastningsytan till 

lastbil (data) 

Övrigt gods 

Vad för godstyper utöver 

de godstyperna som 

behandlas i studien 

anländer till AGNA 

Logistik? (data) 

Förekommer det 

säsongsvariationer i det 

övriga gods som anländer 

till AGNA Logistik (logik) 

Hur ser hanteringsprocessen 

ut för det övriga 

godset? (logik) 

Personal 

Hur många 

mantimmar finns 

tillgängligt? (data) 

Hur många truckar finns 

det tillgängligt? (data) 

När arbetar 

personalen? 

(data) 

Vilka arbeten går att 

genomföra parallellt 

i lagret? (logik) 

 

All data som beskrivs i tabell 19 var inte möjlig att samla in på grund av en rad omständigheter. 

Vilket presenteras nedan. 
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Det saknades data och logik om orderprocessen. Tiden mellan order och när transporten anlände för 

in- och utleverans var planerad att inhämtas via leveransorder och när ordern lagerfördes i IT-

systemet. Detta var inte möjligt då den typen av data inte samlades in av AGNA Logistik. Att 

uppskatta denna kritiska data och logik ansågs försämra modellens trovärdighet.   

Data om lagerlayouten var tillgänglig och samlades in. Data om transport var tillgänglig på dagsbasis 

men inte när på dagen transporten ankom eller utgick. Logiken över vilken lastkaj som används för 

specifikt gods var tillgänglig.   

Data om mängden inkommande gods var tillgänglig för 2017 och bitvis in på år 2018. Fullständiga 

data saknades för samtliga godstyper, mer datapunkter efterfrågades men var inte tillgängliga. För 

långgodset förekom data på enhetsnivå, det gick inte att utläsa vad för typ av underkategori 

långgods det var. För produktkategori 1 var data om antalet inkommande och utgående gods med 

tillhörande lagringsplats tillgängligt. För produktkategori 2 var endast data angående antalet 

utgående gods tillgängligt, antalet inkommande gods fick uppskattas via diskussioner med 

platschefen på AGNA Logistik. Data om godsets dimensioner var tillgängliga och inhämtades av 

författarna via intervjuer och via ordersedlar.  

Data om hanteringstiden var tillgängliga för långgodset på en övergripande nivå från lossning till 

lastning, via fakturaunderlag. Data rörande hanteringstid för delprocesserna för långgodset var inte 

tillgängliga, detta var planerat att undersökas via tidsstudier. Tidsstudier valdes dock att inte 

genomföras då processen via observationer och fakturaunderlag ansågs inte vara standardiserad för 

långgodset, vilket presenteras i avgränsning 8 i kapitel "1.6 Avgränsningar". Då underleverantörens 

påverkan på processen ansågs vara hög i form av att hur underleverantören lastade transporten och 

sorterade godset innan det anlände till AGNA Logistik medförde extraarbete i lossning- och 

sorteringsprocessen. Arbete på annat gods förekom samtidigt som långgodset behandlades vilket 

skulle försvåra tidsstudier, detta på grund av att det finns två personal tillgängligt i lagret för 

hantering av samtligt gods. Data rörande hanteringstid för produktkategori 1 och produktkategori 2 

var inte tillgängliga, detta planerades att samlas in via tidsstudier men valdes att inte genomföras då 

detta skulle avgränsas bort i en förenklad modell. Data om övrigt gods fanns inte tillgängliga. Data 

om personal fanns tillgängligt.  

De förenklade simuleringsmodellerna använde enbart data och logik som bygger på data från 

fraktsedlar, faktureringsunderlag, egna mätningar och logik som har observerat och bekräftats av 

AGNA Logistik. Detta upplevdes stärka de förenklade simuleringsmodellernas trovärdighet då inga 

kritiska processer i modellerna som visar komplexa samspel mellan godsen hos AGNA Logistik har 

uppskattats av författarna till studien. Samband mellan långgodset, produktkategori 1 och 

produktkategori 2 undersöktes på annat sätt än via simuleringsmodellerna. Samband och effekter 

undersöktes genom empiri och logistikteori där slutsatser togs utanför simuleringsmodellerna. 

Slutsatserna testades i simuleringsmodellerna.  

Det som skulle undersökas i den stora simuleringsmodellen var om lossning och sorteringsprocessen 

för långgodset blockerade övrigt gods eller tvärtom. Detta valdes att bortse ifrån och istället 

undersöka kapaciteten för cross-dockning ytan när långgodset är sorterat i kollin, från observationer 

sker sorteringen av långgodset där det finns plats. Det innebär även om in- och utlastningsytan är full 

för tillfället kan sorteringen ske utanför in- och utlastningsytan då godset befinner sig där enbart 

temporärt. I den stora simuleringsmodellen skulle interna väntetider för in- och utlastningsytan 
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inkluderas. Detta skulle öppna upp möjligheter för logikförbättringar i form av när gods ska köras 

fram till in- och utlastningsytan för att minimera de interna väntetiderna och tiden lastbilen är hos 

AGNA Logistik.   

Processkartläggningen av långgodset genomfördes för att möjliggöra en analys av 

långgodsprocessen via simulering och ledtidsanalys. Den stora simuleringsmodellen skulle simulera 

delprocesserna i långgodsprocessen. Detta gick inte att genomföra då inga tidsstudier genomfördes 

på processen. I den första simuleringsmodellen används processtider för hela långgodsprocessen. 

Detta gjorde att det inte gick genomföra ledtidsanalysåtgärder i simuleringsmodellen som 

parallellisering av delprocesser etc. då hela processen hanterades som en process. Ledtidsanalysen 

genomfördes separat från simuleringsstudien.  

För att beskriva utvärdera hanteringstiden användes måttet antalet hanterade långgodsenheter per 

timme. Detta mått är dock trubbigt då innebörden av långgodshantering varierar kraftigt hos AGNA 

Logistik. Detta då underleverantörens hantering påverkar AGNA Logistik till en stor grad. Om 

långgodsenheterna anländer sorterade från underleverantören behöver inte AGNA Logistik 

genomföra någon sortering vilket enligt observationer är den aktivitet i hanteringsprocessen som 

bidrar med den största delen av hanteringstiden. Detta skapar en naturlig variation i hanteringstiden 

då aktiviteterna som genomförs kan variera mellan veckorna. Pga. brist i data var det inte möjligt att 

beräkna antal hanterade långgodsenheter per timme för varje underkategori av långgods, vilket 

ledde oss till att beräkna för samtliga underkategorier av långgods samtidigt. Även upplösningen i 

datan var inte möjligt att på ett bra sätt reducera från månadsvis som används i dagsläget. I Ekvation 

5 till 14 beräknas utifrån antalet hanterade långgodsenheter per timme, tiden det tar att hantera en 

långgodsenhet. För att beskriva fördelningen av tiden det tar att hantera en långgodsenhet 

beräknades en triangulärfördelning baserat på ett medelvärde samt den maximala och minimala 

tiden det tog att hantera en långgodsenhet under året 2017. Anledningen till att denna fördelning 

användes beror på att det inte var möjligt att använda en fördelning från Arenas Input Analyzer pga. 

låga p-värden vilket indikerar en dålig passform mellan data och fördelningen. Triangulärfördelning 

valdes då Kelton et al. (2015) menar att det är en lämplig fördelning då en exakt fördelning inte är 

känd medans minsta, troligaste och största värdena är tillgängliga. 

Triangulärfördelning användes även för att beskriva fördelningen av dimensionerna för ett 

långgodskolli. Anledningen till att en triangulärfördelning valdes beror likt det tidigare fallet att 

ARENAS Input Analyzer inte visade någon fördelning med tillfredställande p-värde. I fallet med 

långgodskollinas dimensioner undersöktes längden och bredden utifrån ett sampel på 1950 

långgodskollin. Utifrån dessa beräknades sedan ett medelvärde och en standardavvikelse. Vid 

beräkning visade det sig att ca 80% av bredden och längden föll under området medelvärdet ± 

standardavvikelsen. Utifrån det ansågs en triangulärfördelning vara en lämplig fördelning då de 

många av de värde som föll utanför medelvärde ± standardavvikelse ansågs vara extremfall och hade 

endast skett ett fåtal gångar vilket ansågs missvisande att ta med dessa som min- och maxpunkter i 

triangulärfördelning. 

I fallet med figur 44 beräknas inte ytan som kanterna på långgodskollit upptar. Det medför att en yta 

på 1 kvadratmeter inte tas med i beräkningarna. Detta är något som påverkar utnyttjandegraden till 

en viss del då mindre yta upptas. Dock så är de s.k. säkerhetsytorna som beräknades runt varje 

långgodskolli inte något AGNA Logistik alltid använder i sorteringsprocessen. De baserades på 
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observationer som författarna tagit del av vid ett flertal hanteringsprocesser. Meningen med 

simuleringsstudien rörande hanteringsytan är inte att ge en total avspegling av verkligheten då det 

inte är möjligt i fallet med AGNA Logistik eftersom hanteringsprocessen skiljer sig åt mellan 

veckorna. Utan snarare att ge en fingervisning hur mycket långgods AGNA Logistik klarar av att 

hantera i dagsläget vilket författarna menar är fallet med eller utan ytan vid kanterna. 

Anledningen till att de två resurserna yta och tid undersöks beror på att dessa resurser är avgörande 

när kapaciteten för en möjlig ökning av hanterat långgods ska undersökas. Detta då en ökad mängd 

långgods upptar yta vid samtliga processer i hanteringsprocessen och tid då det krävs en truckförare 

för att hantera långgodset. Om någon av dessa delar inte har tillräckligt med resurser fallerar 

processen och gör det omöjligt att hantera ytterligare mängder långgods. Vilka det första 

experimentet analyserar då det är viktigt att innan eventuellt förbättringsarbete påbörjas att veta 

vilken resurs som innebär problem först och således kunna prioritera vad förbättringsåtgärder bör 

fokuseras. I det andra experimentet analyseras ytan för att undersöka hur en alternativ lagerlayout 

påverkar ytan som är tillgänglig. Den yta som valdes baseras på resultat från observationer, in- och 

uttagsfrekvenser samt beläggningsgrad. 

I det tredje experimenten analyseras interna transporter. Detta då interna transporter kräver 

resurser i form av tid då en truckförare måste transportera godset. I fallet med produktkategori 1 

ansågs detta kräva stora mängder resurser pga. dess hanterade volym, se figur 13. En effektivisering 

i lagerlayouten kan då bidra med att frigöra resurser i form av tid som sedan kan användas för att 

hantera långgods. Valet av produktkategori 1 som godstyp i experimentet baseras på att denna typ 

av gods lagerförs i nästan hela lagerlokalen vilket bidrar med att en större del av lagret analyseras än 

om bara t.ex. interna transporter av långgods skulle analyseras.  

I spagettidiagramet som illustreras i figur 39 framgår det att den interna transporten av långgods är 

liten och att en lagerlayoutförändring för att förbättra denna inte är aktuell. Vilket ytterligare styrker 

produktkategori 1 som den lämpligaste godset för att analysera interna transporter. 

Den begränsade mängden data angående materialflödet kan bidra med missvisande resultat då det 

dokumenterade in- och utflödet kan vara noll fast i verkligheten finns det ett flöde. Detta beror på 

att olika kunder har olika betalningsmodeller enligt AGNA Logistik. Det gör att AGNA Logistik enbart 

samlar in data för att upprätta ett fakturaunderlag.   

Vid beräkning av beläggningsgrad för ytan utanför in- och utlastningsytan antogs att godset är 

placerat utan något utrymme mellan varandra, detta är inte troligt i verkligheten då det finns ett 

säkerhetsavstånd mellan godset. Detta bidrar till att beläggningsgraden är större i verkligheten än 

vad som visas i graferna i empirikapitlet.  

För att undersöka hur känsligt systemet var undersöktes extremvärde i simuleringsstudien. Detta 

bidrar med en bild av hur resultatet ser ut vid sämsta möjliga utfall. Skulle AGNA Logistik vilja vara 

extra säkra att de klarar av den mängd långgods som anländer är de begränsningar som visas i 

extremfallen som är intressanta. Detta ansågs av författarna vara en del av en känslighetsanalys. För 

att skapa de medelvärden som presenteras i experimenten i simuleringsstudien genomfördes via 50 

iterationer. Antalet iterationer medför att standardavvikelsen i resultatet reduceras. Med 50 

iterationer var standardavvikelsen låg. Något som skulle kunnat medföra att en känslighetsanalys var 

mer intressant skulle vara om det fanns mer data för att skapa en tydligare fördelningsfunktion 
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rörande ytan ett långgodskolli upptog samt den tid hanteringsprocessen förbrukade. De flesta 

parametrar som t.ex. antalet inkommande gods baseras på historiska data där det exakta antalet 

gods som anlände till AGNA Logistik används i simuleringsmodellerna. Detta bidrar också till att 

antalet parametrar där en känslighetsanalys kan vara användbar reduceras. 

8.3 Diskussion om studiens trovärdighet 
Studiens trovärdighet syftar till att kritiskt granska studiens genomförande och blottlägga 

antaganden och dataunderlaget. Detta för att påvisa medvetenhet i att det kan finnas för- och 

nackdelar med beslut som genomförs under studiens gång. 

Den kvantitativa data som användes i studien av långgodset var fakturaunderlag. Det kan således 

finnas en problematik i tiderna som faktureras då AGNA Logistiks intäkter beror på den fakturerade 

tiden vilket ger dem incitament att fakturera mer tid. Det kan även vara åt andra hållet, att AGNA 

Logistik fakturerar kunden mindre timmar än vad som krävs för att få jobbet. Fakturaunderlaget 

skrivs in manuellt i Excel, det kan förekomma felaktigheter på grund av den mänskliga faktorn. 

Den kvantitativa data för in- och utleveranser för produktkategori 1 kommer från fakturaunderlag 

där enbart antalet pallar, vikt och datum beskrivs. Detta ses som trovärdigt då ingen bedömning av 

personalen behöver göras. 

Den kvantitativa data för utleveranser av produktkategori 2 kommer från fraktsedlar där antal och 

datum beskrivs. Detta ses som trovärdigt då ingen bedömning av personalen behöver göras. 

Inleveranser för produktkategori 2 saknades, detta uppskattades med hjälp av handledaren på AGNA 

Logistik. Detta ses som problematiskt men ingen annan lösning kunde genomföras då fraktsedlarna 

på inkommande gods för produktkategori 2 saknades. 

Generellt upplevdes den kvantitativa data som används i studien vara bristfällig alternativt icke 

existerande utifrån vår efterfrågan. Detta då datainsamlingen på AGNA Logistik görs med fokus på 

att få fram ett faktureringsunderlag. Detta har påverkat möjligheterna för detaljnivån i 

flödeskartläggningen och simuleringsstudien. Processtider var planerat att vara inkluderade i 

flödeskartläggningen för att kunna undersöka lagerposition på godset i simuleringsstudien. Detta 

valdes att bortse ifrån då mängden processer i lagret varierade kraftigt beroende på vad för typer av 

gods som fanns i lagret vid ett specifikt tillfälle. Även fast dessa processer inte undersöks i studien 

skulle de behöva analyseras då arbeten med olika typer av gods sker parallellt i lagret. Detta 

begränsar simuleringsstudien men det anses fortfarande vara relevant då lagerlayouten fortfarande 

kan undersökas då den nuvarande lagerlayouten är känd samt de olika godstypernas placering. 

Studiens dataunderlag bygger primärt på arkivuppgifter, intervjuer och observationer. Som beskrivs i 

kapitel ざ2.2.4 Inhämtaざ, så har åtgärder ┗idtagits för att styrka studieﾐs ┗aliditet, reliaHilitet oIh 
objektivitet då olika datakällor bidrar med olika svagheter och styrkor. Det upplevs som hanterat 

efter förutsättningarna som funnits. Om ett påstående lades fram från författarna baserat på data i 

arkivfiler, verifierades detta med hjälp av intervjuer och observationer. Som beskrevs tidigare i 

kapitlet ざン.ン Studieﾐs tro┗ärdighetざ har siﾏuleriﾐgsstudieﾐ a┗gräﾐsats fråﾐ dess urspruﾐgliga idé. 
Detta för att uppnå trovärdighet i simuleringsstudien genom att enbart använda data som kan 

trianguleras, se kapitel ざ2.2.4 Inhämtaざ. Påståeﾐdeﾐ soﾏ iﾐte kaﾐ Hekräftas ┗ia triaﾐguleriﾐg har 
valts att avgränsas bort för att minimera parametrar som författarna tvingas uppskatta. Detta anses 

bidra till studiens trovärdighet då påståenden underbyggs med en beviskedja. 
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8.4 Vidare studier 
För att skapa den ursprungliga simuleringsmodellen behövs ytterligare data än vad som fanns 

tillgängligt i studien, se tabell 19. Denna data skulle kunna insamlas om AGNA Logistik utökade sin 

datainsamling. 

En analys av underleverantörernas förutsättningar för att uppfylla förbättringsförslagen som föreslås 

i rapporten skulle kunna utföras. Detta skulle även kunna inkludera en analys av vad kunden anses 

vara nödvändigt för att strömlinjeforma hanteringsåtgärderna i försörjningskedjan efter vad 

slutkunden önskar.  
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9. Slutsats 
Detta kapitel besvarar studiens frågeställning med underfrågor samt studiens mål och syfte. 

1.  Hur fungerar AGNA Logistiks lagerverksamhet i dagsläget? 

Huvudfrågan besvaras med hjälp av de tre underfrågorna kopplade till nulägesbeskrivningen, 

huvudfrågan upplevs vara besvarad. 

1.1 Vilka fysiska- och informationsflöden finns i lagret? 

I studien identifieras fyra flöden i lagret de är följande: Cross-dockat långgods, lagerfört långgods, 

produktkategori 1 och produktkategori 2. Det cross-dockade långgodset följer ett periodiskt schema 

för in- och utleverans. Det lagerförda godset ankommer och utgår på avrop. 

1.2 Hur ser lagerlayouten ut i dagsläget? 

AGNA Logistik har en total lageryta på ~9000 m2. Ytan är uppdelad i två zoner, en zon för 

långtidlagerfört gods och en zon för in- och utlastning. Cross-dockat långgods hanteras och lagerhålls 

på in- och utlastningsytan. Allt gods använder in- och utlastningsytan temporärt för att minimera 

ockuperingstiden för in- och utgående transporter. AGNA Logistik använder sig av golv- och 

djuplagring vilket möjliggör smidig förflyttning av gods. Beläggningsgraden i lagret hos AGNA Logistik 

för godset i studien varierar mellan 10% till 45% för ytan utanför in- och utlastningsytan för perioden 

januari 2017 till april 2018, detta innebär att godset kan omplaceras mellan de olika ytorna. 

1.3 Vilka processer för hantering av långgods kan identifieras och hur fungerar de? 

Fyra olika långgodskategorier identifierades, två av de fyra kategorierna stod för majoriteten av 

volymen långgods och därför avgränsades analysen till dessa två kategorier. För dessa två kategorier 

identifierades fyra delprocesser som är följande: Förbereda, lossning, sortering och utlastning. I 

delprocessen förbereda läses mail från underleverantören som innehåller information om mängden 

inkommande gods och när leveransen förväntas att anlända. Delprocessen lossning innefattar 

lossning av gods från den inkommande transporten. Delprocessen sortering innebär att godset 

sorteras till kollin för respektive slinga. Delprocessen utlastning innefattar utlastning från AGNA 

Logistik till lastbilen. 

2. Vilka förbättringsåtgärder kan vidtas för att effektivisera hanteringen av långgods och 

lagerlayouten? 

Huvudfrågan besvaras med hjälp av underfrågan kopplade till förbättringsåtgärder, huvudfrågan 

upplevs vara besvarad. 

Vilka problemområden kan identifieras samt vilka åtgärder kan genomföras? 

I dagsläget medför en ökad mängd inkommande långgods med en faktor 1,1 en begränsning för 

AGNA Logistik då hanteringstiden sätter en begränsning. Den nuvarande hanteringsytan sätter en 

begränsning vid en ökad mängd inkommande långgods med en faktor 1,4. Åtgärder som tagits fram 

presenteras i ledtidsanalysen. Huvudsakliga problemområden och lösningar menas vara att förbättra 

kontakten med underleverantörerna för att reducera mängden dubbelarbete som genomförs i 

dagsläget, detta anses leda till en effektivare hanteringsprocess med avseende på tidsåtgång. Även 

sträckan truckförarna färdas vid interna transporter anses vara ett problem då lagerlayouten inte är 
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effektiv utifrån en transportavståndssynpunkt. En alternativ lagerlayout presenterades som innebär 

kortare transporter vilket leder till att frigöra mer tid som kan användas för hantering av långgods. 

För att lösa problemet med yta anses den alternativa lagerlayout som presenterats i experiment 2 

möjliggöra en ökad mängd inkommande långgods med en faktor> 2.  

3. Vilka är AGNA Logistiks möjligheter att hantera en ökad volym av långgods i dagsläget? 

Huvudfrågan besvaras med hjälp av de fyra underfrågorna kopplade till analysen, huvudfrågan 

upplevs vara besvarad. 

3.1 Vilken resurs av yta eller hanteringstid begränsar för en ökad hantering av långgods? 

Båda resurserna yta och hanteringstid begränsar för en ökad mängd inkommande långgods. 

Hanteringstiden begränsar först vid en ökning av inkommande långgods med faktorn 1,2. Ytan 

begränsar först vid en ökning av inkommande långgods med faktorn 1,5. 

3.2 Finns det möjlighet att frigöra yta för hantering av cross-dockat långgods? 

Två ytor har identifierats som passande för eventuell utökning av yta för cross-dockning av långgods. 

Den första ytan används i dagsläget för att lagerföra produktkategori 2 och är placerad vid ytan som 

används för cross-dockning av långgods i dagsläget och skiljs endast åt med ett stängsel. Den mängd 

produktkategori 2 som lagerförs på ytan i dagsläget anses vara möjlig att omallokeras enligt den 

beläggningsgrad som beräknades och anses vara låg enligt nulägesbeskrivningen. Med den befintliga 

ytan och ytan som i dagsläget används för produktkategori 2 klarar AGNA Logistik att hantera en 

ökning inkommande långgods med faktorn 1,8.  

Den andra ytan används i dagsläget för att lagerföra långgods som lagerförs enligt önskemål från 

kund vid in- och utlastningsytan. Det lagerförda långgodset anses vara möjligt att omallokeras utifrån 

samma argument som för produktkategori 2. Detta då in- och uttagsfrekvensen för lagerfört 

långgods är låg enligt nulägesanalysen vilket medför att behovet att placera det lagerförda 

långgodset på in- och utlastningsytan inte anses finnas. Lagerfört långgods kan transporteras utan 

truck då godset är belagt på pallar med hjul. Med den befintliga ytan och de två ytorna klarar AGNA 

Logistik hantera en ökad mängd inkommande långgods med mer än faktor 2. 

3.3 Är dagens hanteringsprocess av långgods effektiv för att minska hanteringstiden? 

Hanteringsprocessen för långgodset är i hög utsträckning beroende av beslut från 

underleverantörerna. Ledtidsanalysen fann en rad dubbelarbeten i försörjningskedjan som skulle 

kunna elimineras om kommunikationen förbättrades med underleverantörerna. Det är aktiviteter 

som märkning av godset, sortering, byte av emballage etc. Frigjorda resurser från en effektivare 

lagerlayout skulle kunna allokeras till långgodset vilket möjliggör att två arbetare kan hantera 

godset. Hanteringsprocessen anses inte vara effektiv i dagsläget vilket gör sig uttryck i en stor 

skillnad mellan antalet hanterade enheter per timme. 

3.4 Är dagens lagerlayout effektiv för att minska transportsträckorna i lagret? 

En alternativ lagerlayout togs fram som minskar den totala transportsträckan i lagret med 10,64% 

och minskar den längsta transportsträckan i lagret med 17,26%. Den nuvarande lagerlayouten anses 

inte vara effektiv för att minska transportsträckorna i lagret. 
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Målet med studien är att bidra med förbättringsförslag vilka ska bidra med att AGNA Logistik 

klarar av att hantera en ökad mängd långgods med befintliga resurser. 

Delfrågorna rörande förbättringsförslag rörande hanteringsprocessen för långgods och 

förbättringsförslag rörande lagerlayouten upplevs som besvarade, se underfrågorna nedan. Med 

detta anses även studiens syfte vara besvarat. 

a. Förbättringsförslag rörande hanteringsprocessen av långgods. 

Ledtidsanalysen har visat att det finns förbättringspotential i hanteringsprocessen av långgods i ett 

supply chain perspektiv då det förekommer en rad dubbelarbeten etc. i försörjningskedjan som om 

de elimineras skulle göra förutsättningarna för AGNA Logistiks hantering mer likvärdig. 

b. Förbättringsförslag rörande lagerlayout med avseende på yta för cross-dockning av långgods 

och transportsträckor i lagret 

Förbättringsförslag rörande lagerlayouten och avseende på ytan för cross-dockat långgods har tagits 

fram via simuleringsstudien. En alternativ lagerlayout har tagits fram vilket medförde minskade 

transportsträckor i lagret och ytterligare ytor som kan användas för hantering av långgods vilket 

medför att AGNA Logistik får möjligheten att hantera en ökad mängd inkommande långgods. 
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