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SAMMANFATTNING 
En god logistik har som mål att leverera material och tjänster på rätt plats vid rätt tid till så 
låga kostnader som möjligt. En förutsättning för att lyckas med det är att göra förändringar 
efter omvärldens krav. Ett företag som arbetat hårt med att anpassa sin verksamhet efter 
kunders nuvarande och framtida krav är PostNord.  
 
PostNord är den största aktören inom svensk posthantering och levererar varje vardag post 
och paket till Sveriges alla privatpersoner och företag. De har under en längre tid tvingats 
göra stora förändringar av sin verksamhet pga. den minskande postmängden i dagens allt mer 
digitaliserade samhälle.  
 
Denna studie har fokuserat på team Söderköping/Valdemarsvik på PostNords terminal i 
Norrköping. I dagsläget sker allt för- och efterarbete av post och paket på terminalen i 
Norrköping där en del av posten sedan transporteras till depåer i Söderköping och 
Valdemarsvik där flera utdelningsslingorna utgår ifrån. PostNord vill nu lägga ned depån i 
Söderköping, i hopp om att effektivisera resursanvändningen och dra ned på kostnader. I 
dagsläget är arbetstiderna/dag inom teamet snedfördelade på så sätt att personalen kan arbeta 
6 h/dag ena veckan för att arbeta 10 h/dag veckan efter och detta är något ledningen vill 
förändra i och med nedläggningen av depån. En nedläggning av depån i Söderköping innebär 
att de utdelningsslingor som i dagsläget utgår därifrån istället måste utgå från terminalen i 
Norrköping eller depån i Valdemarsvik. Studien har undersökt vad konsekvenserna av detta 
blir kopplat till resursplanering av personal. Detta har gjorts genom intervjuer och 
observationer där process- och hålltider samlats in och sedan analyserats hur dessa kommer 
påverkas av en nedläggning av depån i Söderköping. Det har även undersökts vad som 
lämpligt att ha för ny utgångspunkt för de utdelningsslingor som i dagsläget utgår från 
Söderköping. Därefter har ett förslag på hur ett nytt personalschema kan utformas tagits fram 
och konsekvenser har studerats och analyserats genom en jämförelse med det befintliga 
personalschemat. Vid utformningen av det nya schemat har det även tagits hänsyn till de 
snedfördelade arbetstiderna/dag i nuläget och försökts skapa så jämna arbetsdagar som 
möjligt tidsmässigt för brevbärarna. 
 
I det nya personalschemat flyttas utgångspunkten för sex utdelningsslingor från depån i 
Söderköping till terminalen i Norrköping, medan en utdelningsslinga flyttas till depån i 
Valdemarsvik. Detta innebär att 12 brevbärare blir tillgängliga vid för-och efterarbetet på 
terminalen istället för nulägets 6, vilket leder till en större flexibilitet i schemaläggningen. 
Eftersom fler personalresurser kan användas i för- och efterarbetet skapas det också jämnare 
arbetsdagar tidsmässigt för brevbärarna. Brevbärarna för de 6 utdelningsslingor som i nuläget 
utgår från terminalen i Norrköping får i det nya schemat kortare arbetsdagar medan 
brevbärarna för de utdelningsslingor som flyttar från depån i Söderköping till terminalen i 
Norrköping får längre arbetsdagar. En annan effekt av att fler brevbärare är behjälpliga i för- 
och efterarbetet är att behovet av extraanställda inne på terminalen minskar.  
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ABSTRACT 
The aim with good logistics is to deliver material and services in the right place at the right 
time at a low cost as possible. A prerequisite is to make changes in the operations according 
to the requirements of the outside world. A company that has worked hard to adapt its 
operations to customers’ current and future requirements is PostNord. 
 
PostNord is the largest player in Swedish mail handling and delivers mail and parcels every 
weekday to all Swedish individuals and companies. They have for a long time been forced to 
make major changes to their business because of the diminishing amount of mail in today’s 
increasingly digitalized society.  
 
This study has been focusing on team Söderköping/Valdemarsvik at PostNord´s terminal in 
Norrköping. In the current, the handling of mails and parcels are conducted in the terminal in 
Norrköping and then it is being transported to depots in Söderköping and Valdemarsvik 
where some of the delivery routes departure from. PostNord will now make a change and shut 
down the depot in Söderköping, hoping to streamline the resource use and minimize costs. In 
the current,  the working hours/day within the team are maldistributed so that the staff can 
work 6 h/day one week and 10 h/day the week after. This is something the management wants 
to change with the closure of the depot. A shutdown of the depot in Söderköping means that 
the delivery routes need a new starting point, the terminal in Norrköping or the depot in 
Valdemarsvik. The study has examined the consequences of the shutdown of the depot in the 
terms of resource planning of the staff. This has been done through interviews and 
observations where process times have been collected and then analyzed how these will be 
affected by a closure of the depot in Söderköping. Subsequently, a proposal on how a new 
staff schedule can be designed has been developed and consequences have been studied and 
analyzed through a comparison with the existing staff schedule. In designing the new 
schedule, the maldistributed working days has been taken in to consideration with the 
objective to create a more normal working day for the personnel. 
 
In the new staff schedule, the starting point for six of the delivery routes are moved from the 
depot in Söderköping to the terminal in Norrköping, while one delivery route is moved to the 
depot in Valdemarsvik. This means that 12 postmen are available for the handling of mail and 
parcels at the terminal in comparison with the current six, which leads to a higher flexibility 
when it comes to scheduling. A consequence of more personnel resources at the terminal who 
can help with the handling of mail and parcels is that it creates a more even distribution of the 
working hours/day for the postmen. The postmen with the terminal in Norrköping as starting 
point in the current get shorter days and the ones with Söderköping as starting point in the 
current get longer days. Another consequence that more postmen are available in the handling 
of mail and parcels in the terminal is that the need of part time employees decreases. 
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1. INLEDNING 
En god logistik har som mål att leverera material och tjänster på rätt plats vid rätt tid till så 
låga kostnader som möjligt. Detta är dock något som inte alltid är möjligt att lyckas med i alla 
situationer. Ett företag behöver bestämma vad som är viktigast och därefter välja metoder att 
planera och styra verksamheten utifrån företagets strategi. En förutsättning för att kunna 
tillhandahålla en god logistik är planering både på kort och lång sikt. (Oskarsson, Aronsson & 
Ekdahl, 2013) 
 
En utgångspunkt inom logistik är att det till stora delar handlar om att göra förändringar. 
Detta för att verksamheter ska utvecklas och hela tiden bli drivna på ett bättre sätt. Det gäller 
att vid olika situationer skapa sig en förståelse och med hjälp av metoder och verktyg kunna 
analysera situationen för att kunna jämföra olika lösningar med varandra. (Oskarsson et al., 
2013) 
 
Ett företag som arbetat hårt med att anpassa sin verksamhet efter kunders nuvarande och 
framtida krav är PostNord. Deras affärsidé bygger i det stora hela på logistik och den 
minskade postmängden i kombination med den ökande e-handeln har lett till att företaget har 
varit tvunget att göra stora förändringar. T.ex. har de lagt ned brevbärarkontor i mindre 
kommuner och flyttat verksamheten till närmsta större stad och personalens arbetsuppgifter 
förändrats på så sätt att brevbärarna i en del områden även kör ut större paket. 
 
År 2009 bildades företaget PostNord AB genom en sammanslagning av Posten AB och 
PostDanmark A/S. Företaget erbjuder lösningar inom logistik och kommunikation för svenska 
och danska företag och privatpersoner från, till och inom Norden. PostNords främsta tjänst är 
att leverera brev och paket, där de år 2017 totalt levererade 4,3 miljarder brev och andra 
försändelser, samt 154 miljoner paket. (PostNord, 2019a) 
 
Två orter där PostNord tidigare har haft brevbärarkontor är Söderköping och Valdemarsvik, 
men ledningen tog ett beslut att från och med hösten 2017 stänga ned kontoren och flytta 
verksamheten till distributionsterminalen och ”moderkontoret” HUB Norrköping. Detta var 
en del av ett nytt arbetssätt kallat Koncept Utdelning. Mer detaljerat betydde förändringen att 
post och paket anländer till Norrköping där förhanteringen sker, för att i nästa steg 
transportera ut dessa till depåer i Söderköping och Valdemarsvik varje vardagsmorgon. Från 
depåerna i respektive ort utgår sedan ett antal olika utdelningsslingor.  
 
En viss mängd post och paket anländer till Norrköping under eftermiddagen varje arbetsdag 
och på så sätt kan viss hantering ske dagen innan transporten går. Men den största andelen 
anländer tidigt på morgonen och därmed krävs det resurser, i form av personal, under både 
eftermiddagar och morgnar för att utföra de arbetsuppgifter som krävs, t.ex. sortering. Den 
mängd resurser som krävs kan variera från vecka till vecka beroende på att post- och 
paketvolymerna varierar.  

 

1.1 Problembakgrund  
PostNord Norrköping har aldrig tidigare arbetat med det depåupplägg som nu används i 
Söderköping och Valdemarsvik och sedan det nya upplägget introducerades hösten 2017 har 
de inte lyckats få en överblick över hur det egentligen fungerar. I dagsläget kan det vara så att 
vissa dagar hinner personalen inte med de arbetsuppgifter som ska utföras inom en viss 
tidsram innan och efter postutdelningen, medan det andra dagar kan finnas ett överflöd av 



 2 

resurser. Det finns även en snedfördelning i arbetstiderna då personalen i dagsläget kan arbeta 
6 h/dag ena veckan för att arbeta 10 h/dag veckan efter. Längden på arbetsdagen är knuten till 
utdelningsslingorna. Personalresurserna turas därför om att köra olika utdelningsslingor för att 
på så sätt jämna ut arbetstiderna sett över en tremånadersperiod. Dessa symptom har, 
tillsammans med ett krav från PostNords ledning att spara in på ett visst antal heltidstjänster, 
gjort att de måste effektivisera i alla processer.  
 
Ledningen för PostNord Norrköping har nu en tanke på att stänga ned depån i Söderköping 
och istället låta dessa utdelningsslingor utgå från terminalen i Norrköping. Med denna 
förändring kan de brevbärare som i nuläget utgår från depån i Söderköping, och enbart delar 
ut post, också delta i för- och efterarbetet på terminalen i Norrköping, vilket även skulle göra 
att snedfördelningen av arbetstiderna jämnas ut och istället går emot 7 h 36 min/dag, som är 
den tid en heltidsanställd ska arbeta i genomsnitt. Anledningen till att depåupplägget inte är 
tänkt att förändras i Valdemarsvik är att det geografiskt är längre mellan Norrköping och 
Valdemarsvik, vilket betyder att det blir för lång sträcka att köra varje dag för brevbärarna 
innan de når sin utdelningsslinga. Det kan dock vara så att någon/några utdelningsslingor från 
Söderköping är bättre lämpade att utgå från Valdemarsvik istället för att utgå från 
Norrköping. 
 
För kunna stänga depån i Söderköping vill nu ledningen för PostNord Norrköping veta vilka 
ev. för- och nackdelar det skulle innebära för för- och efterarbetet, framför allt kopplat till 
planeringen av resurser, dvs. personalen. 
 

1.2 Mål 
Studiens mål är att ge ett förslag på ett nytt personalschema och konsekvenser av detta för 
team Söderköping/Valdemarsvik vid en nedläggning av depån i Söderköping. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om PostNord kan effektivisera resursutnyttjandet vid en 
nedläggning av depån i Söderköping och därmed nå ledningens krav. 
 

1.4 Frågeställning 
För att underlätta arbetet med att besvara studiens syfte, så har ett antal frågor tagits fram. 
Den första frågan syftar till att klargöra om alla utdelningsslingor från depån i Söderköping 
ska flyttas till terminalen i Norrköping eller om någon/några bör flyttas till depån i 
Valdemarsvik istället. Detta kommer studeras ur en geografisk synvinkel. 
 

1. Vilka utdelningsslingor bör utgå från terminalen i Norrköping och vilka från depån i 
Valdemarsvik? 

 
Efter att ha besvarat fråga 1, så behöver det klargöras vilka arbetsuppgifter för för- och 
efterarbete på terminalen som behöver utföras varje arbetsdag inom team 
Söderköping/Valdemarsvik. Detta för att kunna identifiera vilka processer som är nödvändiga 
och hur mycket tid som krävs för varje process. 
 

2. Vilka arbetsuppgifter utförs inom team Söderköping/Valdemarsvik på PostNord under 
en arbetsdag och hur mycket tid krävs för dessa? 
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Efter att ha besvarat vilka arbetsuppgifter som behöver utföras, så måste det specificeras när 
varje moment måste vara klart. Detta ska frågeställning tre svara på. 
 

3. Inom vilka tidsfönster måste arbetsuppgifterna utföras för att hinna klart till 
utkörning? 

 

1.5 Avgränsningar 
Studien fokuserar enbart på resursplaneringen kopplat till för- och efterarbetet inne på 
PostNords terminal i Norrköping. Postutdelningen och arbetsuppgifterna knutna till 
postutdelningsslingorna kommer alltså inte undersökas. Postutdelningsslingorna kommer 
alltså inte förändras, inte ens första stoppet på slingan. Det tas dock hänsyn till den extra tid 
som det tar att köra till en utdelningsslinga om den utgår från terminalen i Norrköping istället 
för depån i Söderköping. Att serviceaspekter eventuellt försvinner pga. att depån i 
Söderköping läggs ned tas inte heller någon hänsyn till. 
 

1.6 Rapportstruktur 
Denna studie innehåller 8 kapitel och en referenslista.  
 
I kapitel 2 presenteras de metoder som är relevanta för arbetet och hur de använts. Den 
teoretiska referensramen, som bl.a. beskriver den svenska posthanteringen, beskrivs i kapitel 
3. Kapitel 4 innehåller en nulägesbeskrivning, t.ex. vilka processer som genomförs och hur 
lång tid dessa tar. I kapitel 5 presenteras hur de utdelningsslingor som i nuläget utgår från 
Söderköping kommer att påverkas av en nedläggning och var de bör utgå från i framtiden. 
Kapitel 6 innehåller ett förslag på ett nytt personalschema och en analys av vilka 
konsekvenser det får jämfört med nuläget. Schemat är baserat på de nya utgångspunkterna 
som presenteras i kapitel 5 samt de processtider som presenteras i kapitel 4. Kapitel 7 är ett 
kapitel där bl.a. resursplanering, samhälleliga- och etiska aspekter och vidare studier 
diskuteras. Studiens slutsats och bidrag presenteras slutligen i kapitel 8.  
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2. METOD 
Vid genomförande av en studie finns det ett stort antal olika metoder att använda sig av. 
Dessa kan delas upp i två huvudklasser, vilka är kvalitativa och kvantitativa metoder. 
(Lagerholm, 2010) Valet av metod grundar sig sedan i vad som matchar bäst med arbetets 
syfte och teorier. Det går även att blanda dessa metoder och det går under namnet 
triangulering. Detta gör att fler perspektiv täcks in, mot vad utfallet skulle bli med endast en 
metod. (Eliasson, 2018) I tabell 1 beskrivs skillnader mellan de båda metodklasserna.  
 
Tabell 1. Skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ metod. (Nyberg & Tidström, 2012, s.122) 

 Kvantitativ Kvalitativ 
Frågeställning hur mycket/ofta, hur många, 

hur stor/intensiv, hur länge? 
vem, vad, hur, varför, när, var? 

Svarstyp Mätvärden, testsvar, enkätsvar, 
markeringar på skala 

ord, satser, observationer, 
prover, bilder, media, 
kategoridata 

Variabler mängd, antal, vikt, längd, 
inkomst, styrka, avstånd, 
storlek, frekvens, kunskapsnivå 

arter, typer, kön, yrke, 
civilstånd, utbildning, 
utbildningslinje, slag av 
kunskaper 

Datainsamling experiment, test, prover, 
skattingsformulär, 
mätinstrument, mikroskop, 
analyser 

bilder, ljud, video, tema-
intervju, fritt formulerade svar i 
enkät, observation 

Skalor ordinal-, intervall och 
kvotskalor 

nominalskalor 

 

2.1 Kvantitativ metod 
En kvantitativ metod används vid undersökningar som innehåller uppgifter som går att räkna 
på och leder fram till översiktliga resultat. En fördel med denna typ av metod är att det ger en 
precision där resultatet omvandlas till exakta mått som enkelt går att jämföra med annat 
material. Resultatet ger en beskrivning och ibland en förklaring inom det undersökta området, 
men det ger inte någon djupare förståelse kring hur och varför. (Lagerholm, 2010)  
 
Forskningar där kvantitativa metoder används fokuserar på att göra generaliseringar där 
resultatet som tas fram är användbart för andra situationer och studier. En forskning på ett 
mindre urval kan ge ett generaliserat resultat som gäller för en större population, om urvalet är 
representativt för populationen. (Bryman, 2012) 
 

2.2 Kvalitativ metod 
Till skillnad från kvantitativ metod, så kännetecknas kvalitativa metoder av att de inte 
använder siffror och tal. Metoden ser världen ur ett subjektivt perspektiv, där fokus ligger på 
att studera hur forskningsobjektet förhåller sig till sin omvärld. (Backman, 2016)  
 
Det finns både för- och nackdelar med denna ansats. Som det går att utläsa i tabell 1, så 
besvarar kvalitativa metoder frågor som vem och varför. Med intervjuer är det möjligt att ta 
reda på djupgående kvalitativa data, som kan ge svar på bakomliggande orsaker till ett 
fenomen. Det är dock väldigt tidskrävande, vilket innebär att det oftast inte finns tid till att 
göra många intervjuer. I förlängningen innebär det att det inte går att generalisera svaren, då 
det inte finns tillräckligt stort underlag för det. (Nyberg & Tidström, 2017) 
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2.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är vanligen det som inleder det riktiga forskningsarbetet. Detta med syftet 
att skapa en uppfattning för vilka undersökningar som gjorts tidigare inom samma ämne, och 
ev. belysa brister och styrkor. Litteraturstudien är därför av största vikt för att kunna göra ett 
så bra arbete som möjligt. (Backman, 2016) 
 
Själva litteraturstudien tar oftast sin början i en litteratursökning. Denna utförs genom att 
använda ett antal utvalda sökord, var för sig eller i kombinationer, med meningen att hitta 
litteratur som är relevant för det aktuella arbetet. Litteraturen i en vetenskaplig process är i 
stort sett allt tryckt material, t.ex. böcker, artiklar, avhandlingar, tidskrifter och andra 
vetenskapliga publikationer, men även uppgifter och information som finns att tillgå på 
Internet. (Ejvegård, 2009) 
 
Efter insamling av litteratur ska den kritiskt granskas och sammanställas. Detta för att 
försäkra att den är relevant, trovärdig och går att använda. Det finns inga begränsningar för 
hur många studier som ska ingå i en litteraturstudie, utan det avgörs efter vad författarna kan 
hitta och vilka krav som ställs på de utvalda studierna. (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013) Det är även viktigt att informationen som samlas in är objektiv och 
oberoende. Detta för att undvika att slutsatsen blir vinklad. (Håman, Prell & Lindgren, 2015) 
 

2.4 Datainsamling 
När det gäller datainsamling, så finns det ett flertal olika metoder att använda. 
Datainsamlingen är något som ska planeras ordentligt. Detta för att säkerställa att metoderna 
likväl som de valda informanterna och det valda materialet överensstämmer med arbetets 
syfte. (Nyberg & Tidström, 2017) 
 
Det finns två olika typer av data som kan användas i en studie. Dessa är primärdata och 
sekundärdata. Primärdata är den data som forskaren själv samlar in genom t.ex. intervjuer och 
mätningar. Sekundärdata är information som någon annan redan samlat in. (Mälardalens 
Högskola, 2016) 
 
Det finns både för och nackdelar med båda typerna av data. Fördelar med primärdata är att 
forskaren själv kan styra och anpassa datainsamlingen efter dess syfte och att resultatet av den 
på så sätt blir relevant och trovärdigt. Nackdelar med insamling av primärdata är att det oftast 
är tidskrävande och dyrt. (Bryman, 2018) 
 
Fördelar med sekundärdata är att det är tidssparande och att går att få tips på hur tidigare 
utredningar gått till, både bra och mindre bra. En nackdel är det är lätt att använda felaktiga 
data bara för den finns tillgänglig. (Mälardalens Högskola, 2016) 
 

2.4.1 Intervju 
Ett vanligt förekommande och viktigt verktyg för datainsamling inom både kvalitativ och 
kvantitativ forskning är intervjun. En intervju kan utföras på många olika sätt, beroende på 
vad syftet med den är. Den vanligaste intervjuformen inom den kvantitativa forskningen är 
den strukturerade intervjun. (Bryman, 2018) 
 
Vid en strukturerad intervju så har frågeställaren tagit fram ett antal förutbestämda frågor som 
ställs i en viss ordning. Anledningen till detta är att respondenterna ska möta samma 
frågestimuli, vilket i förlängningen innebär att svaren kan jämföras på reliabelt sätt. Frågorna 
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som ställs är specifika och ger lite eller inget utrymme för utsvävningar i svaren. (Bryman, 
2018) Denna intervjuform har sina fördelar i att det är möjligt att intervjua ett stort urval av 
människor och det går relativt enkelt att sammanställa svaren och kvantifiera dessa eftersom 
de svarar på exakt samma frågor. (Merriam, 2011) 
 
En annan typ är den semistrukturerade intervjun. Denna är vanligast inom kvalitativ 
forskning. Målet med den här typen av intervju är att upptäcka och identifiera okända eller 
mindre kända bakomliggande orsaker till visst fenomen. Intervjun brukar utgå från några 
grundfrågor, men intervjuaren ställer följdfrågor som beror på respondentens svar. (Svensson 
& Starrin, 2011)  
 
En fördel med denna typ av intervju är att det går att få en djupare förståelse för det som 
studeras, t.ex. vad ett beteende beror på. Risken som finns med denna typ av intervju är att 
respondenternas svar kan vara så skilda och osammanhängande att det är svårt för 
undersökaren att sammanställa dessa och få ut något konkret. (Merriam, 2011) 
 

2.4.2 Observation 
Ett annat verktyg för datainsamling är vetenskapliga observationer. Det finns som med andra 
datainsamlingsmetoder flera olika sätt att utföra en observation på. Deltagande observation är 
en av de mest använda och den används oftast i samband med kvalitativ forskning. Det är när 
forskaren studerar en process den själv deltar i, vilket skapar en djupare förståelse för hur 
processen fungerar. (Ejvegård, 2009) 
 
En annan typ av observation är den icke-deltagande observationen. Detta innebär att den som 
observerar inte deltar i den process som studeras. (Bryman, 2018) 
 

2.4.3 Validitet och reliabilitet 
För att ett forskningsresultat ska ha ett vetenskapligt värde måste t.ex. mått, parametrar och 
undersökningsmetoder vara reliabla och valida. (Ejvegård, 2009) 
 
Reliabilitet anger hur trovärdigt och användbart ett mätinstrument och en måttenhet är i 
förhållande till syftet med mätningen. (Ejvegård, 2009) Det finns dock skillnader i begreppet 
reliabilitet beroende på om studien har en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Vid en kvantitativ 
ansats är hög reliabilitet detsamma som att en mätning kan upprepas flera gånger och utföras 
av olika personer och ge samma utfall. (Mälardalens Högskola, 2012) 
 
Reliabilitet vid en kvalitativ metod skiljer sig på det sättet att tillförlitligheten oftast inte kan 
beräknas kvantitativt. Här är det viktigt att forskaren istället beskriver på vilket sätt den 
samlat in och bearbetat data. (Mälardalens Högskola, 2012) 
 
För att ha en bra validitet så krävs det att det som avses mätas verkligen mäts. T.ex. om det är 
befolkningsstorlek som ska avgöras, så räknas antalet personer som bor i det utvalda området. 
(Ejvegård, 2009)  
 
Även validitet skiljer sig om studien har en kvantitativ eller kvalitativ ansats. Ett vanligt och 
populärt sätt att validera kvalitativa studier med är s.k. respondentvalidering. Det innebär att 
respondenten får läsa forskarens tolkning och bekräfta om den stämmer överens med 
undersökningspersonens upplevelser. (Bryman, 2018) 
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För att det ska vara möjligt att göra en bra undersökning, så är det viktigt att förstå vad 
validitet innebär för den valda studien. Det finns specifikt två tillfällen när validiteten är 
viktig: när undersökningen utformas och vid bedömning av egna eller någon annans arbeten. 
(Mälardalens Högskola, 2014) 
 

2.5 Dataanalys 
Flick (2014) menar att kvalitativ dataanalys är tolkning och klassificering av insamlat 
material. Detta görs med syftet att dra slutsatser och hitta samband mellan olika dimensioner 
och strukturer. Det viktigaste i en dataanalys menar Flick (2014) är tolkning av data, för 
tolkas datan på fel sätt så blir resultatet av hela studien missvisande.  
 
Enligt Dahmström (2011) är det vanligt att dela upp dataanalysen i flera olika delar för att 
göra det lättare att bearbeta datan. Det första steget är att läsa in sig på den data som ska 
analyseras. Vidare menar Forsberg och Wengström (2013) att vid genomförande av en 
dataanalys tolkas och preciseras det som undersöks med målet att bringa klarhet i det 
studerade materialet. De menar även att det är viktigt att forskaren är objektiv för att ge en så 
rättvis beskrivning av det studerade som möjligt.  
 

2.6 Tillvägagångssätt 
I kapitel 2.6 presenteras det tillvägagångssätt som studien förväntas ha. Figur 1 beskriver 
ordningen på de olika stegen. 
 

 
Figur 1. Tillvägagångssätt 

 

2.6.1 Metodval 
Studien har en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. Det har utförts intervjuer och 
observationer som är typiska datainsamlingsmetoder för just denna ansats. Intervju är relevant 
att använda sig av då det går att få en förståelse för hur arbetsuppgifterna utförs och hur lång 
tid de får ta. Det går även att få en ingående beskrivning av hur ledningen tänker runt 
resursplaneringen. 
 
De kvantitativa inslagen består av processtider och stopptider som har samlats in och 
beräknats för att kunna fastställa hur många resurser som behövs till varje aktivitet. 
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2.6.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien var det som inledde studiens forskningsarbete, vilket Backman (2016) menar 
är ett vanligt tillvägagångssätt. Den har efter det pågått under hela arbetet med syfte att hitta 
teorier och litteratur som är relevant studien. Dessa har sedan främst använts vid skrivandet av 
en teoretisk referensram, men även för att undersöka om liknande studier har gjorts och vilka 
svagheter och styrkor de hade.  
 
Unisearch är den databas där flest sökningar gjorts, men även Google Scholar och Google har 
använts. Vid litteratursökning har både svenska och engelska sökord använts för att 
möjligheterna att hitta bra och relevant litteratur skulle öka. I tabell 2 presenteras sökord och 
vad de resulterat i.  
 
När en sökning gjorts på ett specifikt ord, så studerades sökresultaten med målet att hitta en 
titel som skulle kunna vara lämplig. När så var fallet, så lästes sammanfattning och 
inledningskapitel igenom för att bestämma om artikeln vore passande för denna studie.  
 
Utöver sökning i databaser har även böcker på Linköpings Universitetsbibliotek använts. 
Dessa har valts ut genom läsning av baksida och innehållsförteckning för att fastställa 
relevansen av dem. Dessa böckerna har främst kommit till användning vid skrivandet av 
metodteorin. 
 
Efter insamling av litteratur, så har den kritiskt granskats och sammanställts för att fastställa 
att den går att applicera till denna studie och att de teorier som tas upp är trovärdiga. Detta är 
något Eriksson et al. (2013) menar är viktigt.  
 
Tabell 2. Sökord litteratursökning 

Sökord Databas Antal träffar Resultat 
Process-based strategic 
planning 

Unisearch 1 165 Grunig & Kuhn (2011) 

Operativ 
verksamhetsstyrning 

Unisearch 14 Lantz (2015) 

Introduction to 
Logistics Systems 
Management 

Unisearch 6 007 Ghiani, Laporte, & Musmanno 
(2013) 

Projektledning och 
metoder 

Unisearch 139 Antvik & Sjöholm (2014) 

Mail handling logistic Unisearch 586 Bloss (2013) 
Liu & Zou (2018) 

Planning information Unisearch 393 034 Jonsson & Mattsson (2012) 
 

PostNord Unisearch 215 Syberfeldt et al. (2015) 
 

 

2.6.3 Datainsamling 
Den data som samlats in under studiens gång har bestått av både primär- och sekundärdata. 
Primärdatan har samlats in genom observationer av personalen och intervju med 
produktionschefen för team Söderköping/Valdemarsvik. Sekundärdatan har erhållits från 
produktionschefen för teamet. Sekundärdatan består av PostNords egna tidmätningar av de 
olika processer som genomförs under en arbetsdag i team Söderköping/Valdemarsvik. 
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2.6.4 Intervju 
Som start på datainsamlingen utfördes en intervju med produktionschefen för team 
Söderköping/Valdemarsvik. Detta för att få en förståelse för hur processerna fungerar, vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras under en arbetsdag och hur planeringen genomförs i 
dagsläget. Intervjun ägde rum på PostNords terminal i Norrköping 2019-04-16 11:00-12:30 
och båda författarna var närvarande och förde anteckningar. Dessutom spelades intervjun in 
för att möjlighet skulle finnas att lyssna på svaren fler gånger. Intervjun bestod först av en 
strukturerad del med syftet att få konkreta svar på frågor. När den delen var klar inleddes en 
semistrukturerad del där respondenten hade möjlighet att utveckla sina svar och skribenterna 
hade möjlighet att ställa följdfrågor baserat på svaren. Detta gjordes med avsikten att få en 
djupare förståelse för hur processerna fungerar och varför de måste utföras på det sättet, vilket 
Merriam (2011) menar är en fördel med ett sådant upplägg. 
 
Anledningen till att just produktionschefen valdes som respondent är att han varit verksam på 
PostNord i många år och dessutom i flera olika roller. Detta gör att han har en djup förståelse 
för hur hela verksamheten fungerar. Han är även den som har ansvaret för resursplaneringen 
och vet vad som är viktigt att tänka på när det gäller den. 
 
Som komplement till intervjun med produktionschefen, så har även informella intervjuer 
genomförts under studiens gång när frågor dykt upp. Dessa har skett spontant främst via 
telefon och mail med produktionschefen. 
 

2.6.5 Observation 
En icke-deltagande observation skedde i studiens inledande del med syftet att skapa en 
uppfattning om hur personalen arbetar, vilka processer de genomför vid för- och efterarbetet 
och hur dessa processer fungerar i praktiken. Båda författarna var delaktiga vid observationen, 
för att stärka studiens objektivitet och minska risken för feltolkningar. Observationen 
genomfördes 2019-04-18 06:30-09:30 samt 14:30-16:00, vilket är tidpunkterna för för- och 
efterarbetet som sker på terminalen för team Söderköping/Valdemarsvik. Frågor som uppstod 
under observationen ställdes direkt till personen som genomförde processen. 
 

2.6.6 Analys 
Den data som samlats in genom intervjuer och observationer samt den sekundärdata som 
erhållits har delats in i olika delar för att det skulle vara lättare att bearbeta den. Detta är något 
som Dahmström (2011) menar är ett vanligt tillvägagångssätt. Datan har sedan sammanställts 
och sedan förts in i ett Excel-dokument där ett schema för en genomsnittlig arbetsdag tagits 
fram med hänsyn till faktorer som process- och stopptider. 
 

2.6.7 Validitet och reliabilitet  
Författarna har under studiens gång arbetat mot att säkerställa att den har en bra reliabilitet 
och validitet. Vid genomförandet av litteraturstudien, så har flera olika källor använts, som 
sedan ställts mot varandra för att skapa en så objektiv beskrivning som möjligt. Detta är något 
Håman et al. (2015) menar är viktigt för att slutsatsen inte ska bli vinklad. Vetenskapliga 
artiklar har ansetts vara mer trovärdiga än andra artiklar, då de gått igenom flera 
granskningsprocesser innan de blivit vetenskapliga. 
 
Som tagits upp i kapitel 2.6.4 deltog båda författarna vid intervjun med produktionschefen 
och den spelades även in. Detta gjordes för att minska risken för feltolkningar, vilket skulle 
kunna sänka validiteten. För att försäkra att de tolkningar som gjorts stämmer överens med 
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respondentens upplevelser, så har vi gjort en respondentvalidering. Detta är enligt Bryman 
(2018) ett bra sätt att validera kvalitativa studier med.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I kapitel 3 presenteras de teorier som är relevanta för studien. Till en början beskrivs 
distributionsnätverk och logistik, för att läsaren ska få en uppfattning om vad det är, sedan 
beskrivs den svenska posthanteringen för att sedan gå över till planering och de olika 
planeringsnivåer som finns och till sist avslutas kapitlet med en syntes som kopplar ihop 
teorin med frågeställningarna. 
 

3.1 Distributionsnätverk 
En del av logistiken i ett företag och det som historiskt setts som logistik är distributionen. 
Chan & Chung (2004) menar att ett bra fungerande distributionsnätverk bidrar till minskade 
kostnader och ökad leveransservicenivå. Vid design av ett distributionsnätverk gäller det att 
lokalisera de bästa placeringarna av t.ex. fabriker och terminaler, dels efter var kunderna 
finns, men även hur komponenterna i nätverket förhåller sig till och hur de är beroende av 
varandra. Komponenterna består av t.ex. fabriker, depåer och terminaler. Chan & Chung 
(2004) menar även att ett dåligt utformat distributionsnätverk ökar komplexiteten i det, vilket 
är negativt för leveransförmågan. Vachon & Klassen (2002) beskriver att det finns två 
dimensioner av leveransförmåga i ett distributionsnätverk: snabbhet och tillförlitlighet. 
Snabbhet innebär hur snabbt ett företag kan leverera efter en kundorder och tillförlitlighet 
innebär förmågan att möta de löften som finns om leveransdag. 
 
Enligt Jonsson & Matsson (2016) är ett distributionsnätverks uppgift att med så lite 
resursanvändning som möjligt tillfredsställa kundernas behov. Detta är något som kräver en 
god och välfungerande logistik, vilket är något som allt fler företag, både stora och små, ser 
vikten av att utveckla. Jonsson & Mattsson (2016) beskriver logistik som läran om effektiva 
materialflöden. En god logistik innebär att material och produkter finns på rätt plats vid rätt 
tid. Shapiro & Hesketts (1985) definition av logistik är liknande och den lyder: rätt vara i rätt 
kvantitet, rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad. Jonsson & 
Mattsson (2016) menar vidare att målet med logistik är att förbättra företags konkurrenskraft 
och ge ekonomiska vinster. Det går att studera delar av ett logistiksystem och förbättra det, 
men det är oftast nödvändigt att studera hela kedjan för att få en klar bild av hur olika beslut 
och lösningar påverkar olika delar av den.  
 
Ghiani, Laporte & Musmanno (2013) menar att logistik är studier av de funktionella 
aktiviteter som utför och bestämmer över materialflöden och information i ett företag. De 
beskriver att logistik är ett system, som förutom materialflöden och information, även 
innehåller infrastruktur, utrustning och andra resurser som är nödvändiga för att kunna 
erbjuda en god logistik. Oskarsson et al. (2013) beskriver logistik som en viktig del i att skapa 
konkurrenskraftiga och lönsamma företag och att logistiken inom en organisation inte bara 
innebär att planera och genomföra aktiviteter, utan även att kontrollera att resultatet blev det 
önskade.  
 
Enligt Jonsson & Mattsson (2016) är det av yttersta vikt att förstå vilka nyttor, roller och gap 
som finns i ett distributionsnätverk. Detta för att kunna bygga ett så effektivt 
distributionsnätverk som möjligt. Det finns fyra olika nyttor: form-, tids-, plats- och 
ägandenytta. Dessa måste presteras i nätverket för att göra kunderna nöjda. För att ha 
möjlighet att skapa dessa nyttor finns det fem aktuella gap som måste överbryggas. Dessa är 
takt-, kvantitets-, avstånds-, sortiments- och variantgap. Att överbrygga de tre sistnämnda 
gapen är en distributionsfråga. För dessa används olika typer av mellanhänder, vilka utför 
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distributionsrelaterade funktioner mellan det producerande företaget och slutkunden. De roller 
som finns är: aggregerings-, spridnings-, kontakt-, konsoliderings- och variantskaparrollen. 
 
Jonsson och Mattsson (2016) menar att skapandet av ett distributionsnätverk till stor del 
handlar om att utforma vilka roller mellanhänderna ska ha och hur samarbetet mellan dem ska 
fungera. För att detta ska fungera så bra som möjligt understryker Ghiani et al. (2013) vikten 
av informationsdelning mellan olika aktörer för att ge möjligheter att skapa en effektiv 
försörjningskedja. Detta för att kunna skapa så bra prognoser som möjligt för den kommande 
efterfrågan och på så sätt anpassa produktionen och leveranser därefter. Jonsson & Mattsson 
(2012) menar även att information mellan aktörer skapar bättre förutsättningar för att ge en 
bra kundservice och att det går enklare att genomföra planeringsprocessen för hela nätverket. 
Detta är något Liu & Zou (2018) understryker framför allt i takt med den ökande efterfrågan 
på expressleveranser. Vidare menar Oskarsson et al. (2013) att det även är viktigt att förmedla 
relevant information inom en organisation. Detta möjliggör att logistikplaneringen, som 
försöker besvara frågorna vad, var, när och hur, kan ske på ett så effektivt sätt som möjligt. 
 
Som nämnts tidigare i detta kapitel, så är i stort sett alla företag inom alla branscher i behov 
av en välfungerande logistik. En bransch som är extra beroende av just detta och behöver ha 
ett utbrett och funktionellt distributionsnätverk är postservicen. 
 

3.2 Den svenska posthanteringen 
Enligt Postlagen (2010:1045) så ska den samhällsomfattande posttjänsten varje vardag 
genomföra minst en insamling och en utdelning av postförsändelser, om inte 
tillståndsmyndigheten bedömer att det finns skäl för undantag. Som det går att förstå ställer 
detta krav på en välfungerande logistik, för utan det så är inte möjligt att leverera post till 
Sveriges alla hushåll varje arbetsdag.  
 
Det finns ett flertal olika aktörer inom postsektorn, men den största är PostNord AB som 
erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. En del av 
PostNord AB är PostNord Sverige. Det är PostNord Sverige som är ålagda att utföra detta 
omfattande samhällsuppdrag, vilket är att leverera brev och paket till Sveriges fem miljoner 
hushåll och företag varje vardag. (PostNord, 2019b) 
 
Enligt Syberfeldt, Andersson, Ng och Bengtsson (2015) så består logistiken inom 
posthantering av sex övergripande steg. Dessa presenteras i figur 2. 
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Figur 2. Övergripande processer inom posthantering. 

Första steget är att försändelser hämtas in. Detta görs från brevlådor, företag och ombud. När 
försändelserna blivit inhämtade så transporteras de till en sorteringsterminal för en första 
sortering. Här sorteras posten beroende på vilken sorteringsterminal nästa sortering ska ske 
på. Efter att sorteringen gjorts transporteras försändelserna till den sorteringsterminal den 
aktuella adressen tillhör. Här sker sedan en andra sortering där försändelserna sorteras efter 
den ort de ska till. Därefter så transporteras försändelserna till den distributionsterminal där 
den/de aktuella orten/orterna har sin utdelning ifrån. (Syberfeldt et al., 2015) 
 
För att kunna klara av dessa steg, så har PostNord ett stort distributionsnätverk som bl.a. 
inkluderar sorteringsterminaler och distributionsterminaler. 
 

3.3 Terminaler 
En terminal är en del i ett materialflödessystem där material/produkter ställs samman och 
delas upp för vidare transport. Denna beskrivning gäller för terminaler med såväl interna som 
externa materialflöden. En terminal kan dock vara mycket mer komplicerad än vad det låter 
som på beskrivningen. Inne i terminalen finns en omfattande sorteringsprocedur, som oftast är 
beroende av att in- och uttransporter samordnas. Detta för att terminalen inte ska utsättas för 
stora variationer i flödet, då den är i behov av att utformas efter den största belastning som är 
möjlig. Om det skiljer för mycket mellan normalflödet till det högsta flödet, så krävs det att 
terminalen är onödigt stor, vilket bidrar till högre kostnader för företaget. (Lumsden, 2012)  
 

3.4 Planering inom terminalverksamhet 
En viktig del för alla företag är att styra och planera logistikverksamheten för att skapa 
lönsamhet och leveransservice. Ofta behövs beslut tas veckor och månader i förväg och 
därmed krävs en god planering för att besluten ska vara så bra som möjligt. Det kan handla 
om beslut som tas på lång sikt, t.ex. antalet anställda eller lokalstorlek, eller beslut som tas på 
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kort sikt, t.ex. i vilken ordning vissa processer sker på företaget. Utöver att dela upp planering 
på kort och lång sikt brukar det även kunna delas upp i tre nivåer, nämligen strategisk, taktisk 
och operativ. Skillnaden mellan dessa nivåer är omfattningen på beslutet och hur långt i 
förväg som beslutet bör fattas. Den typ av beslut som är mest omfattande och därmed också 
sker på längst sikt är de strategiska besluten. Därefter följer de taktiska besluten medan de 
operativa besluten är minst omfattande och sker på kortare sikt. Det planeringsarbetet främst 
fokuserar på är hur produkter ska röra sig, vad det är för aktiviteter som ska utföras och i 
vilken ordning allt ska ske. (Oskarsson et al., 2013)  
 
Enligt Jonsson, Mattsson, Olhager & Rosenbäck (2019) finns det ett samband mellan de olika 
planeringsnivåerna och för att planeringen ska vara effektiv bör besluten på en nivå fattas 
inom ramen för beslut som är tagna på den överliggande nivån. Därmed påverkas exempelvis 
planeringen på den taktiska nivån av de beslut som tidigare tagits på den strategiska nivån. 
Vidare menar Jonsson et al. (2019) att det också är viktigt att planeringen på en viss nivå kan 
överföras till underliggande nivå, vilket gör det möjligt att besluten på just den nivån fattas 
inom ramen för besluten på den överliggande nivån. Om inte detta samband finns mellan de 
olika nivåerna riskerar besluten på en viss nivå att bli nästintill meningslösa. Detta beror 
antingen på att tagna beslut åsidosätts på en underliggande nivå eller att den planeringsmetod 
som används inte är applicerbar på andra nivåer.  
 
En viktig del av planeringen inom alla företag är planeringen av resurser. Resurserna är ett 
medel för att resultat ska skapas och kan bland annat vara personal, material, lokaler och 
finansiering. För att nå bra resultat måste alla resurser inom en organisation planeras och 
styras. (Antvik & Sjöholm, 2014) 
 
Tabell 3. Beskrivning av planeringsnivåer. 

Planeringsnivå Planeringshorisont Beskrivning 
Strategisk 1 år - uppåt Planering av verksamhetens 

inriktning, mål och övergripande 
planering av resurser.  

Taktisk 1–12 månader Planering som anpassar och 
utvecklar företagets strukturer.  

Operativ Upp till en månad Planering av den dagliga 
verksamheten.  

 

3.4.1 Strategisk planering 
Som tidigare nämnts är strategisk planering den typ av planering som har störst omfattning 
och sker på längst sikt. Enligt Oskarssson et al. (2013) handlar det ofta om planering som är 
tänkt i mer än ett år framåt i tiden. Enligt Grünig & Kühn (2011) är strategisk planering en 
systematisk process där planeringen riktar in sig på företaget som helhet eller viktiga delar av 
företaget. De beskriver att målet med planeringen är att på lång sikt bidra till att uppnå 
företagets övergripande mål och värderingar genom att identifiera och bestämma framtida 
framgångspotentialer.  
 
Jonsson et al. (2019) beskriver att strategisk planering innehåller frågor rörande 
verksamhetens inriktning, mål och övergripande planering av resurser. Det kan t.ex. handla 
om vilka produkter som ska tillverkas och hur produkterna ska marknadsföras. I och med den 
ökade e-handeln har PostNord varit tvungna att ta strategiska beslut angående hur kundernas 
efterfrågan ska bemötas. I företagets delårsrapport för Q1 2019 nämns att de bland annat 
satsar på fler paketterminaler för att underlätta arbetet. (PostNord, 2019c)  
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3.4.2 Taktisk planering 
Enligt Jonsson et al. (2019) är syftet för den taktiska planeringsnivån att anpassa och utveckla 
strukturer inom företaget utifrån de mål och ramar som har satts upp på den strategiska nivån. 
Det kan bland annat beröra frågor om beslutsfördelning, planeringssystem och 
organisationsform. Vidare menar Jonsson et al. (2019) att på den taktiska nivån sker också 
beslut som rör anskaffning och användning av resurser på företaget. Jonsson & Mattsson 
(2016) uttrycker att taktiska beslut kan vara att omdisponera och utveckla resurser inom 
företaget, för att på så sätt öka logistiksystemets effektivitet.  
 
Planering på taktisk nivå sker på medellång sikt, vilket ofta är mellan 1 och 12 månader 
framåt i tiden (Oskarsson et al., 2013). För ett företag som PostNord kan den taktiska 
planeringen överföras till att planera hur de olika utdelningsslingorna ska köras för att på ett 
effektivt sätt leverera post och paket till kunder.  
 
I en studie har Lindberg (2015) undersökt vilka lärdomar det gick att dra från införandet av 
Koncept Utdelning på PostNord Uddevalla, vilket innebar att flera postkontor slogs samman 
och ersattes av en gemensam terminal och att den sedan kompletterades med 
utdelningsdepåer. Från dessa lärdomar utarbetades sedan en plan med råd och förbättringar 
till PostNord Uppsala och hur de skulle gå tillväga vid införandet av Koncept Utdelning. 
Slutsatsen av studien är att det är viktigt att inkludera personalen när det gäller förändringar, 
så att personalen känner sig delaktiga och får vara med och påverka. 
 
Likt denna studie, så handlar Lindbergs (2015) om att göra en förändring på en av PostNords 
distributionsterminaler. Det som skiljer sig är att Lindbergs (2015) inte fokuserar på själva 
ändringar i sig utan istället hur personalen ska motiveras för att genomföra ändringarna, 
medan denna studie undersöker vilka konsekvenser en förändring får. 
 

3.4.3 Operativ planering 
Jonsson et al. (2019) beskriver att den operativa planeringsnivån omfattar beslut och rutiner i 
den dagliga verksamheten och arbetsuppgifter utförs för att förverkliga de mål och strukturer 
som den strategiska- och taktiska planeringsnivån tidigare satt upp. Arbetsuppgifterna kan 
t.ex. vara att sätta leveranstider på kundorder och kortsiktigt planera beläggning och kapacitet. 
Enligt Jonsson & Mattsson (2016) är syftet med beslut på den operativa nivån att skapa hög 
effektivitet utifrån de befintliga resurserna i logistiksystemet.  
 
Operativ planering är det som sker på kortast sikt och kan ibland handla om endast timmar 
framåt i tiden, men ibland också upp till en månad (Oskarsson et al., 2013). Inom PostNord 
görs den operativa planeringen av produktionsledarna och eftersom att företagets 
huvudsakliga arbetsuppgifter är att hantera och leverera post och paket innefattar planeringen 
främst vem som ska genomföra de olika dagliga arbetsuppgifterna och vem som ska köra 
vilken utdelningsslinga.  
 

3.4.4 Resursplanering 
Vid planering för alla typer av resurser beskriver Antvik & Sjöholm (2014) att det bör ske i 
stegen: identifiering, uppskattning, tidsplanering och anskaffning. Första steget är att 
identifiera vilka resurstyper som behövs för det arbete som ska genomföras, för att sedan 
uppskatta mängden på resurstypen. Nästkommande steg är att göra en tidsplan på arbetet för 
att kunna veta när resurstypen ska anskaffas. Antvik & Sjöholm (2014) menar vidare att i 
vissa fall finns det redan tillgängliga resurser, vilket betyder att anskaffningsprocessen inte är 
nödvändig.  
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Enligt Jonsson & Mattsson (2016) är det de tillgängliga resurserna, i form av anläggningar, 
maskiner, fordon och personal, som utgör den tillgängliga kapaciteten. Kostnaderna för denna 
kapacitet är ofta högre inom branscher där kundefterfrågan varierar och där det finns 
säsongsvariationer. Detta eftersom det minimala kapacitetsbehovet av de olika resurstyperna 
är för högt vid vissa perioder, eller att den tillgängliga kapaciteten inte räcker till. Jonsson & 
Mattsson (2016) menar att företag exempelvis kan tvingas genomföra fler transporter, utnyttja 
övertidsarbete eller ha en lägre fyllnadsgrad i sina fordon.  
 
Den vanligaste och viktigaste resurstypen i en organisation är personal, och vad det gäller 
personalen så är heltidsresurser att föredra. Detta för att när en person delas med andra projekt 
kan det ofta uppstå konflikter. Ibland kan det dock vara ekonomiskt ohållbart att bara använda 
sig av heltidsresurser och i dessa fall måste organisationen bestämma hur stor del av en 
person som behövs för att utföra en arbetsuppgift och om personen gör andra arbetsuppgifter i 
organisationen bör det tas i beaktning att det blir en omställningstid när personen byter mellan 
sina olika uppgifter. (Antvik & Sjöholm 2014) 
 
Antvik & Sjöholm (2014) menar också att fördelning av ansvar och arbetsuppgifter är viktigt 
vid resursplanering. Detta främst för att alla uppgifter som ska utföras också utförs, men även 
så att inte dubbelarbete utförs. 
 
Syberfeldt, Andersson, Ng och Bengtsson (2015) har i en studie studerat resursanvändning av 
personal och tagit fram en simuleringsmodell som kombineras med en optimeringsalgoritm. 
Just denna modell har tagits fram specifikt för det svenska postväsendet (PostNord) med 
syftet att ta fram scheman som minimerar resursanvändningen av personal på 
sorteringsterminaler och den administrativa tiden för den som lägger dessa scheman. 
 
Resultatet av studien visade att det finns mycket tid och kraft att spara för schemaläggaren 
genom att använda simuleringsmodellen. Det visade sig också att optimeringen kunde hitta 
effektivare scheman än vad som var möjligt för schemaläggaren. PostNord har även 
utvärderat dessa scheman och genomfört ett test på en av sina terminaler och svaren de fick på 
det var lovande. (Syberfeldt et al., 2015) 
 
Precis som vår studie, handlar Syberfeldt et al. (2015) om att effektivisera 
resursanvändningen av personal på PostNord, vilket är något som PostNord är i stort behov i 
dessa tider av digitalisering och minskade brevvolymer. Eftersom Syberfeldt et al. (2015) 
handlar om effektivisering på sorteringsterminaler, så finns det ett värde i att denna studie 
kompletterar den med hur effektivisering av resurser kan ske i ett team på en 
distributionsterminal.  
 

3.5 Syntes 
Kapitel 3 är viktigt för läsaren när det gäller att få en förståelse för de olika delarna som 
behandlas i rapporten och hur de hjälper till att besvara frågeställningarna. Posthanteringen i 
Sverige är viktigt att förstå för att kunna bilda en uppfattning om hur den fungerar och på så 
sätt kunna applicera övriga teorier på den. Det är även viktigt att förstå vad en terminal är och 
hur en sådan passar in i ett distributionsnätverk.  
 
För att besvara den första frågeställning i rapporten används främst delarna om 
distributionsnätverk, logistik och även strategisk planering. För att erbjuda postutdelning över 
hela Sverige varje arbetsdag och samtidigt hålla nere företagets kostnader är det viktigt att 
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lokalisera de bästa platserna för de olika komponenterna i ett distributionsnätverk, vilket i det 
här fallet innebär att utdelningsslingorna utgår från rätt utdelningsort. 
 
När det gäller den andra och tredje frågeställningen, så är delarna om operativ planering och 
resursplanering de viktigaste att fördjupa sig i. För att kunna kartlägga hur många resurser 
som krävs och hur resursbegränsningar påverkar ett system, så måste en förståelse finnas för 
hur operativ planering och resursplanering fungerar när det gäller planering.  
 
För att utforma ett schema för en genomsnittlig dag, som är den sista frågeställningen, så 
behövs det information om vilka arbetsuppgifter som ska utföras, hur många resurser som 
finns att tillgå, vilka begränsningar som finns för dessa och när de olika processerna måste 
vara slutförda för att nämna några exempel. För att kunna göra detta så används delarna om 
taktisk planering, operativ planering och resursplanering. 
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4. NULÄGESBESKRIVNING 
I kapitel 4 presenteras en del av det empiriska material som samlats in under studiens gång. 
Om ingen annan källa anges, så är informationen baserad på de intervjuer och observationer 
som gjorts under studiens gång. 
 

4.1 Beskrivning av verksamheten 
För att kunna leverera post till Sveriges alla privatpersoner och företag, så har PostNord ett 
stort logistiknätverk som bl.a. inkluderar sorteringsterminaler, distributionsterminaler och 
depåer. En av dessa distributionsterminaler är HUB Norrköping. Detta är alltså där det sista 
steget i posthanteringen sker för de turer som studeras i denna rapport, distributionen (se figur 
2 i kap. 3.1). Från distributionsterminalen utgår brevbärare som levererar brev och paket till 
Norrköping med omnejd. Dessa brevbärare är uppdelade i team baserat på vilka områden de 
levererar i. Ett av dessa team är Söderköping/Valdemarsvik. 
 
Team Söderköping/Valdemarsvik har i nuläget 18 olika utdelningsslingor totalt. Sex av 
slingorna utgår från terminalen i Norrköping, sju stycken utgår från depån i Söderköping och 
övriga fem utgår från depån i Valdemarsvik. Den personal som kör utdelningsslingorna som 
utgår från terminalen i Norrköping är också de som sköter all förhantering av post och paket 
för hela teamet i och med att detta sker inne på terminalen. Personalen vars utdelningsslingor 
utgår från någon av depåerna börjar sin arbetsdag där. Utöver detta så är det två extraanställda 
samt en 60 %-anställd som hjälper till med förhantering av post och paket inne på terminalen 
varje dag. Dessutom har teamet två produktionsledare som hjälper till vid processer som 
sortering och kamning. I tabell 4 presenteras anställningsgraden och antalet anställda i team 
Söderköping/Valdemarsvik. 
 
Tabell 4. Anställningstyper team Söderköping/Valdemarsvik.  

Anställning Antal 
100 % 18 
80 % 4 
60 % 2 
Extraanställning (max 40 %/månad) 4  

 
Arbetsdagen på terminalen i Norrköping startar kl. 06:30 med att åtta personer ur personalen 
börjar med den manuella sorteringen av post och paket. När sorteringen är klar, så inleder 
samma åtta personer arbetet med att kamma upp posten på de olika utdelningsslingorna. I 
denna process får de även hjälp av de två produktionsledarna. Prioritet vid kamningen är att 
färdigställa de utdelningsslingor som utgår från depåerna. När kamningen för de 
utdelningsslingorna är färdigställda, så plockas försändelserna ned och läggs i lådor i den 
ordning som de ska delas ut. Lådorna lastas sedan på en lastbil som transporterar 
försändelserna till depåerna i Söderköping och Valdemarsvik. Lastbilen avgår från terminalen 
08.15, så då ska alla försändelser som ska till depåerna vara lastade. Annan personal startar 
sedan dagen kl. 08:45 i Söderköping, samt 09:30 i Valdemarsvik där posten förflyttas från 
lastbilen till rätt bil och sedan påbörjar brevbäraren sin utdelningsslinga. Personalen på 
terminalen i Norrköping fortsätter med förhantering av post efter att lastbilen har avgått och 
påbörjar sedan sina utdelningsslingor cirka 09:00.  
 
När brevbärarna som utgår från Söderköping och Valdemarsvik är klara med sina 
utdelningsslingor åker nästan alla tillbaka till depån, lastar av material och slutar för dagen. 
För en slinga i Söderköping tillhör det dock att vara kvar och arbeta på depån, i 
företagscentret, fram till 17:30 och där vara behjälplig för kunder som vill skicka post. En 
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slinga i Söderköping och en slinga i Valdemarsvik har även en så kallad 
brevlådetömningsslinga efter den ordinarie utdelningsslingan, vilket betyder att post hämtas 
från företag, ombud och postlådor runtom i Söderköping och Valdemarsvik. Detta sker vid 
bestämda tider varje arbetsdag och all den inhämtade posten går med en gemensam transport 
till terminalen i Norrköping. Denna transport avgår från Valdemarsvik kl. 16:20 och åker 
därefter till depån i Söderköping innan den åker vidare till Norrköping.  
 
Brevbärarna som utgår från Norrköping kommer tillbaka till terminalen när utdelningen är 
klar och påbörjar förhantering av post och paket till dagen efter. Vid både morgon och 
eftermiddag finns det, förutom de personer som delar ut posten, ytterligare personal som 
hjälper till med förhanteringen. Det är personal i form av produktionsledare, innearbetare och 
extraanställda.  
 

4.2 Beskrivning av arbetsuppgifter 
Under en arbetsdag inom team Söderköping/Valdemarsvik, så finns det sex övergripande 
arbetsuppgifter som behöver utföras av personalen för att de boende i Söderköping och 
Valdemarsvik ska få sin post. Dessa är manuell sortering, kamning, nedplockning, lastning, 
eftersändning och utdelning. Sedan finns det ytterligare en arbetsuppgift som måste utföras 
varje dag och det är brevlådetömning. Beskrivningarna baseras på den observation som 
genomfördes 2019-04-18 samt intervjun med produktionschefen 2019-04-16. 
 

• Manuell sortering 
Här sorteras post och paket. Försändelserna sorteras in i olika fack postnummervis. T.ex. brev 
som ska till postnummer 614 95 sorteras in i det fack som är märkt 614 95. Detta är något 
som sker på morgonen, men även på eftermiddagen för att förbereda inför nästkommande 
dag. 
 

• Kamning 
När den manuella sorteringen är gjord, så töms alla facken och breven tas med till rätt 
kamningsstation. Även här är det uppdelat postnummervis. På en kamningsstation finns alla 
hushåll uppdelade var för sig i den ordning brevbäraren ska dela ut posten. Här kammas 
breven upp genom att de ställs i rätt fack.  
 

• Nedplockning 
När alla försändelser är uppkammade, så plockas posten ned i den ordning som hushållen ska 
besökas och läggs sedan i blåa lådor.  
 

• Lastning 
När posten är nedplockad transporteras den till kajen och lastas in i rätt bil. En del av 
lastningen är att lasta den post och de paket på lastbilen som åker till depåerna i Söderköping 
och Valdemarsvik. En annan del av lastningen är att de personer som kör utdelningsslingor 
som utgår från Norrköping ska lasta slingans försändelser i rätt bil.  
 

• Eftersändning 
När alla försändelser är uppkammade genomförs även en process som heter eftersändningar. 
Detta innebär att de försändelser som är adresserade till personer som har flyttat från den 
aktuella adressen antingen ska eftersändas till personens nya adress eller skickas tillbaka till 
avsändaren, beroende på om personen i fråga har betalat för en giltig eftersändning.  
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• Utdelning 
När förarbetet med post och paket är klart, så är det dags att dela ut detta till rätt hushåll eller 
företag. Hushåll kan vara lägenheter, villor eller radhus, vilket kräver olika insatser från 
brevbäraren. Ofta räcker det att sträcka ut handen från bilfönstret och lägga i posten, men 
ibland krävs det att brevbäraren går in i ett lägenhetshus och delar ut post på varje våning.  
 

• Brevlådetömning 
Brevlådetömning innefattar tömning av brevlådor, hämtning av försändelser hos 
företagskunder samt hämtning av post och paket hos PostNords ombud. Detta måste ske på 
bestämda tider beroende på de avtal som finns med kunderna och de tömningstider som gäller 
för brevlådor och postombud. 
 
För att säkerställa att alla arbetsuppgifter genomförs varje dag har produktionschefen i team 
Söderköping/Valdemarsvik planerat för vilken roll som gör vilka uppgifter i för- och 
efterarbetet i det befintliga personalschemat. I figur 3 visas en bild på det personalschema 
som är utformat för team Söderköping/Valdemarsvik. Detta schema innehåller arbetsdagen 
för brevbärarna för samtliga utdelningsslingor, samt innearbetare och extraanställda. 
Arbetsrollerna överst är för den personal som utgår från terminalen i Norrköping medan 
rollerna i mitten utgår från depån i Söderköping och de längst ned från depån i Valdemarsvik.  
 

 
Figur 3. Personalschema team Söderköping/Valdemarsvik i nuläget. 

I figur 4 presenteras schemat i ett annat format som mer detaljerat visar hur fördelningen av 
arbetsuppgifter är på vid för- och efterarbete på terminalen i Norrköping. Eftersom förarbetet 
endast sker fram till 09:15 på morgonen och efterarbetet startar 14:30 på eftermiddagen så 
visas inte tiden däremellan i figuren. Under tiden mellan 09:15 och 14:30 sker utdelningen av 
brevbärarna. I detta schema framgår även att det hålls ett möte 08:30 varje morgon där 
produktionschefen och tillgängliga brevbärare deltar. Under detta möte, som pågår i ungefär 
15 minuter, utför alltså dessa brevbärare inte något arbete som har med förhantering av post 
att göra.  
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Figur 4. Schema för innearbete i nuläget. 

Utifrån det schema som illustreras i figur 3 och 4 samt kompletterande information från 
intervjun med produktionschefen har den genomsnittliga tidsåtgången för de olika 
processerna i för- och efterarbetet tagits fram. Denna data presenteras i tabell 5. I tabellen har 
processerna nedplockning och lastning delats upp i olika kategorier för att särskilja 
tidsåtgången för hanteringen av den post som ska med transporten vid 08:15 med hantering av 
övrig post som inte ska det. Lastningsprocessen har även delats upp i olika kategorier 
beroende på att det sker på olika platser i distributionen, dels på terminalen i Norrköping men 
också på de två depåerna i Söderköping och Valdemarsvik. Med anledning av att 
personalschemat är planerat i 15-minuters intervaller har tidsåtgången avrundats uppåt till 
närmsta kvart av en timme, för varje process. Detta för att underlätta planeringen och 
utformningen av ett nytt schema.  
 
Tabell 5. Tidsåtgång för- och efterarbete i nuläget. 

Process Tidsåtgång 
Manuell sortering morgon 2 h 30 min 
Kamning morgon 9 h 45 min 
Nedplockning till transport 08:15 1 h 30 min 
Övrig nedplockning  1 h 
Lastning terminal Norrköping till transport 08:15 1 h 
Övrig lastning terminal Norrköping  2 h 30 min 
Lastning depå Söderköping 1 h 45 min 
Lastning depå Valdemarsvik 1 h 15 min 
Eftersändningar 2 h 
Sortering eftermiddag 2 h 30 min 
Kamning eftermiddag 5 h 15 min 

 

       

4.3 Utdelningsslingor 
På PostNords terminal i Norrköping görs kontinuerliga mätningar på olika processer i 
distributionen, bland annat utdelningstiden för de olika slingorna. Med hjälp av dessa 
mätningar har ledningen i team Söderköping/Valdemarsvik tagit fram den genomsnittliga 
utdelningstiden för samtliga 18 slingor i teamet för att använda det som stöd i planeringen. 
Med utdelningstid menas den tid från det att brevbäraren lämnar terminalen/depån tills att den 
kommer tillbaks till terminalen/depån efter utdelning. Två slingor i Söderköping och en slinga 
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i Valdemarsvik har även andra arbetsuppgifter knutna till sig, vilket innebär att de har längre 
arbetsdagar. 
 
I tabell 6 anges de genomsnittliga utdelningstiderna för de slingor som utgår från terminalen i 
Norrköping på adressen Norra Promenaden 86. Utdelningstiderna som anges i tabell 6-8 har 
erhållits från produktionschefen för team Söderköping/Valdemarsvik. 
 
Tabell 6 Utdelningstider Norrköping. 

Slinga Utdelningstid Arbetstid/dag 
614 32 3 h 55 min 7h 15 min 
L3 614 92 4 h 45 min 8h 30 min 
L2 614 95 4 h 35 min 8h 30 min 
L6 614 96 4 h 47 min 8h 30 min 
Viken 369 3 h 30 min 6 h 
LBB Ringarum 6 h 26 min 9 h 

 
I tabell 7 anges de genomsnittliga utdelningstiderna och andra eventuella tider för 
arbetsuppgifter för de slingor som utgår från depån i Söderköping på adressen Karl 
Knutssonsgatan 1. Förutom de tiderna som anges i tabell 7 tillkommer 15 minuters lastning 
för varje slinga när transporten med post anländer till depån på morgonen.   
 
Tabell 7 Utdelningstider Söderköping. 

Slinga  Första stopp Sista stopp Utdelningstid Övriga 
arbetsuppgifter 

Arbetstid/dag 

614 
30/614 
31 

Bielkegatan 9 Källbylundsvägen 9A 5 h 50 min  5 h 50 min 

614 33 Storängsgatan 6 Ringvägen 36 3 h 57 min 1 h 45 min 5 h 42 min 
614 34 
AB 

Ågatan 53 Ågatan 9 5 h 57 min 1 h 30 min 7 h 27 min 

L4 614 
90 

Margaretagatan 
24 

Kronhem 1 5 h 20 min  5 h 20 min 

L5 614 
93 

Lötgatan 17 Lilla Kolstad 2 5 h 45 min  5 h 45 min 

L1 614 
98 

Sörstad 1 Nyalund 1 5 h 48 min  5 h 48 min 

LBB 
Gusum 

Lilla Rostock Tallstigen 1 6 h 1 min  6 h 1 min 

 
I tabell 8 anges de genomsnittliga utdelningstiderna och tider för brevlådetömning för de 
slingor som utgår från depån i Valdemarsvik på adressen Centralplan 4. Förutom de tiderna 
som anges i tabell 8 tillkommer 15 minuters lastning för varje slinga när transporten med post 
anländer till depån på morgonen. 
 
Tabell 8. Utdelningstider Valdemarsvik. 

Slinga  Utdelningstid Övriga arbetsuppgifter Arbetstid/dag 
SBB 615 31 4 h 57 min  4 h 57 min 
LBB 615 92 5 h 38 min  5 h 38 min 
LBB 615 93 4 h 40 min  4 h 40 min 
LBB 615 94 5 h 41 min 15 min 5 h 56 min 
LBB Gryt  5 h 58 min  5 h 58 min 
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5. NY UTGÅNGSPUNKT FÖR UTDELNINGSSLINGOR 
I kapitel 5 presenteras beslutsförslaget om de utdelningsslingor som i nuläget utgår från 
Söderköping ska utgå från Norrköping eller Valdemarsvik. Först beskrivs vad besluten 
baseras på, för att sedan gå över till att ange hur utdelningstiderna påverkas beroende på om 
slingan utgår från Norrköping eller Valdemarsvik och till sist ges ett förslag på var de olika 
slingorna bör utgå ifrån. 
 

5.1 Beslutsgrunder 
I problembakgrunden (kap.1.1) beskrivs några av orsakerna till att PostNord vill stänga ned 
depån i Söderköping. En orsak är att de vill ha fler personalresurser tillgängliga i för- och 
efterarbetet på terminalen, vilket blir möjligt om fler utdelningsslingor utgår från terminalen i 
Norrköping. En annan orsak är att de vill jämna ut snedfördelningen av arbetstider, vilket 
också blir en konsekvens om fler utdelningsslingor utgår från Norrköping. Dessa två 
anledningar är något produktionschefen för team Söderköping/Valdemarsvik fortsatt belysa 
under studiens gång och poängterat att så många utdelningsslingor som möjligt ska utgå från 
terminalen i Norrköping. Enda anledningen till att en utdelningsslinga ska utgå från depån i 
Valdemarsvik istället är om den går uppenbart fortare därifrån. Denna gräns har satts till 20 
minuter fortare än från Norrköping, då PostNord anser att vinsten med att få in mer 
personalresurser till för- och efterarbetet inte vägs upp då.  
 

5.2 Transporttider till och från utdelningsslingorna 
I tabell 7 i kapitel 4.3 presenteras de utdelningstider som gäller för utdelningsslingorna som 
utgår från depån i Söderköping i nuläget samt första och sista stopp på varje slinga. Eftersom 
denna studie undersöker vad konsekvenserna blir vid en nedläggning av depån, så innebär det 
att utdelningsslingorna som utgår från Söderköping kommer utgå från terminalen i 
Norrköping eller depån Valdemarsvik i framtiden. Detta leder till att transporttiden för varje 
utdelningsslinga förändras. Med transporttid menas den tid det tar att åka från utgångspunkten 
till första stoppet på utdelningsslingan tillsammans med den tid det tid tar att åka från sista 
stoppet tillbaka till utgångspunkten. Den förändrade transporttiden har beräknats med både 
Norrköping och Valdemarsvik som utgångspunkt med hjälp av Google Maps. Att 
transporttiden förändras innebär även att utdelningstiden för utdelningsslingorna förändras. 
Utdelningstid är den tid det tar från att brevbäraren lämnar utgångspunkten tills dess att den 
återvänder till utgångspunkten efter utdelning. Det är alltså transporttiden från de nya 
utgångspunkterna som avgör hur mycket utdelningstiden förändras. 
 
Den nya utdelningstiden har beräknats genom att transporttiden med Söderköping som 
utgångspunkt har subtraherats och transporttiden för den nya utgångspunkten har adderats. 
Nedan följer ett exempel på hur beräkningarna gjorts. 
 
I figur 5 presenteras transporttiden, 19 minuter, för utdelningsslinga 614 30/614 31 från 
terminalen i Norrköping till första stoppet som är Bielkegatan 9.  
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Figur 5. Transporttid från Norrköping till första stopp 614 30/614 
31 (Google Maps, 2019a). 

I figur 6 presenteras transporttiden, 22 minuter, från sista stoppet på 614 30/614 31, 
Källbylundsvägen 9, tillbaks till terminalen i Norrköping. Tillsammans med transporttiden 
som presenteras i figur 4 adderas den till befintliga utdelningstiden på slinga 614 30/614 31. 
 

 
Figur 6. Transporttid från sista stopp 614 30/614 31 till Norrköping (Google Maps, 2019b). 

I figur 7 presenteras den transporttid, 1 minut, som finns i nuläget från depån i Söderköping 
till första stoppet på slinga 614 30/614 31. 
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Figur 7. Transporttid från Söderköping till första stopp 614 30/614 31 (Google Maps, 2019c). 

I figur 8 presenteras den transporttid, 4 minuter, som finns i nuläget från sista stopp på 
utdelningsslinga 614 30/614 31 till depån i Söderköping. Tillsammans med den transporttid, 1 
minut, som presenteras i figur 7, transporttiden från depån till första stoppet på slingan, 
subtraheras den från den nya transporttiden. 
 

 
Figur 8. Transporttid från sista stopp 614 30/614 31 till Söderköping. (Google Maps, 2019d). 

I tabell 9 presenteras de nya transporttiderna i jämförelse med depån i Söderköping för 
samtliga utdelningsslingor som i nuläget utgår från depån i Söderköping om de istället skulle 
utgå från Norrköping eller Valdemarsvik. De har beräknats på samma sätt som illustreras i 
figur 5-8. 
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Tabell 9. Nya transporttider för varje utdelningsslinga. 

Slinga Transporttid 
nuläge [min] 

Transporttid 
Norrköping 
[min] 

Transporttid 
Valdemarsvik 
[min] 

Skillnad 
Norrköping 
[min] 

Skillnad 
Valdemarsvik 
[min] 

614 30/614 
31 

5  40 56 +35  +51 

614 33 6 38 58 +32  +52 
614 34 AB 6 38 65 +32  +59 
L4 614 90 7 41 54 +34  +47 
L5 614 93 10 42 58 +32 +48 
L1 614 98 36 69 61 +33  +25 
LBB Gusum 37 70 33 +33  -4 

 

5.3 Förslag på ny utgångspunkt 
I kapitel 5.3 presenteras och motiveras varje slinga om den ska ha depån i Valdemarsvik eller 
terminalen i Norrköping som utgångspunkt. För varje utdelningsslinga har det gjorts en 
jämförelse mellan transporttiderna i tabell 9 och baserat på det har ett förslag på ny 
utgångspunkt givits. 
 

• 614 30/614 31 
Transporttiden är kortare om utdelningsslingan utgår från terminalen i Norrköping. 
Förslag: Terminalen i Norrköping. 
 

• 614 33 
Transporttiden är kortare om utdelningsslingan utgår från terminalen i Norrköping. 
Förslag: Terminalen i Norrköping. 
 

• 614 34 AB 
Transporttiden är kortare om utdelningsslingan utgår från terminalen i Norrköping. 
Förslag: Terminalen i Norrköping. 
 

• L4 614 90 
Transporttiden är kortare om utdelningsslingan utgår från terminalen i Norrköping. 
Förslag: Terminalen i Norrköping. 
 

• L5 614 93 
Transporttiden är kortare om utdelningsslingan utgår från terminalen i Norrköping. 
Förslag: Terminalen i Norrköping. 
 

• L1 614 98 
Här är transporttiden kortare om utdelningsslingan utgår från depån i Valdemarsvik. Det 
skiljer dock bara åtta minuter från om den skulle utgå från Norrköping. Skillnaden överstiger 
alltså inte 20 minuter, vilket gör att den bör utgå från Norrköping. 
Förslag: Terminalen i Norrköping. 
 

• LBB Gusum 
Transporttiden är 37 minuter längre om den utgår från terminalen i Norrköping, vilket gör att 
transporttiden är för lång från Norrköping i förhållande till Valdemarsvik i och med att 
skillnaden överstiger 20 minuter. 
Förslag: Depån i Valdemarsvik  
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6. FÖRSLAG PÅ NYTT PERSONALSCHEMA 
I kapitel 6 presenteras ett förslag på ett nytt personalschema utifrån en nedläggning av 
PostNords depå i Söderköping. Först beskrivs det hur arbetsuppgifterna och dess tidsåtgång 
påverkas av beslutet, sedan presenteras de hålltider som finns att förhålla sig till vid 
utformning av ett nytt schema, för att till sist presentera förslaget på det nya personalschemat.  
 

6.1 Förändring av arbetsuppgifter och tider 
En nedläggning av PostNords depå i Söderköping leder till vissa förändringar av tiderna för 
vissa arbetsuppgifter. Tidsåtgången för den manuella sorteringen påverkas inte och är 
fortfarande det som sker först på arbetsdagen. Den totala tidsåtgången för kamningsprocessen 
är också oförändrad, men däremot innebär utdelningsslingornas nya utgångspunkter att det 
skapas mer flexibilitet i schemaläggningen för kamning. Detta beror på att fler 
utdelningsslingor utgår från terminalen i det nya upplägget och att det därför är färre slingor 
som vars post ska med transporten som avgår 08:15. Från att det i nuläget totalt är 12 
utdelningsslingor som går med transporten, till att det i nya upplägget endast är 6 slingor. I 
och med detta har det undersökts hur lång tid det tar att genomföra kamningsprocessen för de 
6 slingor som ska med transporten och därmed identifierat hur mycket tid som det minst bör 
planeras in på kamning innan transporten går. PostNord har data på kamningstider för 
samtliga utdelningsslingor och har delat med sig av den.  
 
En processtid som kommer att förändras är tidsåtgången för lastning. Först och främst 
kommer processtiden för nedplockningen och lastningen av den post som ska med den 
transport som avgår 08:15 från terminalen i Norrköping att halveras. Detta beror på att i 
nuläget är det post och paket till totalt tolv utdelningsslingor som transporteras till depåerna i 
Söderköping och Valdemarsvik, men i det nya förslaget är det post och paket till endast sex 
utdelningsslingor på transporten. Nedplockningstiden för utdelningsslingorna som inte längre 
ska med transporten vid 08:15 kan istället göras vid ett senare skede, så länge det sker innan 
brevbärarna som nu utgår från Norrköping lastar sina bilar. För de sju utdelningsslingor som 
flyttas från depån i Söderköping kommer lastningstiden endast att förflyttas till den nya 
utgångspunkten för slingan, vilket betyder att det tillkommer 1 h och 30 minuter för den 
övriga lastningen på terminalen i Norrköping samt 15 minuter för lastningen på depån i 
Valdemarsvik. Processtiderna för eftersändningar, sortering eftermiddag och kamning 
eftermiddag kommer inte att påverkas av förändringen. I tabell 11 redovisas den nya 
tidsåtgången för varje process i för- och efterarbetet som gäller för utformningen av det nya 
personalschemat.  
 
Tabell 10. Tidsåtgång för- och efterarbete till nytt personalschema. 

Process Tidsåtgång 
Manuell sortering morgon 2 h 30 min 
Kamning morgon till transport 08:15 3 h 30 min 
Övrig kamning morgon 6 h 15 min 
Nedplockning till transport 08:15 45 min 
Övrig nedplockning  1 h 45 min 
Lastning terminal Norrköping till transport 08:15 30 min 
Övrig lastning terminal Norrköping  4 h 
Lastning depå Valdemarsvik 1 h 30 min 
Eftersändningar 1 h 30 min 
Sortering eftermiddag 2 h 30 min 
Kamning eftermiddag 5 h 15 min 
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Något annat som påverkas av nedläggningen av depån i Söderköping är körtiderna för vissa 
utdelningsslingor. Eftersom utdelningsslingorna som i nuläget utgår från Söderköping får en 
ny utgångspunkt betyder det att utdelningstiderna förändras. Utdelningsslinga 614 34 AB, 
som i nuläget har uppgiften att arbeta i företagscentret på depån i Söderköping förändras i och 
med att den uppgiften försvinner. Brevlådetömningsslingan som i nuläget tillhör 
utdelningsslinga 614 33 är dock oförändrad. I tabell 12 presenteras de nya utdelningstiderna 
för de slingor som i nuläget utgår från Söderköping.  
 
Tabell 11 Nya utdelningstider för slingor som i nuläget utgår från Söderköping. 

Slinga  Ny utgångspunkt Utdelningstid Brevlådetömning 
614 30/614 31 Norrköping 6 h 25 min  
614 33 Norrköping 4 h 15 min 1 h 45 min 
614 34 AB Norrköping 6 h 29 min  
L4 614 90 Norrköping 5 h 54 min  
L5 614 93 Norrköping 6 h 17 min  
L1 614 98 Norrköping 6 h 21 min  
LBB Gusum Valdemarsvik 5 h 57 min  

 

6.2 Tider 
Vid framtagande av ett nytt schema finns det vissa tider och arbetsuppgifter som schemat 
måste utformas efter. Den manuella sorteringen startar 06:30 och då måste det finnas personal 
på plats som kan utföra den. Lastbilen som transporterar posten till depån i Valdemarsvik 
avgår 08:15, vilket innebär att allt förarbete av den posten måste vara klar och lastad då. 
Tidsåtgången för det redovisas i tabell 11 (kap. 6.1). På eftermiddagen kl. 14:30 anländer post 
till terminalen som ska delas ut dagen därpå. För att hinna med så mycket kamning som 
möjligt av denna post är det bra att komma igång med den manuella sorteringen direkt när 
posten anländer. Detta innebär att det bör finnas personal inne på terminalen som kan ta hand 
om sorteringen vid 14:30. 
 
 

6.3 Tillvägagångssätt för utformning av nytt personalschema 
Vid utformningen av personalschemat fanns det vissa hålltider och processtider att ta hänsyn 
till. På morgonen måste det finnas tillräckligt med personalresurser för att hinna med 
förarbetet av den post som ska med transporten till depån i Valdemarsvik kl. 08:15. Detta 
handlar om processerna manuell sortering, kamning, nedplockning och lastning och på dessa 
finns det tydliga minimumtider inom tidsfönstret från att posten anländer till terminal tills 
dess att transporten avgår till depån. I och med att inte all kamning, nedplockning och lastning 
görs innan transporten till depån avgår så måste posten som ska med transporten prioriteras 
under dessa processer.  
 
Utöver detta kunde schemat utformas utifrån vad som passade bra in på de olika 
utdelningstiderna för utdelningsslingorna, vilket betydde att vissa behövde avgå tidigare än 
andra. Men det behövdes också tas hänsyn till att vissa brevbärare behövde hinna klart med 
sina utdelningsslingor och hinna in till terminalen i Norrköping för att genomföra efterarbetet. 
Efterarbetet är något som är tvunget att vara klart varje eftermiddag, för att inte få mer att 
göra morgonen efter, och det är således viktigt att planera in tillräckligt med personalresurser 
för detta. Det finns dock ingen begränsning för vid vilken tidpunkt efterarbetet måste vara 
färdigt, men däremot en begränsning för att brevbärarna inte ska få för långa arbetsdagar.  
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Då ojämnt fördelade arbetsdagar har varit ett problem som PostNord vill komma till bukt med 
vid nedläggning av depån, så kommer alla utdelningsslingor som utgår från Norrköping i 
förslaget att planeras så nära 7 h 36 min som möjligt. I och med att schemat är uppbyggt i 
intervaller om 15 minuter kommer de flesta arbetsdagarna därför att planeras till antingen 7 h 
30 min eller 7 h 45 min, så långt som det är möjligt. 
 

6.4 Förslag på nytt personalschema 
Ett motiv till nedläggningen av PostNords depå i Söderköping var att skapa jämnare 
arbetstider/dag för brevbärarna och att ta tillvara på de heltidsresurser som finns på ett bättre 
sätt.  Detta togs i beaktning när det nya personalschemat utformades och därför skapades 
arbetsdagar runt 7 h och 36 minuter, som är den genomsnittliga arbetstiden/dag för en 
heltidsanställning. Personalresurserna som är ansvariga för utdelning av post räckte dock inte 
till för att genomföra för- och efterarbetet på terminalen i Norrköping, därför adderades en 
deltidsanställd.  
 
Det fullständiga förslaget på ett nytt personalschema för team Söderköping/Valdemarsvik 
presenteras i bilaga 2. I figur 9 illustreras förslaget på ett nytt personalschema i ett annat 
format där det mer tydligt framgår hur planeringen är gjord för för- och efterarbetet som sker 
på terminalen i Norrköping.  
 

 
Figur 9. Förslag på nytt personalschema i för- och efterarbetet.  

 

6.5 Konsekvenser 
Team Söderköping/Valdemarsvik består av 28 personalresurser, varav 18 st är 
heltidsanställda (se tabell 4 i kap. 4.1). I dagsläget finns det ingen möjlighet att ha fler 
heltidsanställda eller färre deltidsanställda beroende på det aktuella depåupplägget. 
Anledningen till det är att det krävs mer resurser till för- och efterarbetet än den personal vars 
utdelningsslingor utgår från terminalen i Norrköping. Det gör att det finns ett behov av 
deltidsanställda, som hjälper till med de arbetsuppgifterna. När förarbetet väl är utfört och 
brevbärarna åkt ut på sina utdelningsslingor finns det heller inga arbetsuppgifter för de 
deltidsanställda att utföra, därför finns det inget behov av att heltidsanställa dessa.  
 
Vid utformningen av det nya schemat, så har heltidsresurser prioriterats, vilket är något som 
Antvik & Sjöholm (2014) menar är att föredra, och att de ska ha en sammanhängande 
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arbetsdag på max 7 h 45 minuter. Detta har lett till att personalen har varierande start- och 
sluttider, vilket kan vara negativt då de är vana att börja ungefär samma tid varje dag. Det har 
även lett till att det blir färre personer som börjar 06:30, vilket gör att de blir mer sårbara i 
förarbetet vid t.ex. sjukskrivningar. Det gör det dock möjligt att använda sig av färre antal 
personalresurser varje arbetsdag, då fler heltidsresurser och färre deltidsresurser schemalagts. 
Detta kan innebära att inte finns ett lika stort behov i framtiden för den personal som har 
extraanställning. 
 
I nuläget har arbetstiderna/dag en stor variation beroende på vilken utdelningsslinga som körs 
och var den utdelningsslingan utgår ifrån. Med det nya personalschemat har arbetstiden/dag 
kortats ned för personalen som kör de slingor som i nuläget utgår från Norrköping. Samtidigt 
har arbetstiden förlängts för personalen som kör de slingor som i det nya schemat förflyttat 
utgångspunkt från depån i Söderköping till terminalen i Norrköping. För- och efterarbetet på 
terminalen kan nu fördelas på 12 brevbärare, istället för på nulägets 6, vilket är anledningen 
till jämnare arbetsdagar för brevbärarna. Det faktum att fler brevbärare utgår från Norrköping 
ger också en högre flexibilitet i utformningen av ett nytt personalschema. I nuläget är det 
tydligt att de brevbärare som utgår från Norrköping måste börja kl. 06:30 för att hinna med 
förarbetet. Flexibiliteten i det nya schemat gör att ledningen kan anpassa planeringen mer 
utifrån postvolymerna veckovis, för att nämna ett exempel.  
 
Brevbärarna som utgår från depån i Valdemarsvik har dock samma arbetstid/dag i och med att 
det inte finns några arbetsuppgifter för dem att utföra i för- och efterarbete på depån.  
 
En annan konsekvens för personalresurserna på terminalen i Norrköping är att fler personer 
kan delta på mötet. Alla de brevbärare som utgår från Norrköping och har påbörjat sin 
arbetsdag har möjligheten att närvara på mötet. Vid det nya personalschemat är det nio 
personer som deltar på mötet, alltså fem fler än de fyra personer som deltar i nuläget. Detta 
kan ses som positivt, att fler brevbärare kan delta på mötet och på så sätt ta del av den 
information som ges och därför känna sig mer delaktiga. 
 
Något som påverkas av nedläggningen av depån i Söderköping är att transporten som i 
nuläget går till depåerna i Söderköping och Valdemarsvik på morgonen inte behöver stanna 
på depån i Söderköping, utan den kan åka direkt från terminalen i Norrköping till depån i 
Valdemarsvik. Detta betyder att det finns möjligheter till att antingen tidigarelägga starttiden 
av arbetsdagen för brevbärarna i Valdemarsvik eller också att senarelägga transporten så att 
den anländer vid samma tidpunkt som i nuläget. En tidigareläggning av starttiden för 
brevbärarna skulle också betyda att sluttiden blir tidigarelagd. Detta är dock något som inte är 
möjligt för utdelningsslinga 615 94 eftersom den har en fast tidpunkt för den 
brevlådetömningsslinga som genomförs i slutet av dagen. Skulle starttiden tidigareläggas för 
denna slinga skulle det bara uppstå ett gap i schemat mellan dess utdelningsslinga och 
brevlådetömningsslinga. En senareläggning av transporten till depån i Valdemarsvik skulle 
betyda att det varje morgon ges mer tid till förhantering av post och paket från att det anländer 
till terminalen i Norrköping tills dess att transporten avgår.  
 
Den enda konsekvensen för depån i Valdemarsvik är att det tillkommer en utdelningsslinga 
från depån i Söderköping.  
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7. DISKUSSION 
I kapitel 7 förs en diskussion kring studien. Först diskuteras planering och det personalschema 
författarna gett som förslag, därefter tas samhälleliga- och etiska aspekter upp och till sist 
diskuteras vidare studier. 
 

7.1 Planering 
Enligt Syberfeldt et al. (2015) består logistiken inom posthantering av sex övergripande steg. 
Team Söderköping/Valdemarsviks verksamhet består till största del av utdelning av 
försändelser till sina kunder, men de tömmer även brevlådor, hämtar post hos företagskunder 
och hämtar post och paket hos PostNords ombud. Det gör att de befinner sig i första och sista 
steget i logistikkedjan inom posthantering, inhämtning av försändelser och distribution (se 
figur 2 i kap. 3.1). På den strategiska nivån i planeringen gäller det då att förbereda och 
förändra komponenter i distributionsnätverket för att kunna möta kundernas behov på bästa 
sätt även i framtiden. En förändring i det arbetet som ledningen för PostNord identifierat är att 
lägga ned depån i Söderköping för att fler utdelningsslingor ska utgå från samma plats. Detta 
görs med förhoppningen att framför allt kunna öka tillförlitligheten i postutdelningen, men 
även snabbheten, vilka Vachon & Klassen (2002) menar är de två dimensioner av 
leveransförmåga som finns i ett distributionsnätverk. 
 
En nedläggning av depån i Söderköping är något som ställer nya krav på resursplaneringen, så 
att det finns resurser till alla arbetsuppgifter och under de tider de ska utföras. Enligt Antvik 
& Sjöholm (2014) är det viktigt med fördelning av ansvar och arbetsuppgifter vid 
resursplanering. Detta är något som produktionschefen för team Söderköping/Valdemarsvik 
är väl medveten om i nuläget, då det tydligt redogörs vilka arbetsuppgifter som är kopplade 
till vilken roll, vid bestämda tidpunkter i det nuvarande personalschemat.  
 
Det personalschema som presenteras i figur 8 i kapitel 6.3 är bara ett förslag på hur ett nytt 
personalschema kan utformas. Som tas upp i kapitel 6, så är det schemat baserat på att ha 
heltidsresurser i så stor utsträckning som möjligt och att arbetsdagarna inte ska överstiga 7 h 
45 min. Det leder till en sårbarhet i framför allt förarbetet, eftersom en del utdelningsslingor 
är relativt långa vilket innebär att de inte kan lägga så mycket tid på för- och efterarbetet. 
Denna sårbarhet skulle kunna minskas om fler deltidsresurser planerades in vid för- och 
efterarbetet eller om arbetsdagarna för en del utdelningsslingor förlängdes.  
 
Som tagits upp i studien, så är alla processtider som presenterats endast genomsnittliga tider. 
Det innebär att vid dagar där prognoserna visar att det kommer högre eller lägre volymer med 
försändelser, så måste personalresurserna och deras arbetstider anpassas efter det. Detta är 
något det finns större möjlighet att planera efter med befintlig personal, om fler 
utdelningsslingor utgår från terminalen i Norrköping eftersom det går att laborera med 
schemaläggningen på fler sätt än idag.  
 

7.2 Samhälleliga- och etiska aspekter 
För de flesta städer är det negativt om arbetstillfällen försvinner och det kan vara mer 
kännbart om det sker i mindre städer. Om depån läggs ned, så innebär det att dessa 
arbetstillfällen flyttar till Norrköping, vilket då skulle vara negativt för Söderköping ur en 
samhällsaspekt. I det här fallet behöver det dock inte betyda jättemycket eftersom en del av 
verksamheten redan utgår från Norrköping och att de anställda varierar mellan att utgå från 
depån i Söderköping och terminalen i Norrköping.  
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De utdelningsslingor som har Norrköping som ny utgångspunkt kommer vara ute i trafiken ca 
30 minuter extra per dag och slinga jämfört med nuläget. Lastbilen som transporterade posten 
till depån i Söderköping kommer heller inte kunna tas bort, då den fortfarande behöver åka till 
Valdemarsvik. Nedläggningen av depån i Söderköping kommer alltså leda till ökade utsläpp 
och detta är något PostNord behöver ta i beaktning när de beslutar om depåns framtid. Den 
personal som bor i Söderköping kommer även de behöva åka längre för att ta sig fram till och 
tillbaks från jobbet, vilket även det kan bidra till negativa konsekvenser för miljön.  
 
I det föreslagna schema som presenteras i kapitel 6.3, så finns det inte samma behov av 
personal som enbart deltar i för- och efterarbetet som det behövs i nuläget. Detta innebär att 
personal riskerar att förlora arbetet om det inte finns några andra arbetsuppgifter de kan 
utföra. Detta är ytterligare konsekvenser som PostNord måste ta i beaktande vid ett beslut om 
depån. 
 
Postlagen säger att det ska ske en inhämtning av postförsändelser varje vardag. Detta är något 
som kan påverkas om depån läggs ned i Söderköping. PostNord kommer ha kvar sina ombud 
och brevlådor i Söderköping där det går att posta brev och paket. I dagsläget finns det även ett 
företagscenter på depån, där privatpersoner och företag kan få hjälp med att skicka samt 
hämta försändelser, av PostNords egen personal. Vid en nedläggning kommer inte denna 
tjänst finnas kvar. Det kräver därför att PostNord hittar ett substitut till företagscentret, annars 
riskerar privatpersoner och företag att behöva åka in till Norrköping för att kunna få hjälp av 
PostNords personal med sådana ärenden. 
 

7.3 Vidare studier 
En avgränsning i denna studie har varit att utdelningsslingorna inte har studerats. Det enda 
som tagits hänsyn till är vad skillnaden blir i transporttid mellan ny utgångspunkt och första 
stoppet och mellan sista stoppet och ny utgångspunkt när utdelningsslingan utgår från 
Norrköping eller Valdemarsvik istället för Söderköping. Nuvarande utdelningsslingor är alltså 
planerade efter Söderköping som utgångspunkt. Enligt Jonsson och Matsson (2016) är ett 
distributionsnätverks uppgift att med så lite resursanvändning som möjligt tillfredsställa 
kundernas behov. De menar även att en del av den taktiska planeringen och beslut knutna till 
den är att omdisponera och utveckla resurser inom företaget för att öka logistiksystemets 
effektivitet. Författarna till denna studie har då en tanke kring att det kan finnas potential att 
minska resursanvändningen och utveckla logistiksystemets effektivitet om 
utdelningsslingorna anpassas efter Norrköping eller Valdemarsvik som utgångspunkt. Det är 
något som skulle vara intressant att undersöka i en ytterligare studie. 
 
Det skulle även vara intressant att göra någon form av totalkostnadsanalys, t.ex. cost-benefit 
analys, kopplat till nedläggningen av depån i Söderköping. Detta med anledning av att det 
finns många parametrar att ta hänsyn till, t.ex. lokalhyror, miljöpåverkan och ökade 
fordonskostnader för att nämna några.  
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8. SLUTSATS 
Studiens mål var att ta fram ett nytt personalschema för team Söderköping/Valdemarsvik och 
konsekvenser av detta vid en nedläggning av PostNords depå i Söderköping. Det nya 
personalschemat har haft som utgångspunkt att använda sig av heltidsresurser i så stor 
utsträckning som möjligt och att arbetsdagarna inte ska överstiga 7 h 45 min. Det föreslagna 
personalschemat presenteras i figur 9 i kapitel 6.3. Konsekvenserna av det nya schemat blir att 
personalen får jämnare arbetsdagar tidsmässigt, fler brevbärare kan delta vid för- och 
efterarbetet och behovet av deltidsresurser minskar. Det skapas även en större flexibilitet vid 
schemaläggning, då schemat kan utformas på fler sätt än vad som var möjligt tidigare. Detta 
är en konsekvens av att fler utdelningsslingor utgår från terminalen i Norrköping.  
 
Nedan presenteras svaren på studiens frågeställningar samt studiens bidrag. 
 
Vilka utdelningsslingor bör utgå från terminalen i Norrköping och vilka från depån i 
Valdemarsvik? 
 
Av de sju aktuella utdelningsslingorna som utgår från depån i Söderköping i nuläget och 
därför behöver en ny utgångspunkt i och med den eventuella nedläggningen av den, så bör sex 
av dessa utgå från terminalen i Norrköping och endast en utgå från depån i Valdemarsvik. 
Från terminalen i Norrköping bör 614 30/31, 614 33, 614 34AB, L4 614 90, L5 614 93 och 
L1 614 98 utgå. LBB Gusum bör utgå från depån i Valdemarsvik. 
 
Vilka arbetsuppgifter utförs inom team Söderköping/Valdemarsvik på PostNord under en 
arbetsdag och hur mycket tid krävs för dessa? 
 
Författarna till denna studie har identifierat sju arbetsuppgifter som de anställda inom team 
Söderköping/Valdemarsvik måste utföra varje vardag för att kunna utföra sitt uppdrag: 
leverera post och paket till sina kunder. Fem av dessa sker inne på terminalen i Norrköping: 
manuell sortering, kamning, nedplockning, lastning och eftersändningar. I tabell 11 i kapitel 
6.1 presenteras tidsåtgången för dessa processer. De övriga två arbetsuppgifterna är utdelning 
och brevlådetömning.  
 
Inom vilka tidsfönster måste arbetsuppgifterna utföras för att hinna klart till utkörning? 
 
08:15 avgår lastbilen som transporterar post och paket till depåerna i Söderköping och 
Valdemarsvik. Det innebär att allt förarbete, manuell sortering, kamning, nedplockning och 
lastning, som berör utdelningsslingorna som utgår från depåerna måste vara utfört då.  
 
Studiens bidrag 
 
Studien har bidragit med ett förslag på hur PostNord kan schemalägga personal en 
genomsnittlig arbetsdag i team Söderköping/Valdemarsvik vid en nedläggning av depån i 
Söderköping. Författarna till denna studie anser att det föreslagna schemat kan användas som 
utgångspunkt vid resursplaneringen, men det behövs även tas hänsyn till post- och 
paketvolymer och de konsekvenser som presenterats och diskuterats.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Vilka arbetsuppgifter utför brevbärarna i team Söderköping/Valdemarsvik på en dag? 
 
Vilka arbetsuppgifter ingår i förhanteringen av post och paket? 
 
I vilken ordning utförs arbetsuppgifterna? 
 
Hur lång tid läggs i nuläget på respektive arbetsuppgift i förhanteringen i genomsnitt? 
 
Hur många utdelningsslingor finns det totalt i team Söderköping/Valdemarsvik? 
 
Vilka utdelningsslingor utgår från terminalen i Norrköping, depån i Söderköping respektive 
depån i Valdemarsvik? 
 
Hur lång tid tar det att köra varje utdelningsslinga i genomsnitt? 
 
När går transporten till depåerna? 
 
När anländer transporten till respektive depå? 
 
När går transporten tillbaka från Valdemarsvik till terminalen i Norrköping på eftermiddagen? 
 
Vilken adress har första- och sista stopp på de utdelningsslingor som utgår från Söderköping? 
 
Vad bör vi tänka på när vi beslutar om utdelningsslingorna som idag utgår från Söderköping 
ska utgå från Norrköping eller Valdemarsvik? 
 
Vilka typer av anställningar och hur många personer har respektive anställning i team 
Söderköping/Valdemarsvik? 
 
Hur långa arbetsdagar har personalen med 100 %-anställning? 

  



 B 

 
Bilaga 2 – Förslag på nytt personalschema 
Bilaga_2_nytt_personalschema_team_Söderköping/Valdemarsvik.xls 


