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Sammanfattning
Alfredsson Transport AB är ett tredjepartslogistiksföretag som samordnar och distribuerar
råvaror till 25 000 portioner per dag till äldreboenden, fritidsgårdar, skolor och förskolor i
Norrköpings kommun. Alfredsson Transport vill anta ett nytt uppdrag som innebär att
råvaruflödet kommer att fördubblas.
Studien har genomförts för att undersöka möjligheten att anta uppdraget och på detta sätt
fördubbla flödet med hänsyn till in- och utleveranser samt antal bur i terminalen. Studien har
genomförts genom intervju, observationer, mätningar och historisk data över inleveranser.
Mätningarna genomfördes för att få kunskap om när leveranser sker samt hur lång tid dessa
tar. Vid sammanställningen av mätningarna uppdagades det att processtiden för en leverans
skiljer sig markant beroende på vilken typ av leverans och leverantör.
För att analysera när köer uppstår samt när antal bur i terminalen överskrider antal rutor i
terminalen har en simuleringsmodell i Arena skapats. Utifrån denna utdata kunde det
identifieras köer som sedan reducerades. Med utgångspunkt från dessa åtgärder har tre
alternativa scheman skapats där köer inte uppstår. Dessa alternativ har jämförts och
diskuterats. Även en diskussion har förts kring hur det dubblerade flödet påverkar Alfredsson
Transport ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Utifrån diskussionen har en
slutsats dragits.
Det finns möjlighet för Alfredsson Transport att anta uppdraget, vilket innebär ett dubblerat
flöde, genom användande av alternativt schema 3. Alternativt schema 3 innebär bland annat
att en av Alfredsson Transports omlastningar på förmiddagen senareläggs. Alternativt schema
3 innebär även att inleverans från Leverantör A tidigareläggs och inleverans från Leverantör
C senareläggs. För att frigöra utrymme i terminalen är det även planerat i alternativt schema 3
att två av Alfredsson Transports lastbilar lastas snarast efter inleverans.
För att det skall vara möjligt för Alfredsson Transport att anta det nya uppdraget krävs det
förmodligen också, utöver att alternativt schema 3 används, att Alfredsson köper in
ytterligare lastbilar, anställer mer personal och ritar upp fler rutor i terminalen.
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Abstract
Alfredsson Transport AB is a third-party logistics company that coordinates and distributes
commodities to 25,000 servings per day for retirement homes, leisure centers, schools and
preschools in Norrköping municipality. Alfredsson Transport wants to adopt a new
assignment, which means that the commodity flow will double.
The study has been conducted to investigate the possibility of adopting the assignment and in
this way double the flow with regard to in- and outgoing deliveries and the number of carriers
in the terminal. The study was conducted through interviews, observations, measurements
and historical data on deliveries. The measurements were taken to gain knowledge of when
deliveries take place and how long these take. When compiling the measurements, it was
discovered that the processing time for a delivery differs markedly depending on the type of
delivery and supplier.
To analyze when queues occur and when the number of carriers in the terminal exceeds the
number of squares in the terminal, a simulation model in Arena has been created. Based on
this output, queues that were then reduced could be identified. Based on these actions, three
alternative schedules have been created, where queues do not occur. These alternatives have
been compared and discussed. A discussion has also been conducted on how the doubled
flow affects Alfredsson Transport from a social, environmental and economic perspective.
Based on the discussion, a conclusion has been drawn.
There is the possibility for Alfredsson Transport to adopt the assignment, which means a
doubled flow, by using alternative scheme 3. Alternative schedule 3 means that one of
Alfredsson Transport's outgoing delivery is postponed. Alternative schedule 3 also means that
one ingoing delivery from Supplier A is brought forward and the ingoing delivery from
Supplier C is postponed. In order to gain capacity in the terminal, it is also planned in
alternative schedule 3 that two of Alfredsson Transport's trucks are loaded as soon as
possible.
For it to be possible for Alfredsson Transport to adopt the new assignment, it is probably also
necessary, in addition to using alternative schedule 3, that Alfredsson purchases additional
trucks, hires more staff and draws more boxes in the terminal.
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1. Inledning
Mängden transporter av gods på väg har sedan 1950 blivit 20 gånger större. År 2016 bestod
49 procent av det totala transportarbetet av vägtrafik. Transport av gods sker mestadels med
lastbil. (Transportfakta 2018a) Av allt fraktat gods i Sverige utgör styckegods och samlastat
gods majoriteten av transporterna. (Transportfakta 2018b). Vid transporter är en viktig del att
kunna leverera i rätt tid. Aktörer som är beroende av att råvaruleveranser sker i rätt tid är
bland annat skolor, förskolor och äldreboenden. I Sverige infördes en lag år 1997 som säger
att den obligatoriska skolan måste erbjuda skolmat som är kostnadsfri för eleverna. År 2011
infördes också en lag på att all mat som serveras måste vara näringsrik. Varje dag serveras
ungefär en miljon skolmåltider till elever runt om i hela Sverige. Dessa måltider resulterar i
en årlig kostnad på mer än 5 miljarder kronor. (SKL 2018a). År 2017 var ungefär en halv
miljon barn inskrivna på en förskola i Sverige (SKL 2018b) och även för dessa skall maten
vara kostnadsfri och näringsrik (Skolverket 2018).
Inom äldrevården är maten väldigt viktig för att de äldre skall få energi och näring men även
för att de skall få ett positivt uppehåll i vardagen och höja livskvaliteten (Livsmedelsverket
2019). I december 2017 var omkring 200 000 äldre bosatta på äldreboende i Sverige och
samma år distribuerades cirka 2,2 miljoner måltider till äldreboenden runt om i hela Sverige.
(Socialstyrelsen 2018). I Norrköpings kommun finns det cirka 25 äldreboenden (Norrköpings
kommun 2017a), 70 grundskolor (Skollistan u.å) och 113 förskolor (Norrköpings kommun
2017b). Dessa skolor, förskolor och äldreboende måste varje dag få måltiderna serverade i
rätt tid. För att kunna servera måltiderna i rätt tid krävs råvaruleveranser, vilka i sin tur kräver
koordinering av transporter. Ett företag som arbetar med hantering och distribution av kyloch frysvaror till skolor, förskolor och ålderdomshem samt fritidsgårdar är Alfredsson
Transport. De arbetar med tredjepartslogistik inom bland annat transport, distribution och
lagerhållning och en del av deras verksamhet är att leverera råvaror inom Norrköpings
kommun med hjälp av samordnad varudistribution (SVD). (Andersson 2019)

1.1 Problembakgrund
Alfredsson Transport hanterar i nuläget råvaror till cirka 25 000 portioner mat per dag. I kyloch frysterminalen används tre portar för inleverans och utlastning. I nuläget levererar fyra
olika leverantörer till Alfredsson Transports kyl- och frysterminal och där lastas cirka tio
bilar per dygn med utgående leveranser. Inkommande kyl- och frysgods är antingen
färdigplockat av leverantören eller kräver sortering och samplockning i kyl- och
frysterminalen av terminalpersonalen på Alfredsson Transport. (Andersson 2019)
Råvaruflödet illustreras i figur 1.1.
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Figur 1.1, Grovskiss över råvaruflödet.

I nuläget nyttjas inte terminalen till sin fulla potential, enligt Alfredsson Transport, och det
finns kapacitet att hantera mer gods i terminalen. På grund av att terminalen inte nyttjar sin
fulla potential förs diskussioner huruvida ett nytt uppdrag som skulle dubblera råvaruflödet
per dygn är möjligt, eftersom det skulle innebära ytterligare in- och utleveranser samt fler
burar i kyl- och frysterminalen. I nuläget är Alfredsson Transport inte medvetna om exakta
tidpunkter för in- och utleveranser eller exakt hur lång tid dessa tar. De är inte heller
medvetna om antalet burar i kyl- och frysterminalen. För att kunna undersöka möjligheten att
anta uppdraget krävs först en nulägesanalys som bland annat innehåller tider för in- och
utleveranser samt hur antalet burar utvecklas i terminalen.

1.2 Mål
Målet med studien är att utreda när på dygnet in- och utleveranser till kyl-och frysterminalen
bör ske vid dubblerat råvaruflöde, med hänsyn till processtid för inleverans och utlastning.

1.3 Syfte
Syftet med studien är att undersöka möjligheten att anta det nya uppdraget, som innebär att
dubblera råvaruflödet per dygn, utan att köbildning sker vid portarna samt att antalet burar i
terminalen inte överskrider kapaciteten.

1.4 Frågeställningar
För att målet skall kunna uppnås och syftet besvaras har fem frågeställningar formulerats.
1. Hur lång tid tar inleverans respektive utlastning?
2. Hur lång tid ligger kyl- och frysgods i kyl- och frysterminalen?
3. Hur många burar med kyl- och frysgods finns i kyl- och frysterminalen samtidigt
under ett dygn?
4. Vilka är de intensiva perioderna på dygnet för personalen i kyl- och frysterminalen?
5. Vad kan göras för att möjliggöra ett dubblerat råvaruflöde av kyl- och frysgods?
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Den första frågan har utformats för att få kunskap om hur lång tid en inleverans respektive
utlastning tar. Den andra frågan har utformats för att utreda hur lång tid kyl- och frysgods
lagerhålls i kyl- och frysterminalen. Den tredje frågan har utformats för att få kunskap om hur
stor del av kyl- och frysterminalen som används. Den fjärde frågan har utformats för att veta
när det inte är lämpligt att ytterligare en leverans sker och när personalen inte är tillräcklig.
Den femte frågan har utformats för att undersöka vad Alfredsson Transport kan göra för att
kunna dubblera råvaruflödet av kyl- och frysgods.

1.5 Avgränsningar
För att precisera och färdigställa studien inom de givna tidsramarna har ett antal
avgränsningar gjorts. I detta kapitel presenteras dessa avgränsningar.
Denna studie fokuserar enbart på SVD-flödet hos Alfredsson Transport, det vill säga det kyloch frysgods som distribueras samordnat. Det finns dock fler typer av gods i kyl- och
frysterminalen som inte tillhör SVD-flödet, som bland annat blommor. Dessa har inte tagits
hänsyn till, varken in- och utleveranser eller yta. Blommorna har inte tagits till hänsyn på
grund av att det är relativt få leveranser och att blommorna inte förvaras i kylen eller frysen
utan i ett angränsande utrymme som hör till terminalen. I nuläget har Alfredsson Transport
fyra olika leverantörer av råvaror, men denna studie fokuserar enbart på tre av leverantörerna.
Den fjärde leverantören (Leverantör D) har inte tagits hänsyn till på grund av enstaka
leveranser med små kvantiteter, vilka inte påverkar flödet avsevärt. Tomma burar och backar
(tomgods) tillhörande Leverantör C anses vara försumbart på grund av att pallar som har
levererats in vid tidigare inleverans har staplats på varandra. Att de har staplats på varandra
innebär att dessa pallar därför endast utgjort en yta i terminalen motsvarande en pall. Dessa
pallar har även lastats ut i Leverantör Cs lastbil parallellt med inleverans av gods och har
därför inte påverkat flödet avsevärt. Studien fokuserar på inleverans och utlastning vid kyloch frysterminalen. I studien har det inte tagits hänsyn till de rutter som körs i nuläget och
planeringen kring dessa. I studien undersöks det inte heller hur de enskilda processerna kan
förbättras. Mätningarna som har genomförts gjordes under dagtid, vilket innebär att
processtider för de lastbilar som lastas under natten och levereras ut vid klockan 06.00 inte
har mätts.
Vid beräkning av antal bur i terminal och hur stor del av terminalen som nyttjas under ett
dygn tas det inte hänsyn till var burarna är placerade i terminalen. Det tas hänsyn till om antal
bur i terminal överskrider antal uppritade rutor men inte i vilken ruta en specifik bur står. Vid
beräkning av antal bur i terminal tas det inte heller hänsyn till tomgods. Tomgods tas inte
hänsyn till på grund av att tomgods kan fällas ihop och staplas, vilket gör att de tar upp
mindre yta i terminalen. Tomgods behöver inte heller ställas på de uppritade platserna. Ibland
händer det även att tomgods från Martin & Servera AB levereras in till kyl- och
frysterminalen, trots att det inte skall ske. Detta tomgods kommer inte heller att tas med i
beräkningarna av antal bur i terminalen. Martin & Servera hämtar detta tomgods sporadiskt
och tas därför inte hänsyn till i schemaläggningen.
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Med ett dubblerat råvaruflöde kan det behövas mer personal för hantering av gods samt fler
lastbilar, vilket kan påverka kostnaderna. Kostnad för personal samt utgifter vid inköp av fler
lastbilar är inget som har beräknas utan endast diskuterats. Det har inte undersökts huruvida
arbetet i terminalen hinner ske relaterat till de angivna in- och utlastningstiderna. Eftersom
arbetet i terminalen inte har undersöks har det inte beräknats hur mycket mer personal det nya
uppdraget skulle kräva relaterat de angivna in- och utlastningstiderna.

1.6 Disposition
I kapitel 2 beskrivs teori om metoder som har används vid genomförande av studien. I
kapitlet beskrivs även vilket förhållningssätt som bör has vid insamling av data samt vilket
tillvägagångssätt som har använts för att genomföra studien. I kapitel 3 beskrivs den
teoretiska referensramen som har utgjort en grund för studien. Kapitlet innehåller teori och
exempel på bland annat logistik, tredjepartslogistik, citylogistik, distributionsplanering och
terminal. I kapitel 4 beskrivs Alfredsson Transport och hur nuläget är för dem. I kapitlet
presenteras det även hur terminalen är utformad. I kapitel 5 presenteras resultatet av
mätningarna med ankomsttider, antal bur, processtider och övrig tid vid terminal. Utöver
resultatet av mätningarna presenteras även en sammanställning av mätningarna i kapitel 5.
Hur simuleringsmodellen är uppbyggd, vilka moduler som ingår i denna samt deras funktion
presenteras i kapitel 6. I kapitel 6 redogörs även för hur validering av modellen har
genomförts. I kapitel 7 har en analys genomförts av hur ett dubblerat flöde skulle påverka
kötider och antal bur i terminal, förutsatt att de nya leveranserna sker exakt samtidigt som de
befintliga. Därefter genomfördes några enkla åtgärder för att reducera köerna. I kapitlet ges
sedan 3 alternativ på scheman där ingen kö uppstår. Hur det dubblerade flödet kommer att
påverka Alfredsson Transport samt en jämförelse av de tre alternativen har diskuterats i
kapitel 8. I kapitel 8 har det även diskuterats vad som hade varit intressant att undersöka i
framtida studier. Rapporten avslutas med en slutsats i kapitel 9, där det framgår vilket
alternativ som rekommenderas.
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2. Metod
I detta kapitel beskrivs teorin för olika forskningsmetoder och metoder för datainsamling.
I kapitlet beskrivs även hur granskning av dokument bör ske samt tillvägagångssättet för
detta arbete.

2.1 Metodteori
För att en forskare skall kunna lösa sitt problem är en viktig aspekt att välja vilken typ av
metod som skall användas. Det finns en mängd olika teorier och angreppssätt för att lösa ett
problem. Några av dessa metoder och teorier presenteras i kapitlet nedan.

2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod
Enligt Andersen (1994) innebär kvantitativ forskning att det som studeras är mätbart och att
resultaten skall presenteras i nummer och värden. Kvantitativ forskning handlar om logik och
har inspirerats av positivismen, som är en vetenskapsteoretisk tradition där allt måste vara
möjligt att pröva för att det skall vara vetenskapligt. Människors känslor och värderingar och
annat som inte kan prövas hör inte till positivismen. (Wallén 2011) Kvalitativ forskning
handlar däremot om att studera verkliga förhållanden i människors liv och studera hur vissa
omständigheter och sammanhang påverkar människan. Kvalitativ forskning redogör även
synsätt och åsikter hos dem som deltog i studien. Forskningen försöker att förklara hur och
varför människan reagerar på ett visst sätt. I kvalitativ forskning är det även viktigt att
försöka använda så många källor som möjligt. (Yin 2011) Den vetenskapsteoretiska
traditionen för kvalitativ forskning är hermeneutik, som innebär att tolka innebörden i bland
annat handlingar, upplevelser och texter. (Wallén 2011)

2.1.2 Systemteori
Systemteori är den vetenskapsteoretiska tradition som står mellan positivismen och
hermeneutik och som växte fram på grund av kritik mot positivismen. Systemteori bygger på
samspel mellan en grupp av objekt. För att kunna studera ett objekt i ett system krävs det att
objektet är i sitt naturliga sammanhang. Detta eftersom det kan påverkas av andra objekt i
systemet och kan bete sig annorlunda om det är isolerat. Det kan även vara omöjligt att
studera ett objekt som inte befinner sig i sin naturliga miljö. Det finns många exempel på
detta inom biologin där det är viktigt att studera vad växter och djur har för inverkan på
varandra. För att få ett bra och trovärdigt resultat är det viktigt att studera djuret i sin naturliga
miljö och inte i ett laboratorium där en faktor i taget testas och studeras. (Wallén 2011)

2.1.3 Fallstudie
Anledningen till att forskare använder sig av fallstudier är för att de vill få djupare insikter
om ett visst fenomen och hur de personer som är inblandade reagerar (Merriam 1994).
Fallstudie är en typ av forskningsstrategi som framför allt används när forskare vill ha svar på
frågorna ”hur” eller ”varför”. Oavsett forskningsfråga är målet med fallstudier att på ett
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hederligt sätt samla in, analysera och presentera data samt att den slutliga rapporten skall vara
välgrundad och övertygande. (Yin 2007)
Fallstudien kan vara enkel eller multipel, vilket menas att det kan vara en enfallstudie eller
flerfallstudie. En enfallstudie inkluderar ett enda fall och likställs med ett experiment. Det
finns flera olika anledningar till att välja enfallstudie och det är bland annat om fallet är unikt
eller extremt. En flerfallstudie innebär att forskaren undersöker flera fall i samma
undersökning och kallas ibland även jämförande studier. (Yin 2007)

2.1.4 Litteraturstudie
För att studera vad andra redan har studerat inom samma ämnesområde görs litteraturstudier.
För att göra detta krävs ofta litteratursökning. Litteratur som kan vara relevant är tryckt
material som bland annat böcker, uppsatser och artiklar. Även information som finns att
hämta på diverse internetsidor kan vara relevant. Vid litteratursökning kan det vara lämpligt
att använda sig av bibliotek och dess databas. För att söka relevant litteratur används
nyckelord och genom att använda relevanta nyckelord ökar chansen för att hitta användbar
litteratur. (Ejvegård 2009) För att minimera mängden irrelevant information vid
litteratursökning är det viktigt att definiera de viktiga parametrarna i sin undersökning för att
sedan konkretisera och avgränsa sökorden. För att begränsa sökorden bör forskaren innan
genomförandet av litteratursökningen identifiera några faktorer. Forskaren bör bland annat
identifiera vad som är acceptabelt gällande när litteraturen är skriven och vilket språk
litteraturen är skriven på. Forskaren bör även identifiera var den egna undersökningen skall
genomföras och synonymer till de redan valda nyckelorden. (Bell &Waters 2016) På
biblioteket kan även bibliotekarierna hjälpa till att hitta lämplig litteratur för fallet. När
litteraturen sedan studeras är det en bra början att gå igenom innehållsförteckningen,
sammanfattning och nyckelord för att se om det finns något relevant. På det sättet sållas
irrelevant litteratur snabbt bort och mer tid kan läggas på mer användbar litteratur. (Ejvegård
2009)

2.1.5 Intervju
När en forskare vill undersöka åsikter, uppfattningar och kunskap hos en viss grupp är enkät
och intervju lämpliga metoder. Om forskaren vill nå ut till en större skara är det lämpligt att
använda enkät istället för intervju. Intervju är den muntliga varianten av enkät och oftast är
det färre antal personer som intervjuas. Intervjuer används ofta vid examensarbeten för att
studenterna behöver få information som inte finns i kurslitteratur eller är tillgängligt på andra
sätt. Intervjun bör inledas med att den som intervjuar presenterar sig själv och projektet
kortfattat och hur materialet från intervjun kommer att användas. Frågorna som ställs vid en
intervju kan vara antingen öppna eller slutna och detta bör vara bestämt i förväg för att svaren
skall bli relevanta. Öppna frågor betyder att respondenten kan svara fritt på frågan och slutna
frågor innebär att respondenten har svarsalternativ att välja på. Oftast blandas öppna och
slutna frågor i en intervju och i många fall ställs en öppen fråga efter en sluten för att
respondenten skall kunna kommentera sitt svar. Oftast sker intervjuer med en person åt
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gången och det är bra att ha planerat frågorna väl i förväg för att undvika att denne person
behöver intervjuas igen, vilket personen i fråga kanske inte heller tillåter. (Ejvegård 2009)
Det kan vara en god idé att göra kvalitativa intervjuer istället för kvantitativa eftersom alla
människor uppfattar saker olika, både en fråga och hur de svarar. En kvantitativ intervju
skulle kunna vara att alla deltagare får varsin sko i storlek 41, det vill säga alla deltagare får
samma instruktion. Troligtvis kommer inte alla att uppfatta skon på samma sätt. Däremot kan
flexibiliteten i kvalitativa intervjuer också skapa problem. Forskaren ställer frågor som denne
vill ha svar på och låter respondenten styra samtalet efter att ha gett de tematiska ramarna.
Forskaren måste dock försäkra sig om att frågorna blir besvarade och styra samtalet om det
krävs. För att forskaren skall få relevanta svar på frågorna krävs det att respondenterna är
relevanta för fallet. Om respondenterna inte är relevanta riskerar hela intervjun att vara
värdelös för utgångssyftet. (Holme & Solvang 1997)
Enligt Ejvegård (2009) är det praktiskt att spela in en intervju för att lättare komma ihåg allt
som sades under intervjun. Viktigt att ha i åtanke är att om intervjun spelas in blir
respondenten oftast hämmad av detta och uttalar sig mer försiktigt. Något som också måste
respekteras är att det inte är alla som tillåter att intervjun spelas in. Anteckningar får däremot
alltid göras men även detta kan vara hämmande. (Ejvegård 2009) Respondenten kan komma
av sig och bli obekväm om denne inser att något känsligt antecknas. Vid sådana tillfällen kan
det vara lämpligt att anteckna detta en stund efter att det har sagts. Anteckningar kan även
vara hämmande på grund av att respondenten ofta sneglar i blocket för att kontrollera vad
intervjuaren har antecknat. (Häger 2007) Efter att intervjun har genomförts och anteckningar
har gjorts är det viktigt att bearbeta anteckningarna snarast, eftersom minnet från intervjun
försvagas för varje timme efteråt. När anteckningarna skall bearbetas är det lämpligt att tala
in anteckningarna, vad de betyder och vad som sades i intervjun i en bandspelare. Detta för
att lättare komma ihåg intervjun och sedan kunna skriva det som är relevant och viktigt. Efter
intervjun är det lämpligt att skicka resultatet från intervjun till respondenten för att denne
skall kunna bekräfta att allt stämmer och godkänna det som har skrivits. (Ejvegård 2009)

2.1.6 Observation
För att forskaren skall få större förståelse för vad som sker i en process kan det vara lämpligt
att observera för att själv få se och höra. Detta kan användas som egen metod men också som
ett komplement till intervjuer eftersom undersökningspersoner inte alltid gör som de uppger i
intervjun, både omedvetet eller medvetet. Vid observation är forskaren tillsammans med
undersökningspersonerna under en kortare eller längre tid och detta kan göras på två olika
sätt, öppen eller dold observation. Öppen observation innebär att deltagarna som skall
observeras är medvetna om detta och har accepterat det. Trots att observatören har blivit
accepterad måste denne även vinna gruppens tillit, speciellt om det som observatören skall
undersöka är något känsligt eller privat. Vid öppen observation kan observatören röra sig mer
fritt, studera omgivningen noga och ställa frågor utan att någon blir misstänksam, eftersom de
förväntar sig att observatören skall göra detta. Vid dold observationen däremot vet inte
deltagarna om att det sker och för att göra detta krävs det att observatören är en del av
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gruppen. Observatören skall agera naturligt i gruppen och ha gruppens tillit. Dold observation
kräver tid, annars blir gruppen misstänksam. Observatören kan vid dold observation inte
heller ställa för mycket frågor utan att gruppen kommer att bli misstänksamma mot denne.
Observatören måste hålla sig inom gränserna för den roll som observatören spelar. (Holme &
Solvang 1997)

2.1.7 Processkartläggning
Bergman och Klefsjö (2002) menar att för att kunna genomföra förändringar i en process är
det viktigt att först förstå den. En förståelse för exempelvis kunden fås genom aktivt arbete
och samverkan med kunden där verksamheten undersöker hur det egna resultatet påverkar
kunden. Bergman och Klefsjö (2002) hävdar att det på samma sätt är viktigt att ha en
förståelse för sambandet mellan leverantör och process. Ett sätt för att få denna förståelse för
sina processer är att kartlägga dessa genom exempelvis ett flödesschema. Bergman och
Klefsjö (2002) menar att värdet av kartläggningen är stort och den skapar en övergripande
bild av verksamheter och processer.
Enligt Ljungberg och Larsson (2012) kan kartläggning på ett tydligt sätt illustrera en
verksamhets olika delar och hur dessa är kopplade till varandra samt hur de samverkar för att
tillfredsställa kundens behov. Med hjälp av kartläggning kan de tidigare dolda processerna
visualiseras, vilket de inte kunde göras i tidigare använda funktionsbeskrivningar. Ljungberg
och Larsson (2012) menar att problem lätt kan uppstå om inte alla inom verksamheten förstår
kopplingen mellan alla aktiviteter som utförs. Med hjälp av kartläggning kan dessa oklarheter
redas ut och alla kan få en bättre helhetsbild. Ljungberg och Larsson (2012) hävdar att om
kartläggning av processer inte genomförs finns det en stor risk att verksamheten
suboptimeras. Kartläggning bidrar till att verksamheten lägger ett större fokus på att utveckla
processer snarare än funktioner. Ljungberg och Larsson (2012) menar att kartläggning är det
första steget i ett förbättringsarbete men att denna måste analyseras djupare för att få en större
förståelse för verksamheten. Utifrån denna analys kan sedan förslag på förbättringar tas fram.
Enligt Ljungberg och Larsson (2012) finns det två olika områden som processkartor kan
användas inom. Ett av dessa områden är att förstå processen och det andra är att stödja ett
operativt utförande av processen. Situationer där förståelse är viktigt är vid introduktion för
nyanställda medarbetare. Andra situationer där det är viktigt att förstå processen är när analys
och förändringar i processen skall genomföras. För att en god förståelse skall kunna fås är det
viktigt att processkartan illustrerar en helhet och inte enbart vissa delar.

2.1.8 Simulering
Simulering är en förenkling av verkligheten och kan användas som verktyg för att visualisera,
analysera och testa scenarion som i verkligheten skulle vara tidskrävande, dyra och kanske
även omöjliga att utföra. Med hjälp av simulering kan olika scenarion testas och utvärderas
på ett relativt snabbt och billigt sätt. (Law & McComas 2001) Det finns flera olika typer av
simulering, där det som skiljer dem åt är om simuleringsmodellen är statisk eller dynamisk,
kontinuerlig eller diskret och deterministisk eller stokastisk. Om simuleringsmodellen är
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statisk avbildar den en viss tidpunkt där tiden inte har betydelse och inte förändras. Vid en
dynamisk simulering har tiden betydelse och förändras. Om simuleringsmodellen är
kontinuerlig eller diskret avgörs om modellens tillstånd ändras kontinuerligt, det vill säga
hela tiden, eller om den ändras endast vid några tidpunkter. Om simuleringsmodellen är
deterministisk eller stokastisk avgörs om alla värden är förutbestämda eller om någon
variabel är slumpmässig. Det krävs att endast en variabel är stokastisk för att
simuleringsmodellen skall anses vara stokastisk. En simuleringsmodell kan köras en eller
flera replikationer. Om indata är slumpmässig, blir resultatet mer precist desto fler
replikationer som simuleringsmodellen har körts. Om indata inte är slumpmässigt har antal
replikationer ingen betydelse för resultatet. (Kelton m. fl. 2014)
Med simulering som verktyg går det att testa olika scenarion som skulle bli för tidskrävande
och dyra att testa i verkligheten. Belaqziz m. fl. (2018) använde diskret händelsestyrd
simulering för att lösa problemet med att det uppstod köer med lastbilar vid en
containerterminal. Köer uppstod på grund av att lastbilarna ankom oregelbundet under dagen
och under samma tidpunkter. Detta medförde att vid vissa tidpunkter var det köer vid grinden
till terminalen. För att lösa problemet byggde Belaqziz m. fl. (2018) en simuleringsmodell
och kunde utifrån denna utläsa hur långa köerna var och vid vilka tidpunkter. Cimpeanu m. fl.
(2017) har använt diskret händelsestyrd simulering för att simulera hur köer vid en terminal
påverkas av en expansion av flödet. Cimpeanu m. fl. (2017) simulerade även hur
resursanvändandet påverkades av denna expansion. Två av dessa resurser var
lossningsmaskiner och lageryta. Utifrån simuleringen kunde det sedan utläsas var det uppstod
köer och när resurserna inte räckte till. Med hjälp av resultatet från simuleringen var det
möjligt att skapa effektiva scheman.
Ett program som används vid simulering är Arena. Arena är ett användarvänligt
simuleringsprogram som använder ett flexibelt simuleringsspråk. Språket består av olika
typer av moduler med specifika egenskaper. Dessa gör det möjligt för användaren att bygga
många olika typer av modeller i programmet. Några av dessa moduler är:
Assign - I denna modul kan ett attribut tilldelas till entiteter. Entiteter är objekten som
förflyttas i simuleringsmodellen. Ett attribut som kan tilldelas till en entitet är
exempelvis processtid för borrning.
Create - Denna modul är den modul som skapar entiteterna och möjliggör att entiteter
kan ankomma till simuleringsmodellen. Alla simuleringsmodeller har alltid Createmodulen som första modul. I denna modul kan användaren specificera med vilket
intervall dessa entiteter skall ankomma till simuleringsmodellen. Utöver att specificera
intervallen kan användaren i denna modul specificera hur många entiteter som skall
ankomma vid varje ankomst samt hur många entiteter som maximalt tillåts att
ankomma vid varje intervall.
Delay - Om entiterna inte kan ankomma till en modul innan en viss tid, används denna
modul för att fördröja entiterna. Denna modul styr därför när entiteter skall förflyttas
vidare i simuleringsmodellen.
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Dispose - Denna modul är den avslutande modulen och den måste finnas i alla
simuleringsmodeller. I denna modul lämnar entiteterna simuleringsmodellen.
Process - Denna modul representerar oftast någon maskin eller plats där en aktivitet
skall ske. I denna modul specificeras det hur många resurser som finns vid denna
maskin eller plats samt hur länge varje entitet skall stanna i denna modul.
ReadWrite - Efter att entiteter har skapats i Create-modulen kan de exempelvis få en
tilldelad ankomsttid i denna modul. ReadWrite-modulen läser av ankomsttiderna från
en extern källa, vilket kan vara exempelvis en Excelfil. Excelfilen har definierats i en
datafil i Arena och det är denna datafil som ReadWrite-modulen läser av.
Separate - Denna modul används för att separera en entitet som ankommer till denna
modul samt skapa en kopia av den ursprungliga entiteten. I denna modul kan det
specificeras hur ofta en duplicering av entiteten skall göras.
(Kelton m. fl. 2014)
I de flesta Arenamodeller används en kombination av flera moduler. I Arena finns det även
analysmoduler, vilket gör att simuleringen kan användas som verktyg för analys. (Kelton m.
fl. 2014)

2.1.9 Statistisk analys
Statistisk analys kan tillämpas vid flera olika beslutssituationer menar Løvås (2006). För att
kunna genomföra statistiska beräkningar på en population måste först kunskap om denna
population finnas. Statistisk analys utgår oftast från ett urval av en population. Detta urval av
populationen har genomförts för att slippa studera hela populationen och förhoppningsvis
representerar detta urval hela populationen menar Løvås (2006). Dessa individer bör vara
olika för att på detta sätt representera hela populationen. Om dessa individer är olika är det
dock inte säkert att resultatet av beräkningen kan tillämpas på populationen direkt. För att
beräkna totaler för urval och populationer är det enligt Løvås (2006) lämpligt att använda sig
av medelvärdet. Medelvärdet representerar ett genomsnitt av en population. Enligt Løvås
(2006) beräknas medelvärdet enligt:
�
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Resultatet av en beräkning av medelvärde kan ibland vara missvisande. Løvås (2006)
exemplifierar detta med beräkning av passagerare i ett flygplan. Om medelvärdet blir 225,5
passagerare stämmer inte detta eftersom det inte finns 0,5 passagerare. Att medelvärdet har
blivit missvisande beror på att spridningen av data är stor. När spridningen av data är stor har
data avvikit från medelvärdet. När data har avvikit från medelvärdet kan det kontrolleras hur
mycket datan har avvikit genom att beräkna standardavvikelsen. (Løvås 2006)
Standardavvikelsen beräknas enligt:
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När spridningen är stor, kan det ibland vara mer lämpligt att använda median. När data
ordnas i storleksordning är medianen värdet som ligger i mitten av datamängden. Om datan i
datamängden ojämnt antal utgörs medianen av det exakta värde som ligger i mitten av
datamängden. Om datan i datamängden däremot är ett jämnt antal utgörs medianen av värdet
mellan de två värden i mitten. Medianen kallas även för ”50:e percentilen” på grund av att
hälften av datan är mindre eller lika med medianen. (Løvås 2006).
För att visa hur frekvent en datapunkt i en observation förekommer skapas histogram.
Histogram används för att illustrera hur fördelningen av den studerade datan är utformad. I
histogrammen är det viktigt att intervallen mellan datapunkterna har rätt storlek för att inte bli
för detaljerad men inte heller missa att visa någon viktig information. (Løvås 2006).

2.1.10 Schemaläggning
Vid schemaläggning används logik och matematiska beräkningar för att kunna effektivisera
och tidsbestämma när och var en viss typ av aktivitet skall inträffa. För att kunna
schemalägga krävs det att det är känt när aktiviteten måste utföras, hur lång tid den
uppskattas att ta och hur mycket resurser som krävs. Vid schemaläggning är det viktigt att ta
hänsyn till olika slags resurser som ekonomi, arbetskraft, material och maskiner. (Baldwin &
Bordoli 2014) Schemaläggning sker oftast på operativ nivå (Yalaoui m. fl. 2012) och
prognoserna måste uppdateras ju längre ett projekt fortskrider och mer information blir
tillgänglig, vilket gör att schemaläggning är en iterativ process. Ett bra schema maximerar
resursutnyttjandet och minimerar därmed tiden som en resurs inte används. (Baldwin &
Bordoli 2014) För schemaläggning finns det fyra grundläggande element som måste tas
hänsyn till. Dessa är att det finns ett jobb som skall utföras, ett tydligt mål, resurser till detta
och olika villkor som schemaläggaren måste ta i beaktning. (Yalaoui m. fl. 2012) Om
schemat uppfyller alla bivillkor är det genomförbart men det är nödvändigtvis inte optimalt.
Det är därför möjligt att ge förslag på flera olika lösningar som alla är genomförbara men där
endast en, om ens det, är optimal med hänsyn till målfunktionen. (Brucker & Knust 2012)
Enligt Cayirli m. fl. (2012) är en slottid ett bestämt tidsintervall för en specifik händelse som
används för att kunna balansera in och utflödet. Slottider används bland annat för att
minimera risken att köer bildas i samband med lastning och lossning. Enligt Chen m. fl.
(2013) bör dagen delas upp i mindre intervall för att undvika långa köer vid terminaler. På
detta sätt kan det begränsas när en lastbil ankommer. När detta görs skall även en maxgräns
per intervall bestämmas. Vid planering av slottider är det viktigt att ta hänsyn till
processtiderna för in- respektive utleveranser. Om detta inte görs finns det risk att lastbilar
anländer till en terminal då det fortfarande är lastbilar kvar i terminalen. (Chen m. fl. 2013)
Vid användning av slottider kan osäkerheten i när en specifik händelse sker minska. Med
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hjälp av slottider kan kapaciteten på ett bättre sätt matchas mot efterfrågan. (Cayirli m. fl.
2012)

2.2 Metodkritik
För att kunna skriva en rapport som är trovärdig och övertygande behöver forskaren kritiskt
granska sina egna processer för att säkerställa att information, insamlad data och resultatet är
reliabelt. Hur en forskare kritiskt skall granska källor beskrivs mer detaljerat nedan.

2.2.1 Reliabilitet och validitet
David och Sutton (2016) hävdar att mycket tid bör läggas på att intervjua eller observera det
studerade objektet. På detta sätt kan den studerande få en bättre förståelse för det den
studerar. Ejvegård (2009) menar att för att en rapport med sina forskningsresultat skall uppnå
ett vetenskapligt värde måste kraven för reliabilitet och validitet uppfyllas. Dessa krav skiljer
sig åt. Enligt Ejvegård (2009) handlar reliabilitet om att resultatet som tas fram har tagits
fram med en given måttstock, vilket gör att ett identiskt resultat skall genereras nästa gång
mätningen görs. Carlsson (1990) menar att reliabiliteten är ett mått på hur noggrant och
säkert resultat som kan erhållas med hjälp av mätinstrumentet. David och Sutton (2016)
menar att reliabilitet är den grad av konsistens över tid som en mätning har, det vill säga om
samma svar på samma fråga ges från samma individ vid en annan tidpunkt. Ejvegård (2009)
presenterar ett exempel om ett gummiband som måttstock. Vid mätning av plankor med ett
gummiband mäter en person en meter planka per gång. Det visar sig dock att det är olika
längd på gummibandet varje gång vilket gör att resultatet inte blir detsamma, vilket tyder på
att mätningsmetoden inte är reliabel.
Ejvegård (2009) skriver vidare att det finns metoder för att pröva reliabiliteten i till exempel
enkäter eller intervjuundersökningar. Ejvegård (2009) hävdar att det finns fyra olika metoder
vilka är återtestning, halvering, utgångspunkt och kontrollfrågor. Återtestning går ut på att
samma individer som blivit tillfrågade första gången blir det återigen. Om testerna för samma
individer skiljer sig åt från den första gången till den andra kan det finnas risk för att
reliabiliteten i enkäten/intervjun är låg. Halveringsmetoden går ut på att femtio procent av
svaren väljs ut godtyckligt och jämförs med den andra halvan av svaren. En god reliabilitet
finns om avvikelsen mellan svaren är liten. Den tredje metoden, utgångspunkten, utgår från
två olika enkätundersökningar med grund i samma ämne. Om testresultaten stämmer överens
med varandra anses reliabiliteten vara god. Den sista metoden som Ejvegård (2009)
presenterar är kontrollfrågor. Dessa frågor är snarlika de som återfinns i enkäten. Om svaren
på kontrollfrågorna är identiska med enkätfrågornas svar är reliabiliteten god. Carlsson
(1990) presenterar en liknande utvärderingsmetod som Ejvegård (2009) presenterat, det vill
säga att dela upp provet i två olika delar med samma svårighetsgrad och ifall svaren är
identiska är slumpvariationen liten och det kan konstateras att reliabiliteten är god och
tvärtom ifall svaren skiljer sig åt.
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Till skillnad från Ejvegård (2009) hävdar David och Sutton (2016) att det endast finns ett sätt
att utvärdera reliabiliteten, genom att testa flera gånger med jämna mellanrum det vill säga
återtestning. David och Sutton (2016) påpekar att det dock finns brister i denna metod
eftersom det inte är praktiskt möjligt att genomföra om testpersonerna kan ha glömt vad de
svarade förra testet och att det efterföljande testet snarare blir ett test för minne snarare än
reliabiliteten. David och Sutton (2016) hävdar att det alltid finns ett visst mått av fel i alla
mätningar som görs, så kallade mätfel. Reliabiliteten bedöms utifrån hur konsekvent svar
samt hur begränsat mätfelet är.
Enligt Ejvegård (2009) är validitet till skillnad från reliabilitet säkerheten med vilket en
forskare vet att de mäter det som är menat att mäta. David och Sutton (2016) beskriver
validitet som att mätinstrumentet faktiskt mäter vad den avser att mäta. Ejvegård (2009) ger
flera exempel på att validitet kan vara svårt att utvärdera. En valid metod är en metod som är
tydlig och där exakta mått har definierats, på detta sätt kan forskaren försäkra sig om att de
mäter det som den avser att mäta. Ett exempel som Ejvegård (2009) ger är storleken på länder
och rangordningen av dessa. En förutsättning för att alla länder skall kunna mätas på samma
villkor är att använda sig av samma mått. Ifall forskaren använder sig av kvadratkilometer
måste alla länder mätas efter kvadratkilometer för att kunna jämföras och rangordnas.
Ejvegård (2009) menar att pröva validiteten är svårare än att pröva reliabiliteten. En prövning
av validiteten kan endast genomföras om det finns något annat mått inom det område som
mäts som går att jämföra med. Vid prognoser och andra förutsägelser är detta möjligt, ett
exempel på detta är opinionsundersökningar. Dessa kan utvärderas och jämföras med de
faktiska resultaten och på detta sätt utvärdera vilka undersökningar som var mest valida. En
förutsättning för att validiteten skall kunna vara hög är att reliabiliteten är hög. Det kan dock
vara hög reliabilitet men låg validitet, det vill säga det blir samma resultat varje gång något
mäts men det som mäts är nödvändigtvis inte det som forskaren avsåg att mäta.
Det finns enligt Carlsson (1990) olika sorters validitet. David och Sutton (2016) hävdar också
att det finns flera olika typer av validitet. Carlsson (1990) presenterar några typer av validitet,
bland annat innehållsvaliditet och prognostisk validitet. Carlsson (1990) menar att
innehållsvaliditet innebär att innehållet i mätningen är relevant för det vi vill mäta. David och
Sutton (2016) beskriver innehållsvaliditet som bedömningen av hur väl mätningen mäter alla
olika delarna av helheten. Carlsson (1990) exemplifierar innehållsvaliditet med ett prov i
matematik, för att eleven skall kunna visa att de kan uppnå kursens mål måste provet
innehålla moment från hela kursen. För att detta skall vara möjligt måste därför ett urval
göras för att säkerställa att innehållsvaliditeten på provet är god. Det andra måttet Carlsson
(1990) presenterar är prognostisk validitet vilket visar hur valid ens prediktioner är. Ett
exempel som Carlsson (1990) ger är sambandet mellan avgångsbetyg och inträdesprov för en
viss utbildning. På detta sätt kan det utvärderas ifall prediktionen eller prognosen stämmer
överens med det faktiska resultatet som mättes upp senare. David och Sutton (2016) beskriver
också prediktiv validitet på liknande sätt det vill säga att prognoserna som görs stämmer
överens med det faktiska resultatet.
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Sambandet mellan reliabilitet och validitet

Carlsson (1990) menar att en god reliabilitet inte försäkrar en god validitet. Validiteten
påverkas dock åt det andra hållet, det vill säga om reliabilitet är låg kan inte validiteten vara
god. Han ger ett exempel om ett gevär och en måltavla, se figur 2.1. I det första exemplet
skjuts alla skott på ett och samma ställe vilket innebär att det är en god reliabilitet men en låg
validitet på grund av att skotten inte träffar i mitten av måltavlan. På måltavla nummer två är
både reliabiliteten och validiteten god på grund av att skotten sitter i mitten av tavlan och de
är på samma ställe. Vid den tredje och sista måltavlan är både reliabiliteten och validiteten
låg på grund av att skotten är utspridda över hela tavlan och det är inte många skott som sitter
i mitten av måltavlan.

Figur 2.1, Exempel på samband mellan reliabilitet och validitet (Inspirerad av Carlsson 1990, s. 152)

2.2.2 Källkritik
Enligt Bell och Waters (2016) är källkritik en viktig del av granskning för att kunna styrka
sina forskningsresultat. Bell och Waters (2016) menar att källorna kan vara av både kvalitativ
och kvantitativ art, det vill säga mjuk och hård data. Data bör granskas lika kritiskt oavsett
art. Bell och Waters (2016) hävdar att forskaren lätt kan glömma bort att ”hårddata” också
måste granskas kritiskt och inte antas vara mer tillförlitligt på grund av att det är just
”hårddata”. Vid analys av “hårddata” bör det därför kontrolleras vad siffrorna är baserade på,
hur de är beräknade etcetera.
Bell och Waters (2016) hävdar att det finns två olika angreppssätt på dokument eller
källmaterial. Det ena kallas för källorienterad och den andra kallas för problemorienterad.
Vid en källorienterad studie har författarna först angripit källorna och granskat dessa kritisk
och baserat på dessa granskningar har man sedan formulerat sina egna frågeställningar. Det
andra angreppssättet är mer vanligt förekommande, hävdar Bell och Waters (2016), och det
är den problemorienterade studien. Den problemorienterade studien är motsatsen till den
källorienterad studie. Det vill säga forskarna formulerar sina egna frågeställningar utifrån vad
som redan har forskats på inom det valda ämnesområdet för att sedan angripa de primära
källorna inom det valda ämnesområdet.
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Primär och sekundärkällor

Alla källor kan delas in i två kategorier, primära och sekundära källor. En primärkälla är
enligt Bell och Water (2016) en källa som skapas eller som man får givet till sig under
arbetets gång, till exempel ett mötesprotokoll. En sekundärkälla däremot är en källa som är en
tolkning av någonting som har skett och som baseras på en primär källa. Skillnaden mellan de
båda källorna är dock mer komplex på grund av att källan kan vara sekundär ur ett perspektiv
men primär ur ett annat.
Sant eller falskt

En grund för att den kritiska analysen skall bli korrekt är enligt Bell och Waters (2016) att
skilja på dokument som baseras på fakta och sådana som baseras på värderingar. Det svåra
med detta är att en författare oftast inte visar tydligt om det som skrivs är baserat på
värderingar eller fakta, vilket är något som forskaren måste hantera och reda ut. Bell och
Waters menar att forskarna bör vara extra uppmärksamma på ord som speglar till exempel ett
politisk eller religiöst engagemang. Flera saker måste tas i beaktning vid granskning av
dokumentet som till exempel om argumenten i materialet stöder författarens ståndpunkter
eller slutsatser eller om författaren har något att vinna på det den presenterar. Bell och Waters
(2016) påpekar att om materialet som har publicerats inte överensstämmer med författarens
egna intressen är det stor chans att materialet faktiskt beskriver verkligheten. Thurén (2013)
beskriver att äkthet är något som är av stor vikt men att det ibland kan förekomma
förfalskningar och dessa kan vara svåra att upptäcka. Thurén (2013) hävdar att omskrivningar
och förbättringar av testresultat inom vetenskapen är relativt vanligt. Thurén (2013) menar
också att förfalskningar kan förekomma i alla sorter av skriftliga källor men att förfalskning
är ett brett begrepp som sträcker sig från en ren förfalskning till en oskyldig retuschering.
Källkritiska principer

Enligt Thurén (2013) finns det ett antal källkritiska principer vilka är väldigt enkla att förstå.
Dessa principer består av fyra kriterier som måste uppfyllas, samt en distinktion. Kriterierna
är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Det första kriteriet är äkthet och Thurén
(2013) menar att äkthet innebär att källan måste vara det den utger sig för. Tidssamband
menar Thurén (2013) är att ju närmare i tiden desto mer trovärdig är källan, om lång tid har
gått finns det skäl att börja tvivla på källan. Det tredje kriteriet om oberoende handlar enligt
Thurén (2013) om att den skall vara självständig och inte bygga på någon annan källa. Det
sista kriteriet är tendensfrihet vilken handlar om att författaren skall vara objektiv när den har
skrivit det skrivna materialet och inte blandat in till exempel politik eller ekonomiska
intressen. Distinktionen som måste göras är att skilja mellan berättelser och kvarlevor av
något. Ett exempel på detta är ett vittnesmål och ett fingeravtryck. Fingeravtrycket är mycket
mer trovärdigt än ett vittnesmål på grund av att vittnesmålet kan blanda in känslor och andra
intressen i berättelsen.
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2.3 Tillvägagångssätt
För att utföra arbetet har ett strukturerat tillvägagångssätt använts. Det första steget för att
arbeta strukturerat var att identifiera aktiviteterna som skulle utföras för att sedan upprätta ett
tillvägagångssätt. Dessa aktiviteter och tillvägagångssätt illustreras i figur 2.2.

Figur 2.2, Tillvägagångssätt

Arbetet är baserat på en problemorienterad studie, det vill säga att frågeställningarna är
baserade på vad forskningen inom det berörda området redan har kommit fram till.
Forskningsstrategin som har använts i arbetet är fallstudie för att få en djupare insikt i
problemet. Fallstudien är av typen enfallsstudie. Det är en enfallstudie på grund av att det
studerade fallet är unikt eftersom nulägesanalysen är baserad på Alfredsson Transports
förutsättningar och en eventuell omstrukturering av leveranser kommer endast att kunna
appliceras på in- och utleveranser hos Alfredsson Transport.

2.3.1 Litteratursökning
Efter identifikationen av aktiviteter genomfördes litteratursökning. I litteratursökningen har
tidigare studier inom samma ämnesområde studerats, vilket innebär att det är sekundära
källor som har använts. Litteratursökningen resulterade i en större förståelse av vad som har
skrivits och genomförts tidigare inom samma område. Den litteratur som använts är både
tryckt och digitalt material. Vid litteratursökningen har Linköpings universitets biblioteks
söktjänst Unisearch samt Science Direct använts. I litteratursökningen har sökord använts.
För att precisera litteratursökningen har en stor mängd av litteraturen gallrats bort genom att
sammanfattningen och innehållsförteckningen för varje hittad artikel eller bok har lästs
igenom. Vid litteratursökning är det viktigt att kritiskt granska de källor som studeras, både
tryckta och digitala. Den kritiska granskningen har gjorts genom att följa Thuréns (2013)
källkritiska principer för att granska dokument, vilka är äkthet, tidssamband, oberoende och
tendensfrihet.

2.3.2 Datainsamling
Historisk data har samlats in direkt från Alfredsson Transport, vilket är en primär källa där
data inte blivit tolkade av externa författare. För att kunna analysera nuläget för Alfredsson
Transports terminal krävdes insamling av data relaterat till terminalen, gods och tillhörande
transporter. För att kunna genomföra arbetet behövdes insamlad data angående:
- När sker inleverans och utlastning i nuläget?
- Hur lång tid tar inleverans respektive utlastning?
- Hur stor kapacitet terminalen har och utformningen av terminalen.
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-

Hur stor yta det är i lastbilarna respektive släpet och även hur många lastbilar och släp
som finns tillgängliga.
När gods senast behöver avgå från terminalen.

Denna data har samlats in genom dokument, intervjuer och observationer, eftersom det är de
enda sätten att få tillgång till denna data. Dokument som är relevanta för arbetet har erhållits
av Alfredsson Transport. Dokument som har använts är bland annat processkarta och data för
historiska leveranser. För att komplettera dessa dokument har en intervju genomförts med
Martin Andersson som är logistikutvecklare på Alfredssons Transport. Denna intervju skedde
2019-04-05. Intervjun som genomfördes var av kvantitativ typ och innehöll en blandning av
öppna och slutna frågor. Vid intervjun togs anteckningar som därefter renskrevs.
På grund av att alla människor upplever saker olika har observationer och mätningar gjorts
för att komplettera intervjun. Vid observation och mätningar har det antecknats vilken tid
lastbilarna har ankommit och avgått från Alfredsson Transport, hur lång tid det tog att
leverera in i terminalen och lasta ut i lastbilen samt antal bur som hanterades. Observationer
och mätningar har skett vid Alfredsson Transports terminal, på grund av att terminalen är den
faktiska platsen arbetet utförs på. Att observationer och mätningar sker på den faktiska
platsen kopplar till systemteori, där det är viktigt att objekt studeras i dess naturliga miljö.
Observationer har skett genom öppen observation, det vill säga den observerade personalen
är medveten om situationen och har accepterat det. Vilka datum och dagar som
observationerna har skett redovisas i tabell 2.1.
Tabell 2.1, Datum för observationer

Datum

Dag

Tid

Antal mätningar

2019-04-15

Måndag

10:55-14:33

5

2019-04-17

Onsdag

09:06-14:10

9

2019-04-23

Tisdag

08:57-21:01

15

2019-04-24

Onsdag

08:21-19:55

14

2019-04-29

Måndag

08:43-20:19

15
58

Innan observationer och intervjuer görs krävs en förkunskap om problemet för att säkerställa
att mätningen faktiskt mäter det som är syftet med mätningen, det vill säga att validiteten är
god. För att säkerställa en god validitet har observationer och intervjuer inspirerats av tidigare
gjorda liknande mätningar. För att testa reliabiliteten krävs återtestning, vilket har genomförts
på mätningarna. Det finns dock risk att testresultatet skiljer sig åt på grund av att det är
mänskliga handlingar som har mätts. Att testresultatet skiljer sig åt har tagits i beaktning och
om ett testresultat inte har avvikit väsentligt från tidigare tester har mätningen ansetts vara
reliabel. Prövningen av validiteten av observationer och intervjuer är svår att genomföra
eftersom det inte finns något annat liknande mått inom det området som mätningar har gjorts
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och därför kan inte heller en jämförelse av de båda mätningar göras. Däremot valideras
intervjuer med hjälp av observationer och observationer valideras med hjälp av intervjuer.
För att upprätthålla en god reliabilitet har tillvägagångssättet av mätningen beskrivits
detaljerat för att kunna få ut samma resultat varje gång en ny mätning görs.
Mätningar

För att säkerställa att mätningarna av inleveranser och utlastningar görs på liknande sätt varje
gång har ett tydligt tillvägagångssätt bestämts. Mätningarna är uppdelade i flera olika delar,
vilka är inleverans av gods eller tomgods till terminalen, utlastning av gods eller tomgods till
terminalen samt tid vid terminal. De tillfällen när det sker inleverans av tomgods följt av
utlastning av gods benämns som omlastning. Vid mätningarna har antal bur antecknas för att
veta hur många burar som levereras in- respektive ut från terminalen. En visualisering av
mätningsprocessen presenteras i figur 2.3.

Figur 2.3, Mätningar

Mätningen som genomfördes för den tid vid terminal innebar den totala tiden en lastbil var
inne på terminalområdet och befann sig på en yta som inte är parkeringsplats. Denna mätning
har påbörjats vid det klockslag som lastbilar har åkt in vid grinden till terminalområdet och
benämnts som ankomsttid. Tid vid terminal mättes fram till att lastbilen lämnar
terminalområdet via grinden. När arbetsdagen för Alfredsson Transports lastbilschaufförer är
slut körs inte lastbilen ut via grinden utan parkeras på parkeringsplatsen på terminalområdet.
När mätningar har skett vid dessa tillfällen har tid vid terminal mätts fram tills att lastbilen är
parkerad. När lastbilen har lämnat terminalområdet via grinden eller parkerat har klockslaget
antecknas och benämnts som avgångstid. När klockslagen för ankomsttid och avgångstid var
fastställda har skillnaden i minuter beräknats.
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Mätningen för inleverans startade när lastbilschauffören eller terminalarbetaren tryckte på en
knapp i terminalen som gör att en lastbrygga från terminalen fälls ut till lastbilen. Mätningen
för inleverans slutade när allt var inlevererat till terminalen och lastbilschauffören eller
terminalarbetaren tryckte på knappen igen för att fälla in lastbryggan. Om inleveransen
följdes av en utlastning slutade mätningen av inleverans när allt var inlevererat och mätning
för utlastning startades. Mätningen av utlastning slutade när lastbilschauffören eller
terminalarbetaren tryckte på knappen igen. Processtiden för inleverans och processtiden för
utlastning utgjorde tiden för omlastning. Under samtliga mätningar antecknades processtid,
antal bur som lastats in eller ut, vilken port som har använts och antal bur i terminalen före
samt efter leveransen. Dessa mätningar har genomförts för både kyl- och frysgods men även
på tomgods eftersom tomgods också tar plats, både i porten och i terminalen. Vid mätningar
av processerna har kyl- och frysgods inte skiljts på. Kyl- och frysgods hanteras på samma sätt
vid inleverans och utlastning och därför ansågs det vara lämpligt att ha samma processtid
oavsett om godset är kylt eller fryst. Mätningarna har antecknats i ett anteckningsblock för att
sedan renskrivas i ett Excel-dokument. Excel-dokumentet har använts som verktyg vid
beräkning av medelvärde och standardavvikelse av mätningarna samt genomsnittlig tid per
bur. I figur 2.4 visas ett exempel på ett mätningsresultat av en inleverans.

Figur 2.4, Exempel på mätningsresultat av inleverans av kyl-och frysgods

2.3.3 Analys av rådata
När data hade samlats in genomfördes en analys av rådata, det vill säga obehandlad data.
Denna analys baserades bland annat på hur trovärdig insamlad data är. Analysen
genomfördes för att granska hård data lika kritiskt som mjuk data, vilket kan vara ett problem
vid insamling av hård data. Analysen baserades på en jämförelse mellan intervju,
observationer och historisk data. Resultatet av mätningarna har jämförts med den historiska
datan för att skapa ett index över hur många burar som levereras vid en inleverans. Därefter
har histogram skapats för att undersöka hur många burar som vanligtvis levereras av
respektive leverantör. Histogrammen skapades för att få kunskap om hur många burar som
hanteras i terminalen under ett dygn.

2.3.4 Nulägesanalys
När rådata var analyserad sammanställdes den för att ge en större förståelse för hur och när
in- respektive utleveranser på Alfredsson Transport sker i nuläget. En kartläggning över vilka
aktiviteter som ingår i SVD-flöde har genomförts. I analysen av nuläget har det undersökts
huruvida det är möjligt att dubblera råvaruflödet med utgångspunkt från befintliga tidsfönster.
Efter sammanställning av data implementeras datan i simuleringsprogrammet Arena. Data
som implementerades var ankomsttider, processtider och antal bur per lastbil. Efter att
simuleringsmodellen hade körts kunde antal lastbilar i kö och vid vilken tid kö uppstod samt
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antal bur i terminalen utläsas. Statistik som skapats i Arena användes i Excel där diagram
över antal lastbilar i kö och antal bur i terminalen skapades.

2.3.5 Schemaläggning av leveranser
Eftersom Alfredsson Transport kan påverka när leveranser skall ske var det möjligt att
strukturera om dessa. Schemaläggningen genomfördes genom att omstrukturera leveranserna
och först åtgärda de enkla och uppenbara problemen. Därefter analyserades utdata från Arena
för att undersöka när det uppstod köer. Utifrån när dessa köer uppstod skapades tre
alternativa scheman, genom omstrukturering, för att undvika kö. De scheman som skapades
innehöll ankomst- och avgångstid för respektive lastbil vid in- och utleverans.

2.3.6 Analys av resultat
Resultatet av denna studie är tre alternativa scheman för in- och utleveranser. För samtliga
föreslagna alternativ har för- och nackdelar diskuterats. Hur det dubblerade flödet kommer att
påverka Alfredsson Transport har diskuterats utifrån ett socialt, ekonomiskt samt
miljöperspektiv. Sociala aspekter som har diskuterats är huruvida arbetsförhållandena är
hållbara med hänsyn till exempelvis stress. De ekonomiska aspekterna som har diskuterats är
hur kostnaden för anställande av mer personal och andra kostnader påverkas vid
implementering av de olika alternativen. De miljömässiga aspekterna som har diskuterats är
hur det nya uppdraget påverkar utsläpp, trafiktäthet och buller. Även en diskussion om hur
leveransserviceelement kommer att påverkas efter implementeringen har genomförts. De tre
alternativa scheman jämfördes och diskuterades och det har även förts en diskussion kring
framtida studier för Alfredsson Transport.
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3. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som har används i arbetet för att besvara
syftet och frågeställningarna.

3.1 Logistik
Storhagen (2018) definierar logistik som de sju R:n, vilka är rätt produkt, rätt plats, rätt
tidpunkt, rätt kund, rätt kostnad, rätt kvantitet och rätt kvalitet. Enligt Oskarsson m. fl. (2013)
är målet med att använda ett logistiskt tankesätt att alla kunder skall få det de efterfrågar i rätt
tid på rätt plats och till rätt pris. Storhagen (2018) menar att logistik är ett tankesätt som
involverar en helhetssyn och konsten att undvika suboptimering. Jonsson och Mattsson
(2016) förklarar logistik som läran om effektiva materialflöden där rätt produkt skall
levereras i rätt tid för att skapa plats- och tidsnytta. Storhagen (2018) menar att flöden skall
vara så effektiva som möjligt genom hela processen. Det gäller att hitta en balans mellan alla
enheter i ett företag för att inte suboptimera och att undvika exempelvis höga kostnader och
låga intäkter på en avdelning, samtidigt som en annan avdelning har låga kostnader och höga
intäkter av produkter och tjänster. Storhagen (2018) menar också att på grund av att utbudet
har blivit större än efterfrågan på de flesta marknader är helhetsperspektivet viktigare än
någonsin. Därtill har också kraven från kunderna ökat eftersom de inte enbart efterfrågar en
relativt billig produkt utan även god kvalitet och snabb leverans. Kraven som kunden ställer
är rimliga ur ett kundperspektiv men inte alltid lätta att uppfylla som leverantör. För att kunna
ha en bra leveransservice och låga kostnader krävs det att ett företag har en bra koordinering
av materialförsörjning, produktion och distribution. (Oskarsson m. fl. 2013) Storhagen (2018)
menar att företag bör ha mer fokus på processer och effektiva flöden snarare än funktioner.
Enligt Jonsson och Mattsson (2016) har logistiken en betydande roll för att kunna
tillfredsställa kundens behov på ett effektivt sätt. Företag och verksamheter använder sig av
logistik för att vara konkurrenskraftiga och även för att kunna sänka kostnader och öka
intäkter. Jonsson och Mattsson (2016) definierar logistik som:
Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet,
från materialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av produkt
och material, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga
intressenters behov och önskemål, dvs ge en god kundservice, låga
kostnader, låg kapitalbindning, små miljökonsekvenser och goda sociala
förutsättningar.
(Jonsson & Mattsson 2016, s. 20)
Enligt Zhang m. fl. (2018) uppskattades det år 2014 att godstransporter stod för cirka 10 %
av de energirelaterade utsläppen av koldioxid i världen. För att utsläppen från
godstransporter skall minska krävs det logistiska lösningar och att företag bland annat
optimerar och effektiviserar transporterna.
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3.1.1 Tredjepartslogistik
Enligt Storhagen (2018) är tredjepartslogistik (TPL) en typ av logistik som är ganska ny.
Termen uppkom på 1980-talet och innebär att ta in en tredje part för att hantera logistiska
aktiviteter. Oskarsson m. fl. (2013) menar att TPL innebär att ett företag hyr in en eller flera
logistiktjänster av ett externt företag. Detta företag blir en tredje part i logistikkedjan utöver
kunden och leverantören. Storhagen (2018) menar att många företag inte har logistik som sin
kärnverksamhet och för att större fokus skall kunna läggas på kärnverksamheten tar företaget
in en tredje part. Christopher (2005) nämner några logistikaktiviteter som företag gärna
överlåter till ett TPL-företag, vilka är ompaketering, samlastning, driva distributionscenter
och transportering av gods. Oskarsson m. fl. (2013) nämner även lagringstjänst som en
logistiktjänst som kan utföras av ett TPL-företag.
Jonsson och Mattsson (2016) hävdar att det är fler och fler speditörer som agerar mer som
tredjepartslogistiker än speditörer. Med detta menas att de utför mer tjänster än enbart
transporttjänster. Dessa kan innebära någon form av logistiktjänst som till exempel lagring
eller hantering av terminal. Enligt Storhagen (2018) skiljer sig TPL-företag från speditörer
och transportörer på grund av att de måste uppfylla andra krav som speditörer och
transportörer inte nödvändigtvis behöver uppfylla. Ett av dessa krav är att TPL-företaget
måste kunna erbjuda minst två logistiktjänster, exempelvis transport och lagring. Storhagen
(2018) menar också att ett när ett TPL-avtal skrivs måste avtalet sträcka sig över en längre
period och båda parterna måste tjäna på det. Ett ytterligare krav är att företaget måste ta in ett
externt företag som inte får äga det gods de hanterar. Fördelarna för ett företag att använda
sig av TPL är många. Några exempel som Storhagen (2018) ger är bland annat att företaget
får effektivare processer, lägre hanteringskostnader per enhet, färre skador på lagret och ökad
orderuppfyllnad. Oskarsson m. fl. (2013) lyfter även fram att TPL är ett bra sätt att höja
volymerna på distributionerna. TPL kan dock påverka informationsdelningen. För att en
tredje part skall kunna hjälpa ett företag med logistik kan känslig information behöva delas
till TPL-företaget. En annan nackdel med TPL är att båda parter måste vara nöjda med
fördelning av risker och intäkter. Att få båda parter nöjda är något som kan kräva långa
förhandlingar som kan vara kostsamma.
TPL har använts bland annat inom bygglogistik vid större byggprojekt eftersom dessa kräver
mycket koordinering och planering. Byggföretagen har då outsourcat logistikaktiviteterna till
en extern part. Ett exempel när TPL har använts är vid konstruktionen och renoveringen av
Linköpings Universitetssjukhus. (Ekeskär & Rudberg 2016) TPL används även vid andra
typer av verksamheter. TPL används för att effektivisera flöden och returflöden för bland
annat verksamheter som distribuerar varor. (Joo m. fl. 2012)

3.1.2 Ledtid
Ledtid är ett begrepp som har olika innebörd i olika situationer, men en generell definition är
att det är tiden från att ett behov av en aktivitet uppstår till det att aktiviteten är slutförd.
(Olhager 2013) Ledtiden mäts genom registrering av tidpunkten för behovsinitiering samt
tidpunkt för behovsuppfyllnad (Oskarsson m. fl. 2013). Vad ledtiden innebär är som tidigare
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nämnt olika i olika situationer och det beror hur och ur vilket perspektiv aktiviteten har
definierats. Leveransledtid och genomloppstid är två olika typfall av ledtider. (Olhager 2013)
Leveransledtid

Denna ledtid utgår från kundens perspektiv, och är även den enda ledtid som kunden är
intresserad av, och innebär tiden från beställning till att kunden fått leverans av order
(Christopher 2005) och benämns på engelska ”time to customer” (TTC). Leveransledtid
innebär därför tiden från att slutkunden lagt en beställning hos producenten till dess att
slutkunden har fått ordern levererad. Denna typ av ledtid finns också mellan leverantör och
producent, där producenten är kund hos leverantören som levererar råvaror. Leveransledtid
finns även inom ett företag och dess produktion där leveransledtiden är tiden det tar från
behovsinitiering tills dess att färdigvarulagret är påfyllt. (Olhager 2013)
Genomloppstid

Genomloppstiden beskriver tiden det tar för en produkt att ta sig genom antingen hela
systemet eller en del av systemet. Genomloppstiden kan utgöras av flera ledtider, men det kan
även utgöra en del i en ledtid. (Oskarsson m. fl. 2013) Genomloppstiden kan delas in i tre
delar, vilka är förråds- och inköpsledtid, produktionsledtid och lagerledtid. Förrådsledtiden är
tiden som råmaterialet ligger i ett förråd i väntan på produktion. Om företaget inte lagerför
råmaterialet utan det istället köps in mot kundorder är det inköpsledtiden som är relevant.
Produktionsledtiden är tiden produkten tillverkas och löper från det att råmaterialet har tagits
från förrådet till dess att produkten har levererats i färdigvarulagret eller direkt till kunden. I
produktionsledtiden ingår alla aktiviteter för att tillverka produkten och även materialet till
detta som ligger i mellanlager. Produkterna som befinner sig i produktionsledtiden kallas ofta
produkter i arbete (PIA). Den sista delen av genomloppstid är lagerledtid, vilket innebär tiden
de färdiga produkterna ligger i färdigvarulager innan de levereras till kunden. (Olhager 2013)

3.1.3 Leveransservice
Ett företags leveransservice kan mätas med hjälp av de så kallade leveransserviceelementen. I
dessa ingår bland annat leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. (Oskarsson m. fl. 2013)
Både leveranspålitlighet och -säkerhet är två av de traditionella leveransserviceelementen.
(Storhagen 2018)
Leveranspålitlighet

Oskarsson m.fl. (2013) menar att leveranspålitlighet handlar om att företaget är pålitliga och
anger den leveransledtid som de faktiskt levererar efter. Storhagen (2018) definierar
leveranspålitlighet som hur bra ett företag kan leverera exakt på utgiven tidpunkt, varken
tidigare eller senare. Enligt Storhagen (2018) handlar därför elementet mycket om “Just-inTime” leveranser. Enligt Oskarsson m. fl. (2013) har en hög leveranspålitlighet visat sig vara
viktigare för kunderna än att leveransledtiden är kort. Även Kasilingam (2000) menar att
kunder föredrar en längre leveransledtid med låg variation framför kortare leveransledtid med
hög variation. För att beräkna hur stor variation och leveranspålitlighet ett företag har på sina
leveranser kan följande formel användas:
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Leveranspålitlighet går således i båda riktningarna, ibland är det inte bra att företaget
levererar på kortare tid än det som har angetts. Detta beror på att företaget som tar emot
leveransen kan ha räknat med att leverantörerna skall komma senare och därför inte har
tillräcklig kapacitet för att ta hantera godset när leveransen kommer. Mer produkter i lager
ökar även kapitalbindning och lagerföringskostnad. Kraven på leveranspålitlighet skiljer sig
från företag och bransch. Vissa företag kan godkänna leveranser som kommer samma dag
medan andra företag är väldigt noggranna när på dygnet leveransen kommer in. (Oskarsson
m. fl. 2013)
Leveranssäkerhet

Oskarsson m. fl. (2013) definierar leveranssäkerheten som att rätt produkt levereras i rätt
mängd och i rätt skick. Detta är något som kan låta som en självklarhet för kunden men
leveranssäkerheten kan påverkas om dokumentation och orderhantering sköts bristfälligt.
Enligt Storhagen (2018) har leveranssäkerheten, det vill säga att företaget levererar rätt
produkter i rätt kvantitet, fått en större betydelse för leveransservicen. Detta beror på att
industrin har fått en större förståelse för logistik i allmänhet och därför sätts högre krav på
företagen. Storhagen (2018) menar också att ett företag måste kunna ha en hög
leveranssäkerhet för att få fortsätta leverera. Enligt Oskarsson m. fl. (2013) varierar
leveranssäkerheten på samma sätt som leveranspålitlighet, det vill säga från kund och
bransch. Vissa företag nöjer sig även om det blir fel mängd medan andra företag vill ha ett
precist antal som varken får under- eller överskridas.

3.1.4 Citylogistik
Citylogistik innebär att logistik och transportaktiviteter i städer planeras bättre och effektivare
för att höja välfärden i staden. Målen med citylogistik är även att reducera de negativa
konsekvenserna av transporter, exempelvis utsläpp och olyckor. (Dolati m. fl. 2017) Allt fler
människor väljer att bosätta sig i städer och den ständigt ökande urbaniseringen ställer krav
på logistiken i städerna. (Taniguchi 2014) Antalet transporter ökar i snabb takt men problem
som exempelvis utsläpp, olyckor, trängsel och förseningar finns kvar och ökar dessutom. Ett
sätt att reducera dessa problem är att effektivisera transporterna och planera långsiktigt.
(Ortúzar & Willumsen 2011) Crainic m. fl. (2009) nämner att ett sätt att effektivisera
transporterna är att ha ett distributionscenter utanför staden, där leveranserna som skall till
staden samlastas. Detta kommer att gynna företagen ekonomiskt och negativa konsekvenser
av de ökade transporterna kommer att förmildras (Ortúzar & Willumsen 2011). Enligt
Taniguchi (2014) innebär citylogistik att transporterna optimeras genom att ta hänsyn till den
ekonomiska aspekten och även de miljömässiga som energiförbrukning, olyckor, buller och
förseningar. Även Crainic m. fl. (2009) menar att citylogistik främjar den ekonomiska och
miljömässiga utvecklingen i städer och är nödvändigt för att städerna skall kunna fortsätta
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växa. Taniguchi (2014) hävdar att effektiv citylogistik krävs för att miljön skall bli bättre för
befolkningen i staden.
Arvidsson m. fl. (2013) menar att en fördel med att effektivisera transporterna med hjälp av
citylogistik är att en logistiktjänst kan utföras med hjälp av färre resurser utan att de logistiska
aspekterna som bland annat leveranspålitlighet påverkas. Enligt Arvidsson m. fl. (2013) finns
det en korrelation mellan kostnadsaspekten och miljöaspekten inom citylogistik, om
kostnader sjunker gör även utsläppen det. Vid mätning av effektiviteten av transportplanering
mäts främst två saker, fyllnadsgraden på lastbilarna vid distribution samt avståndet lastbilen
är tom. Vid mätningen mäts också bränsleeffektivitet. Arvidsson m. fl. (2013) hävdar dock att
mätningarna bör ifrågasättas eftersom fyllnadsgraden lätt kan manipuleras vid användande av
mindre bilar. Problemet med mindre bilar är att efterfrågan kanske inte uppfylls.
Enligt Quak m. fl. (2014) är citylogistik med leveranser av gods i stadskärnan nödvändigt för
att en stad skall fungera. Quak m. fl. (2014) menar dock att ett effektivt transportsystem är
nödvändigt för att citylogistik skall fungera. Vid användande av ett ineffektivt
transportsystem kan citylogistik resultera i bland annat koldioxidutsläpp, försämrad
luftkvalitet, buller och trängsel. Quak m. fl. (2014) menar att dessa problem inte är nya och
att tidigare studier med citylogistiska åtgärder finns. Problemet med dessa åtgärdsförslag är
att de saknar ett generellt angreppssätt av citylogistikproblem och de flesta studier som utförs
är unika fallstudier, vilket resulterar i att resultatet inte går att applicera direkt på andra
liknande problem. Studierna lägger oftast fokus på att reducera de negativa aspekterna av
transportplanering i enskilda städer snarare än att skapa ett effektivt transportsystem som kan
appliceras i alla städer. Utöver tidigare nämnda problem finns det vissa svårigheter med de
ökade hemleveranserna. Problemet med hemleveranser är att det är ofta är dåligt med
lastningsutrymme och detta påverkar dels trafikflöden i närheten av leveransen samt
säkerheten. Vid hemleveranser finns det även en risk att mottagaren inte är hemma vilket gör
att leveransen måste ske en eller två gånger till.

3.2 Distributionsplanering
Distributionsplanering är planeringen för när och hur produkter skall distribueras till
kunderna för att det skall bli optimalt med hänsyn till transportkostnader och lagerkostnader
men även lageryta. Distributionsplaneringen görs på medellång sikt, vilket varierar från dagar
till månader. Indata som behövs vid denna typ av planering är information om strukturen på
nätverket, vilket inkluderar var leverantörerna, fabriken, distributionscentret och kunderna är
lokaliserade. Det är även viktigt att det finns information om vägar och transportslag. För att
det skall vara möjligt att planera krävs det även prognoser för vilka produkter som skall
distribueras och i vilka kvantiteter. (Entrup 2005)

3.2.1 Samordnad varudistribution
Storhagen (2018) definierar samdistribution som att hantera gods från olika leverantörer och
till olika destinationer på samma fordon. Storhagen (2018) menar att samdistribution är ett

25

effektivt sätt att öka nyttjandegraden av resurserna och samtidigt minska påverkan på miljön.
Samdistribution kan möjliggöra att leveranser från flera olika leverantörer till samma kund
levereras samtidigt. På detta sätt ökar även fyllnadsgraden på fordonen som levererar.
Jonsson och Mattsson (2016) menar att med ett effektivt användande av transportresurser kan
det totala transportbehovet minska. Enligt Jonsson och Mattsson (2016) är lastbilarna
vanligtvis halvfyllda, vilket innebär att miljöbelastningen är onödigt stor. Genom exempelvis
samdistribution kan färre antal lastbilar med en högre fyllnadsgrad leverera gods, vilket dock
kan påverka leveransservicen negativt. Enligt Jonsson och Mattsson (2016) innebär
samdistribution att samlasta gods från olika leverantörer på samma fordon. Tack vare detta
kan kunden få leveranser från flera olika leverantörer vid en och samma leverans. Detta
ställer dock krav på kundens lagringsutrymme och kapacitet.
Oskarsson m. fl. (2013) menar att ett mål med transporter är att ha en hög fyllnadsgrad på
lastbilarna och för att detta skall kunna vara möjligt krävs stora volymer av gods. Dessa stora
volymer kan uppnås via samlastning av gods från flera kunder. Oskarsson m. fl. (2013)
menar att genom samlastning kan antalet transporter minska samtidigt som fyllnadsgraden på
transporterna kan höjas. Det finns både för och nackdelar med samlastning av gods.
Fördelarna är bland annat att möjligheterna att fylla en lastbil på tillbakavägen ökar och att
kostnaderna för transporten minskar. Nackdelar med samlastning är bland annat att den extra
hanteringen av gods ökar risken för skador på godset samt ökar den direkta transporttiden.

3.2.2 Terminal
Terminalen är en byggnad som är en central funktion i distributionsstrukturerna. Till
terminalen transporteras gods för att sedan transporteras vidare med antingen samma eller ett
annat transportslag. I terminalen är det vanligt att sortering sker och att gods även samlastas
med annat gods som skall på samma rutt men också att gods ompaketeras till mindre laster.
(Higginson & Bookbinder 2005) Ibland används terminalen, eller närliggande byggnad, för
lagring och det förekommer att gods tvingas lagras kortare perioder på grund av att det kan
vara väldigt svårt att synkronisera in- och utleveranser. (Jonsson & Mattsson 2016)
Vid terminalen sker lastning och lossning av gods. Dessa aktiviteter är oftast flaskhalsar i
terminalen och det uppstår ofta problem med köer vid tidpunkter när det är mycket in- och
utleveranser som på morgnar och kvällar. Terminaler kan därför tvingas att vara
överdimensionerade för att kunna klara av denna obalans. Flödet för transporterna till och
från terminalen kan även tvingas att jämnas ut för att klara detta, trots att det ur
transportplaneringssynvinkel inte är optimalt. Transporter som sker via en terminal behöver
därför planeras utifrån terminalens kapacitet och inte endast utifrån rutter och utnyttjande av
fordon. (Jonsson & Mattsson 2016)

3.2.3 Kapacitet
Ett företags kapacitet av resurser bestäms utifrån flera faktorer, exempelvis personalstyrka
och maskiner. Att ha hög kapacitet är kostsamt och företag vill därför anpassa kapaciteten
efter behov. Om inte kapaciteten är anpassad efter efterfrågan finns det två scenarion som kan
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uppstå. Det första är att kapaciteten är högre än efterfrågan, vilket kommer leda till att
kostnaderna kommer att vara större än intäkterna som därefter leder till skulder. Det andra
scenariot är att företaget har mindre kapacitet än vad efterfrågan kräver, vilket kommer att
leda till att företaget kommer att ha uteblivna leveranser på grund av brist i kapaciteten. För
att kunna bestämma hur stor kapacitet företaget skall använda sig av görs oftast prognoser på
efterfrågan. Att kunna anpassa kapaciteten till efterfrågan är något av det viktigaste
aspekterna inom logistik för att kunna hålla nere sina kostnader och ha tillräckliga intäkter.
(Oskarsson m. fl. 2013)
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4. Nuläget för Alfredsson Transport
Det nya uppdraget som Alfredsson Transport eventuellt skall anta innebär att råvaruflödet
kommer att fördubblas och på grund av det fördubblade flödet kommer antalet lastbilar vid
terminalen att öka. Eftersom det nya godset skall levereras ut samtidigt som det befintliga
godset levereras ut men till ett annat geografiskt område krävs det dubbelt så många lastbilar.
(Andersson, 2019) För att utreda möjligheten att dubblera flödet har först en analys av
nuläget genomförts. Denna har genomförts för att skapa större förståelse för hur Alfredsson
Transport skulle påverkas av ett dubblerat flöde.

4.1 Företagsbeskrivning
Åkeriet Alfredsson Transport AB grundades år 1937 av Ingvar Alfredsson som
transporterade bananer till livsmedelsbutiker i Norrköping. Efter några år ersattes bilen av en
större lastbil som användes för transport av asfalt och grus. I nuläget ägs och drivs åkeriet av
Ingvars barnbarn Erik och Magnus Alfredsson och åkeriet transporterar över hela Europa
med alla typer av transporter. På Alfredsson Transport arbetar 65 personer. TPL-tjänster som
Alfredsson Transport utför är exempelvis hantering, lagring samt distribution av gods.
(Alfredsson Transport u.å.)

4.2 Nulägesbeskrivning
En del i Alfredsson Transports verksamhet är att distribuera livsmedelsråvaror inom
Norrköpings kommun med hjälp av samordnad varudistribution (SVD), vilket utgörs av
distribution av kyl- och frysgods till skolor, förskolor, ålderdomshem samt fritidsgårdar.
Alfredsson Transport hanterar och distribuerar i nuläget råvaror till cirka 25 000 portioner
mat per dag. Av de råvaror som Alfredsson Transport hanterar är cirka en tredjedel frysgods
och två tredjedelar kylgods. Både terminalen och lastbilarna är utformade för att kunna
hantera en tredjedel frysgods och två tredjedelar kylgods. (Andersson 2019)
I nuläget har Alfredsson Transport 250 möjliga leveranspunkter och leveranser sker i
genomsnitt till 65-70 punkter varje vardag. Varje vardag sker det sex till sju utleveranser av
gods där varje lastbil levererar till 5-20 punkter, beroende av storlek på lastbil. För kyl- och
frysgods har Alfredsson Transport tillgång till fyra lastbilar, varav tre är tunga lastbilar och
en är lätt lastbil. Vid Alfredsson Transports terminal finns det tre portar som samtliga
används för inleverans och utlastning. I nuläget levererar fyra olika leverantörer till
terminalen. Samtliga leverantörer har samma slutkund, vilket är Norrköpings kommun. Inoch utleveranser sker på vardagar. Utleverans sker nästkommande vardag efter inleveransen.
I nuläget finns inga fasta tider när in- och utleveranser sker utan endast ungefärliga tider när
lastbilarna brukar ankomma till terminalen. Att ankomsttiderna varierar beror på att mängden
gods varierar från dag till dag. Däremot måste leverans till kund ske inom ett intervall på två
timmar. På grund av intervallet kan Alfredsson Transport påverka tiden för utleverans i viss
mån. Alfredsson Transport kan även påverka när inleveranser skall ske. Störst mängd gods
levereras ut på måndagar för att sedan avta under veckan. Det Alfredsson Transport vet med
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säkerhet är att mängden gods aviseras senast 17.00 dagen innan utleverans.Vid avisering
anges antal kollin som skall levereras in. Ett kolli kan motsvara antingen en hel bur eller ett
hyllplan i en bur. På grund av att ett kolli kan motsvara antingen en bur eller ett hyllplan i en
bur vet Alfredsson Transport inte med säkerhet hur många burar som skall levereras in.
Utifrån avisering om leverans upprättar Alfredsson Transports affärssystem en last- och
terminalplan, i vilken det redogörs var burar skall placeras i terminalen. (Andersson 2019) De
aktiviteter som ingår i SVD-flödet och som utförs av Alfredsson Transport illustreras i figur
4.1.

Figur 4.1, Processkarta över SVD-flöde

4.3 Processbeskrivning
Då studien inte fokuserar på hela SVD-flödet har en förenkling av flödet gjorts. Figur 4.2
illustrerar de aktiviteter som studien fokuserar på. När gods har levererats in hanteras det på
terminalen för att sedan lastas ut i en lastbil för utleverans. När lastbilen kommer tillbaka till
terminal efter att ha levererat ut till kund, lossas tomgods som har tagits med från kunden.
Tomgodset hanteras sedan på terminalen innan det levereras tillbaka till leverantören.

Figur 4.2, Processkarta över det studerade området

4.3.1 Metod för inleverans av gods
I nuläget levererar fyra leverantörer in till Alfredsson Transports terminal. Dessa leverantörer
benämns i rapporten som ”Leverantör A”, ”Leverantör B”, ”Leverantör C” och ”Leverantör
D”. De leverantörer som levererar störst volym är Leverantör A och Leverantör B.
Leverantör A och Bs inleveranser sker på olika sätt. Leverantör A använder deras egna
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lastbil, släp och personal vid inleverans av gods. Gods som levereras in från denna leverantör
behöver sorteras och samlastas av terminalpersonal. Vid inleverans från Leverantör B
använder Alfredsson Transport en egen lastbil, släp och personal för att hämta godset i
Linköping. Vid inleveransen är godset sorterat och terminalpersonalen behöver endast scanna
etiketten på buren för att läsa av på vilken plats i terminalen den skall stå. Det färdigsorterade
godset bidrar till att processtiden för inleverans är något längre för Leverantör B än för
Leverantör A men den totala hanteringstiden av godset är kortare. De andra två
leverantörerna levererar relativt små volymer. Leverantör D har, enligt historisk data, endast
levererat gods sju gånger under perioden 2018-10-31–2019-04-30 och tas därför inte hänsyn
till vid denna studie. Den andra leverantören, Leverantör C, levererar också små volymer men
regelbundet. Leverantör C levererar in gods på eftermiddagen och vid denna inleverans ställs
godset på en yta med uppritade platser i terminalen som är tilldelad leverantören. Leverantör
C levererar gods i backar som staplas på pall istället för bur. En pall motsvarar två burar i yta
i terminalen. I nuläget är dessa backar staplade relativt lågt och det är möjligt att stapla
backarna betydligt högre. Godset från Leverantör C behöver sorteras och flyttas till rätt plats
och tur när last- och terminalplanen är färdig. Last- och terminalplanen är inte färdigställd när
Leverantör C levererar in gods på grund av att gods från Leverantör A och B inte har
aviserats ännu. När gods från Leverantör C har sorterats samplockas det med burar från
Leverantör A och B, vilket medför att gods från Leverantör C inte längre tar upp egen plats i
terminalen. (Andersson 2019)

4.3.2 Metod för utleverans av gods
Alfredsson Transport hanterar i nuläget utleveranser med egna lastbilar. De tre tunga
lastbilarna lastas på natten av terminalpersonalen, vilket sker senast klockan 03:00.
Utleveranserna sker dock inte förrän klockan 06:00. Anledningen till att de inte kan leverera
ut tidigare, trots att lastbilarna är lastade, är att kunden inte kan motta gods denna tid på
dygnet. För att hålla temperaturen i lastbilarna under dessa timmar är de inkopplade med en
elkontakt. Trots att kunden inte kan motta gods denna tid på dygnet finns det fler anledningar
till att lastbilarna lastas senast klockan 03:00. En av anledningar är att terminalarbetarnas
arbetsdag slutar vid denna tid. Att arbetsdagen slutar vid denna tid beror på att om
arbetspasset hade varit lagt senare på natten hade risken för misstag varit större. Det är även
mer kostsamt för företaget att ha personal nattetid. Ännu en anledning till att lastbilarna skall
vara lastade senast klockan 03:00 är att det finns tid, innan utleveranser måste ske, att lösa
eventuella problem som kan uppstå. Den lätta lastbilen lastas däremot inte förrän klockan
06:00 av lastbilschauffören och när lastning är klar sker utleverans. (Andersson 2019)

4.3.3 Metod för omlastning
När första omgången av utleveranser av gods har skett anländer Alfredsson Transports
lastbilar till terminalen för att göra en omlastning. När lastbilarna har levererat gods till en
adress, lastas tomma burar från tidigare leveranser, även kallat tomgods, på lastbilen. När
detta tomgods har levererats in i terminalen lastas lastbilen återigen med kyl- och frysgods för
ytterligare en utleverans. Hur många omlastningar som utförs varierar beroende på vilken
lastbil som körs. De tre tunga lastbilarna kan hantera större volymer och därför krävs endast
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en omlastning per dag medan den lätta lastbilen måste göra två omlastningar per dag. När
lastbilarna har levererat ut allt gods för dagen återvänder de till terminalen med tomgods från
sista rundan som levereras in i terminalen. I terminalen sorteras tomgodset utifrån vilken
leverantör det tillhör. Tomgods som tillhör Leverantör B lastas på ett släp som levereras ut till
leverantören vid hämtning av gods. Tomgods som tillhör Leverantör A lastas ut i deras egna
lastbil efter att Leverantör A har levererat in gods till terminalen. Tomgods tillhörande
Leverantör C staplas och utgör därför en yta i terminalen motsvarande en pall. Detta tomgods
lastats ut i Leverantör Cs lastbil i samband med inleverans. (Andersson 2019)

4.4 Kapacitet i terminal
Terminalen består av ett kyl- respektive frysutrymme. Längden på kylen är 22,8 meter och
bredden är 11,5 meter. Längden på frysen är 17,6 meter och bredden är 4,4 meter. I
terminalen finns även ett angränsande utrymme, i vilket kyl- och frysgods inte förvaras.
Däremot är det möjligt att placera tomgods i detta utrymme. I terminalen är det uppritat rutor
på golvet för att utleveranser skall ske mer effektivt. Varje rad med rutor motsvarar en
specifik tur, där varje ruta motsvarar en plats i en lastbil. I rutorna ställs burar med gods som
skall lastas ut enligt en last- och terminalplan. När lastbilschauffören senare drar ut burarna i
lastbilen ställs de i samma ordning som de stod i terminalen. Att burarna ställs i samma
ordning medför att den bur som skall levereras ut först lastas sist och står därför längst ut i
lastbilen. Denna metod underlättar för lastbilschauffören när gods levereras till en adress. I
terminalen är det i nuläget 197 rutor uppritade på golvet. En bur är 0,8 meter lång och 0,7
meter bred, vilket ger den en yta cirka på 0,6 kvadratmeter. (Andersson 2019) Detta innebär
att de 197 rutorna motsvarar en yta på 118,2 kvadratmeter. Hur dessa rutor är placerade och
hur terminalen är utformad illustreras i figur 4.3. Turerna är döpta efter färger för att
underlätta arbetet vid eventuella språkliga problem. Som det kan utläsas i figuren finns det
två rader av varje färg, en rad i kylen och en rad i frysen. Att det är en rad i kylen som har
samma färg som en rad i frysen beror på att lastbilen distribuerar både kyl- och frysgods på
en tur. I terminalen finns det totalt 8 olika färger som motsvarar lika många turer. 6 av
färgerna innebär turer med tung lastbil. Eftersom Alfredsson Transport distribuerar gods med
3 tunga lastbilar, kör varje tung lastbil 2 turer. Turerna ”Röd” och ”Svart” har inte lika många
rutor uppritat i terminalen och det är dessa turer som körs av den lätta lastbilen.
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Figur 4.3, Utformning av terminal
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5. Resultat av mätningar
I detta kapitel presenteras resultatet av mätningarna med ankomsttider, antal bur, processtider
och övrig tid vid terminal. Utöver resultatet av mätningarna presenteras även en
sammanställning av mätningarna.

5.1 Ankomsttider till terminal
Ankomsttider till terminal för respektive lastbil har samlats in via mätningar. Medelvärdet av
dessa mätningar utgör ankomsttiden för respektive lastbil. Utöver medelvärdet har
standardavvikelse av ankomsttiderna för respektive lastbil beräknats. Ankomsttiden för
respektive lastbil presenteras i tabell 5.1. I tabellen specificeras även vilken typ av leverans
som sker. Som tidigare nämnt distribuerar Alfredsson Transport gods med tre tunga lastbilar
och en lätt lastbil. De tre tunga lastbilarna benämns som ”1”, ”2” och ”3”.
Tabell 5.1, Ankomsttider till terminal

Lastbil

Typ av
leverans

Ankomsttid

Leverantör A + släp

Inl. gods

18:31

8

7,6

Leverantör B + släp

Inl. gods

19:38

4

29,2

1

Utl. gods

02:25

2

Utl. gods

02:25

3

Utl. gods

02:25

Lätt

Utl. gods

06:00

Lätt

Oml.

08:50

4

24,4

1

Oml.

09:30

4

18,6

3

Oml.

09:44

4

30,9

2

Oml.

10:55

5

48,6

Lätt

Oml.

11:26

4

11,2

Lätt

Inl. tomgods

12:12

4

25,9

Leverantör Bs släp

Utl. tomgods

13:01

3

90,5

1

Inl. tomgods

13:15

5

47,9

Leverantör C

Inl. gods

13:18

5

67,5

3

Inl. tomgods

14:03

5

30,5

2

Inl. tomgods

14:20

5

34,5
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Antal
mätningar

Standardavvikelse
[min]

Inga mätningar har gjorts för dessa men de skall vara
färdiglastade senast klockan 03.00

Ingen mätning har gjorts för denna men den skall lastas
klockan 06.00

5.2 Antal bur som hanteras
För att kunna beräkna processtid och antal bur i terminalen har det först undersökts antal bur
som hanteras vid inleverans av gods eller tomgods och utlastning av gods eller tomgods.
Antal bur som hanteras vid dessa leveranser presenteras i detta delkapitel.

5.2.1 Inleverans av gods
Vid avisering om inleverans av gods får Alfredsson Transport information om antal kolli som
skall levereras in. Ett kolli kan antingen innebära en bur eller ett hyllplan i en bur. På grund
av detta har det vid mätningarna samlats in data angående antal bur som levererades in.
Resultatet av mätningarna har sedan jämförts med historisk data från datum för mätningarna
för att skapa ett index över hur många kollin som utgör en bur. På grund av att metoden för
inleverans skiljer sig beroende på leverantör, har olika index skapats för respektive
leverantör. Eftersom Leverantör C levererar på pall istället för bur har detta tagits hänsyn till
vid beräkning av index. Beräknade index för respektive leverantör presenteras i tabell 5.2.
Tabell 5.2, Index för respektive leverantör

Leverantör

Index [kolli/bur]

Antal mätningar

Standardavvikelse

A

1,7

3

0,1

B

1,0

3

0,0

C

2,5

4

0,8

Efter att indexet beräknats applicerades indexet på historisk data från 2018-10-31–2019-0430 för att avgöra hur många burar som levererades in totalt i terminalen per dag under
vardagarna. Antal burar som levererades in och hanterades i terminalen under denna period
presenteras i ett histogram, se figur 5.1.

Figur 5.1, Totalt antal burar vid inleverans på vardagar
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Eftersom det är stor variation av totalt antal bur som har levererats in är inte medelvärde
lämpligt att utgå från vid uppskattning av antal bur i terminalen. Medelvärdet skulle
överskridas avsevärt vid ett flertal inleveranser och vid dessa inleveranser måste det kunna
hanteras en större mängd burar än medelvärdet i terminalen. Uppskattning av totalt antal
burar i terminalen har därför baserats på hur många burar respektive leverantör vanligtvis
levererar upp till. För att utreda hur många burar respektive leverantör vanligtvis levererar
skapades histogram.
Ur figur 5.2 har det bedömts att Leverantör A vanligtvis levererar upp till 75 burar. Därför
har processtiden för inleverans, antal bur i terminalen och antal bur för utleverans beräknats
utifrån att Leverantör A levererar in 75 burar. 75 burar har överskridits vid 9 inleveranser
under studerad tidsperiod. För att beräkna sannolikheten att inleverans av fler än 75 burar
inträffar har följande ekvation använts:
����� ������������ ��� ���� ä� 75 �����

����� �������� 2018−10−31–2019−04−30

9

= 123= 0,073

Detta innebär att Leverantör A har levererat fler än 75 burar vid 7,3 % av inleveranserna
under studerad tidsperiod. På grund av detta kan det antas att sannolikheten att Leverantör A
kommer att leverera fler än 75 burar någon veckodag är 7,3 %.

Figur 5.2, Histogram över antal burar från Leverantör A

Det har även skapats histogram över antal bur vid inleverans för Leverantör B, se figur 5.3.
Ur histogrammet har det bedömts att Leverantör B vanligtvis inte levererar in fler än 70
burar. Att Leverantör B levererar in 70 burar har dock överskridits vid 5 inleveranser under
studerad tidsperiod, vilket innebär att sannolikheten för att detta inträffar någon veckodag är
4,0 %.
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Figur 5.3, Histogram över antal burar från Leverantör B

Ur figur 5.4 har det bedömts att Leverantör C vanligtvis inte levererar in fler än 15 burar.
Under den studerade tidsperioden har Leverantör C endast vid 4 inleveranser levererat fler än
15 burar, vilket innebär att sannolikheten att Leverantör C kommer att leverera fler än 15
burar någon veckodag är 3,2 %

Figur 5.4, Histogram över antal burar från Leverantör C

Eftersom leverantörerna vanligtvis inte levererar in fler än 75, 70 respektive 15 burar, antas
det i vidare beräkningar, där antal bur ingår, att det är dessa antal burar som levereras in i
terminalen från respektive leverantör. På grund av att gods från Leverantör C samplockas
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med gods från Leverantör A och B innebär det att antal burar efter samplockning antas vara
145 stycken.

5.2.2 Utleverans av gods
Utleveranser sker som beskrivet i kapitel 4.3.2 i flera omgångar. De tunga lastbilarna
levererar ut i två omgångar och den lätta lastbilen levererar ut i tre omgångar. Eftersom inga
mätningar har gjorts under natten har det inte mätts hur många burar som levereras ut i första
omgången av utleveranser. Däremot har den andra och tredje omgången mätts och antal bur
vid dessa utleveranser presenteras i tabell 5.3.
Tabell 5.3, Antal bur vid andra och tredje omgången utleveranser

Lastbil

Antal bur (medelvärde)

Antal mätningar

Standardavvikelse

1-3

20

13

6,8

Lätt

4

8

2,5

Utifrån hur många burar som har levererats in i terminalen under en dag, som presenterades i
kapitel 5.2.1, samt antal bur som levereras ut vid andra och tredje omgången har antalet burar
som lastas ut första omgången beräknats. Denna beräkning har genomförts enligt följande
ekvation:
����� ��� � �������� ����� ������������ − ����� ��� ��� ����� ��ℎ ������ ���������� =

145 − 20 ∗ 3 − 4 ∗ 2 = 77

Utifrån denna beräkning antas det att det är 77 burar som levereras ut vid första utleveransen.
Dessa antas fördelas genom att de tre tunga lastbilarna levererar ut 24 burar vardera och den
lätta lastbilen 5 burar.

5.2.3 Inleverans av tomgods
När Alfredsson Transport har levererat ut gods till kunden återvänder lastbilarna med
tomgods som de har hämtat hos kund. Detta tomgods levereras in på terminalen för sortering
innan de levereras ut till leverantören. Genom mätningar har det beräknats hur mycket
tomgods som levereras in i terminalen efter en tur. Hur mycket tomgods som levereras in
presenteras i tabell 5.4.
Tabell 5.4, Inleverans av tomgods

Lastbil

Antal bur tomgods
(medelvärde)

Antal mätningar

Standardavvikelse

1-3

20

28

6,2

Lätt

4

9

2,3
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5.2.4 Utleverans av tomgods
Efter att Leverantör A har levererat in gods till terminalen lastas tomgods i Leverantör As
egna lastbil för att levereras tillbaka till Leverantör A. Tomgods till Leverantör B lastas på ett
släp för att sedan levereras till Leverantör B. Hur mycket tomgods som levereras till
respektive leverantörer presenteras i tabell 5.5. Som tidigare beskrivits anses tomgods från
Leverantör C vara försumbart och tas inte hänsyn till. Vid sammanställning av mätningarna
av tomgods överensstämmer inte antal tomgods som lastas in respektive ut. Att antalet inte
stämmer överens kan bero på att betydligt fler mätningar har gjorts för inleverans av tomgods
än utleverans. Desto fler mätningar som genomförs desto mer precist blir medelvärdet. Att
antal bur för in- och utleverans av tomgods inte stämmer överens kan också bero på att
terminalarbetarna behöver ha några burar kvar i terminalen för sortering och samplockning av
gods.
Tabell 5.5, Utleverans av tomgods

Leverantör

Antal bur tomgods
(medelvärde)

Antal mätningar

Standardavvikelse

A

63

3

9,8

B

33

3

9,5

5.3 Processtider
I detta delkapitel presenteras tiderna för de olika processerna för respektive leverantör eller
lastbil. Tiden för varje process anges som beräknat medelvärde. I tabellerna för de olika
processtiderna preciseras även hur många mätningar som genomfördes och hur stor
standardavvikelsen var. Utöver tiden för processerna har den totala tiden som varje lastbil är
på terminalområdet mätts. Utifrån de totala tiderna och processtider som har mätts har övrig
tid vid terminal beräknats.

5.3.1 Processtid för inleverans av gods
För att beräkna processtiden för en inleverans genomfördes mätningar för att sedan beräkna
genomsnittlig tid per bur vid inleverans av gods. Genomsnittlig tid per bur för respektive
leverantör presenteras i tabell 5.6.
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Tabell 5.6, Genomsnittlig tid per bur vid inleverans för respektive leverantör

Leverantör

Genomsnittlig tid
per bur [sek]

Antal mätningar

Standardavvikelse
[sek]

A

15

6

2

B

39

4

14

C

41

4

12

5.3.2 Processtid för utlastning av gods
Innan gods kan levereras ut till kund lastas det ut på lastbil. Den genomsnittliga tiden per bur
vid utlastning presenteras i tabell 5.7. Tiden för utlastning är inte beroende av vilken typ av
lastbil som godset lastas i och därför har ingen uppdelning av lastbilarna gjorts.
Tabell 5.7, Genomsnittlig tid per bur vid utlastning

Lastbil

Genomsnittlig tid per
bur [sek]

1-3 & Lätt

Antal mätningar

50

Standardavvikelse
[sek]
21

11

5.3.3 Processtid för inleverans av tomgods
Processtiden för inleverans av tomgods är inte beroende av vilken typ av lastbil som det
levereras in i terminalen från. Den genomsnittliga tiden per bur för inleverans av tomgods
presenteras i tabell 5.8.
Tabell 5.8, Genomsnittlig tid per bur vid inleverans av tomgods

Lastbil

1-3 & Lätt

Genomsnittlig tid per
bur tomgods [sek]

Antal mätningar

14

Standardavvikelse
[sek]
37

8

5.3.4 Processtid för utlastning av tomgods
Tomgods lastas ut till leverantör A och B. Processtiden är oberoende av vilken leverantör det
lastas ut till. Den genomsnittliga processtiden per bur för utlastning av tomgods presenteras i
tabell 5.9.
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Tabell 5.9, Genomsnittlig tid per bur vid utlastning av tomgods

Leverantör

Genomsnittlig tid per
bur tomgods [sek]

A&B

Antal
mätningar
9

Standardavvikelse
[sek]
6

4

5.3.5 Övrig tid vid terminal
Övrig tid vid terminal innefattar aktiviteter som sker vid samtliga leveranser oavsett
leverantör. Dessa aktiviteter innefattar bland annat när lastbilen är i rörelse på
terminalområdet, backar till porten och ställer i ordning lastbilen. Övrig tid vid terminal har
beräknats utifrån mätningar enligt följande ekvation:
������ ����� – ����� ���������� = Ö���� ��� ��� ��������

Övrig tid vid terminal innefattar alla aktiviteter som sker, utöver processen för inleverans och
utlastning. Detta innebär att aktiviteter som toalettbesök inkluderas om lastbilen inte är
parkerad. Vid ett flertal mätningar lämnades även någon av Alfredsson Transports lastbilar i
porten vid slutet av lastbilschaufförens arbetsdag. På grund av dessa avvikande värden,
ansågs det lämpligt att använda median vid sammanställning. Övrig tid vid terminal varierar
därför beroende av vilken lastbilschaufför som utför aktiviteterna som innefattas i övrig tid
vid terminal. Övrig tid vid terminal är beräknad utifrån medianen för respektive lastbil och
presenteras i tabell 5.10.
Tabell 5.10, Övrig tid vid terminal

Lastbil

Övrig tid vid terminal (median) [min]

Antal mätningar

Leverantör A

22,3

6

Leverantör B

23,8

4

Leverantör C

5,0

4

1

14,7

9

2

12,6

10

3

8,4

9

Lätt

2,8

12

5.4 Sammanställning av resultat av mätningar
Utifrån ankomsttider, antal bur, processtider och övrig tid vid terminal i kapitel 5.3 har
beräkningar av tid vid terminal genomförts och därefter har en sammanställning av nuläget
gjorts i form av ett schema.
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5.4.1 Tid vid terminal
För att utreda hur länge respektive lastbil befinner sig på terminalområdet har tid vid terminal
beräknats. Denna tid inkluderar processtid samt övrig tid vid terminal för respektive leverans,
det vill säga hur länge porten är upptagen. Tid vid terminal har beräknats eftersom lastbilen
tar upp yta på terminalområdet. Denna tid har beräknats utifrån sammanställningen av
mätningarna genom att använda följande ekvation:
����� ��� ∗ ������������� ��� ��� ��� + ����� ��� ������� ∗ ������������� ��� ��� ������� + Ö���� ��� ��� ��������

= ��� ��� ��������

Denna beräkning har gjorts för samtliga lastbilar och presenteras i tabell 5.11. Som tidigare
nämn har Alfredsson Transport tre tunga lastbilar som de distribuerar gods med. Dessa tunga
lastbilar benämns som lastbil ”1”, ”2” och ”3” i tabellerna.
Tabell 5.11, Tid vid terminal för samtliga lastbilar

Lastbil

Typ av
leverans

Antal
bur

Tid
per
bur
[sek]

Antal
bur
tomgods

Leverantör A + släp

Inl. gods

30 + 45

15

63

9

22,3

50,5

Leverantör B + släp

Inl. gods

40 + 30

39

-

-

23,8

69,3

1

Utl. gods

24

50

-

-

14,7

34,7

2

Utl. gods

24

50

-

-

12,6

32,6

3

Utl. gods

24

50

-

-

8,4

28,4

Lätt

Utl. gods

5

50

-

-

2,8

7,0

Lätt

Oml.

4

50

4

14

2,8

7,1

1

Oml.

20

50

20

14

14,7

36,0

3

Oml.

20

50

20

14

8,4

29,7

2

Oml.

20

50

20

14

12,6

33,9

Lätt

Oml.

4

50

4

14

2,8

7,1

Lätt

Inl. tomgods

-

-

4

14

2,8

3,7

Leverantör Bs släp

Utl. tomgods

-

-

33

9

203,7

208,7

1

Inl. tomgods

-

-

20

14

14,7

19,4

Leverantör C

Inl. gods

15

41

-

-

5,0

15,3

3

Inl. tomgods

-

-

20

14

8,4

13,1

2

Inl. tomgods

-

-

20

14

12,6

17,3

41

Tid per
bur
tomgods
[sek]

Övrig tid
vid terminal
[min]

Tid vid
terminal
[min]

5.4.2 Schema nuläge
Tid vid terminalen har adderats till ankomsttiden för att utreda när respektive lastbil avgår
från terminalen. Tid vid terminal har avrundats uppåt för att gardera att leveransen hinner ske.
Ett schema för nuläget innehållande ankomsttider, tid vid terminal samt avgångstid har sedan
upprättats och detta presenteras i tabell 5.12. I tabellen kan det även utläsas vilken lastbil som
utför vilken typ av leverans.
Tabell 5.12, Schema nuläge

Lastbil

Typ av
leverans

Ankomsttid

Tid vid terminal
[min]

Avgångstid

Leverantör A + släp

Inl. gods

18:31

50,5

19:22

Leverantör B + släp

Inl. gods

19:38

69,3

20:48

1

Utl. gods

02:25

34,7

03:00

2

Utl. gods

02:25

32,6

02:58

3

Utl. gods

02:25

28,4

02:54

Lätt

Utl. gods

06:00

7,0

06:07

Lätt

Oml.

08:50

7,1

08:58

1

Oml.

09:30

36,0

10:06

3

Oml.

09:44

29,7

10:14

2

Oml.

10:55

33,9

11:29

Lätt

Oml.

11:26

7,1

11:34

Lätt

Inl. tomgods

12:12

3,7

12:16

Leverantör Bs släp

Utl. tomgods

13:01

208,7

16:30

1

Inl. tomgods

13:15

19,4

13:35

Leverantör C

Inl. gods

13:18

15,3

13:34

3

Inl. tomgods

14:03

13,1

14:17

2

Inl. tomgods

14:20

17,3

14:38

Schemat för nuläget visualiseras även i figur 5.5 för att illustrera när respektive port är
upptagen men även för att illustrera befintliga tidsfönster.
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Figur 5.5, Illustrering av schema nuläge
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6. Simuleringsmodell för analys
En simuleringsmodellen har skapats för att analysera hur antal lastbilar i kö samt antal bur i
terminal utvecklas under ett dygn vid ett dubblerat flöde. Simuleringsmodellen uppbyggdes
utifrån nuläget för att underlätta validering. Indata till simuleringsmodellen är beräknade
värden utifrån mätningarna för ankomsttid, tid vid terminal och antal burar för respektive
lastbil. Eftersom indata till simuleringsmodellen är fasta värden används simuleringsmodellen
för att bygga illusioner av ett statiskt läge. På grund av att det är fasta värden körs
simuleringsmodellen 1 replikation, med en längd på 24 timmar. När det är fasta värden för
indata påverkar antal replikationer inte resultatet. Simuleringsprogrammet som användes var
Arena. Kapitel 6 innehåller en teknisk beskrivning av simuleringsmodellens uppbyggnad och
behöver inte läsas för att förstå analysen av dubblerat flöde som följer i kapitel 7.

6.1 Modelluppbyggnad
Simuleringsmodellen som har skapats illustreras i figur 6.1. Simuleringsmodellen bestod av
sju moduler: Create, ReadWrite, Delay, Separate, Process, Assign och Dispose. Dessa
moduler förklaras i delkapitel 6.1.1 - 6.1.7. Utöver modulerna innehöll simuleringsmodellen
en simuleringsklocka samt tre gröna cirklar som representerade portarna vid terminalen.
Klockan och cirklarna ingick i simuleringsmodellen som en del av valideringen. Om en port
var upptagen blev en cirkel röd.

Figur 6.1, Simuleringsmodell

6.1.1 Create
Create-modulen är den första modulen i simuleringsmodellen och i denna skapades entiteter
som motsvarade lastbilar. I detta skede var det inte möjligt att lastbilarna skulle ankomma till
terminalen enligt ett specifikt schema. På grund av att lastbilarna inte kunde ankomma enligt
schema skapades 20 entiter i denna modul för att sedan få tilldelat ankomsttid till terminal i
en senare modul. Detta innebär att entiteternas ankomsttid till modellen inte är samma som
ankomsttid till terminal. Det var viktigt att ankomsttiden till terminal, processtiden och antal
bur stämde överens med det givna schemat för varje lastbil. Att dessa tider stämde överens
var viktigt eftersom det fanns flera olika typer av lastbilar vid terminalen som utförde olika

44

typer av leveranser. På grund av att lastbilarna inte hade fått tilldelade ankomsttider till
terminalen vid denna modul skapades 20 lastbilar i denna modul som i en senare modul
tilldelades ankomsttid till terminalen. Hur många entiteter, det vill säga lastbilar, som
skapades i Create-modulen illustreras i figur 6.2. I figuren går det att utläsa att 10 lastbilar
skapades vid varje ankomst till simuleringsmodellen och att antalet ankomster till
simuleringsmodellen var 2. I simuleringsmodellen behövde det ankomma 20 lastbilar i början
av körningen för att undvika förskjutning av ankomsttider i schemat. Mellan dessa ankomster
var det 1 minut, vilket beror på att alla lastbilar måste ha skapats och ankommit till
simuleringsmodellen för att därefter kunna bli tilldelade en ankomsttid till terminalen. Om
lastbilarna skulle skapats med längre intervall i Create-modulen skulle ankomsttiderna
förskjutas.

Figur 6.2, Dialogruta för Create-modulen

6.1.2 ReadWrite
När entiteterna hade skapats förflyttades de till nästa modul. Denna modul var ReadWrite och
innebar att en datafil från Excel lästes för att tilldela ankomsttid till respektive lastbil. Utöver
ankomsttiderna har modulen även tilldelat tid vid terminal och antal bur till respektive lastbil.
I figur 6.3 går det att utläsa att det är attribut för ankomsttid, tid vid terminal samt antal bur
som tilldelades respektive lastbil. I figuren går det även att utläsa att denna indata är från en
datafil.
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Figur 6.3, Dialogruta för ReadWrite-modulen

Datafilen i vilken ankomsttider, tid vid terminal och antal bur återfanns var kopplad till ett
Recordset. Detta Recordset är det som sedan används i ReadWrite-modulen. Vad som kan
definieras i ett Recordset presenteras i figur 6.4. Named Range innebar området i Excelfilen
som var markerad och som skulle användas till simuleringsmodellen.

Figur 6.4, Recordset som användes i ReadWrite-modulen

Datafilen som lästes av i ReadWrite-modulen skapades i Excel för att sedan implementeras i
Arena. Datafilen var uppbyggd av tre kolumner med ankomsttid, tid vid terminal och antal
bur. Datafilen var uppbyggd på detta sätt för att modulen läste av filen rad- och kolumnvis,
vilket gjorde att alla tre kolumner kunde kopplas till samma rad. Det vill säga de tre attributen
kunde kopplas samman till en och samma lastbil. Hur datafilen var uppbyggd presenteras i
figur 6.5. Som kan utläsas i figuren hette kolumnerna F1, F2 och F3. F1 var tilldelad
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ankomsttid för respektive lastbil. Den första lastbilen skulle ankomma till terminalen efter 0
minuter och resterande ankomsttider var ackumulerade minuter. För att första lastbilen inte
skulle ankomma till terminalen klockan 00:00 var starttiden för simuleringsmodellen klockan
18:31. Som kan utläsas i figuren är tiden mellan ankomsterna för rad 1-2 och 3-4 kort, vilket
beror på att dessa rader representerar Leverantör A och Bs lastbilar med släp som var tvungna
att ankomma samtidigt. Däremot var det inte möjligt att de ankom exakt samma tid och det
skiljer därför några sekunder i ankomsttiden. Kolumn F2 innebar tid vid terminal för
respektive lastbil och är angivet i minuter. Kolumnen F3 innebar utvecklingen av burar i
terminalen, där värdet ökade eller minskade beroende på om det var en inleverans eller
utlastning. Till terminalen ankom 19 lastbilar i nuläget, vilka representeras i rad 1-19. Totalt
var det dock 50 rader i datafilen. I Create-modulen skapades 20 lastbilar men det behövdes
fler än 20 rader på grund av att Separate-modulen skapade kopior. Att det skapades kopior
var nödvändigt för att ankomstiderna till terminal skulle överensstämma med verkligheten.
Om det inte skapades kopior ankom entiterna inte till ReadWrite-modulen vid rätt tidpunkter,
vilket ledde till att ankomsttiderna till terminal blev förskjutna. Rad 20-50 i datafilen var
endast med för att fler lastbilar inte skulle ankomma till terminalen innan replikationen var
slut. Om det fanns lastbilar som inte hade fått tilldelat attribut fortsattes datafilen att avläsas.
Om det inte fanns fler rader i datafilen, lästes den av från början. Ankomsttiden för rad 20-50
var efter drygt 31 timmar från repliktionens start. Eftersom replikationens längd var 24
timmar, förflyttades dessa lastbilar aldrig till terminalen.

Figur 6.5, Utformning av datafil
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6.1.3 Delay
För att alla lastbilar inte skulle ankomma till terminalen samtidigt, utan vid respektive
ankomsttider användes Delay-modulen. I Delay-modulen stannade samtliga lastbilar tills det
var deras tur att ankomma till terminalen enligt tilldelad ankomsttid. Delay-modulen var en
iterativ modul som kontinuerligt läste av hur lång tid av replikationen som har körts. Tiden
som hade körts i replikationen subtraherades sedan med attributet ankomsttid. På detta sätt
ankom lastbilarna till terminalen enligt ankomsttiderna. Vad som specificeras i Delaymodulen presenteras i figur 6.6.

Figur 6.6, Dialogruta för Delay-modulen

6.1.4 Separate
Vid Separate-modulen duplicerades lastbilarna och kopior skapades. Den ordinarie lastbilen
förflyttades vidare i simuleringsmodellen medan kopian förflyttades tillbaka till ReadWritemodulen och tilldelades en ankomsttid. Detta gjordes på grund av att det inte gick att skapa
rätt antal entiteter med rätt ankomsttid i Create-modulen. Om entiteterna inte ankom till
ReadWrite-nodulen vid rätt tidpunkter blev ankomsttiderna till terminal förskjutna. I figur 6.7
illustreras dialogrutan för Separate-modulen.

Figur 6.7, Dialogruta för Separate-modulen
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6.1.5 Process
I Process-modulen, som representerade terminalen med de tre portarna, valdes “Seize Delay
Release” som handling, se figur 6.8. Det innebar att när lastbilarna ankom till terminalen, det
vill säga Process-modulen, stannade de, genomförde leveransen och förflyttades vidare i
simuleringsmodellen. När lastbilarna ankom till terminalen hade respektive lastbil blivit
tilldelad tid vid terminal, vilket representerade tiden som en lastbil tog upp en av de tre
portarna. Tid vid terminal hade kopplats till lastbilarna via ett attribut som tilldelades
lastbilarna i ReadWrite-modulen. I Process-modulen används det ett “Set” av “Resources”,
vilket motsvarade de tre portarna vid terminalen. Dessa portar kunde hantera en lastbil
vardera åt gången. På grund av att det fanns tre portar skulle kö uppstå om en lastbil ankom
när de tre portarna var upptagna. “Preferred Order” innebar att om kö uppstod var det den
lastbil som stod först i kön som behandlades först när en port blev ledig. Efter att
simuleringen hade körts kunde det utläsas statistik över hur köerna till processen, det vill säga
till porten, förändrades under dagen.

Figur 6.8, Dialogruta för Process-modulen

6.1.6 Assign
Vid Assign-modulen tilldelades lastbilen attribut över antal burar som levererats. När
simuleringsmodellen kördes skapades statistik över antal bur som levereras in respektive
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lastades ut ur terminalen under ett dygn. I Assign-modulen skapades en variabel över antal
bur i terminalen, se figur 6.9.

Figur 6.9, Dialogruta för Assign-modulen

6.1.7 Dispose
Efter att antal bur för respektive lastbil hade tilldelats förflyttades lastbilarna till Disposemodulen, som var den sista modulen i denna simuleringsmodell. I denna modul fördes
statistik över hur många lastbilar som lämnade simuleringsmodellen. Dialogrutan för
Dispose-modulen presenteras i figur 6.10.

Figur 6.10, Dialogruta för Dispose-modulen

6.2 Validering av modell
Simuleringsmodellen har validerats på flera olika sätt för att säkerställa att
simuleringsmodellen faktiskt simulerade det som den skulle simulera. Simuleringsmodellen
har validerats genom handledning av en expert inom simulering, visualiseringar i
simuleringsmodellen samt statistik i Arena.
I en tidig fas i processen att skapa simuleringsmodellen gavs handledning från en
simuleringsexpert som har erfarenhet av simuleringsmodeller med liknande struktur.
Vid körning av simuleringsmodellen användes en simuleringsklocka för att kontrollera att
lastbilarna ankom, var vid terminalen och avgick enligt schema i nuläget. För att kunna
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kontrollera tiderna ytterligare kördes simuleringsmodellen långsamt för att kunna jämföra alla
tider med schemat i nuläget. I simuleringsmodellen visualiserades även de tre portarna med
cirklar. Cirkeln tillhörande en port var grön när porten var ledig och röd när den var
upptagen. Visualiseringen med cirklarna har genomförts för att kunna analysera när portarna
var upptagna och om det stämde överens med schemat. Även vid detta tillfälle kördes
simuleringsmodellen långsamt.
För att kunna validera modellen ytterligare har statistik skapats i Arena. Statistik har skapats
över antal lastbilar i kö samt antal bur i terminalen. Denna statistik kunde sedan utläsas efter
att simuleringsmodellen hade körts. För att precisera när kö uppstod eller hur många burar
som var i terminalen under en viss tid på dygnet skapades intervall på 15 minuter. Intervallen
kunde säkerställa att attributen som skapats över antal bur faktiskt stämde med nuläget.

6.2.1 Antal lastbilar i kö
För att validera modellen och säkerställa att antal lastbilar i kö blev korrekt vid fördubbling
av flödet skapades ett diagram över utvecklingen av antal lastbilar i kö i nuläget under ett
dygn. Detta kunde bekräfta att simuleringsmodellen simulerade det den skulle. Antal lastbilar
i kö under dygnet presenteras i figur 6.11. Som det kan utläsas i figuren uppstod inga köer.
Om någon kö uppstått hade simuleringsmodellen inte speglat verkligheten. Däremot hade
detta resultat även kunnat erhållits om inga lastbilar hade förflyttats alls genom
simuleringsmodellen. Att lastbilar har förflyttats i simuleringsmodellen kan däremot styrkas
via exempelvis statistiken för antal bur.

Figur 6.11, Antal lastbilar i kö i nuläget
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6.2.2 Antal bur i terminal
För att validera modellen och säkerställa att antal bur blev korrekt vid fördubbling av flödet
skapades ett diagram över utvecklingen av antal bur under ett dygn i nuläget. Utvecklingen
av antal bur i terminalen illustreras i figur 6.12, där även tid under dygnet framgår. I figuren
går det att avläsa vilken tid inleverans och utlastning skedde och hur många burar som
hanterades. I figuren illustreras antal rutor i terminalen med en röd linje. För att ytterligare
validera simuleringsmodellen undersöktes det om utvecklingen av bur i terminalen stämde
överens med mätningarna över utvecklingen av bur i terminalen i nuläget, vilket det gjorde.

Figur 6.12, Antal bur i terminalen i nuläget
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7. Effekten av dubblerat flöde
Alfredsson Transport överskrider i nuläget inte kapacitet i terminalen, inte antal lastbilar vid
portarna eller antal bur i terminalen. Däremot skulle ett dubblerat flöde med leveranser vid
samma tidpunkter som i nuläget innebära att det uppstår köer vid portarna samt att antal bur i
terminalen överskrider antal rutor i terminalen. På grund av att köer uppstår och att antal bur i
terminalen överskrider antal rutor måste åtgärder genomföras för att möjliggöra en
dubblering av flödet. Dessa åtgärder behövde dock hålla sig inom vissa restriktioner. En
restriktion som behövde tas hänsyn till var att de nya in- och utleveranser behövde ske inom
samma intervall som de befintliga leveranserna. Denna restriktion finns på grund av att
Alfredsson Transport har leveranstider hos kunden att förhålla sig till. Leveranstiderna
innebär att Alfredsson Transport måste ha levererat ut till kund under förmiddagen. En till
restriktion är att släp alltid måste stå i port 1. Att släp behövde stå i port 1 är på grund av att
det inte finns utrymme att backa in med släp till de andra portarna. Ännu en restriktion är att
det inte är möjligt att lasta ut i lastbilarna innan samtliga inleveranser hade skett. Samtliga
inleveranser behöver ske innan utlastning på grund av att gods behöver sorteras. Gods
behöver sorteras innan det kunde lastas ut på grund av att när lastbilarna levererar ut,
distribueras gods från flera olika leverantörer på samma tur. Även en adress på en tur kan få
gods levererat från flera leverantörer. På grund av att gods inte kan lastas ut innan samtliga
inleveranser har skett, överskrider antalet bur i terminalen alltid antal rutor i terminalen vid
dubblering av flödet.

7.1 Utan förändringar i schemat
Om Alfredsson Transport endast skulle dubblera flödet, utan förändring av ankomsttider, och
dubbelt så många lastbilar skulle ankomma vid samma tidpunkter som i nuläget skulle
schemat vara enligt tabell 7.1. I tabellen har det markerats med ljusblå färg vilka leveranser
som tillkommer vid ett dubblerat flöde. Som tidigare nämnt har Alfredsson Transport i
nuläget tre tunga lastbilar för distribution av gods. Vid en dubblering av flödet där de nya
turerna skall köras samtidigt som de befintliga krävs det ytterligare tre tunga lastbilar för att
distribuera gods. Vid en dubblering av flödet innebär det att Alfredsson Transport måste
distribuera gods med sex tunga lastbilar och dessa lastbilar benämns som lastbil ”1”, ”2”, ”3”,
”4”, ”5” och ”6” i tabellerna. Det nya uppdraget kräver även att ännu en lätt lastbil används
vid distribution av gods. De två lätta lastbilarna som Alfredsson Transport kommer att
behöva nyttja benämns som ”Lätt 1” och ”Lätt 2”.
Tabell 7.1, Schema vid dubblerat flöde

Lastbil

Typ av leverans

Ankomsttid

Leverantör A + släp

Inl. gods

18:31

50,5

19:22

Leverantör A + släp

Inl. gods

18:31

50,5

19:22

Leverantör B + släp

Inl. gods

19:38

69,3

20:48

Leverantör B + släp

Inl. gods

19:38

69,3

20:48
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Tid vid terminal [min]

Avgångstid

1

Utl. gods

02:25

34,7

03:00

4

Utl. gods

02:25

34,7

03:00

2

Utl. gods

02:25

32,6

02:58

5

Utl. gods

02:25

32,6

02:58

3

Utl. gods

02:25

28,4

02:54

6

Utl. gods

02:25

28,4

02:54

Lätt 1

Utl. gods

06:00

7,0

06:07

Lätt 2

Utl. gods

06:00

7,0

06:07

Lätt 1

Oml.

08:50

7,1

08:58

Lätt 2

Oml.

08:50

7,1

08:58

1

Oml.

09:30

36,0

10:06

4

Oml.

09:30

36,0

10:06

3

Oml.

09:44

29,7

10:14

6

Oml.

09:44

29,7

10:14

2

Oml.

10:55

33,9

11:29

5

Oml.

10:55

33,9

11:29

Lätt 1

Oml.

11:26

7,1

11:34

Lätt 2

Oml.

11:26

7,1

11:34

Lätt 1

Inl. tomgods

12:12

3,7

12:16

Lätt 2

Inl. tomgods

12:12

3,7

12:16

Leverantör Bs släp

Utl. tomgods

13:01

208,7

16:30

Leverantör Bs släp

Utl. tomgods

13:01

208,7

16:30

1

Inl. tomgods

13:15

19,4

13:35

4

Inl. tomgods

13:15

19,4

13:35

Leverantör C

Inl. gods

13:18

15,3

13:34

Leverantör C

Inl. gods

13:18

15,3

13:34

3

Inl. tomgods

14:03

13,1

14:17

6

Inl. tomgods

14:03

13,1

14:17

2

Inl. tomgods

14:20

17,3

14:38

5

Inl. tomgods

14:20

17,3

14:38

För att illustrera när respektive port är upptagen samt vilka tidsfönster som uppstår vid ett
dubblerat flöde har en visualisering av schemat utformats i figur 7.1. Som kan utläsas i
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figuren uppstår köer vid dubblerat flöde, vilka bör åtgärdas innan Alfredsson Transport antar
uppdraget.

Figur 7.1, Schema vid dubblerat flöde

I schemat vid dubblerat flöde uppstod köer. Att det uppstod köer illustreras genom att
simulera när lastbilarna ankommer till terminalen, tid lastbilarna var vid terminalen samt
avgångstid enligt schemat vid dubblerat flöde. Utifrån statistik från simuleringsmodellen
skapades ett diagram över hur många lastbilar som står i kö samt vilken tid köer uppstod.
Diagrammet illustreras i figur 7.2. I figuren illustreras det när det är flest lastbilar i kö. I
figuren illustreras även hur många lastbilar som står i kö i genomsnitt och hur många lastbilar
som står i kö när det är lägst antal. Hur många lastbilar som står i kö illustreras med en
orange, grön och blå graf. Att det är som mest fyra lastbilar som står i kö på eftermiddagen
beror på att det ankommer flera lastbilar och att alla dessa inte kan lasta in eller ut vid
terminalen direkt på grund av att två portar blockeras av de två släpen. I figuren kan det även
utläsas om och när antal bur i terminalen överskrider antal rutor i terminalen.

Figur 7.2, Antal lastbilar i kö vid dubblerat flöde

Eftersom antal bur i terminalen överskrider antal rutor i terminalen vid dubblerat flöde
illustreras det i ett diagram i figur 7.3 när antal bur i terminalen överskrider antal rutor i
terminalen och hur mycket som överskrids. Diagrammet över antal bur i terminal har skapats
utifrån statistik från simuleringsmodellen.
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Figur 7.3, Antal bur i terminalen vid dubblerat flöde

7.2 Åtgärder för att reducera kö
Vid dubblering av flödet uppstod köer. Några av dessa köer kunde reduceras genom, i teorin,
enkla åtgärder. Kön som bildades på eftermiddagen uppstod på grund av att det stod två släp i
portarna i 3 timmar vardera. I dessa två släp ställdes tomgods som skulle tillbaka till
Leverantör B och det vore möjligt att, vid ett dubblerat flöde, lasta allt tomgods till
Leverantör B i ett släp. Eftersom allt tomgods tillhörande Leverantör B får plats i ett släp
medför det att endast ett släp behöver stå vid porten. Släpet stod även i porten i över 3
timmar, trots att processtiden för utlastning var cirka 10 minuter. För att reducera denna kö
kan släpet istället parkeras när processen var klar och därmed möjliggöra för fler leveranser.
Tid vid terminal för släpet kunde därför reduceras till cirka 25 minuter, vid antagande om att
övrig tid vid terminalen var liknande som för den tunga lastbilen tillhörande Alfredsson
Transport som tog längst tid.
En annan kö som uppstod vid dubblerat antal lastbilar var vid utlastningarna på natten. Kön
på natten kan åtgärdas genom att schemalägga utlastningarna vid olika tidpunkter. Att
reducera kön på natten är möjligt eftersom lastbilarna kan kopplas med en elkontakt och
därmed hålla temperaturen i lastbilarna under längre perioder. Schemat efter att dessa
åtgärder är genomförda presenteras i tabell 7.2. I denna tabell har det markerats med ljusblått
vilka leveranser som har ändrats jämfört med tabell 7.1 för att reducera vissa köer.
Tabell 7.2, Schema med fler tider för utlastning på natten samt reducerat släp

Lastbil

Typ av leverans

Ankomsttid

Leverantör A + släp

Inl. gods

18:31

50,5

19:22

Leverantör A + släp

Inl. gods

18:31

50,5

19:22

Leverantör B + släp

Inl. gods

19:38

69,3

20:48

Leverantör B + släp

Inl. gods

19:38

69,3

20:48
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Tid vid terminal [min]

Avgångstid

1

Utl. gods

01:00

34,7

01:35

4

Utl. gods

01:00

34,7

01:35

2

Utl. gods

01:35

32,6

02:08

5

Utl. gods

01:35

32,6

02:08

3

Utl. gods

02:10

28,4

02:39

6

Utl. gods

02:10

28,4

02:39

Lätt 1

Utl. gods

06:00

7,0

06:07

Lätt 2

Utl. gods

06:00

7,0

06:07

Lätt 1

Oml.

08:50

7,1

08:58

Lätt 2

Oml.

08:50

7,1

08:58

1

Oml.

09:30

36,0

10:06

4

Oml.

09:30

36,0

10:06

3

Oml.

09:44

29,7

10:14

6

Oml.

09:44

29,7

10:14

2

Oml.

10:55

33,9

11:29

5

Oml.

10:55

33,9

11:29

Lätt 1

Oml.

11:26

7,1

11:34

Lätt 2

Oml.

11:26

7,1

11:34

Lätt 1

Inl. tomgods

12:12

3,7

12:16

Lätt 2

Inl. tomgods

12:12

3,7

12:16

Leverantör Bs släp

Utl. tomgods

13:01

24,6

13.26

1

Inl. tomgods

13:15

19,4

13:35

4

Inl. tomgods

13:15

19,4

13:35

Leverantör C

Inl. gods

13:18

15,3

13:34

Leverantör C

Inl. gods

13:18

15,3

13:34

3

Inl. tomgods

14:03

13,1

14:17

6

Inl. tomgods

14:03

13,1

14:17

2

Inl. tomgods

14:20

17,3

14:38

5

Inl. tomgods

14:20

17,3

14:38
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Schemat efter att dessa åtgärder genomfördes illustreras även i figur 7.4. För att förtydliga
vilka leveranser som ändrades har dessa markerats med en röd ring.

Figur 7.4, Schema med dubblerat flöde med fler tider för utlastning på natten samt reducerat släp

Vid användande av detta schema reducerades antalet lastbilar i kö. Utifrån statistik från
simuleringsmodellen skapades ett diagram över hur många lastbilar som står i kö samt vilken
tid köer uppstår. Diagrammet illustreras i figur 7.5. Det uppstod fortfarande kö vid dubblerat
flöde och därför behövde ytterligare ett nytt schema utformas. Däremot reducerades antal
lastbilar i kö markant genom dessa åtgärder och därför utgicks detta schema från vid förslag
på nytt schema.

Figur 7.5, Antal lastbilar i kö vid dubblerat flöde med fler tider för utlastning på natten samt reducerat släp

Dubblering av flödet med nämnda åtgärder bidrog till att antal bur i terminalen överskred
antal rutor i terminalen, se figur 7.6.
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Figur 7.6, Antal bur i terminal vid dubblerat flöde med fler tider för utlastning på natten samt reducerat släp

7.3 Förslag på förändringar i schemat och dessa effekter
I detta kapitel presenteras tre förslag på alternativa scheman och hur dessa scheman påverkar
antal lastbilar i kö och antal bur i terminalen. De alternativa schemana togs fram genom
omstrukturering av leveranser utifrån tabell 7.2 i kapitel 7.2. I varje alternativt schema
presenteras de nya ankomst- och avgångstiderna.

7.3.1 Alternativt schema 1
Utifrån schemat i tabell 7.2 i kapitel 7.2 skapades ett alternativt schema med ett antal åtgärder
för att reducera köerna. Dessa åtgärder var följande:
● Ankomsttider finjusterades, exempelvis finjusterades ankomsttiden för släpet från
13:01 till 13:00.
● Första lastbilen med släp från Leverantör A som ankom 18:30 levererade in gods
innan den andra lastbilen med släp från Leverantör A ankom. Den andra lastbilen med
släp från Leverantör A senarelades till 19:30.
● Den första lastbilen från Leverantör B senarelades från 19:38 till 20:30 eftersom
Leverantör A krävde två timmar för inleverans. Att den första lastbilen senarelades
innebar att även den andra lastbilen med släp från Leverantör B senarelades. Den
andra lastbilen med släp fick ankomsttid 21:45 för att den första lastbilen med släp
skulle hinna leverera in.
● Alfredsson Transports lastbil som i nuläget gjorde en omlastning klockan 09:44
senarelades cirka en halvtimme och ankom klockan 10:15.
● Leverantör C som i nuläget levererar in små volymer klockan 13:18 senarelades till
15:00. På grund av Leverantör Cs små volymer i nuläget antogs det att det dubblerade
flödet fortfarande fick plats i en lastbil istället för två. Eftersom det var möjligt att
stapla fler backar på höjden än i nuläget antogs det att dubbla mängden gods fick plats
på samma yta, både i lastbilen och i terminalen.
Alternativt schema 1 presenteras i tabell 7.3 och samtliga leveranser som ändrades, mer än
finjustering, har markerats med ljusblått.
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Tabell 7.3, Alternativt schema 1

Lastbil

Typ av leverans

Ankomsttid

Leverantör A + släp

Inl. gods

18:30

50,5

19:21

Leverantör A + släp

Inl. gods

19:30

50,5

20:21

Leverantör B + släp

Inl. gods

20:30

69,3

21:40

Leverantör B + släp

Inl. gods

21:45

69,3

22:55

1

Utl. gods

01:00

34,7

01:35

4

Utl. gods

01:00

34,7

01:35

2

Utl. gods

01:35

32,6

02:08

5

Utl. gods

01:35

32,6

02:08

3

Utl. gods

02:10

28,4

02:39

6

Utl. gods

02:10

28,4

02:39

Lätt 1

Utl. gods

06:00

7,0

06:07

Lätt 2

Utl. gods

06:00

7,0

06:07

Lätt 1

Oml.

08:50

7,1

08:58

Lätt 2

Oml.

08:50

7,1

08:58

1

Oml.

09:30

36,0

10:06

4

Oml.

09:30

36,0

10:06

3

Oml.

09:45

29,7

10:15

6

Oml.

10:15

29,7

10:45

2

Oml.

10:55

33,9

11:29

5

Oml.

10:55

33,9

11:29

Lätt 1

Oml.

11:25

7,1

11:33

Lätt 2

Oml.

11:30

7,1

11:38

Lätt 1

Inl. tomgods

12:15

3,7

12:19

Lätt 2

Inl. tomgods

12:15

3,7

12:19

Leverantör Bs släp

Utl. tomgods

13:00

24,6

13.25

1

Inl. tomgods

13:15

19,4

13:35

4

Inl. tomgods

13:15

19,4

13:35

3

Inl. tomgods

14:05

13,1

14:19

6

Inl. tomgods

14:05

13,1

14:19

2

Inl. tomgods

14:20

17,3

14:38

5

Inl. tomgods

14:20

17,3

14:38

Leverantör C

Inl. gods

15:00

15,3

15:16
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Tid vid terminal [min]

Avgångstid

Alternativt schema 1 visualiseras i figur 7.7. I denna figur markerades med röda ringar för att
förtydliga vilka leveranser som ändrades utifrån tabell 7.2 i kapitel 7.2.

Figur 7.7, Schema för alternativ 1

Genom statistik från simuleringsmodellen skapades ett diagram över antal lastbilar i kö för
alternativt schema 1. Diagrammet visas i figur 7.8, där det kan avläsas att det inte uppstod
någon kö vid användande av alternativt schema 1. Det kan även avläsas att antal bur i
terminalen var fler än antal rutor under en tidsperiod.

Figur 7.8, Antal lastbilar i kö för alternativ 1

Antal bur i terminalen överskred antal rutor i terminalen under en tidsperiod vid användande
av alternativt schema 1. I figur 7.9 illustreras det när antal bur i terminalen överskred antal
rutor i terminalen och hur mycket som överskreds.
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Figur 7.9, Antal bur i terminal för alternativ 1

7.3.2 Alternativt schema 2
Utifrån schemat i tabell 7.2 i kapitel 7.2 skapades ett till alternativt schema med ett antal
åtgärder för att reducera köerna. Dessa åtgärder var följande:
● Ankomsttider finjusterades, exempelvis finjusterades ankomsttiden för släpet från
13:01 till 13:00.
● Istället för att senarelägga inleverans från Leverantör B tidigarelades ankomsttiden för
den första lastbilen med släp från Leverantör A till klockan 17:15. Denna
tidigareläggning innebar att Leverantör B fortfarande kunde leverera in klockan 19:40
som de gjorde i nuläget. I och med att Leverantör A ankom 17:15 istället för 18:30
ändrades starttiden för schemat.
● Alfredsson Transports lastbil som i nuläge gjorde en omlastning klockan 09:44
senarelades till 10:10.
● Leverantör C som i nuläget levererar in små volymer klockan 13:18 senarelades till
15:00. På grund av Leverantör Cs små volymer i nuläget antogs det att det dubblerade
flödet fortfarande fick plats i en lastbil istället för två. Eftersom det var möjligt att
stapla fler backar på höjden än i nuläget antogs det att dubbla mängden gods fick plats
på samma yta.
● Släpet från Leverantör B senarelades från 13:00 till 15:45. Denna åtgärd genomfördes
inte enbart för att reducera köerna utan även för att allt tomgods skulle hinna levereras
in innan utlastning av tomgods skedde. Om allt tomgods lastades ut frigjordes
utrymme i terminalen innan Leverantör A och Leverantör B anlände.
Alternativt schema 2 presenteras i tabell 7.4. För att förtydliga vilka leveranser som ändrades,
mer än finjustering, jämfört med schemat i tabell 7.2 i kapitel 7.2 har dessa markerats med
ljusblått.
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Tabell 7.4, Alternativt schema 2

Lastbil

Typ av leverans

Ankomsttid

Leverantör A + släp

Inl. gods

17:15

50,5

18:06

Leverantör A + släp

Inl. gods

18:15

50,5

19:06

Leverantör B + släp

Inl. gods

19:40

69,3

20:50

Leverantör B + släp

Inl. gods

20:55

69,3

22:05

1

Utl. gods

01:00

34,7

01:35

4

Utl. gods

01:00

34,7

01:35

2

Utl. gods

01:35

32,6

02:08

5

Utl. gods

01:35

32,6

02:08

3

Utl. gods

02:10

28,4

02:39

6

Utl. gods

02:10

28,4

02:39

Lätt 1

Utl. gods

06:00

7,0

06:07

Lätt 2

Utl. gods

06:00

7,0

06:07

Lätt 1

Oml.

08:50

7,1

08:58

Lätt 2

Oml.

08:50

7,1

08:58

1

Oml.

09:30

36,0

10:06

4

Oml.

09:30

36,0

10:06

3

Oml.

09:45

29,7

10:15

6

Oml.

10:10

29,7

10:40

2

Oml.

10:55

33,9

11:29

5

Oml.

10:55

33,9

11:29

Lätt

Oml.

11:25

7,1

11:33

Lätt

Oml.

11:30

7,1

11:38

Lätt

Inl. tomgods

12:15

3,7

12:19

Lätt

Inl. tomgods

12:15

3,7

12:19

1

Inl. tomgods

13:15

19,4

13:35

4

Inl. tomgods

13:15

19,4

13:35

3

Inl. tomgods

14:05

13,1

14:19

6

Inl. tomgods

14:05

13,1

14:19

2

Inl. tomgods

14:20

17,3

14:38

5

Inl. tomgods

14:20

17,3

14:38

Leverantör C

Inl. gods

15:00

15,3

15:16

Leverantör Bs släp

Utl. tomgods

15:45

24,6

16:10
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Tid vid terminal [min]

Avgångstid

Alternativt schema 2 visualiseras i figur 7.10. I denna figur markerades det med röda ringar
för att förtydliga vilka leveranser som ändrades utifrån tabell 7.2 i kapitel 7.2.

Figur 7.10, Schema för alternativ 2

Även alternativt schema 2 har implementerats i simuleringsmodellen för att illustrera att
ingen kö uppstod vid användande av detta alternativa schema, se figur 7.11. Det kan även
avläsas i figuren att antal bur i terminalen var fler än antal rutor under en tidsperiod.

Figur 7.11, Antal lastbilar i kö för alternativ 2

Antal bur i terminalen överskred antal rutor i terminalen även vid detta alternativ, vilket
illustreras i figur 7.12. I figuren illustreras det även när antal bur i terminalen överskred antal
rutor i terminalen och hur mycket som överskreds.
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Figur 7.12, Antal bur i terminal för alternativ 2

7.3.3 Alternativt schema 3
Utifrån schemat i tabell 7.2 skapades ett tredje alternativt schema med ett antal åtgärder för
att reducera köerna. Åtgärderna för alternativt schema 3 inkluderade alla de för alternativt
schema 2. Ytterligare åtgärder som föreslogs för alternativt schema 3 var:
● När Leverantör B anländer till terminalen med den andra leveransen skall en av
Alfredsson Transports lastbilar stå vid port 3. Alfredsson Transports lastbil som
ställdes vid port 3 lastades snarast med gods, tillhörande en tur för utleverans klockan
06:00. Genom denna utlastning frigjordes yta i terminalen. Eftersom att allt gods inte
kunde lastas ut direkt på lastbilen, på grund av sortering, blev tid vid terminal längre
för Alfredssons lastbil. Att tid vid terminal blev något längre för denna lastbil
påverkade inte någon leverans. Eftersom tid vid terminal för denna lastbil inte hade
någon omedelbar påverkan på efterföljande leveranser, antogs det att tid vid terminal
var 105 minuter. Antagandet baserades på sammanlagd tid vid terminal för Leverantör
B och lastbil 1.
● När sista inleveransen från Leverantör B har skett parkerades släpet på en
parkeringsplats och lastbilen, som tillhör Alfredsson Transport, ställdes vid port 2 för
att även den kunna lastas snarast. Godset som lastades på denna lastbil tillhör en tur
för utleverans som skulle avgå klockan 06:00. På detta sätt frigjordes utrymme i
terminalen snabbare. Även för denna lastbil blev tid vid terminal något längre,
eftersom gods behövde sorteras och samplockas. Att tid vid terminal för denna lastbil
blev något längre påverkade inte heller någon leverans.
För att frigöra utrymme i terminalen genom att lasta två lastbilar snarast, krävdes det att dessa
lastbilar prioriterades vid sortering och samplockning. Det var viktigt att burarna fortfarande
lastades på lastbilen i rätt ordning för att det fortfarande skulle vara effektivt för
lastbilschauffören vid utleverans. Alternativt schema 3 presenteras i tabell 7.5. I schemat
markerades det vilka leveranser som ändrades, mer än finjustering, jämfört med tabell 7.2 i
kapitel 7.2.
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Tabell 7.5, Alternativt schema 3

Lastbil

Typ av leverans

Ankomsttid

Leverantör A + släp

Inl. gods

17:15

50,5

18:06

Leverantör A + släp

Inl. gods

18:15

50,5

19:06

Leverantör B + släp

Inl. gods

19:40

69,3

20:50

Leverantör B + släp

Inl. gods

20:55

69,3

22:05

1

Utl. gods

20:55

105,0

22:40

4

Utl. gods

22:05

34,7

22:40

2

Utl. gods

01:35

32,6

02:08

5

Utl. gods

01:35

32,6

02:08

3

Utl. gods

02:10

28,4

02:39

6

Utl. gods

02:10

28,4

02:39

Lätt 1

Utl. gods

06:00

7,0

06:07

Lätt 2

Utl. gods

06:00

7,0

06:07

Lätt 1

Oml.

08:50

7,1

08:58

Lätt 2

Oml.

08:50

7,1

08:58

1

Oml.

09:30

36,0

10:06

4

Oml.

09:30

36,0

10:06

3

Oml.

09:45

29,7

10:15

6

Oml.

10:10

29,7

10:40

2

Oml.

10:55

33,9

11:29

5

Oml.

10:55

33,9

11:29

Lätt 1

Oml.

11:25

7,1

11:33

Lätt 2

Oml.

11:30

7,1

11:38

Lätt 1

Inl. tomgods

12:15

3,7

12:19

Lätt 2

Inl. tomgods

12:15

3,7

12:19

1

Inl. tomgods

13:15

19,4

13:35

4

Inl. tomgods

13:15

19,4

13:35

3

Inl. tomgods

14:05

13,1

14:19

6

Inl. tomgods

14:05

13,1

14:19

2

Inl. tomgods

14:20

17,3

14:38

5

Inl. tomgods

14:20

17,3

14:38

Leverantör C

Inl. gods

15:00

15,3

15:16

Leverantör Bs släp

Utl. tomgods

15:45

24,6

16:10
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Tid vid terminal [min]

Avgångstid

Alternativt schema 3 visualiseras i figur 7.13. I figuren har det förtydligats vilka leveranser
som ändrades utifrån tabell 7.2 i kapitel 7.2 genom röda ringar.

Figur 7.13, Schema för alternativ 3

Vid användande av alternativt schema 3 uppstod inga köer. Att inga köer uppstod har även i
detta alternativ illustreras med statistik från simuleringsmodellen. Ett diagram skapades
utifrån statistiken från simuleringsmodellen över antal lastbilar i kö för alternativt schema 3,
se figur 7.14. Det kan även avläsas i figuren att antal bur i terminalen var fler än antal rutor
under en tidsperiod.

Figur 7.14, Antal lastbilar i kö för alternativ 3

Antal bur i terminalen överskred antal rutor i terminalen även vid användande av schemat för
detta alternativ, vilket illustreras i figur 7.15. I figuren illustreras det när antal bur i
terminalen överskred antal rutor i terminalen och hur mycket som överskreds.

Figur 7.15, Antal bur i terminalen för alternativ 3
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7.4 Fler rutor i terminal
Som nämnt i kapitel 4.4 utgörs inte hela terminalens yta av uppritade rutor, vilket innebär att
det skulle kunna finnas plats för fler rutor i terminalen. Det är möjligt att rita upp fler rutor i
terminalen, vilket skulle utöka antal turer. I figur 7.16 ges ett förslag på var i terminalen det
skulle vara möjligt att rita upp fler rutor. De nya rutorna illustreras med streckade linjer,
istället för heldragna linjer som de befintliga rutorna illustreras med. De nya rutorna
illustreras även med en rödare färgton än de befintliga. Förslag på namn för de nya turerna är
“Grå” och “Brun”. Genom att rita upp rutor enligt förslaget skulle det öka antal rutor i
terminalen med 66 stycken, varav 48 rutor i kylen och 18 i frysen.

Figur 7.16, Förslag på fler rutor i terminal

För att utreda hur de extra rutorna i terminalen skulle påverka antal bur i terminalen har antal
rutor i terminalen ritats ut i diagrammet för alternativt schema 3 i figur 7.17. I figuren går det
att avläsa att antal bur i terminalen fortfarande överskrider antal rutor i terminalen, dock
under en kortare tidsperiod.
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Figur 7.17, Antal bur i terminal vid alternativt schema 3 om 66 fler rutor ritas upp
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8. Diskussion
I detta kapitel diskuteras det huruvida ett dubblerat flöde skull påverka Alfredsson Transport
ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv samt hur leveranspålitligheten hade
påverkats. Även en jämförelse av de tre alternativa scheman presenteras samt förslag på
framtida studier.

8.1 Diskussion angående dubblerat flöde
De scheman som har skapats har utgått från när det levereras in- respektive ut många burar.
Dessa scheman är därför baserade på ett “worst case” scenario. På grund av detta scenario
kommer det inte vara lika mycket inlevererat gods, som i detta fall, varje dag. På grund av att
det inte kommer vara lika mycket inlevererat gods varje dag innebär det att ankomst- och
avgångstiderna i schemat utgör intervall där lastbilar kan leverera in och ut, det vill säga slottider. Eftersom schemana är baserade på ett “worst case” scenario kommer det förmodligen
inte alltid att vara lika många burar i terminalen som det har uppskattats i alternativen. Dagar
när det är lika mycket eller fler burar än det som uppskattats kommer förmodligen att inträffa
sällan. Alfredsson bör dock vara medvetna om att det kan förekomma dagar när det är fler
burar än vad som har uppskattas, men detta är förmodligen undantagsfall som borde kunna
hanteras.
Vid ett dubblerat flöde ökar mängden gods i terminalen. Den ökade godsmängden kan leda
till att det blir mer trångt i terminalen, vilket kan leda till skador på personal och gods. Vid
hantering av en större mängd gods finns det risk att fel gods hamnar på fel bur, det kan även
bli fel mängd gods på en bur. Dessa faktorer är något som påverkar Alfredsson Transports
leveranssäkerhet gentemot kund. Vid en ökad godsmängd ökar förmodligen
arbetsbelastningen för terminalpersonalen. Vid en ökad arbetsbelastning kan
terminalpersonalen uppleva stress att hinna hantera allt gods i tid. Det finns även risk att
terminalpersonalen blir tröttare av att arbetsbelastningen ökar, vilket kan leda till att misstag
görs. Däremot kan det krävas att mer personal anställs för att klara av hantering av godset.
Om mer personal anställs kan det leda till att Alfredsson Transport får in en bredare
kompetens och även mångfald. Vid utökning av personal och personlighetstyper kan även en
gemenskap skapas och på detta sätt främja arbetssituationen. När ny personal anställs krävs
det ofta en upplärning av processer, vilket kan vara tidskrävande. Denna tid som krävs är
något Alfredsson Transport måste ha överseende med för att kunna hantera den ökade
mängden gods.
Som nämnt i kapitel 3.2.1 kan samlastning och samordnad varudistribution minska påverkan
på miljön. Det bidrar till att utsläpp, trängsel, buller och risk för olyckor minskar. Alfredsson
Transport kan genom att anta uppdraget öka deras miljöpåverkan men den totala
miljöpåverkan kan minska på grund av samlastning. Genom att Alfredsson Transport
implementerar ett schema där kö vid portarna inte uppstår genererar det dubbla flödet inga
onödiga utsläpp vid terminalen. Däremot kommer energiförbrukningen att öka genom att fler
lastbilar står inkopplade med en elkontakt på natten. För att minska miljöpåverkan av detta
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bör Alfredsson Transport använda sig av förnyelsebar energi. Eftersom lastbilarna är lastade
och klara för utleverans hade det varit möjligt för Alfredsson Transports räkning att leverera
tidigare. Att leverera ut tidigare är dock inte möjligt för att kunden inte kan motta leveranser
denna tid på dygnet. Om tidigare utleveranser hade varit möjligt hade denna
energiförbrukning eventuellt kunnat reduceras.
Vid framtagning av alternativa scheman har inte ekonomiska aspekter tagits hänsyn till. Om
Alfredsson Transport väljer att anta uppdraget kommer det förmodligen kräva att mer
personal anställs, dels för hantering av gods men även fler lastbilschaufförer. Alfredsson
Transport behöver förmodligen även köpa in ytterligare lastbilar som det är möjligt att frakta
kyl- och frysgods i. De nya lastbilarna kommer att innebära utgifter vid inköp och kostnader
för drivmedel och underhåll. Trots att Alfredsson Transports totala kostnader kommer att öka
genom att anta det nya uppdraget kommer de troligtvis att gynnas ekonomiskt av detta
uppdrag. Enligt Storhagen (2018) skall båda parter gynnas långsiktigt av ett avtal av denna
typ.
Som nämnt i kapitel 4.4 och 7.4 är det möjligt att rita upp extra rutor i terminalen, både i
kylen och frysen. Det finns utrymme för 66 platser i terminalen, vilka illustrerades i figur
7.16. Att rita upp fler rutor i terminalen är en relativt snabb och billig åtgärd för att öka
antalet platser för burar i terminalen. Mest troligt är det billigare och snabbare att rita upp fler
rutor i terminalen än att exempelvis bygga ut. För att det skall vara möjligt att ställa rätt bur
på dessa nya rutor krävs det att de nya turerna programmeras i affärssystemet som skapar
last- och terminalplanen. Trots att det är möjligt att rita fler rutor kommer antal bur i
terminalen ändå överskrida antal rutor i terminalen. I nuläget är det 197 rutor och med extra
rutor blir det 263 rutor, men det dubblerade flödet innebär i detta scenario 290 burar.
Eftersom en del av godset levereras ut till skolor kommer det mest troligt att levereras in och
ut färre burar under sommaren än resten av året. Hur mycket gods som levereras in från
respektive leverantör under sommaren skulle kunna jämföras med hur mycket gods som
levererades in under lovveckor. Att det är färre antal burar som levereras in under sommaren
är något som Alfredsson Transport borde ha i åtanke om de antar uppdraget, eftersom det
troligtvis inte kommer att bli lika trångt i terminalen under sommaren.
För att kunna upprätthålla en hög leveranspålitlighet är det viktigt att tiderna i schemat följs.
Om schemat följs fördröjs inte inleverans och utlastning vid terminalen, något som skulle
kunna påverka leveranstiden hos kund. En svårighet med de scheman som har föreslagits är
att de angivna tiderna är fasta, trots att det i verkligheten är en variation i ankomsttiderna.
Variationen i ankomsttiderna beror på flera faktorer som avgör när inleverans och utlastning
kan ske. En av dessa faktorer är trafikflödet under turen, vilket inte går att påverka. En annan
faktor som kan påverka ankomsttiderna är mängden gods på turen. Om mängden gods är liten
kommer lastbilarna förmodligen återkomma tidigare än vad som angetts i schemat. Att
lastbilarna ankommer tidigare än i schemat kommer troligtvis att påverka samtliga lastbilar,
vilket medför att det ändå inte uppstår kö vid portarna. Ankomsttiderna i scheman är
beräknade utifrån ett medelvärde och medelvärdet har en relativt stor standardavvikelse. Den
stora standardavvikelsen beror förmodligen på att antalet mätningar som har genomförts har
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varit för få. Den stora standardavvikelsen är något som skulle ha kunnat reducerats om tid för
att genomföra fler mätningar hade funnits. Däremot är intervallen mellan leveranserna relativt
korrekta och Alfredsson Transport kan förmodligen fortfarande leverera ut till kund i tid. Det
som skulle kunna hända är att ankomsttiderna ändras lite vid fler mätningar men intervallen
mellan leveranserna hade förmodligen varit ungefär desamma.
Mängden gods påverkar även processtiden för inleverans respektive utlastning. Även vikten
på burarna är en faktor som påverkar processtiden vid terminalen. Om buren är tung tar det
lite längre tid att flytta denna än om den är lätt. Vikten på buren ansågs inte påverka schemat
markant eftersom processtiderna är ett medelvärde beräknat utifrån ett flertal mätningar där
vikten på burarna har varierat.

8.2 Jämförelse av alternativa scheman
Vid implementering av alternativ 1,2 eller 3 uppstår inga köer, vilket innebär att onödiga
utsläpp reduceras. Att det inte uppstår kö innebär att det är större chans att de hinner leverera
ut i tid. Därför är alla alternativ hållbara ur ett kundperspektiv. Den lastbil där omlastningen
senarelades en halvtimme i samtliga alternativ kommer fortfarande kunna leverera till kund
inom det intervall som avtalats.
Det finns en risk att stress för terminalpersonalen uppstår efter inleverans eftersom det finns
mindre tid för sortering i alternativt schema 1 än i nuläget. Även om mer terminalpersonal
anställs finns det fortfarande mindre tid för sortering i alternativ 1 än i nuläget. Att det finns
mindre tid för sortering beror på att den andra lastbilen med släp från Leverantör A levererar
in senare än i nuläget. Även Leverantör B levererar in senare i alternativt schema 1 än i
nuläget, vilket beror på att Leverantör A är färdiga en timme senare. I alternativt schema 2
och 3, när Leverantör A och Leverantör B levererar in tidigare, finns det mer tid för sortering
än i alternativt schema 1, vilket kan minska stress. Trots den minskade stressen krävs det
förmodligen, även i dessa alternativ, mer terminalpersonal för hantering av gods.
I alla alternativa scheman överskrids antal bur i terminalen antal rutor i terminalen. Med
hänsyn till restriktionen att allt gods måste levereras in, för att kunna sorteras, innan det kan
lastas ut i en lastbil, kommer antal bur i terminalen överskrida antal rutor i terminalen oavsett.
Antal bur i terminalen överskrider antal rutor i terminalen längst tid i alternativ 2 eftersom
inleveranserna sker tidigare. Tiden som antal bur i terminalen överskrider antal rutor i
terminalen kortast är i alternativ 3. Däremot ökar energiförbrukningen eftersom lastbilarna
står inkopplade under en längre tid på natten för att hålla temperaturen. Lastbilarna bör dock
inte stå inkopplade hela helgen på grund av energiförbrukningen, men också stöldrisken. För
att undvika energiförbrukningen och stöldrisken kan gods levereras in i terminalen på
fredagskvällen och sedan stå där fram till söndagkväll. När terminalpersonalen sedan startar
arbetspasset på söndagskvällen bör de direkt ställa två lastbilar vid portarna för att lasta
dessa.
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8.3 Framtida studier
I denna studie har det endast fokuserats på hur Alfredsson Transport skall klara av ett
dubblerat flöde utifrån hur processerna är i nuläget. Studien har inte fokuserat på hur de
enskilda processerna skulle kunna bli mer effektiva. Om sortering av gods sker på ett mer
effektivt sätt, är det möjligt att det inte behövs mer terminalpersonal vid dubblering. En
effektivisering av processerna är något som skulle kunna undersökas i framtida studier. Vid
dubblering av flödet kommer det att bli trångt i terminalen, vilket påverkar hantering av gods.
På grund av trängsel i terminalen är det relevant att undersöka hur hantering av gods skulle
kunna underlättas genom att exempelvis alltid ställa in burarna som skall stå längst in i
terminalen först.
I nuläget sker inleveranser på olika sätt beroende av vilken leverantör det är som genomför
den. En undersökning om alla leverantörer hade haft samma metod för inleverans och vilken
påverkan det skulle ha på processtiderna samt hantering av gods hade varit av intresse.
I denna studie är standardavvikelsen för ankomsttiderna relativt stor, vilket innebär att
punktligheten kan avvika. För att precisera ankomsttiderna och därmed skapa ett mer robust
schema bör fler mätningar över ankomsttider göras.
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9. Slutsats
Genom studien har det tagits fram flera alternativa scheman, vilka tar hänsyn till när det är
möjligt att göra in- och utleveranser vid ett dubblerat flöde samt hur lång processtiden är.
Med hjälp av dessa scheman och vissa mindre åtgärder kan Alfredsson Transport anta
uppdraget som innebär att dubblera flödet. De frågeställningar som utformades för att uppnå
målet och besvara syftet var:
1. Hur lång tid tar inleverans respektive utlastning?
2. Hur lång tid ligger kyl- och frysgods i kyl- och frysterminalen?
3. Hur många burar med kyl- och frysgods finns i kyl- och frysterminalen samtidigt
under ett dygn?
4. Vilka är de intensiva perioderna på dygnet för personalen i kyl- och frysterminalen?
5. Vad kan göras för att möjliggöra ett dubblerat råvaruflöde av kyl- och frysgods?
Genom studien observerades det att inleverans respektive utlastning tar olika lång tid. Tiden
för inleverans respektive utlastning är beroende av flera faktorer som bland annat vilken
leverantör eller lastbil, tid per bur, antal bur och övrig tid vid terminal. Tiden som gods ligger
i terminalen varierar beroende på när inleverans respektive utlastning för det specifika godset
sker. Kyl- och frysgodset ligger dock i terminalen i mindre än 24 timmar, förutom på helgen.
Hur antalet burar i terminalen förändras under dygnet i nuläget specificeras i kapitel 6.2.2.
Vid dubblering av flödet är det som mest 290 burar i terminalen samtidigt. Denna mängd
gods medför att den mest intensiva perioden för terminalpersonalen är när alla inleveranser
har skett och omplockning måste göras innan lastbilarna kan lastas.
För samtliga förslag på scheman uppstår ingen kö. Rekommendationen är att de använder sig
av alternativt schema 3, i vilket de även kan minimera tiden när antal bur i terminalen är som
mest. Alfredsson Transport kommer med hjälp av detta schema kunna dubblera sitt flöde utan
att några köer uppstår. Däremot kommer fortfarande antal bur i terminalen överskrida antal
rutor i terminalen. På grund av att antal bur i terminalen överskrider antal rutor i terminalen
måste Alfredsson Transport genomföra vissa åtgärder. Det som Alfredsson Transport måste
göra för att denna rekommendation skall vara möjlig att genomföra är att rita upp fler rutor i
terminalen. Genom att rita upp fler rutor kan de utöka antal platser i terminalen och hantera
det dubblerade flödet. Alfredsson Transport behöver troligtvis också anställa mer personal
och köpa in fler lastbilar som kan hantera kyl-och frysgods.
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