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Förord 
Det här examensarbetet har utförts under sommaren och hösten 2007. Examensarbetet är den 
avslutande delen av utbildningen i Maskinteknik på Linköpings universitet, där vi 
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vi rikta till vår handledare på DE Borlänge, Per-Ove Silverstam, som under arbetets gång 
kontinuerligt diskuterat arbetets innehåll och kommit med förslag och riktlinjer på hur vi kan 
gå tillväga. Ett annat stort tack vill vi ge till Stefan Andersson, chef för produktionsstyrningen 
på DE Borlänge, som gång på gång hjälpt oss att ta fram material vi har behövt. Han har även 
ägnat mer tid än vad man kan begära för att få våra beräkningar i Excel att fungera. Utan 
Stefan hade vi inte varit där vi är idag. Tack. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare vid Linköpings universitet, Magnus 
Berglund, som har varit till stor hjälp under arbetets gång, främst med att få en tydlig och 
läsvärd rapport. Under perioden då examensarbetet har genomförts har två opponeringar ägt 
rum. Under dessa opponeringar har vi fått många bra tips och nya idéer om hur vi kan 
förbättra vårat arbete och för det vill vi tacka våra opponenter Karin Leander och Matilda 
Karlsson. 
 
Till sist vill vi även tacka våra familjer som under hela utbildningen varit ett stort stöd. Vi är 
så glada att ni finns. 
 
 
Falun, november 2007 
 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Sofie Asplund     Ida Lindholm  



Sammanfattning 
Det här arbetet sammanfattar resultatet av ett examensarbete med syftet att öka effektiviteten 
samt minska totalkostnaden på ICA Svergie ABs distributionsenhet i Borlänge, även kallat 
DE Borlänge. DE Borlänge är en av fem distributionsenheter i Sverige och levererar varor till 
cirka 300 butiker. Under en viss vecka såväl som under en dag uppstår stora variationer i 
volymer vilket leder till att det är svårt att hitta en optimal drift. DE Borlänge misstänker att 
processerna skapar onödiga merkostnader vilket är grunden till att examensarbetet genomförs. 
 
För att få en bild av hur distributionsenheten fungerar och var det finns möjligheter att 
förbättra driften gjordes en arbetsmodell. Den utgick från att först kartlägga flödet för att 
sedan identifiera och välja ut potentiella förbättringsområden. Ur det framkom att 
driftplaneringen var det området där förbättringar ansågs lämpliga att utföra. Arbetsmodellens 
nästa steg var att analysera de utvalda områdena vilket gjordes genom att bryta ner 
driftplaneringen i olika alternativ där målsättningen var att minska totalkostnaden och öka 
effektiviteten. Dessa alternativ var: 
 
• Alternativ 1 - Utgångsläget 
• Alternativ 2 – Flyttning av kvällsvolymer 
• Alternativ 3 – Flyttning av lördagsvolymer 
• Alternativ 4 – Förbättring av kapacitetsfaktorer 
• Alternativ 5 – Ökning av (antalet) möjliga anställda  

 
För att undersöka de olika alternativen på ett strukturerat sätt byggdes en modell upp, i arbetet 
kallad för Resursmodellen. Målet med modellen är att optimera kostnaden för 
personalbehovet på expedition och service utifrån de volymer som ska hanteras och de 
förutsättningar som sätts upp i form av kapacitetsfaktorer och raster. De olika alternativen 
som undersöktes resulterade i att DE Borlänges totalkostnad enligt modellen kan reduceras 
bland annat genom att ändra frisläppningstiderna på kvällar och lördagar. Arbete resulterade i 
att effektiviteten kan ökas i form av minskat antal använda timmar. Värt att nämna är att varje 
alternativ resulterade i reducerad totalkostnad. 
 
Slutsatser som dragits av resultatet är följande: 
 

• DE Borlänge bör utnyttja den överkapacitet som finns idag i form av ytor och 
personal.  

 
• Genom att flytta frisläppningstider finns stora möjligheter för DE Borlänge att 

reducera totalkostnaden. 
 

• DE Borlänge bör fokusera på att öka effektiviteten genom att möjliggöra fler anställda 
per halvtimma istället för att öka prestationen för varje arbetare. 

 
 



Abstract 
This study concludes the results of a Master thesis with purpose to increase efficiency and 
reduce the total cost at ICA Sverige ABs distributions unit in Borlänge, also called DE 
Borlänge. DE Borlänge is one of five distribution units in Sweden and distribute products to 
over 300 stores. One of the problems at DE Borlänge is variation in volumes, which lead to 
difficulty finding an optimal way to run the flow. 
 
To get a better picture of how the distribution unit works and where improvements can be 
found a model was created. The first step in the model was to map the flow of the products. 
Next, some improvement areas were identified which corresponds to the second step in the 
model. For further focus, a few of the improvement areas were elected. The third step in the 
model was to analyze the elected improvement areas. This was carried out by dividing them 
into different alternatives in order to reduce the total cost and increase the efficiency. The 
alternatives were: 
 
• Alternative 1 – Initial position 
• Alternative 2 – Move volumes at night   
• Alternative 3 – Move volumes on Saturdays 
• Alternative 4 – Improve the capacity factors 
• Alternative 5 – Increase possible personal assets 

 
To look more closely into the alternatives a model was built. The point with the model is to 
optimize the salary expenses for the storage workers. A couple of conditions were made to 
make the model trust worthier. These were limits for capacity, breaks and space at the storage. 
Each alternative were examined with the model which resulted in that the total cost for DE 
Borlänge may be reduced by moving volumes at nights and on Saturdays. It also resulted in 
increased efficiency, in terms of number of used working hours. Still, it is worth mentioning 
that each alternative resulted in reduced total cost for DE Borlänge. 
 
Conclusions that have been drawn from the results are the following: 
 

• DE Borlänge should take advantage of the over-capacity that exists today in form of 
space and staff. 

 
• By moving times where the products get available, DE Borlänge can find possibilities 

to reduce their total cost. 
 

• DE Borlänge should focus on increasing the efficiency by trying to enable more staff 
every half hour instead of focus on the performance of individuals in the staff.   
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 INLEDNING  
 

1 

1 Inledning 
I inledningen kommer bakgrunden till projektet att beskrivas för att sedan mynna ut i arbetets 
syfte. Därefter kommer valet av synsätt för det här arbetet att redovisas.  

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle sker förändringar hela tiden, både stora och små. I företag innebär de flesta 
förändringar att företagets kostnader påverkas. Vissa kostnader kommer att stiga medan andra 
kostnader kommer att sjunka. Inom logistiken är det mer en regel än ett undantag att en 
förändring i en del av ett företag påverkar även andra delar inom företaget. Därför är det 
viktigt att ta hänsyn till alla kostnader som påverkas och inte bara de som uppkommer inom 
den enhet där förändringen sker. Att få logistiken på ett företag att fungera är en ständig 
avvägning mellan olika faktorer, vanligt förekommande är avvägning mellan kostnad och 
service. Att anpassa olika delar i ett företag för att sänka en kostnad är vanligtvis inte så svårt, 
utan det svåra ligger i att se hur anpassningen påverkar företagets totalkostnad. (Aronsson et 
al, 2006)  
 
DE Borlänge tror att det skapas onödigt höga kostnader genom att varje del driver sina egna 
resultat. De har även funderingar på att den totala kostnaden kan minskas ytterligare genom 
att integrera flödet. Till exempel är det stora variationer i volymer och timuttag mellan de 
olika veckodagarna och mellan veckorna på året vilket orsakar svårigheter att ha en hög 
effektivitet. Detta leder till att det är svårt att hitta en optimal drift. DE Borlänge misstänker 
att processerna skapar onödiga merkostnader.  
 
För att undersöka DE Borlänges misstankar angående höga kostnader och låg effektivitet har 
det beslutas att ett examensarbete ska utföras. I arbetet ingår att undersöka om det finns 
åtgärder som kan öka effektiviteten och minska totalkostnaden med bibehållen servicenivå. 
”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma bättre kvalitet till en lägre kostnad” (Bergman och 
Klefsjö, 2002, s.59). Då DE Borlänge utför en lagringstjänst innebär ”bättre kvalitet” en 
effektivare lagringstjänst med högre leveransservice. Enligt detta resonemang verkar det högst 
troligt att åtgärder kan hittas vilket är grunden till att arbetet görs. 

1.2 Uppdraget 
Enligt överenskommelse med DE Borlänge ska examensarbetet innebära en studie om hur 
flödena, på planeringsnivå kan samordnas vilket innebär att arbetet ska resultera i 
förbättringsförslag för en effektivare drift och minskade kostnader. Examensarbetet är 
begränsat till att göras på DE Borlänge och att undersöka de interna flödena. Det innebär att 
studera driften från att varorna har levererats in till DE Borlänge till att varorna ställs på 
lastbil för leverans till kund.  

1.3 Preciserat Syfte  
Syftet med arbetet är att kartlägga DE Borlänges interna flöden samt ge förbättringsförslag 
som leder till ökad effektivitet och minskad totalkostnad. 

1.4 Val av synsätt 
För att bedriva en vetenskaplig undersökning finns det flera olika inriktningar att välja mellan. 
Det som skiljer dem åt är personen som genomför arbetet syn på kunskap. Björklund & 
Paulsson (2003) åskådliggör detta med tre olika synsätt, analytiskt-, system-, och aktörsynsätt.  
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I analytiskt synsätt ses verkligheten som en helhet som kan delas upp i flera olika delar och 
analyseras och summan av delarna är lika med helheten. Undersökaren strävar efter att 
förklara sanningen så objektivt och fullständigt som möjligt. Ett systemsynsätt framhåller 
synergieffekter och att samspelet mellan delarna är lika viktigt som delarna i sig. Precis som i 
det analytiska samspelet försöker undersökaren förklara verkligheten på ett korrekt sätt, men 
anser att helheten är skild från summan av delarna. Bruzelius och Skärvad (2000) är inne på 
samma spår och menar att systemsynsättet visar att organisationsproblemet i ett företag beror 
på hur organisationen samspelar med sin omvärld och hur olika delar i organisationen är 
relaterade till varandra. Slutligen vid ett aktörsynsätt konstateras att verkligheten påverkas av 
människan och att människan påverkas av verkligheten. Undersökarens tidigare erfarenheter 
och handlande påverkar därmed själva undersökningen Aktörssynsättet lägger stor vikt på det 
sociala samspelet. I det här arbetet är det DE Borlänges interna flöde som ska undersökas, och 
inte det sociala samspelet, vilket gör att aktörsynsättet inte är aktuellt. I arbetet skall samspelet 
mellan de olika delarna beaktas och helheten anses inte vara summan av de enskilda delarnas 
optimum. Att samspelet mellan de olika delarna skall beaktas gör att det analytiska synsättet 
inte är aktuellt. Med andra ord är det i här arbetet systemsynsättet som används då samspelet 
mellan de olika enheterna är lika viktigt som delarna i sig.  
 
Genom systemsynsättet används kan således effekterna för hela systemet kartläggas och det 
kommer att läggas stor vikt vid hur de olika delarna påverkar DE Borlänges totala 
verksamhet. DE Borlänges interna flöde har kartlagts genom att fokusera på helheten men att 
kartlägga en del i taget för att undersöka hur den inverkar på helheten. Valet av synsätt 
speglar sig i metoden och analysen där separata delar analyseras var och en samtidigt som 
hänsyn tas till helheten. Att den hänsynen tas till helheten är det som Churchman (2002) 
menar kännetecknar systemsynsättet. 
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2 Situationsbeskrivning 
I situationsbeskrivningen ges en beskrivning om vilka förutsättningar som gäller för DE 
Borlänge och vart i flödeskedjan de befinner sig. Det görs genom att först beskriva ICA AB 
som koncern. Organisationen bryts sedan ner och ICA Sverige AB beskrivs följt av en 
utförligare företagsbeskrivning av DE Borlänge.  

2.1 ICA AB som koncern  
ICA grundades 1917 av Hakon Swenson i Västerås vilket blev ursprunget till dagens ICA AB. 
Hans idé var att enskilda handlare med egna butiker tillsammans skulle kunna utföra 
gemensamma inköp, butiksetableringar och gemensamma marknadsföringar och på så sätt 
uppnå stordriftsfördelar som kedjeföretag gör. (ICA 2007:A) 
 
Idag är ICA AB som koncern en av Nordens största detaljhandelsgrupp med cirka 2 300 egna 
och handlarägda butiker. De flesta butikerna är lokaliserade i Sverige och Norge, men det 
finns även några i Baltikum. ICA ABs vision är att göra varje dag lite enklare och deras 
mission är att bli det ledande detaljhandelsbolaget med fokus på mat och måltider. Det vill 
säga att ICA AB driver detaljverksamhet med huvudsaklig inriktning på mat. ICA AB 
erbjuder även finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. För en 
schematisk bild över ICA AB, se Figur 2-1. (ICA 2007:A) 
 

 
Figur 2-1 – Organisationen för ICA-koncernen   
Källa: ICA 2007:A  

2.2 ICA Sverige AB 
ICA Sverige AB är huvudleverantör till ICA-handlarna som gör cirka 70 procent av sina 
totala inköp via ICA Sverige, resterande 30 procent direktlevereras från lokala producenter 
(ICA 2007:B). ICA-handlarna är butiksägare till ICA butiker, där var och en äger och driver 
sin butik som egna företagare. Med andra ord är ICA-handlarna inte del av ICA Sverige AB 
utan räknas som deras kunder. Varje butik har en av ICA Sveriges fyra butiksprofiler. Dessa 
är ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum och MAXI ICA Stormarknad. Profilerna är 
utformade efter storlek, omsättning, sortiment och geografiska placering. Idag finns 9 lager 
och 1397 butiker i Sverige. (ICA 2007:A) 
 
För att distributionen ut till de olika butikerna ska fungera krävs en genomtänkt och driftsäker 
logistik. För att uppnå detta har ICA Sverige byggt upp en logistikorganisation som sitter på 
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huvudkontoret i Solna med lokala enheter runt om i Sverige. Logistiken på ICA Sverige AB 
styrs centralt, medan driften av enheterna styrs lokalt utav enheterna själva. Det finns dock 
riktlinjer i form av rutiner för de olika processerna på hur det ska utföras vilket har bestämts 
centralt. I Figur 2-2 ses ICA Sverige ABs logistikstruktur där DE Borlänge finns utmarkerat. 
(ICA 2007:A) 

 
Figur 2-2 – ICA Sveriges Logistikorganisation 
Källa: Egen bearbetning, ICA 2007:A 

2.3 DE Borlänge 
I och med att lagerenheter ha lagts ner runt om i Sverige har DE Borlänge växt och området 
av butiker att distribuera till har utökats. Idag sker distribution till cirka 300 butiker i runt om i 
Sverige (Andersson, 2007). Det streckade området i Figur 2-3 nedan visar översiktligt inom 
vilket området butikerna som DE Borlänge distribuerar till finns. 
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Figur 2-3 – DE Borlänges distributionsområde 
Källa: Egen bearbetning, ICA 2007:A 
 
 På DE Borlänge arbetar idag cirka 250 stycken varav 40,5 är tjänstemän och de lagerför fyra 
av ICA Sverige ABs sortiment. Dessa är färskvaror, frukt & grönt, kolonial samt dryck. De 
anställda på lagret arbetar sortimentvis med undantaget för de som jobbar på ranger vilket är 
den del av flödet där utleveranserna hanteras. Varje sortiment har även ett antal gruppchefer 
som ansvarar för den personal som jobbar på det sortimentet. Organisationen på DE Borlänge 
kan ses i en förenklad version i Figur 2-4. 

 
Figur 2-4 – DE Borlänges organisation 
Källa: ICA 2007:A 
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3 Referensram 
I referensramen sammanställs relevant teori för arbetet angående logistikflöde och 
förbättringsarbete. Teorin som presenteras i det här kapitlet används som underlag och stöd 
till analysen samt det resultat som presenteras i arbetet. 

3.1 Diskussion kring referensramens upplägg 
Logistikens mål är att kunderna ska få rätt produkt på rätt plats i rätt tid till rätt kostnad, vilket 
handlar om att kombinera låga kostnader och hög leveransservice. (Aronsson et al, 2006) Det 
är relevant då syftet med arbetet är ”att kartlägga DE Borlänges interna flöden samt ge 
förbättringsförslag som leder till ökad effektivitet och minskad totalkostnad”. Då arbetet 
behandlar driften av det interna flödet, och inte hur kunderna upplever leveransservicen 
kommer kostnaden istället att mätas i effektivitet, det vill säga hur mycket resurser som krävs 
för att utföra den dagliga driften. Fokus kommer alltså att ligga på att kombinera hög 
effektivitet med låga kostnader för att på så sätt uppnå en kostnadseffektiv hantering.  
 
I referensramen presenteras först teori om vad som menas med ett logistikflöde för att sedan 
beskriva hur ett integrerat logistikflöde kan uppnås. Utöver det presenteras teorier om några 
av de problem som kan uppstå vid hantering av material. Då syftet med arbetet består av att 
åstadkomma högre effektivitet och lägre kostnader kommer teori för att beskriva begreppen 
att tas upp, men även teorier på åtgärder som kan användas för att öka effektiviteten och 
minska kostnaden. Då kostnad till viss del mäts i antalet resurser kommer det att finnas en 
koppling mellan effektivitet och kostnad. Upplägget på referensramen visas i Figur 3-1. 
 
 

 
Figur 3-1 – Logistikflöde och förbättringsarbete i teorin 

3.2 Logistikflöde 
Ett logistikflöde kan bestå av både 
fysiska materialflöden och 
informationsflöden. Med flöde menas i 
det här arbetet en kedja med noder och 
länkar, se Figur 3-2. Där motsvarar 
noder aktiviteter och länkarna motsvarar 
det som sker mellan aktiviteterna. Vilka 
aktiviteter som noderna står för beror på 
vilket nivå ett system studeras. Kedjan 
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kan beteckna allt från flödet mellan olika företag till flödet på en specifik avdelning. Ett annat 
uttryck som används i arbetet är logistiksystem, med det menas den del av logistikflödet som 
studeras, se Figur 3-2. 

 
Figur 3-2 – Logistiksystem 

3.2.1 Integrering av flödet 
Enligt Norrman (1996), skapas ett integrerat system genom att en förädlingskedja bestående 
av flera olika organisationer eller enheter samverkar för att gemensamt planera resurser, 
aktiviteter och kapacitet. Det anser han är det som innebär Supply Chain Management, SCM. 
Det integrerade systemets uppgift är att leverera varor till slutkund på ett så effektivt sätt som 
möjligt där hänsyn tas till kostnader och service på både kort och lång sikt för hela systemet 
(Norrman, 1996). Enligt material från Integrerad logistik (Andersson, 2006) karaktäriseras 
SCM av att: 

• Materialflödeskedjan betraktas som en enhet 
• Lager ses som en sista utväg  
• Integration är nyckeln till framgång 
• Strategiskt beslutsfattande är en förutsättning 
 

Även om målet med SCM är att alla i kedjan ska samarbeta, från leverantör till slutkund, är 
det något som sällan uppnås. Men grundtankarna med SCM kan användas lokalt inom 
företaget eller inom den lokala enheten. För att uppnå ett integrerat system krävs ett 
annorlunda sätt att se på företaget än det man vanligtvis möter i en traditionell organisation. 
En traditionell organisation består oftast av ett antal separerade aktiviteter som till viss del 
samarbetar men i många fall arbetar utan att ta hänsyn till hur deras arbete påverkar de andra 
aktiviteterna. Det beror på att alla strävar mot att förbättra sitt eget delresultat. Vanligtvis blir 
varje delkostnad optimerad med en onödigt hög totalkostnad som flöjd. Ett sätt att motarbeta 
detta är att öka integreringen mellan de olika delarna. (Christopher, 2005) 
  
Christopher (2005) menar att det finns fyra olika nivåer av integrering, se i Figur 3-3.  

• I första steget, även kallat baslinjen, har ofta alla avdelningar ett eget system. 
Företaget styrs olika på olika avdelningar. Utmärkande för det här steget är kortsiktig 
planering och reaktivt beteende, det vill säga att inget förebyggande arbete 
förekommer för att undvika problem. Alla jobbar för att optimera sin egen del.  

• I andra steget fokuseras kostnaderna mer än i första steget och integrationen har ökat 
från att endast fokusera på sin egen del till att se till sin avdelning bästa. Men det råder 
fortfarande brist på synligheten mellan noderna i flödet.  

• I steg tre har alla i företaget tillgång till all information och alla arbetar för att 
optimera företagets totala optimum.  

• I det sista och fjärde steget ligger fokus på kunden där djupgående analyser av 
kundkraven och kundens behov utförs. Alla aktörer arbetar gemensamt för att 
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tillfredställa slutkundens behov. Här integreras flera organisationer och ett bra 
samarbete med leverantörerna eftersträvas.  

 

 
Figur 3-3 – Att uppnå en integrerad Supply Chain  
Källa: Egen bearbetning, Christopher (2005) 
 
Anledningen till att det är svårt att integrera organisationen är bland annat att den optimala 
lösningen inte är summan av de enskilda enheternas optimum och att det inte finns en naturlig 
ledare för en hel kedja som kan samstyra. (Andersson, 2006) 
 
3.2.2 Det japanska tankesättet 
Ett sätt att se på flödet är det japanska tankesättet också kallat Toyota Production System, 
TPS grundades i Japan och är det mest kända och framgångsrika exemplet på repetitiva 
massproduktionssystem. Det anses skilja sig från det traditionella västerländska sättet att se på 
produktion (Aronsson et al, 2006). Järneteg (1993) skriver att det finns två grundprinciper 
inom TPS, ofta refererade som de två grundpelarna. Dessa två är autonomation och Just-In-
Time. Båda pelarna vilar på en grund som kallas belastningsutjämning, vilket känns relevant i 
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det här arbetet då stora variationer i volymer beskrivs som bakgrund till varför det här arbetet 
genomförs, se  
Figur 3-4. Autonomation är ett verktyg för kvalitetssäkring och också en viktig princip för att 
”separera människa och maskin”, vilket innebär minska inverkan av den mänskliga faktorn 
och åstadkomma flermaskinbetjäning och därmed en lägre bemanningsgrad. 

 
 
Figur 3-4 – TPS grundprinciper 
Källa: Järneteg (1993)  
 
3.2.3 Flexibilitet 
Alla materialflöden måste ha någon form av flexibilitet för att klara oförutsägbara händelser, 
frågan är hur stor den ska vara. Bremer & Stahre (1998) anser att det är viktigt att ett 
logistiksystem är anpassningsbart för risker och osäkerheter då det är en kostnads- och 
överlevnadsfråga. De liknar logistikflexibilitet med en försäkringsfråga, till exempel måste en 
privat person avgöra hur mycket han är beredd att betala för en försäkring, till exempel stöld 
relativt kostnaden om det inträffar.  
 
Bremer & Stahre (1998) anser att det i första hand ska fokuseras på att minimera 
osäkerheterna i ett logistiksystem för att på det viset minska behovet av flexibilitet och 
därmed försäkringspremien. För att göra det krävs att systemet analyseras för att se vilka 
osäkerheter och risker som finns i logistiksystemet och hur de kan minskas. Risker kan 
definieras som mätbara och återkommande och osäkerheter som oförutsägbara. Exempelvis 
vet ledningen att det kommer att ske några efterfrågetoppar varje år vilket kan anses vara en 
risk, osäkerheten ligger i hur höga de kommer att bli då det varierar från år till år. Systemet 
måste designas så att det klarar det klarar efterfrågetopparna, frågan är hur stora toppar 
systemet ska klara. Vid analys av systemet gäller det att komma ihåg att då enskilda 
aktiviteter studeras är det lätt att förbise osäkerheter som direkt eller indirekt kan komma att 
påverka flödet som helhet. Därför är det viktigt att det finns en koppling mellan aktiviteterna i 
flödet och att de är baserade på samma utgångspunkter. Annars är det stor risk för att någon 
del i flödet får för hög eller låg flexibilitet och på det viset drar på sig onödiga kostnader. 
(Bremer & Stahre, 1998) 
 
Då en av de största utmaningarna för dagens organisationer är att snabbt kunna svara mot 
förändringar i efterfrågan, vilket innebär att vara flexibla, både när det gäller volym och 
sortiment.  För att klara av det krävs att fokus läggs på en strategi som innebär snabbhet, 
denna brukar benämnas agility. Agilty innebär mycket hög anpassningsförmåga till en snabbt 
förändrad omgivning. (Christopher, 2005) 
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Agilty innebär mycket hög anpassningsförmåga till en snabbt förändrad omgivning. En 
leanstrategi däremot strävar efter att minska lagernivåer (Christopher, 2005). Lumsden (1998) 
menar att endast en leanstrategi inte är tillräcklig för att möta kundens krav, däremot skriver 
Christopher (2005) att en leanstrategi kan vara en del av agile strategin. Lean fungerar bäst 
vid höga volymer, låg variation och förutsägbara miljöer och agile bättre vid hög variation 
och oförutsägbara miljöer, enligt Figur 3-5. I verkligheten är det svårt att kategorisera 
organisationer till antingen lean- eller agilestrategier. Troligtvis behövs båda två då vissa 
produkter har förutsägbar efterfrågan medan andra är mer oförutsägbara. (Christopher, 2005) 
 

 
Figur 3-5 – Agile eller lean? 
Källa: Egen bearbetning, Christopher (2005) 

3.3 Problem i logistikflödet  
I ett logistikflöde finns det en risk 
för att flera olika problem uppstår 
om man inte är vaksam och ser 
tendenserna till problemen i tid. I det 
här kapitlet kommer några av de 
problemen att presenteras.  
 
3.3.1 Bullwhip 
Enligt Christopher (2005) är 
logistiksystem benägna att uppnå en 
effekt som ofta kallas Bullwhip. Det 
som kännetecknar Bullwhip är att en 
liten störning snabbt kan få stora konsekvenser när effekten sprider sig i logiksystemet. Det 
skapar självsvängning i systemet, vilket gör att Bullwhip-effekten också kallad 
tidvågseffekten, av en förändring kan bli enorm. Även Norrman (1996) menar att 
förvanskningar i efterfrågemönstret som uppstår i kedjan mellan slutkund och leverantör 
påverkar efterfrågekurvans amplitud och frekvens. När dessa ändras ökar osäkerhet i kedjan 
vilket medför att onödigt stor produktionskapacitet och lagervolym hålls, se Figur 3-6. 
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Figur 3-6 – Bullwhipeffekten  
Källa: Egen bearbetning, Christopher (2005)  
 
Många företag inser inte vad den egentliga kostnaden blir då en bullwhipeffekt uppstår. I 
första steget är det en kostnad i form av utebliven intäkt då produkter som inte efterfrågas 
tillverkas. Men det tillkommer även en gömd kostnad som uppstår i logistiksystemet i form av 
till exempel för stora lager och ökat resursbehov. Exempel på ändringar kan vara kampanjer 
eller driftstörningar. Till exempel leder en kampanj ofta till ökad försäljning. Har inte alla i 
kedjan erhållit informationen syns bara att efterfrågan går upp och eventuellt beställs mer för 
att sedan beställa mindre nästa månad igen. Det ger att efterfrågan i flödet svänger mycket 
även om efterfrågan från slutkund är relativt stabil. (Christopher, 2005) 
  
Anledningarna till att Bullwhip uppstår kan sammanfattas enligt följande (Norrman, 1996): 

• Beslutsfattarna analyserar inte vad effekterna av ett beslut får för hela kedjan.  
• Beslutsfattarna försöker optimera sitt eget delsystem. 
• I ett distributionsflöde finns det ledtider vilket leder till förskjutningar av effekter. 
• Beslutsfattarna har bra lokala kunskaper men begränsade kunskaper om vad som 

händer i övriga delar av systemet. 
• Distributionsstrukturen består av ett antal feedbackloopar, där det på grund av ledtider 

tar tid innan resultatet visar sig, se Figur 3-7. 

 
Figur 3-7 – Feedback loop  
Källa: Norrman (1996) 
 
Både Christopher (2005) och Norrman (1996) anser att bästa sättet att förebygga att Bullwhip 
uppstår i ett logistiksystem sker genom minskning av lagernivåerna och integrering av 
informationsflödet. Som de anser leder till att osäkerheterna kan minskas och 
styrningsmöjligheterna förbättras. 
 
3.3.2 Japanska sjön 
Problem i logistikflöden döljs ofta med lager och det är först när nivåerna minskas som 
problemen upptäcks (Aronsson et al, 2006). Det fenomenet kallas ofta som ”den japanska 
sjön”, se Figur 3-8. I figuren ska vattenytan symbolisera de lager som företaget har, och 
botten, eller de vassa stenarna, symboliserar företagets problem. Stora lager är ett vanligt sätt 
att dölja de problem som finns. Skulle man sänka lagernivåerna (tappa ur vattnet ur sjön) se 
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exempel i den streckade linjen, kommer problem upp till ytan. Då problemen nu är synliga 
måste man försöka hitta lösningar till problem så att båten kan segla runt stenarna och inte gå 
på grund. (Aronsson et al, 2006) 

 
Figur 3-8 – Den japanska sjön 
Källa: Egen bearbetning, Aronsson et al (2006) 

3.4 Effektivitet 
Effektivitet kan sägas bestå av två 
delar. Yttre effektivitet som handlar 
om att ”göra rätt saker” och inre 
effektivitet som syftar till ”att göra 
saker rätt”. Vanligt är att begreppet 
effektivitet är en kombination av 
båda delarna. (Olhager, 2000)  
Den inre och yttre effektiviteten kan 
beroende på situation vara olika 
viktiga, men den ena effektiviteten 
kan inte helt ersätta den andra 
(Bruzelius & Skärvad, 2000). 
 
3.4.1 Transformationsprocessen 
Ett sätt att se på produktion är att se den som en transformationsprocess. Där förs resurser in i 
organisationen för att användas till att utföra processen som skall leda till att det kan plockas 
ut varor och/eller tjänster. Hur mycket som kan plockas ut från organisationen sett till hur 
mycket resurser som används ger ett mått på hur bra effektiviteten för produktionen är, se 
Figur 3-9. (Ohlager, 2000) 
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Figur 3-9 – Transformationsprocessen  
Källa: Egen bearbetning, Olhager (2000) 
 
Återkoppling av information är viktigt för att erhålla vetenskap om hur resultatet blir av de 
beslut som fattas och för att se resultatet av resursutnyttjandet. Informationen kan till exempel 
vara information om lagernivåer och tillgänglighet. Således gäller informationen inte bara 
utflödet av produkter utan även statusen i transformationsprocessen. Det är även viktigt att det 
förs en diskussion med kunderna för att få bekräftelse på att det som produceras efterfrågas 
och att kunden är tillfredsställd med den servicen som erbjuds. (Ohlager, 2000) 
 
3.4.2 Ledtidsreduktion 
Den totala ledtiden i ett flöde kan enligt Aronsson et al (2006) delas upp i aktiv tid och passiv 
tid. Aktiv tid är den tid då någon form av aktivitet utförs medan passiv tid är resten av tiden. 
Den aktiva tiden är ofta relativt liten jämfört med den passiva. Anledningar till det kan till 
exempel vara tillverkning i stora serier eller placering av stora buffertar som används för att 
hålla en viss säkerhet i produktionen. För att öka effektiviteten i ett flöde kan den passiva 
tiden reduceras.  
 
Ett sätt att hitta den passiva respektive aktiva tiden är att analysera genomloppstiden i ett flöde 
är att skapa ett ledtidsanalysdiagram. Ett sådant diagram visar hur mycket tid som går åt för 
varje aktivitet samt hur stor del av den tiden som är aktiv respektive passiv tid (Aronsson et 
al, 2006). I Figur 3-10 ses ett exempel på hur ett ledtidsanalysdiagram diagram kan se ut.  
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Figur 3-10 – Ledtidsanalysdiagram 
Källa: Egen bearbetning, Aronsson et al (2006) 
 
Ett annat sätt att öka effektiviteten är det Ekdahl, B (2006) nämner i kursen Integrerad 
Logistik, vilket är fyra olika åtgärder för att åstadkomma ledtidsreduktion. Dessa är 
eliminering, förenkling, parallellisering och synkronisering, se  
Figur 3-11. Med eliminering menas att ta bort alla aktiviteter som inte tillför något värde för 
företaget eller kunden. Sedan ska de aktiviteter som utförs förenklas i den mån det är möjligt. 
Med parallellisering menas att utföra aktiviteter parallellt med varandra så länge det inte 
drabbar någon av aktiviteterna negativt. Till sist ska flödet försöka styras utan väntetider, det 
vill säga att en aktivitet ska påbörjas direkt efter en annan. Detta brukar kallas för 
synkronisering. Det är i det här steget som den passiva tiden ska reduceras. Viktigt är att dessa 
aktiviteter utförs i rätt ordning. Till exempel är det ingen idé att parallellisera två aktiviteter 
om man sedan eliminerar en av dem. (Aronsson et al, 2006)  
 

  
 

Figur 3-11 – Åtgärder för ledtidsreduktion 
Källa: Egen bearbetning, Ekdahl B (2006) 
 
Till ovanstående resonemang kan två mer allmänna åtgärder läggas till. Den första är 
förbered, det kan till exempel vara att ta fram allt nödvändigt material i förväg så att arbete 
kan påbörjas utan väntetid. Den andra åtgärden är kommunicera och innebär att genom 
snabbare och säkrare information kan kommunikationen effektiviseras vilket leder till att 
missförstånd och onödigt arbete undviks. (Aronsson et al, 2006) 
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3.5 Kostnader 
Inom dagens logistik fokuseras allt mer 
på ”Supply Chain Management”, det 
vill säga att integrera olika delar både 
internt och externt på företaget. 
Manunen (2000) skriver att när ett 
företag ska sänka sina logistikkostnader 
måste hela värdekedjan tas med i 
beräkningarna. En anledning till att 
företag har svårt att anpassa sig till den 
integrerade synen på logistik, menar 
Christopher (2005) är saknaden av att få 
korrekt kostnadsinformation. 
Aronsson et al (2006) uttrycker det som att företagets interna kostnadsredovisning är 
utformad på ett funktionellt sätt, medan logistiken är processorienterad vilket ofta gör att 
problem uppstår då logistikkostnader ska beräknas.  
 
3.5.1 Totalkostnad 
Totalkostnad är ett viktigt begrepp i logistiksammanhang. Med totalkostnad menas att man 
ska fånga upp alla kostnader som påverkas av ett visst beslut i ett visst sammanhang och inte 
bara den kostnaden inom den avdelningen där förändringen genomförs. Anledningen till detta 
resonemang är att vid en förändring kommer vissa kostnader att stiga, medan andra kostnader 
sjunker. Det gäller då att fånga upp den totala kostnadsförändringen. Viktigt vid en 
förändring, är att inte tro att ett förslag på förändring är bra bara för att en kostnad sjunker, 
hänsyn måste tas till hur den totala kostnaden på ett företag påverkas. (Aronsson et al, 2006) 

3.5.2 Flexibilitetskostnader 
Kostnaderna i ett logistiksystem kan delas upp i grundkostnader och flexibilitetskostnader. 
Grundkostnaden är kostnaden för att hålla en viss servicenivå vid en viss kapacitet. 
Flexibilitetskostnaden avser kostnader för statisk och dynamisk flexibilitet. Med statisk 
flexibilitet menas den flexibilitet som är inbyggd i systemet, det vill säga det som finns i 
systemet utan att det behöver designas om. Dynamisks flexibilitet är flexibilitet som det är 
förberett för men som kräver vissa ändringar i systemet för att den ska bli tillgänglig. 
Undersökningar visar att en hög statisk flexibilitet är dyrt att ha om den inte behövs då till 
exempel systemet varit flexibelt i onödan. Skulle den hållas låg och en förändring behövs så 
blir det fallet dyrare men fortfarande billigare än om man inte haft någon flexibilitet alls. Att 
tillföra dynamisk flexibilitet görs för att minska förändringskostnaderna. När en förändring 
väl utförs vet företaget hur det ska gå till vilket leder till att förändringen tar kortare tid. Då en 
förändring inte behövs har den dynamiska genererat onödiga kostnader. Den största fördelen 
är att den dynamiska flexibiliteten kan ses som ett mellanting till den statiska, och på det viset 
minska kostnaderna. Ovanstående resonemang illustreras nedan i Figur 3-12. (Bremer & 
Stahre, 1998) 
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Figur 3-12 – Kostnader relaterat till statisk och dynamisk flexibilitet  
Källa: Brehmer & Stahre (1998) 
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4 Uppgiftsprecisering 
I uppgiftspreciseringen diskuteras syftet mer ingående och bryts ner i mindre delar. Sedan 
diskuteras systemsynsättet och det här arbetets systemgränser. Syftets delar diskuteras 
därefter var och en för sig för att på så sätt komma fram till lämpliga frågeställningar som 
ska vara till hjälp för att kunna besvara syftet på ett strukturerat sätt. Dessa frågor kommer 
sedan att ligga till grund för arbetets datainsamling och analys. 

4.1 Uppgiftsdiskussion 
ICA Sverige AB är verksam inom dagligvarubranschen som är en bransch där service är 
viktigt, vilket gör att logistikflödet måste fungera väl. Då brister är svåraccepterat bland 
slutkunderna leder det till att det sätts stora krav på tillgängligheten och att varuflödet ut till 
butik fungerar väl. Dagligvarubranschen är också en bransch där prispressen är stor. Då 
service och pris är två väldigt viktiga faktorer är det viktigt att inte fokusera för mycket på en 
av faktorerna. Det gäller att hitta en jämvikt mellan service och kostnad så att företaget går 
med vinst samtidigt som kunden är nöjd. Ett nyckelord för att hitta en jämvikt är effektivitet. 
Kenth Lumsden (1998) definierar effektivitet som graden av måluppfyllelse och att det kan 
ses som den nytta den utförda prestationen åstadkommer.  
 
Logistik är inte bara att minska kostnaderna utan att även uppnå en kostnadseffektiv 
leveransservice (Aronsson et al, 2006). Kostnaderna kan minskas till noll men då på 
bekostnad av en försämrad leveransservice. Ett sätt att minska sina kostnader utan att påverka 
företagets output är att öka effektiviteten, det vill säga öka andelen som plockas ut, relativt de 
resurser som stoppas in i företaget (Olhager, 2000). Det betyder att företagets resurser måste 
utnyttjas bättre, minska slöseriet. Det bör därför säkerställas att DE Borlänge inte bara 
använder sina resurser på rätt sätt utan att de också används till rätt saker. Som en jämförelse 
kan en orienterare springa hur fort som helst, men har han en dålig karta att följa eller läser 
den slarvigt är det risk att han springer åt fel håll vilket gör att det tar onödigt lång tid att nå 
målet (Aronsson et al, 2006). Skulle det översättas till ett logistiksammanhang skulle det 
kunna sägas att en anställd kan plocka hur många order som helst per timma, men plockar den 
fel saker eller på fel sätt, så att saker går sönder, spelar det inte någon roll hur fort han 
plockar. Mycket av logistikarbetet går ut på att göra förbättringar, rita bättre kartor, så att 
arbete kan utföras på ett bättre sätt. Effektivitet kan på så sätt jämföras med hur mycket 
resurser som behövs för att utföra en viss aktivitet.  
 
Syftet med arbetet är ”att kartlägga DE Borlänges interna flöden samt ge förbättringsförslag 
som leder till ökad effektivitet och minskad totalkostnad”. Det indikerar att två saker ska 
undersökas, hur dess effektivitet kan ökas samt hur kan den totala kostnaden kan minskas. 
Med effektivitet menas här hur bra företaget använder sina resurser, det vill säga andelen 
output relativt input (Ohlager, 2000). Via dessa två faktorer ska sedan förbättringsförslag 
hittas. Att hitta förbättringsförslag innebär att ge förslag på förändringar som förbättrar 
DE Borlänges resultat. Då det ingår i direktiven från DE Borlänge att det är det interna flödet 
som ska förbättras medför det att det som händer utanför lagret inte kan påverkas. Detta gör 
att antalet kolli som ska levereras är fast och att leveransservicen på 99,9 procent inte får 
försämras som effekt av förbättringsförslagen. Detta ger en förutsättning för arbetet att alla 
kolli ska kunna levereras på utsatt tid men att kostnaderna ska reduceras. Kostnaden kan 
minskas obegränsat, men då på bekostnad av att effektiviteten och att servicen mot kund blir 
lidande. Då arbetet handlar om hur det interna flödet ska planeras, och inte hur kunderna 
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upplever servicen, kommer arbetet istället att fokusera på effektivitet i form av hur mycket 
resurser krävs för att klara den dagliga driften men med förutsättningen att alla kolli ska 
kunna levereras enligt den leveransplan som finns.  
 
En ökad effektivitet inom en viss del i företaget kan medföra att andra delar blir lidande då 
ökning av effektivitet kan ske på bekostnad av andra aktiviteters effektivitet. Även vid en 
kostnadsreducering gäller det att ha en helhetssyn då en kostnadsminskning i en del av 
företaget kan leda till att den totala kostnaden ökar. För att utreda hur förändringen påverkar 
DE Borlänge måste en helhetssyn användas där effekterna på hela verksamheten undersöks 
för varje förbättringsförslag. Resultatet av arbetet kommer att mätas i förändring i 
resursbehovet vilket i DE Borlänges fall bland annat är hur många timmar som krävs för att 
klara av att hantera flödet, med andra ord effektiviteten. Antalet timmar som krävs påverkar 
även kostnaden. I  Figur 4-1 går det att se nedbrytningen av syftet, där även sambandet mellan 
kostnad och effektivitet är utritat. Sambandet består vid en ökning av effektiviteten borde en 
följdeffekt vara att totalkostnaden minskar.  

 
Figur 4-1 – Nedbrytning av syftet 

4.2 Systemdefinition 
I det här arbetet måste hänsyn tas till flera delar på DE Borlänge, och det slutgiltiga resultatet 
ska vara till nytta för system i dess helhet. Det är denna helhetssyn som Churchman (2002) 
menar kännetecknar systemsynsättet. Ett system kan bestå av flera samordnade delar som har 
till syfte att uppfylla ett eller flera mål (Churchman, 2002). För att kunna ta hänsyn till 
helheten måste både de enskilda delarna och helheten studeras (Björklund & Paulsson, 2003). 
Churchman (2002) har tagit fram en metod med fem punkter till stöd för att förstå systemet. 
 

1. Systemets allmänna målsättningar 
Enligt Churchman (2002) är det viktigt att kartlägga det totala systemets målsättningar 
eftersom dessa bildar en logisk utgångspunkt för fortsatt resonemang kring systemet. Det 
är också viktigt att se till att systemets verkliga målsättningar inte förväxlas med de 
uttalade målsättningarna. För att undvika det måste de verkliga målsättningarna 
analyseras. Den uttalade målsättningen i det här arbetet var att hitta förbättringsförslag i 
DE Borlänges interna flöden. Den verkliga målsättningen är dock att dessa 
förbättringsförslag ska leda fram till ökad effektivitet och minskad totalkostnad. 

 
2. Systemets miljö 
När systemets målsättning är bestämt är nästa aspekt, enligt Churchman (2002), systemets 
miljö. Systemets miljö är det som ligger utanför systemet. Med att någonting ligger 
utanför systemet menas att systemet inte kan påverka dess egenskaper eller beteenden. 
Förutom att det ligger utanför systemets kontroll är kan det också sägas att miljön delvis 
bestämmer hur systemet fungerar. DE Borlänge tecknar inte avtal med leverantörer utan 
det sköts centralt det gör att faktorer som leveranstider, pris och volym i det här arbetet 
inte är påverkbara. Således ingår leveransplaner i systemets miljö. Även kunderna, i det 
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Förbättringsförslag 
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här fallet ICA handlarna, ställer krav som inte är påverkbara vilket gör att även kunderna 
tillhör systemets miljö.  

 
3. Systemets resurser 
Systemets resurser finns inom systemet och är de medel som systemet använder för att 
utföra sina uppgifter. Till exempel kan resurser mätas i pengar, arbetstimmar och 
utrustning. Systemets resurser kan, till skillnad mot systemets miljö, påverkas och 
förändras. De resurser som finns på DE Borlänge är till att börja med personalen som 
hanterar varorna samt personalen som styr flödet. Lagringsutrymme är också en resurs 
samt de truckarna som används för att få flödet att fungera. Resurser specifikt för det här 
arbetet är den tid författarnas samt övrig personal som har kunskap om flödet har till 
förfogande. 

 
4. Systemets komponenter 
Systemets olika delar kan även kallas för systemets komponenter. Komponenterna 
behöver inte symbolisera organisationens olika delar utan kan vara vilken typ av uppgift, 
arbete eller aktivitet som komponenten utför. På så sätt kan komponenternas prestation 
undersökas per del och arbetet blir då lättare att genomföra. Uppnås en förbättrad 
prestation i en komponent kan det leda till förbättrad prestation i hela systemet. I det här 
arbetet ses aktiviteter som sker i flödet samt planeringen för att få flödet att fungera som 
systemets komponenter. 

 
5. Ledning av systemet 
Ett systems ledning svarar för utformningen av systemets planer. Den tar hänsyn till alla 
det faktorer som diskuterats ovan. Ledningen fastställer mål för komponenterna, fördelar 
resurser samt styr systemets prestationer. Ledningen för det här systemet är till viss del 
ledningen för DE Borlänge och till viss del ICA Sverige AB. Dessa har tillsatt resurser för 
det här arbetet och styrt det genom de mål som finns för DE Borlänges interna flöden. 

4.3 Systemgräns 
Genom att definiera ett specifikt system utifrån systemsynsättet fås de förutsättningar som 
systemet måste ta hänsyn till. I det här arbetet hanteras DE Borlänges interna flöde, det vill 
säga allt som sker från det att varorna levereras in på varumottagningen till dess att de blir 
hämtade för transporteras ut till butik. I det interna flödet sker olika aktiviteter som i sin tur 
består av olika rutiner. Beroende på vilket sortiment som avses kan dessa rutiner se lite olika 
ut, dock är det samma aktiviteter som ska utföras oavsett sortiment. 
 
Som tidigare nämndes ligger avtal med leverantörerna gällande tid för leverans, pris samt 
volymer utanför gränserna för detta arbete, men tillhör fortfarande systemets miljö. Då 
produkterna levereras in till DE Borlänge tas de emot av varumottagningen, vilket då blir 
systemets yttre gräns. På DE Borlänge finns tre varumottagningen, en för varje sortiment. 
Rutinerna för aktiviteten varumottagning ser lite olika ut beroende på vilket sortiment det 
gäller. Här kan de olika rutinerna i aktiviteten varumottagning ses som systemets 
komponenteter. Då rutinerna inte ser likadana ut vid varje aktivitet är det viktigt att analysera 
de olika komponenterna var och en för sig. När varorna har kontrolleras enligt de rutiner som 
gäller för just det sortimentet så sker inlagringen. Där hamnar varorna antingen på en 
buffertplats, expeditionsplats eller körs direkt ut till ranger. När varorna är redo att levereras 
kommer en lastbil och hämtar varorna och transporterar dem vidare till kund. I det sista steget, 
då leveransen sker till kund, uppkommer krav från kunden på när leveranser ska ske. Det är 



 UPPGIFTSPRECISERING  
 

20 

inget som kan påverkas i arbetet, men det har en inverkan på uppgiften då det sätter krav på 
hur driften ska utföras. Det gör att leverans till kund ligger utanför systemets gränser men det 
finns i systemet miljö. Den yttre gränsen för systemet är således efter ranger och innan 
varorna levereras till kund. Nedan i Figur 4-2 ses en avgränsning för det här arbetets 
studerade system. 

 
Figur 4-2 – Systemgräns  

4.4 Uppgiftsnedbrytning 
Syftet har enligt tidigare brutits ner i två delar, kostnad och effektivitet, som i sin tur ska leda 
fram till förbättringsförslag. För att kunna ta fram förbättringsförslag måste det klargöras vad 
utgångsläget är för förändringen. Det måste även klargöras var förändringarna är möjliga, det 
vill säga hur flödet ser ut och vad som sker under flödets gång. Då fokus enligt syftet ska 
ligga på kostnad och effektivitet krävs det kunskap hur DE Borlänge mäter både kostnader 
och effektivitet, det vill säga vilka nyckeltal används för att mäta dessa två faktorer. 
 

• Vilka aktiviteter finns?  
• Hur utförs rutinerna för respektive aktivitet? 
• Vilka nyckeltal använder sig DE Borlänge av? 

 
Minska totalkostnad är den ena delen av syftet. Då aktiviteterna i flödet är fastställda är det 
även väsentligt för det här arbetet att ta reda på vilka kostnader som flödets aktiviteter medför. 
Då kostnaden för varje aktivitet är framtagen kommer det även att undersökas om aktiviteten 
är kostnadsdrivande och i så fall vad det beror på. Det skulle till exempel kunna vara att 
aktiviteten tar för mycket tid eller att det utnyttjas för mycket resurser för att utföra 
aktiviteten. För att minska kostnaderna bör man, som tidigare nämndes, veta hur flödets 
kostnader ser ut idag och vart de uppstår. Då det inte är säkert att det är den största kostnaden 
som ska minskas, behöver det redas ut vilka kostnader som är påverkbara i det här arbetet. 
Genom att ha definierat systemets gränser kommer det att ligga till grund för att avgöra vilka 
kostnader som ligger inom systemets gränser och därmed också är påverkbara.  

 
• Vad kostar de olika delarna i flödet ? 
• Vilka är de kostnadsdrivande faktorerna? 
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• Vilka kostnader är påverkbara enligt arbetets systemgräns? 
 
Öka effektiviteten är den andra delen i syftet. Enligt Olhager (2000) så är effektivitet ett mått 
på hur bra företaget använder sina resurser, det vill säga andelen output relativt input.  

 
Effektivitet definieras som graden av måluppfyllelse och kan ses som den nytta 
den utförda prestationen åstadkommer” 

 (Lumsden 1998 sid. 617) 
 
Ett sätt att öka effektiviteten är som sagt att se till att resurserna utnyttjas till sådant som 
bidrar till verksamheten. Ett sätt att undersöka hur väl resurser utnyttjas, det vill säga hur 
effektiviteten ser ut, är att identifiera den tiden då resurserna inte används maximalt. Aronsson 
et al (2006) delar upp tiden i ett flöde i aktiv och passiv tid. Den tiden då resurserna inte 
används maximalt motsvarar då den passiva tiden. Det uppstår bland annat på grund av 
variationerna i flödet som nämndes i bakgrunden. Variationerna leder till ett stort resursbehov 
vid de toppar som uppkommer, medan det då uppstår överflödig arbetskraft när resursbehovet 
sjunker. Det leder till att det finns betald arbetskraft som vid vissa stunder under dagen saknar 
arbetsuppgifter vilket innebär en kostsam passiv tid.  En anledning till att passiv tid uppstår är 
att expeditörerna får stå och vänta på varandra. Det medför att plocket inte utförs så effektivt 
som möjligt utan mer resurser än vad som nödvändigt behövs används. Kan man eliminera 
den passiva tiden, utan att den totala kostnaden ökar, kan ett kostnadseffektivare flöde formas. 
Ökas effektiviteten leder det troligtvis till en lägre totalkostnad då effektivitet i det här arbetet 
är definierat som hur mycket resurser som behövs för att utföra en viss aktivitet. Genom att 
antalet resurser minskar, minskar även kostnaden för dessa.   

 
 

• Var finns den passiva tiden? 
• Hur ska den passiva tiden elimineras?  
• Vilka möjligheter finns det till att minska resursutnyttjandet?  
• Vilka kostnadsreduceringar kan uppnås genom en ökning av effektiviteten? 

 
För att underlätta införandet av förbättringsförslagen kommer det att undersökas hur olika 
delar i flödet påverkas av en viss förändring. För att kunna öka effektiviteten och minska 
totalkostnaden krävs att en helhetssyn på flödet finns. Om en förändring innebär minskade 
kostnader för en del av flödet och ökade kostnader för en annan, så blir den totala effekten att 
kostnaden antingen minskar eller ökar. För det här arbetet är det just den totala effekten som 
det ska fokuseras på, dels genom att undersöka hela flödet, men även genom att hitta sätt att 
öka effektiviteten och minska kostnaden och därmed också vilka förändringar som ska 
genomföras.  
 

• Hur ser skillnaden ut inom effektiviteten för hela systemet av de föreslagna 
förändringarna? 

• Vilka förändringar är relevanta att genomföra? 

Minskad totalkostnad Ökad effektivitet 

Förbättringsförslag 
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Efter att ha delat upp syftet och brutit ner delarna samt diskuterat fram hur syftet ska uppnås 
har nu alltså en mer preciserad uppgift tagits fram. Nästa steg i arbetet att komma fram till 
vilken metod som ska användas för att utföra den uppgift som presenterats ovan, vilket 
presenteras i nästa kapitel.  
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5 Metod 
Metoden syftar till att redogöra för hur arbetet har genomförts. Det sker genom att först 
presentera de modeller som ligger som grund till den arbetsmodell som har skapat för det här 
arbetet. Utifrån den arbetsmodellen beskrivs hur arbetet med att besvara syftet har utförts.  

5.1 Förändringsarbete 
Det finns många olika verktyg för att planera och utföra en förändring. Det viktigaste är inte 
vilken modell man väljer utan att arbete genomförs på ett strukturerat och genomtänkt sätt. 
Det som de flesta modeller av sådant slag har gemensamt är att de poängterar vikten av att ha 
utförlig kunskap om dagsläget samt kunskap om hur resultat ska mätas. Att det är viktigt är 
för att kunna utföra förbättringar och att se resultatet av dem. Då förbättringsarbete är något 
som ska ske kontinuerligt är det bra att ha en generell modell som kan följas utan att för varje 
gång behöva arbeta fram ett nytt arbetssätt. (Aronsson et al, 2006) 
 
För att skapa en lämplig modell till arbetet har två sorters verktyg används. Det första 
verktyget är en modell som används vid förändringsarbete. I arbetet kommer modellen att 
kallas stegen i förändringsarbete. Den är uppdelad i olika steg och behandlar hur ett 
förändringsarbete kan genomföras på ett bra sätt. Det verktyget användes för att arbetet skulle 
utföras på ett strukturerat sätt och medföra att saker utfördes i rätt ordning. Det andra 
verktyget behandlar hur en undersökning ska läggas upp på lämpligt sätt för att resultatet ska 
nå fram på ett tydligt och bra sätt. I arbetet kommer den att kallas för logiska nivåer i en 
rapport. Med hjälp av det verktyget ska rapporten få en bra och tydlig struktur. Med hjälp av 
stegen i förändringsarbete skapades en arbetsmodell som stegvis visar hur tillvägagångssättet 
är tänkt. Arbetsmodellen integrerades sedan med modellen för logiska nivåer i en rapport, 
och på så sätt har en utvecklad modell av logiska nivåer i en rapport, som passar för det här 
arbetet tagits fram. Nedan följer först en allmän presentation om de två verktygen. För att 
sedan beskriva arbetsmodellen och till sist presentera den färdiga modellen. 
 
5.1.1 Stegen i ett förändringsarbete 
Aronsson et al (2006) presenterar en modell som de anser lämplig vid ett logistiskt 
förändringsarbete där samtliga steg behövs för att genomföra en lyckad förändring, se Figur 
5-1. I det första steget, att klargöra förutsättningarna, kan det handla om att klargöra vilka 
mål och resurser som finns för projektet samt vilken tid som finns till förfogande. För att 
lyckas med ett bra förändringsarbete krävs också bra kunskap om hur verksamheten fungerar 
idag, vilket motsvarar det andra steget i modellen, beskriva och analysera nuläget. I nästa 
steg, föreslå alternativa lösningar, tas alternativa lösningar fram för att styra verksamheten. 
Anledningen till att steg två och tre är ritade bredvid varandra är att dessa steg kan utförs 
parallellt, så att nuläget ligger till grund för de alternativa lösningar som tas fram. När 
förslagen har tagits fram är det lämpligt att de jämförs med nuläget och det sker i det fjärde 
steget, jämföra nuläget och de nya förslagen. Med den jämförelse som grund kan man sedan 
välja en lösning. Här är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som företagets övergripande 
strategier och om lösningen är svår att införa i praktiken. Att genomföra själva förändringen 
är nästa steg, det är ofta ett svårt och tidskrävande arbete. Det sista steget, uppföljningen av 
resultatet, genomförs när förändringen är genomförd och de nya rutinerna är igång. Resultatet 
bör jämföras både med utgångsläget och med de förväntade effekterna. (Aronsson et al, 2006) 
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Figur 5-1 – Stegen i förändringsarbete  
Källa: Aronsson et al (2006)  
 
5.1.2 Logiska nivåer i en rapport 
Att planera ett arbete av den här storleken är väldigt viktigt för att kunna arbeta på ett 
strukturerat sätt från början. Genom att göra en grundlig planering blir själva utförandet 
lättare att genomföra. För att en undersökning ska uppnå något värde för användaren är det 
viktigt att resultatet på ett tydligt sätt presenteras. Att rapportera undersökningsresultatet är 
därför en viktig del i den totala undersökningsprocessen.  
 
Ett undersökningsarbete innebär att man arbetar på olika logiska nivåer. Från att problemet 
skapas jobbar man sig nedåt med genom att ta fram ett syfte, läsa in sig på litteratur, välja 
metod, ner till insamling och hantering av data. Efter det ”klättrar” man uppåt och genomför 
sammanställning, analys tolkningar och slutsatser. Lekvall och Wahlbin (1993) skriver att en 
uppgift kan delas in i ett antal huvudaktiviteter eller faser. Den här modellen har delats in i tre 
olika faser för att göra arbetet lättare att följa. Dessa är planeringsfasen, utförandefasen samt 
slutfasen. I Figur 5-2 illustreras dessa nivåer och faser samt anger relationer mellan dem. 
(Lekvall & Wahlbin, 1993)  
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Figur 5-2 – Logiska nivåer i en rapport  
Källa: Egen bearbetning, Lekvall & Wahlbin (1993) 

5.2 Arbetsmodell 
Om man utgår från modellen stegen i förändringsarbete ovan så är endast steg två till fem 
aktuella i det här arbetet då förutsättningarna redan är bestämda i och med överenskommelsen 
för examensarbetet. Steg sex och sju ingår inte heller då det i arbetets syfte inte ingår att 
genomföra eller följa upp eventuella förändringar.  
 
För att få en förståelse hur flödet fungerar kan en flödeskartläggning göras som principiellt 
visar hur material- och informationsflödena ser ut på DE Borlänge. För att göra det behöver 
det undersökas vilka rutiner som finns i dag och hur de utförs. Kartläggningen kan lättare 
struktureras upp om man bryter ner den i frågeställningar för att det specificerar vilken data 
som är aktuell. Det görs genom att kartlägga det fysiska materialflödet och 
informationsflödet. Kartläggningen kan jämföras med steg två i Aronsson et al (2006) stegen i 

Övergripande problem 

Referensram och 
teoretiska modeller 

Preciserad 
undersökningsuppgift

Undersökningsplan

Fältarbete

Datanära resultat 

Tolkning 

Rekommendationer 

Sammanställa data 

Fältarbete

Värdering av använda 
metoder och datas 

tillförlitlighet 

Analys 

Slutsatser Analysera problemet 

Precisera uppgiften 

Metodval 

Planeringsfasen

Utförandefasen 

Slutfasen 



 METOD  
 

26 

förändringsarbete. Att kartlägga flödet kommer i det här arbetet vara steg 1. När 
kartläggningen över flödet och kostnaderna är utförda görs en sammanställning av den 
information som tagits fram. På så sätt blir kartläggningen mer överskådlig och underlättar för 
vidare arbete. Då uppgiften från början inte bestod av ett specifikt problem utan bestod av att 
hitta förbättringsförslag som leder till ökad effektivitet och minskad kostnad måste möjliga 
förbättringsområdena sökas upp. Genom att utforska alla möjligheter kan många olika förslag 
tas fram. Flera av dessa förslag kan vara svåra att genomföra, men en tanke från DE Borlänge 
då de bestämde sig för att använda sig av examensarbetare var att någon utomstående skulle 
undersöka möjligheterna till förbättringar. På så sätt skulle förhoppningsvis förslag som 
annars skulle anses som svåra att genomföra tas fram. Steg 2 i arbetet kommer därför att bestå 
i att identifiera samt välja förbättringsområden. När potentiella förbättringsområden har 
identifierats ska dessa prioriteras efter hur väl de kan uppfylla arbetets syfte. Aronsson et al 
(2006) menar att man till exempel bör ta hänsyn till om en viss lösning ligger i linje med 
företagets övergripande strategier och om den är svår att införa i praktiken I steg 2 kommer 
alltså väsentliga områden med potentiella förbättringsförslag att väljas ut för fortsatt 
undersökning om vilka effekter de har för systemet. Då ett antal förbättringsförslag är utvalda 
ska nu de analyseras utefter möjlighet att genomföras, både ur ett flödesperspektiv samt hur 
ett ekonomiskt perspektiv, detta motsvarar arbetets Steg 3. I det sista steget, Steg 4, ska 
resultatet av underökningen presenteras på ett strukturerat och överskådligt sätt där det lätt går 
att se effekterna av förbättringsförslagen. Det kommer även att ges rekommendationer utifrån 
resultatet av analysen. Det görs för att underlätta det fortsatta arbetet för DE Borlänge. 
Ovanstående resonemang leder fram till fyra steg som ska fungera som vägvisare så att 
arbetet kan genomföras på ett strukturerat sätt med ett tydligt mål, se Figur 5-3. 
 

  
Figur 5-3 – Arbetsmodell  
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5.3 Tillvägagångssätt 
Genom att integrera arbetsmodellen i modellen för logiska nivåer i en rapport har nu en 
modell skapats för det här arbetet. I modellen har de tre första stegen i arbetsmodellen satts i 
in i utförandefasen. Det fjärde och sista steget, som är att presentera förbättringsförslagen och 
ge rekommendationer ingår i slutfasen där slutsatserna ska tas fram, se Figur 5-4. Nedan följer 
en mer utförlig förklaring till vad som ska göras i de olika faserna samt en diskussion om hur 
det ska utföras. 
 

 
Figur 5-4 – Logiska nivåer i en rapport, utvecklad 
Källa: Egen bearbetning, Lekvall & Wahlbin (1993) 
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Övergripande problem
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Undersökningsplan 

Analysera problemet 

Precisera uppgiften

Metodval

Planeringsfasen 

5.3.1 Planeringsfasen 
Planeringsfasen är den första fasen och därmed också grunden till det fortsatta arbetet. En väl 
genomförd planering leder ofta till ett bra arbete. Då en del av syftet från DE Borlänge för 
examensarbete var att på planeringsnivå samordna de interna varuflödena kan detta benämnas 
som ett övergripande problem där ingen tydlig bild finns. Backman (1998) skriver att frågor 
som uppkommer inom forskning oftast till en början är oprecisa och behövs bearbetas för att 
kunna ge dem empiriska svar. Frågan måste alltså omformuleras för att ge bättre insikt i 
problemet. Allmänt gäller att ju högre precisionen på frågeställningen är desto högre precision 
fås i besvarandet av problemet (Backman, 1998).  

5.3.1.1 Analysera problemet 
För att uppnå hög precision på 
frågeställningen krävs att 
problemet analyseras. Vid 
problemanalysen tas ett första syfte 
fram. Även direktiv från 
uppdragsgivaren ska has i åtanke 
här. När ett problem har 
analyserats är det enligt Backman 
(1998) ett självklart moment att ta 
reda på vad som gjorts tidigare 
inom det aktuella området. Det här 
momentet kallas enlig modellen 
för referensram och teoretiska 
modeller. I det här arbetet har 
relevanta teorier hittats med hjälp 
av studentlitteraturen som använts 
under utbildningen. Det har även 
sökts böcker och artiklar inom 
aktuellt område i bibliotek och på 
Internet. Patel och Davidsson 
(1994) menar att 
litteraturgenomgången inte är 
avslutad i och med att preciseringen av problemet är avklarat. Kunskapsökning inom det 
aktuella området bör pågå tills arbetet är avslutad (Patel & Davidsson, 1994). 

5.3.1.2 Precisera uppgiften och metodval 
En precisering av uppgiften kan nu göras utifrån den teori och den bakgrundskunskap inom 
företaget som skaffats. Uppgiftspreciseringen utgår från syftet som bryts ner i olika steg. 
Dessa steg bryts i sin tur ner till ett antal underproblem med tillhörande frågeställningar. Det 
resulterar i en mer preciserad uppgift. När en preciserad frågeställning tagits fram kan val av 
metod börja diskuteras.  
 
Metodens inriktning 
Ett sätt att klassificera undersökningar är att dela upp dem efter kunskapens karaktär. Patel 
och Tebelius (1987) har delat upp det i explorativa, deskriptiva och hypotesprövande 
undersökningar. Patel och Tebelius (1987) säger att explorativa studier har till syfte att 
utforska. Med andra ord att samla så mycket information som möjligt om ett bestämt 
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problemområde. Björklund och Paulsson (2003) menar att explorativa studier passar att 
användas då det redan finns kunskap inom ett område, men då det söks djupare förståelse för 
att både kunna beskriva och förklara. De tekniker som lämpar sig bäst för explorativa 
undersökningar är, enligt Patel och Tebelius (1987), intervjuer och deltagande observationer.  
Björklund och Paulsson (2003) menar att en deskriptiv undersökning har en mer beskrivande 
inriktning. Beskrivningar kan gälla individer, situationer och skeenden och är vanligast inom 
vetenskaplig forskning. Det finns ingen teknik som är mer lämplig än någon annan, utan det 
beror på problemet och de ramar som den som utför undersökningen håller sig inom (Patel & 
Tebelius,1987). Hypotesprövande undersökningar har till syfte att frambringa kunskap som är 
förklarande utifrån teorier och kunskap som redan erhållits framförallt inom deskriptiva 
studier. Björklund och Paulsson (2003) nämner även explantiva och normativa studier. 
Explantiva studier kan användas då djupare kunskap söks samtidigt som både förklaring och 
beskrivning ska ges. Normativa studier används då det redan finns viss kunskap inom 
forskningsområdet och då målet är att ge vägledning och föreslå åtgärder. 
 
I detta arbete har explorativ fallstudie valts som lämplig metod då det redan finns kunskaper 
inom det område som avses undersökas. Enligt Patel och Tebelius (1987) lämpar sig 
intervjuer och observationer bäst för explorativa studier, vilket är två av de metoder som 
tänkts användas under arbetet. Till viss del kan detta också kallas för en normativ studie då 
det redan finns viss kunskap inom området och då målet är att ge vägledning och föreslå 
åtgärder.  
 
Metodansats 
Beroende på vad man vill uppnå med en undersökning kan antingen en kvalitativ eller en 
kvantitativ metod väljas. Vilken av dessa som ska användas beror på undersökningens syfte. 
(Björklund & Paulsson, 2003) En kvalitativ metod är studier som omfattar information som 
kan mätas eller värderas numeriskt medan en kvantitativ metod översätter information till 
siffror för att sedan tolka dessa genom olika statistiska slutsatser. Patel och Tebelius (1987) 
menar att vid valet av metod så kan man förenklat säga att antingen söks kunskap som ska 
mäta, beskriva och förklara fenomen, eller så söks kunskap som ska inventera, uttyda och 
förstå fenomen. Eftersom det är frågan om olika typer av kunskap påverkar det formen på de 
resultat man önskar erhålla. Är det kunskap som ska förklara och beskriva saker är det 
rekommenderbart att välja statistiska bearbetningsmetoder. Är det kunskap som ska uttyda 
och förstå kan det vara bättre att använda sig av verbala beskrivningar och textanalyser. 
 
Då det gäller val av ansats i detta arbete kommer den bestå av en blandning av kvalitativ och 
kvantitativ metod. Med andra ord kommer information att samlas som är svårt att uttrycka i 
sifferform. Dessa undersökningar är ofta upplagda som fallstudier (Lekvall och Wahlbin, 
1993). I en Fallstudie utgår arbetet från ett helhetsperspektiv. Det innebär också att en 
undersökning görs på en mindre avgränsad grupp, det kan till exempel vara en individ, en 
organisation eller en situation. Denna typ av studie förekommer ofta då processer och 
förändringar ska studeras. (Patel & Davidsson, 1994) Men även information som går att 
uttrycka i sifferform kommer att användas, det vill säga kvantitativa studier. 
 
I det här moment tas dessutom metoder för datainsamling och planering för fältarbete fram. I 
denna studie har författarna tänkt använda sig av observationer. Att observera flödet på plats 
anses vara en bra metod att få en verklighetstrogen bild av hur det fungerar. Dock är det ofta 
skillnad på hur det fungerar och hur de ska fungera. För att få en bredare bild av flödet tänker 
även intervjuer av olika personer med olika ansvar göras. Eventuellt görs även 
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enkätundersökningar om det skulle gälla en större grupp, till exempel lagerarbetarna. I 
modellen är detta kallat för undersökningsplan. Lekvall & Wahlbin (1993) skriver att den 
enda grunden för att bedöma resultatets tillförlitlighet i en undersökning är att bedöma de 
metoder som använts för att få fram resultatet. 
 
5.3.2 Utförandefasen 
I utförandefasen utförs fältarbete, som i det här arbetet består i att kartlägga DE Borlänges 
materialflöde, det vill säga steg 1 i arbetsmodellen. Allt har genomförts med utgång från det 
som gjorts i planeringsfasen. Först följer en redogörelse om vad som har gjort under 
respektive steg där det förklaras hur frågorna från uppgiftsnedbrytningen har besvarats, för att 
avslutas med en del där de olika metoderna för datainsamling presenteras. 

5.3.2.1 Steg 1 – Kartlägga flödet och dess kostnader 
Det är kartläggningen som motsvarar fältarbetet i arbetsmodellen. Kartläggningen görs för att 
få en helhetsbild och på så sätt lättare kunna hitta sätt att effektivisera flödet och minska 
totalkostnaden. Med hjälp av de underfrågorna som önskas besvaras om nuläget, kan arbetet 
utföras på ett mer strukturerat sätt och hur arbetsgången i hur kartläggningen har gått till blir 
lättare att följa.  
 
Det första som skulle göras i 
kartläggningen var att ta reda på 
vilka aktiviteter som ingår i 
flödet. Det görs genom samtal 
med personer som arbetar i lagret 
men också egna observationer 
genomförs. Kartläggning har 
skett genom att på plats följa en 
vara i flödet för att se vilka 
aktiviteter den genomgår. Vid 
varje aktivitet som kartläggs sker 
ett antal rutiner. Även dessa har 
lämpat sig bäst att observera på 
plats. Här har även de personer 
som utför rutinerna intervjuats i 
form av ostrukturerade intervjuer 
då syftet med intervjun få ut så 
mycket information som möjligt 
ur dem. För varje aktivitet 
behövdes det även tas reda på dess kostnader det gjordes genom att samla data från internt 
material. Då olika företag troligen olika mått har det även tagits reda på hur DE Borlänge 
mäter sina kostnader. Det gjorde genom insamling av internt material. 
 

• Vilka aktiviteter finns? 
• Hur utförs rutinerna för respektive aktivitet? 
• Vilka nyckeltal använder sig DE Borlänge av? 
• Vad kostar de olika delarna i flödet? 
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5.3.2.2 Steg 2 – Identifiera och välja förbättringsområden 
När kartläggningen är gjord kunde arbetet med att hitta områden att förbättra påbörjas.  
Ett sätt som användes till att identifiera förbättringsområden vara att göra en 
enkätundersökning med lagerarbetarna. Det har även genomförts intervjuer med gruppchefer 
och lagerchefer som är ansvariga för att flödet ska fungera, för att upptäcka de områden som 
behöver förbättras.  
 
Enligt Aronsson et al (2006) är det inte ovanligt att 99 procent av den totala tiden består av 
passiv tid. Med passiv tid i det här arbetet menas den tid då resurserna inte utnyttjas maximalt. 
Om denna passiva tid hittas skulle det underlätta arbetet att komma med förslag på effektivare 
flöde. För att hitta den passiva tiden används kartläggningen, men även observationer på 
lagret kommer att krävas för att se hur effektivt flödet är i de olika delarna. 
 

• Var finns den passiva tiden? 
 
Då kostnaderna är kartlagda används den sammanställda data för att se var de största 
kostnaderna finns. Dock är det inte säkert att det är dessa som ska reduceras. Då syftet består 
av att både effektivisera flödet och minska totalkostnaden är det viktigt att både faktorerna tas 
hänsyn till. Under denna punkt kommer alltså de största kostnaderna att undersökas hurvida 
de är befogade eller inte. Det är även viktigt att ta hänsyn till hurvida kostnaderna är 
påverkbara i det här arbetet. Genom att ha skapat en systemgräns går det lätt att undersöka om 
kostnaderna ligger innanför gränserna och därmed är påverkbara.  
 

• Vilka är de kostnadsdrivande faktorerna? 
• Vilka kostnader är påverkbara enligt arbetets systemgräns? 

5.3.2.3 Steg 3 – Analysera de utvalda förbättringsområdena och undersöka dess 
ekonomiska effekter 

Då kartläggningen är gjord och problemområdena identifierade och utvalda ska nu 
förbättringsförslagen analyseras. Lekvall & Wahlbin (1993) skriver att resultat ofta redovisas 
på två skilda nivåer, en ”datanära” som utgör svar på den preciserade uppgiften och en mer 
analytisk som svarar mot till exempel specificerade modeller och analys av resultat mot 
referensram och teorier. I detta steg redovisas de resultat som framtagits på en datanära nivå. 
Med hjälp av det resultatet ska förbättringsförlag tas fram och även de ekonomiska effekterna 
av dessa förslag ska undersökas. För att genomföra detta kommer antagligen en modell att 
skapas där all data som samlas kan användas på ett strukturerat sätt. Beskrivning av sen sådan 
modell presenteras senare i arbetet.  
 
Nedbrytning 
Ett sätt att skapa ett effektivare flöde är att hitta den passiva tiden som nämndes i steg 2, samt 
hitta sätt att eliminera den, vilket ska undersökas i steg 3. Genom att minska den passiva tiden 
kommer förhoppningsvis effektiviteten att öka. Som tidigare nämndes är effektivitet i det här 
arbetet hur pass väl resurser utnyttjas. I det här steget ska det också undersökas vilka 
möjligheter som finns till att minska resursutnyttjandet utan att öka kostnaden och med 
bibehållen servicenivå. För att göra det används dels kartläggningen och antagligen den 
modell som skapats för att strukturera data på ett bra sätt.  
 

• Hur ska den passiva tiden elimineras? 



 METOD  
 

32 

• Vilka möjligheter finns det till att minska resursutnyttjandet? 
• Vilka kostnader kan uppnås genom en ökning av effektiviteten? 

 
Med hjälp av kartläggningarna av kostnaderna idag och samlat internt material ska 
förbättringsförslagen sättas i siffror. Detta för att syftet även inkluderar totalkostnaden. När 
potentiella lösningsförslag har hittas bör det undersökas hur genomförbara dessa är då det 
finns faktorer i systemet miljö som begränsar förbättringsmöjligheterna.  
 

• Hur ser skillnaden ut inom effektiviteten för hela systemet av de föreslagna 
förändringarna? 

• Vilka förändringar är relevanta att genomföra? 

5.3.2.4 Metoder för datainsamling 
För att genomföra utförandefasen har data behövts samla in det har gjort genom ett antal olika 
metoder och nedan följer en beskrivning av de olika metoderna och även hur de har 
genomförts.  
 
Intervjuer 
Vid framtagande av frågor som ska användas för att samla information nämner Patel & 
Davidsson (1994) två aspekter som ska tas hänsyn till. Den första är hur mycket ansvar som 
ska lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Detta 
kallas standardisering. Den andra aspekten är strukturering. Det är i vilken utsträckning 
frågorna är fria att tolka för den person som blir intervjuad, beroende på sin egen inställning 
eller tidigare erfarenheter. Ostandardiserande intervjuer är sådana då frågorna formuleras 
under själva intervjun. Frågorna ställs i den ordning som lämpar sig bäst för just det tillfället 
och för en specifik person. Vid standardiserade intervjuer däremot ställs exakt samma frågor i 
samma ordning.  
 
Enkätundersökning 
En helt standardiserad intervju kan skrivas ner och då finns där en början till en enkät. Stukát 
(2005) skriver att strukturerade intervjuer kan kallas för enkätintervjuer men med skillnaden 
att intervjuer ger ett mindre bortfall än enkätundersökningar. Han skriver även att vid en 
strukturerad intervju vill man försöka skapa en situation där relationen mellan den som 
intervjuar och den som blir intervjuad blir så neutral som möjligt. På så sätt kan svar som 
färgas av saker som ordval, tonfall och ansiktsuttryck undvikas vilket omedvetet eller 
medvetet påverkar den personen som ställer frågorna. Vid en ostrukturerad intervju är det 
vanligt att man använder sig av checklista istället för frågeformulär. Här kan följdfrågor 
ställas för att få en så fyllig information som möjligt. Denna metodik ger möjligheten att nå 
djupare. (Stukát, 2005) Då det gäller grad av strukturering handlar det om vilket 
svarsutrymme den intervjuade får. Med andra ord kan det sägas att vid en ostrukturerad 
intervju får den intervjuade större utrymme att svara på frågor än vid en strukturerad intervju 
där det ibland till och med kan finnas svarsalternativ. 
 
Observationer 
Då det gäller observationer är det lämpligt att använda dessa då man vill ta reda på vad 
människor faktiskt gör till skillnad mot vad de säger att de gör. Det kan vara stor skillnad 
Genom att titta och lyssna kan både verbala och icke-verbala beteenden studeras. En stor 
fördel med detta, menar Stukát (2006), är att resultatet ofta är konkret och ger ett stabilt 
underlag för ett fortsatt resonemang. Patel och Davidsson (1994) skriver att observationer 



 METOD  
 

33 

lämpar sig bäst vid explorativa undersökningar. De skriver vidare att den kunskap som erhålls 
vid observationer ofta ligger till grund för vidare studier med andra tekniker för att samla 
information. Även observationer kan delas upp i strukturerade och strukturerade 
observationer. Vid strukturerade observationer ska det vara givet vilka situationer och vilka 
beteenden som ska ingå i observationen. Ostrukturerade observationer används oftast då man 
vill hämta så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde. 
 
Reliabilitet 
Björklund och Paulsson (2003) definierar reliabilitet som graden av tillförlitlighet i 
mätinstrument, det vill säga i vilken utsträckning man får samma värde om man upprepar 
undersökningen. Då Stukát (2005) utvecklar begreppet menar han att reliabilitet kan beskrivas 
som mätningens motstånd mot slumpens inflytande. Han diskuterar även brister som kan 
uppstå som han kallar reliabilitetsbrister. Till exempel kan detta vara feltolkning av frågor och 
svar både hos den som bedömer och bedömaren. Andra brister kan vara yttre störningar eller 
dagsform hos den bedömde. Poängen med ovanstående resonemang är att bristerna kan vara 
många och att de bör lyftas fram. Ett enkelt sätt att undersöka noggrannheten och därmed 
minska bristerna är att göra upprepade försök. Är det så att resultaten från de olika 
undersökningarna inte överensstämmer är det inte perfekt reliabilitet. Vid intervjuerna är det 
tänkt att intervjua flera gruppchefer för att uppnå en reliabilitet. Upplever de som intervjuas 
samma problem har en reliabilitet uppnåtts. Ett annat sätt att uppnå reliabilitet är att utföra 
beräkningarna som uppkommer i steg 3 flera gånger för att försäkra sig om beräkningen visar 
det resultat man vill åstadkomma. 
 
Validitet 
Validitet definieras enligt Björklund och Paulsson (2003) som den utsträckning man verkligen 
mäter det man avser att mäta. För att beskriva samma begrepp säger Stukát (2005) att 
reliabilitet är en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för validitet. Vidare menar han 
att validitet är svårfångad och mångtydig men ändå grundläggande för undersökningens 
värde. Man måste hela tiden fråga sig om man mäter det man avser att mäta. Vid en mätning 
finns faktorer som kan minska validiteten. Till exempel kan mätningen täcka mindre än det 
man syftar till att mäta, men att mätningen täcker mer än det man syftar till kan också vara ett 
problem. Stukát (2005) nämner även ärlighet som en felkälla. Beroende på vem man frågar 
och hur situationen ser ut kan man få mer eller mindre ärliga svar. För att undvika detta är det 
viktigt att ha skapat en förtroendefull situation men ändå ha med i beräkningen att man inte 
får helt ärliga svar. Vid intervjuerna och enkätundersökningen har alltid börjat med att 
förklara i vilket syfte undersökningen sker och varför just de är delaktiga. På så sätt har 
förhoppningsvis en förtroendefull situations skapats. Då det gäller beräkningar är det viktigt 
att veta vilket resultat man vill ha ut av beräkningarna vilket har försökts uppnått genom 
diskussioner innan beräkningarna utförs. 
 
Källkritik 
Risken för felkällor är som störst då information samlas in, till exempel vid insamling av 
litteratur. Vid studerande av litteratur blir informationen tolkad ut författarnas synvinkel. För 
att undvika detta har fler författare inom samma område studerats, vilket ger en bredare bild 
av området och förhoppningvis minskar chansen för feltolkningar. Vid observationer som 
görs kan endast förhållanden som var vid detta tillfälla presenteras. Om flödet på något sätt 
såg annorlunda ut vid observationstillfället än vanligt riskerar verkligheten se annorlunda ut 
än vad kartläggningen visar. Detta ska försöka undvikas genom att göra fler observationer av 
samma sak. En annan felkälla som kan uppstår är att författarna kan ha missuppfattat muntlig 
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information vid intervjuer. En anledning till detta är att frågorna ha feltolkats, antingen av de 
blir intervjuade eller av dem som intervjuar. För att undvika det ska frågorna noga studeras 
innan intervjun för att göra dem så tydliga som möjligt för båda parter.  
 
5.3.3 Slutfasen 
I slutfasen har slutsatser gjorts 
utifrån den analys som 
genomfördes i utförandefasen. 
Resultatet och dess effekter har 
diskuterats för att kunna 
presenteras det på ett vis som är 
lätt för läsaren att förstå. Detta 
motsvarar det fjärde och sista 
steget. 

5.3.3.1 Steg 4 – Presentera 
slutsatser och ge förslag 
på fortsatt arbete 

 
Utifrån resultatet krävs att en 
återkoppling görs till arbetets 
ursprungliga syfte och bakgrund 
för att säkerställa att det har 
uppfyllts. Det ska även ske en diskussion där metoden för att uppnå arbetets resultat 
ifrågasätts. På så sätt kommer förhoppningsvis arbetet uppnå en högre trovärdighet. Till sist 
ska även rekommendationer för hur fortsatt arbete kan ske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steg 4 

Slutsatser 

Rekommendationer 

Slutfasen
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5.3.4 Sammanfattning 
För att summera hur arbetsgången kommer att utföras har en utvecklad arbetsmodell, 
innehållande frågeställningarna som diskuterats ovan, tagits fram, se Figur 5-5. 
 

 
Figur 5-5 – Utvecklad arbetsmodell  

Kartlägga flödet och dess kostnader

STEG 1 

Identifiera och välja förbättringsområden  

Presentera resultat och slutsatser  
samt ge förslag på fortsatt arbete 

 • Vilka aktiviteter finns? 
• Hur utförs rutinerna för respektive aktivitet? 
• Vilka nyckeltal använder sig DE Borlänge av? 
• Vad kostar de olika delarna i flödet? 

• Vilka är de kostnadsdrivande faktorerna? 
• Vilka kostnader är påverkbara enligt 

arbetets systemgräns? 
• Var finns den passiva tiden? 

Analysera de valda förbättringsområdena 
och undersöka dess ekonomiska effekter

STEG 2 

STEG 3 

STEG 4 

• Hur ser skillnaden ut inom effektiviteten för hela 
systemet av de föreslagna förändringarna? 

• Vilka förändringar är relevanta att genomföra? 
• Hur ska den passiva tiden elimineras? 
• Vilka möjligheter finns det till att minska 

resursutnyttjandet? 
• Vilka kostnader kan uppnås genom en ökning av 

effektiviteten? 
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Kartlägga flödet och dess kostnader

STEG 1

6 Kartläggning av flödet 
I kartläggningen sker en beskrivning om hur DE Borlänges logistikflöde ser ut i dagsläget. 
Det görs genom att bryta ner flödet i mindre delar som sedan beskrivs mer ingående. 
Slutligen redovisas kostnaderna för de olika delarna i flödet samt att de nyckeltal, som DE 
Borlänges effektivitet och kostnad mäts i förklaras.  
 
 
 
 

6.1 Flödet 
Enligt arbetsmodellen är det första steget i arbetet att kartlägga DE Borlänges flöde. Det görs 
för att införskaffa kunskap om hur flödet fungerar idag då en grundläggande kunskap om hur 
flödet fungerar anses vara viktigt för fortsatt arbete. I det här arbetet har flödet till att börja 
med delats upp i tre olika delar som är varumottagning, expedition och service samt ranger. 
Ranger är den delen av flödet som sköter utleveranser samt crossdocking. Uppdelningen 
illustreras i Figur 6-1.  

 
Figur 6-1 – Interna flödet 

DE Borlänge har fyra olika sortiment vilka är kolonial, frukt & grönt samt färskvaror. Varje 
del av flödet arbetar till viss del olika beroende på vilket sortiment som avses. I arbetet har 
alla fyra sortimentens flöde setts som ett gemensamt, men att skillnader mellan sortimenten 
tagits hänsyn till i de fall som sortimenten skiljer sig åt. I följande kapitel kommer flödets tre 
delar beskrivas mer ingående för att skapa en förståelse hur flödet fungerar. Kartläggningen 
avslutas med en del om DE Borlänges kostnader och om de nyckeltal de använder för 
effektivitet och kostnad samt hur de definieras.   

6.2 Varumottagning 
Vid varumottagningen tas 
varorna emot dagligen. På 
DE Borlänge finns tre olika 
varumottagningar, en för 
frukt & grönt, en för färsk och en för dryck och kolonial. Beroende på vilket sortiment som 
avses kan rutinerna skilja sig åt till viss del, men i stort utförs rutinerna på samma sätt. 
Anledning till att rutinerna ibland skiljer sig åt beror på att vissa varor kräver speciell 
hantering i form av temperaturkontroller på färskvaror och kvalitetskontroller på frukt och 
grönt. Det beror även på att det finns tillgång till olika mycket resurser mellan 
varumottagningarna i form av yta och mottagningsportar. 
 
6.2.1 Rutiner 
Rutinerna för varje varumottagning följer till viss del samma mönster som ICA Sverige ABs 
definierade varumottagningsprocess LICA. Utifrån den har DE Borlänges varumottagningar 
skapat egna rutiner för hur mottagningen fungerar vilket sker enligt Figur 6-2. 
 

 

Varumottagning Service och 
Expedition 

 

Ranger 

Varumottagning Service och 
Expedition

Ranger 
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Figur 6-2 – Rutiner för varumottagning  

1. Inleverans. Lastbilen ankommer till varumottagningen enligt tidigare bestämd 
leveransplan. Att leveransplanen hålls är viktigt då den är planerad med ett intervall på 
en timma mellan lastbilarna. Idag har chaufförerna ett tidsfönster på plus/minus en 
halvtimma. Ankommer de senare eller tidigare än det får de vänta på att det uppstår en 
lucka i leveransplanen senare under dagen. De flesta chaufförer vet vilken port de ska 
till, i annat fall ringer de till varumottagningen för få den informationen.  

2. Lossning. Varorna körs in med hjälp av truck på varumottagningen där 
varumottagaren styr så att pallen hamnar på lämplig plats. Lossningen sköts av 
chauffören med undantag för utländska bilar som har CMR angivet i sina avtal vilket 
innebär att varumottagaren måste lossa pallarna i lastbilen för att sedan själv köra in 
dem på varumottagningen. Det tar i snitt  30 till 40 minuter att lasta av en lastbil 
beroende på hur fullt det är på varumottagningsytan.  

3. Kontroll och registrering. Varumottagarna kontrollerar att leveransen stämmer med 
följesedeln och både chauffören och varumottagaren skriver därefter under 
fraktsedeln. Leveransen registreras in i systemet av varumottagarna och varorna blir 
då tillgängliga i lagersystemet. Etikett innehållande streckkod och pallnummer skrivs 
ut och klistras på varje pall. Den används bland annat för att säkerställa att rätt pall 
ställs på rätt plats enligt lagersystemet. Undantag då etikett inte behövs är vid UPUT- 
och aviseringsleveranser. Vid dessa leveranser används avsändarens etikett och 
pallarna blir tillgängliga i lagersystemet först då servicepersonalen hämtar pallen för 
att transportera den till en lagerplats.  

4. Specialhantering. Det finns pallar som behöver extra hantering innan de kan lagras in i 
lagret. Sådan hantering är till exempel att dela de höga pallar som levereras till 
frukt & grönts varumottagning och att sortera pallarna så att det blir sortrena när det 
kommer fler artiklar på samma pall. För artiklarna på färsk ska temperaturen och 
datum kontrolleras. Pallarna med frukt och grönsaker ska kvalitetskontrolleras av 
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kvalitet innan de får ställas lagras in i systemet, för att säkerställa att inget övermoget 
eller ruttet lagras. Specialhanteringen tar både upp tid och yta då pallarna inte direkt 
kan transporteras ut till en lagerplats, men är nödvändig för att service till kund ska 
hållas och för att DE Borlänge inte ska belastas kostnadsmässigt för andras misstag.  

5. Inlagring. Servicepersonalen hämtar pallarna och transporterar dessa till anvisad 
lagerplats som har bestämts av lagersystemet. I vissa fall körs de direkt till utleverans. 
Att inlagringen fungerar väl är viktigt då det är en förutsättning för att 
inleveransplanen ska fungera då varumottagningen har begränsat med 
uppställningsyta.  

6. Avvikelser. Då inleveransen inte stämmer överens med det som står på fraktsedeln, 
eller om varorna är skadade vid ankomst kallas detta för avvikelser. Det är 
varumottagarnas uppgift att se till att det noteras innan de skriver på fraktsedeln. Det 
är sedan upp till leverantören om de tar tillbaka varorna eller om de betalar 
DE Borlänge för att ta reda på de förstörda varorna. 

7. Pallsökning. I varumottagningens uppgifter ingår att leta reda på pallar som 
”försvinner”. Det kan vara pallar som inte har lagrats in på det stället som systemet 
angivet, så kallade felställningar.  

8. Omflyttningar. När servicepersonalen ska hämta en viss pall kan pallar som står på 
varumottagningen behöva flyttas om för att komma åt just den pallen. Det kan även bli 
aktuellt om det råder platsbrist för att tillverka plats att ta emot nästa leverans. 

 
6.2.2 Flödesbeskrivning 
För att få en uppfattning om hur flödet in till DE Borlänge och därmed arbetsbelastningen på 
varumottagningen ser ut har det gjorts en sammanställning om hur flödet ser ut per dag och 
sortiment. Där går det att se att flödet ser olika ut beroende på vilket sortiment det är. Vissa 
sortiment, till exempel frukt och grönt, har ett jämnt flöde över veckan medan kolonial har en 
topp på torsdag för att minska markant till helgen, se Diagram 6-1. Då dryckerna och kolonial 
tas emot på samma varumottagning gör det att antal pallar in till den varumottagningen är 
väsentligt högre än på de två andra varumottagningarna.   
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Diagram 6-1 – Flödet in till varumottagning per sortiment och dag  

För att se hur flödet belastar DE Borlänge under dagen delas det totala flödet in till 
DE Borlänge upp efter dess inleveranstider. Då går det att se i Diagram 6-2 att belastningen är 
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störst på förmiddagarna för att minska till eftermiddagarna, främst gäller det belastningen för 
färskvaror och frukt & grönt. Diagrammet visar respektive varumottagnings totala volymer 
för en vecka fördelat per klockslag. Det gör att viss variation mellan de olika veckodagar kan 
förkomma. 
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Diagram 6-2 – Varumottagningens belastning under dagen, per sortiment 

För att hantera flödet in i till DE Borlänge har varje varumottagningen ett visst antal resurser 
till förfogande i form av avställningsplatser och portar, dessa kan ses i Tabell 6-1.  
 

 
Tabell 6-1 – Antal portar och avställningsplatser på varumottagningarna 

6.3 Service och expedition 
När varorna har ankommit 
till varumottagningen och 
blivit inregistrerade i 
systemet tar nästa del i 
flödet vid som består av service och expedition. Serviceuppdrag består främst i att 
transportera ut varorna på lagret som består av buffert- och expeditionsplatser samt sköta 
pallexpedieringen av hel- och halvpallar. Expeditionsdelen består i att plocka varorna från 
expeditionsplatserna i lastbärare enligt kundorder för att när ordern är färdig transportera den 
till utlastningsyta. Både service och expedition sker sortimentsvis och de anställda tillhör ett 
visst sortiment, vid behov flyttas personalen mellan de olika sortimenten.  
 
6.3.1 Rutiner 
Arbetsuppgifterna på service består av tre delar vilka är påfyllnadsuppdrag, 
infackningsuppdrag samt pallexpedition. Utöver dessa tre uppgifter finns även 
tompallsuppdrag och omflyttningsuppdrag. Tidsåtgången för att utföra det två sistnämnda 
uppdragen är så pass liten så att de i fortsättningen har valts att bortse från dem. 
Expeditionsarbetet består av orderplock i form av expeditionsuppdrag. En översikt av vad 
som utförs på service och expedition ses i Figur 6-3.  
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Figur 6-3 – Rutiner, service och expedition 

Service 
Påfyllnadsuppdrag innebär att en viss pall ska hämtas från antingen varumottagningen eller 
en buffertplats och ställas på en bestämd expeditionsplats. Vid ett sådant uppdrag får 
truckföraren ett uppdrag att hämta ett specifikt pallnummer och uppgifter om var den pallen 
står samt vart den ska transporteras. För varje uppdrag skannas pallen av när den hämtas för 
att kontrollera att det är rätt pall som flyttas.  
 
Infackningsuppdrag består av att hämta en pall från varumottagningen och transportera till 
anvisad buffertplats. Truckföraren får uppdraget att hämta en valfri pall från en viss 
varumottagning. Personalen på varumottagningen styr ofta vilken pall de vill att truckföraren 
ska hämta för att underlätta deras arbete. När pallen är hämtad skannas pallnumret av och 
datasystemet räknar ut vilken lagerplats pallen ska ställas på. Infackningsuppdragen sker 
sortimentsvis, det skiljs inte på kolonial och dryck då dessa varor står på samma 
varumottagning.  
 
Pallexpedition är uppdragen då en hel- och halvpall ska köras till en anvisad utlastningsyta. 
Uppdragen uppstår när en kund har beställt en full pall av en viss vara. Vid pallexpedition får 
truckföraren uppdraget att hämta en viss pall antingen från varumottagningen eller från 
buffertplats för att köra den till anvisad utlastningsyta.  

Expedition 
Orderplock är uppdrag där expeditörerna plockar order som kommer upp på dataskrämen som 
trucken är utrustad med. Där står det givet om ordern ska plockas på rullcontainer, 
fortsättningsvis i arbetet kallat RC, eller pall. Ett gemensamt ord för pall och RC är lastbärare. 
Det står även information om hur många lastbärare som behövs.  På skärmen ges även 
information om hur många kunder som ingår i ordern samt ungefär hur lång tid plockningen 
beräknas ta. För varje vara som plockas läses en streckkod av, dels på varan och dels på 
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lastbäraren där varan ska ligga. Eftersom systemet vet vilka varor som ska ligga på vilken 
lastbärare säger det till om varan läggs på fel ställe vilket leder till att det är svårt att göra fel. 
När ordern är fullständig skrivs två etiketter per lastbärare ut och sätts på varsin sida, varefter 
de körs till, på etiketten, angiven utlastningsyta. Etiketterna innehåller även information om 
vem det är som har plockat lastbärarna och vilken kund som ska ha den. Detta görs för att vid 
ett senare tillfälle kunna spåra lastbäraren. 
 
På lagret finns givna plockslingor för varje sortiment som är planerade i zoner utifrån hur 
butikerna vill ha varorna plockade. Varje vara har en fast expeditionsplats. Det finns två sätt 
att styra hur en order ska plockas. Det ena är att expeditören plockar från hela slingan och 
plockar då hela kundens order av det sortimentet. Det andra är att plockaren bara plockar en 
del av sortimentet och plockar då till flera kunder samtidigt. Det förkommer vid stora volymer 
då ett fåtal artiklar fyller en bur, så kallad grouppicking. På så sätt behöver inte alla truckar 
befinna sig på samma ställe och körsträckan per uppdrag minskas. Som effekt minskar 
fyllnadsgraden i RC bland annat på grund av att vikten blir då det inte finns lika många olika 
varor att fylla ut RC med.  
 
Skulle det vara brist på en vara som ska plockas registrerar expeditören det i systemet och ett 
påfyllnadsuppdrag skapas till servicetruckarna. När ordern är färdigplockad åker expeditören 
tillbaka till platsen för att se om det har fyllts på. Är det påfyllt plockas varorna och ordern 
färdigställs, är det inte påfyllt stryks den orderraden. Det blir då nästa del av flödet som får se 
till att varan, om den finns i huset, kommer till rätta innan utleverans till kund sker. 
 
6.3.2 Flödesbeskrivning 
För att få en bättre bild av hur flödet genom huset ser ut har det har tagits fram hur många 
kolli som skall plockas per sortiment och dag för expedition. För service har dessa siffror 
mäts i hur många uppdrag som ska utföras per dag. Ser man till expeditionsflödet går det att 
se att antalet kolli som ska plockas är relativt jämt under vardagarna för att minska till helgen, 
se Diagram 6-3. 
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Diagram 6-3 – Totala antalet kolli som ska plockas per dag 

För att se hur belastningen är uppdelad mellan de olika sortimenten har den totala volymen 
kolli under en dag delats upp per sortiment. På så sätt visas belastningen mellan sortimenten. 
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Den uppdelningen görs för att visa vart flödesbelastningen är som störst per dag då lagret är 
uppdelat i sortiment.   
 

 
Diagram 6-4 – Fördelning mellan sortimenten, expedition 

För serviceuppdragen består flödesbelastningen av tre olika delar. Flödesbelastningen 
beräknas därför i totalt antal uppdrag som ska utföras, där ett uppdrag kan jämföras med 
förflyttning av en pall. I Diagram 6-1 går det att se att det även för service är en relativ jämn 
arbetsbelastning under vardagarna för att sedan minska till helgen. 
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Diagram 6-5 – Totalt antal uppdrag per dag, service 
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Då service sker sortimentsvis görs en uppdelning av det totala flödet för att se vart 
belastningen är som störts per dag. I Diagram 6-6 går det att se att fördelningen mellan 
sortimenten är relativt jämn för de olika dagarna.  
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Diagram 6-6 – Fördelningen av uppdrag mellan sortiment, service 

Då den totala mängden av uppdrag består av tre delar görs en uppdelning för att visa hur 
flödesbelastningen beror på in- och utflödet. Där inflödet motsvaras av infackningsuppdragen 
medan utflödes består i påfyllnads- och pallexpeditionsuppdrag. En fördelning mellan de 
olika uppdragen visar hur flödet svänger, och i Diagram 6-6 ses att de är ungefär lika stora i 
början av veckan för att sedan öka i infackningsuppdrag på torsdagar och fredagar och sen till 
helgen svänga över åt andra hållet. Diagrammet ger en bra blid över förhållandet in och 
utflödet ser ut över veckan.  
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Diagram 6-7 – Fördelningen mellan de olika uppdragen, service 

För att klara av att hantera flödet finns det en viss mängd resurser tillsatt per sortiment i form 
av antal truckar och yta. Andelen yta visar sig hur många expeditörer som kan vistas i 
gångarna samtidigt. Hur resurserna ser ut per sortiment ses i Tabell 6-2. Då trucktyperna som 
används på respektive sortiment är olika går det inte att bara flytta truckarna mellan 
sortimenten. Det beror bland annat på att frukt & grönts servicedel måste hantera pallar som 
inte följer de vanliga EU-pallsmåtten. Även att expeditionstruckar är olika långa gör att de 
inte får plats i alla gångar, till exempel kolonials truckar som inte kan användas på något 
annat sortiment då de har för stor svängradie för att kunna användas på de andra sortimenten.  
 
Sortiment Kolonial Frukt & Grönt Färsk Dryck 
Antal expeditionstruckar 34 st 16 st 26 st använder 

kolonials  
Antal servicetruckar 21 st 8 st 9 st använder 

kolonials  
Yta i form av max anställda 30 st 17 st 20 st 10 st 

Tabell 6-2 – Flödets resurser 

6.4 Ranger  
Efter att expeditörerna har 
plockat klart en bur och 
ställt den på utlastningsytan 
tar nästa del i flödet vid 
som är ranger.  
 
6.4.1 Rutiner  
Det finns ett antal olika arbetsuppgifter på ranger. Dels hjälper de chauffören vid pålastning 
av utleveranser genom att skanna av burarna så att det är rätt lastbärare som kommer med på 
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lastbilen. En annan uppgift är avik som innebär att identifiera burar som saknas samt att leta 
reda på och packa de kolli som har strukits. En tredje uppgift är att ta hand om de flöden som 
crossdockas, det vill säga inte lagras som vanligt på buffert- eller expeditionsplats. Ranger 
ansvarar också för att vid behov utföra omflyttningar av lastbärare mellan olika lass som görs 
då volymerna blivit för stora för att få plats på ett lass. De olika uppdragen illustreras i Figur 
6-4. 
 

 
Figur 6-4 – Rutiner, ranger 

Då utleverans är uppdelat i tre olika delar är det svårt att beskriva ett allmänt rutinarbete. 
Istället följer nedan en beskrivning av var och en av uppgifterna.  

Utlastning 
Rangers uppgift är att hjälpa chauffören att skanna av alla lastbärare innan de lastas på och 
eventuellt även hjälpa till med lastningen. Att lasta på en lastbil tar ungefär en timma 
beroende på hur mycket som ska på och hur pass mycket rutin chauffören har. Tack vare att 
varje lastbärare skannas innan den lastas på lastbilen är risken liten att det blir fel, förutsatt att 
etiketterna är rätt påklistrade. Då en lastbärare saknas eller vid annat fel kontaktas avik vars 
arbetsuppgifter beskrivs nedan. 

Avik  
En av aviks uppgifter är att leta reda på lastbärare som saknas vid utlastning. Det upptäcks 
oftast först då alla lastbare är skannade vilket sker först när alla lastbärare är lastade på 
lastbilen. Att avikelser uppstår vid utleverans kan beror på att lastbärarna har rangerats fel, att 
expeditörerna klistrar på fel etikett eller att lastbärarna ställs på fel utlastningsyta. Det kan 
även bero på att det har kvitterat in fel sorts lastbärare vid plock, till exempel att det ska 
plockas på pall men har plockats i RC. I aviks uppgifter ingår det att hanterar strukna order. 
När en struken order dyker upp i systemet är det aviks uppgift att undersöka om de saknade 
varorna finns i huset och i så fall lägga till det i ordern. Normalt är det två personer som 
jobbar med avik under dagen. 

Övriga flöden  
Hantering av övriga flöden innebär att ta emot och placera ut de flöden som går direkt till 
utlastning utan att lagras, även kallat crossdocking. Uppgifterna för ranger är här att ta emot 
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leveranserna, packa om till andra lastbärare vid behov samt rangera ut burarna till rätt 
utlastningsyta. Exempel på ett sådant flöde är CL-flödet där varorna kommer från ett 
centrallager i Västerås. Det flesta burarna som ankommer är redan paketerade efter vilken 
kund de ska till vilket gör rangers uppgift här till att ta emot och rangera om lastbärarna till 
rätt utlastningsyta. Det kommer mellan sex till sju bilar med CL-flöde per dag. Ett annat flöde 
är KPK som står för konsumentförpackat kött. Även här är det mesta kundpackat så att ranger 
bara behöver köra varorna till rätt utlastningsyta. Vissa lastbärare är sorterade efter vara och 
inte efter kund, vilket gör att rangers uppgift blir att packa som så att förpackningarna hamnar 
på rätt lastbärare. Exempel på andra inflöden som sker på ranger är frysvaror, tobak, 
blommor, ägg och lågfrekventa artiklar. Sammanlagt behövs ungefär 1000 
uppställningsplatser varje dag för att de övriga flödena ska fungera. 

Omflyttning  
Då leveransplanen ut till kund baseras på prognosveckan händer det att volymerna ökar så att 
de överstiger vad som får plats på det aktuella lasset. Då det inträffar gör transport en plan på 
hur lastbärarna ska flyttas om för att allt ska få plats vilket sedan blir rangers uppgift att 
utföra. Det är även de som får plocka om lastbärarna om det visar sig att varorna sticker upp 
över kanten, om en RC är dåligt packad eller om kolli har gått sönder. Tanken är att det ska 
göras av den expeditör som har plockat lastbäraren men på grund av tidsbrists och att det 
kanske inte upptäcks fören expeditören har gått hem blir det ofta rangers uppgift. 
 
6.4.2 Flödesbeskrivning 
Flödet på ranger bestäm av tre saker. Till att börja med hur flödet ut från lagret ser ut då det 
avgör när lastbärarna hamnar på utlastningsytorna. Det bestäms även på leveransplan till kund 
då det avgör när volymerna lämnar utlastningsytorna. Det bestäms även av inleveransplanen 
för det crossdockade varorna då det flödet ska tas emot, rangeras om och ställas upp i väntan 
på att rätt lass ska avgå. Då de crossdockade volymerna rör sig utanför arbetes gräns har det 
valts att inte undersöka det flödet närmare. 

6.5 Kostnader 
I kartläggningen ingick även att kartlägga flödets kostnader. För att få en övergripande bild av 
det gjordes en sammanställning av DE Borlänges budget där totalkostnaden delades in i ett 
antal kostnadsposter, vilket visas i  Diagram 6-8. I diagrammet går det att se att DE Borlänges 
största kostnadsposter är varuhantering och transport.  

 
Diagram 6-8 – DE Borlänges kostnadsposter 
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Med varuhantering menas de kostnader som behövs för att lagra och plocka order, med andra 
ord kan det beskrivas som all hantering som sker från att varorna kommer till 
varumottagningen till dess att de lastas på lastbilen. Transport innebär kostnaderna för att 
transportera varorna ut till kund samt omkostnader för planering och utförande av 
transportarbetet. Resterande kostnader har delats upp i ledning, kvalitet och övrigt. I 
kostnadsposten övrigt ryms de kostnader som inte passar in under någon av de övriga som till 
exempel IT-support.  
 
Då transportplanen ligger utanför det här arbetets gränser är det varuhanteringen som är den 
största påverkbara kostnaden. Varuhanteringen är en stor post och för att få en bättre 
uppfattning om vad som driver den har den enligt budgeten delats upp i ett antal 
kostnadsdrivare, se Diagram 6-9. Där det går att utläsa att lönekostnaden är den största 
kostnadsdrivaren.   
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Diagram 6-9 – Kostnadsposter för varuhanteringen 

För att bryta ner lönekostnaderna ytterligare ses Tabell 6-3 hur OB-kostnaderna är uppdelade 
under mornar, kvällar och helger. 

 
Tabell 6-3 – OB-tillägg  

 
Då flödet är uppdelat i delarna varumottagning, service och expedition samt ranger är även en 
uppdelning av varuhanteringskostnaden nödvändig. Det behövs för att se hur kostnaderna är 
fördelade över flödets olika delar. Den uppdelningen har inte gått att göra fullt ut då budgeten 
inte är upplagd på samma sätt som upplägget på flödet i det här arbetet, utan posten för 
service är i budgeten inkluderad i varumottagningen. I Diagram 6-10 ses att expedition står 
för den största delen av hanteringskostnaderna. Det beror på att det behövs flest lagerarbetare 
för att utföra den hanteringen och att personalkostnaden i form av lön är den största 
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kostnadsdrivaren. 

Varuhanteringens olika kostnadsdelar
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Diagram 6-10 – Uppdelning av hanteringskostnaderna 

6.6 Nyckeltal för kostnad och effektivitet 
I kartläggningen ingick det att undersöka vilka nyckeltal som DE Borlänges effektivitet och 
kostnader mäts i. 
 
6.6.1 Effektivitet 
DE Borlänge mäter sin totala effektivitet i hur många kolli som plockas per timma vilket kan 
omvandlas till hur många timmar det krävs för att plocka ett visst antal kolli. I det här arbetet 
har effektivitet definierats som kvoten mellan input och output eller med andra ord hur väl de 
använder sina resurser. Det gör att input blir antalet timmar som används och att output blir 
antal kolli. Antalet kolli som ska levereras kan inte ändras, utan förändringen mäts i antalet 
timmar som behövs för att plocka alla kolli. Att ett kolli är levererat kommer i arbetet att 
innebära ”efter det att service och expedition har lämnat över flödet till ranger”. Detta då 
antalet timmar som behövs för att leverera kolli är direkt beroende på hur många kolli en 
anställd kan plocka i timman samt hur många pallexpeditionsuppdrag som kan utföras i 
timman. Det kommer i fortsättningen att definieras som en anställds kapacitetsfaktor  
 
6.6.2 Kostnad 
Nyckeltalet som DE Borlänge använder för att mäta sina kostnader är totalkostnaden fördelat 
på antalet levererade kolli. Det är även det talet som ICA Sverige mäter enheternas 
prestationer i och anses därför som det viktigaste nyckeltalet. 
 
Nyckeltalet kan mätas på två olika sätt, antingen mäts det för hela enhetens drift och då 
inkluderas det crossdockade flödet. Det kan också mätas på lagrets drift och då i antal 
expedierade kolli. Med expedierade kolli menas både de kolli som plockas och de kolli som 
expedieras via hel- och halvpallsuppdrag. Då det interna flödet studeras i det här arbetet har 
det valts att mäta nyckeltalet i expedierade kolli. Totalkostnaden för DE Borlänge är summan 
av de olika Kostnadsposterna som presenterades i kapitel 6.4 DE Borlänges kostnader. 
Nyckeltalet kan då delas upp per kostnadspost där varje del bidrar med sin del till det totala 
nyckeltalet. 
 
Totalkostnad/expedierat kolli = varuhantering/ expedierat kolli + transort/ expedierat kolli + 
ledning/ expedierat kolli + kvalitet/ expedierat kolli +övrigt/ expedierat kolli.  
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STEG 2 

Identifiera och välja 
förbättringsområden  

7 Identifiera och välja förbättringsområden 
Vid identifieringen av förbättringsområdena kommer de områden som har upptäckts under 
arbetet med kartläggningen att diskuteras. Det sker genom att först presentera de olika 
förbättringsområdena var och en för sig. Slutligen sker en diskussion om de val som gjorts. 
 
 
 
 
 
 

7.1 Uppdelning av förbättringsområden 
För att utföra ena delen av steg 2, identifiera förbättringsområden, utfördes ett antal intervjuer 
med gruppchefer och lagerchefer. För att täcka upp hela flödet intervjuades en gruppchef från 
varje sortiment. Utöver det gjordes en enkätundersökning bland lagerarbetarna för att 
undersöka vilka problem som de ansåg fanns. Även under arbetet med kartläggningen har ett 
antal förbättringsområden identifieras, främst genom egna observationer. Till att börja med 
skrevs alla de områden ner som hade identifierats under arbetets gång. Områdena var många 
och för att få struktur på dem önskades en uppdelning. En lämplig uppdelning var att ta reda 
på orsaker till att områdena ansågs som förbättringsområden. En orsak som hittades var 
kommunikation, vilket var något som ofta nämndes som ett upplevt problem bland annat 
under enkätundersökningen. Det gjorde att kommunikation valdes till det första området. 
Många av områdena ansågs bero på brist på lageryta, vilket gjorde att det området fick kallas 
för fysiska problem då det är problem som det går att ”ta på”. Till sist var det områdena som 
berodde på hur planering av driften styrdes, vilket ledde till det tredje och sista området, 
driftplanering. Uppdelningen av dessa tre områden ses i   
Figur 7-1. Nedan följer en utförligare beskrivning av de olika områdena.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7-1 – Identifiering av förbättringsområden 

7.2 Kommunikation 
Efter att genomfört intervjuer och en enkätundersökning har kommunikation och spridning av 
information visats sig vara ett område som skulle kunna förbättras. Enkätundersökningen kan 
ses i Bilaga 1 och intervjuunderlaget i Bilaga 2. Av de problemen som kom upp under 
enkätundersökningen var just kommunikation det vanligaste, se Diagram 7-1. Ett annat 
problem som återkom var brist i förtroende för ledningen vilket kan bottna i bristen på 
kommunikation. 
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1. Brist på förtroende från gruppchefer/ledningen    
2. Trångt (i gångar, för mycket folk)      
3. Slitet/gammalt arbetsmaterial      
4. Kommunikation mellan arbetsledare och lagerarbetare    
5. Stökigt/smutsigt       
6. För mycket övertid       
7. Tungt arbete       
8. Jakt på ackord/vårdslös truckkörning     
9. Inga problem      

10. Övrigt *       
* Stressigt, hög ljudnivå, enformigt, arbetstider,    

 för lite utbildning/upplärning     

Diagram 7-1 – Upplevda problem på lagret 

Även under intervjuerna var bristen på kommunikation ett problem som ofta nämndes. 
Magnus Hermansson (2007-08-08) som är gruppchef på kolonial tycker att just information är 
det största problemet på DE Borlänge. Enligt Magnus sätts ofta ett projekt igång först och 
sedan kommer informationen om det. Han menar också att informationen brister i alla led, 
även från gruppcheferna. Ett exempel är där kontrollkort på alla truckar skulle delas ut. Alla 
gruppchefer skulle ge dessa till respektive grupp och i slutändan visade sig att utdelningen 
hade skett på sex olika sätt.  
 
Niklas Walfridsson (2007-08-07) menar att information är svårt att få ut. Han menar att ibland 
ser personalen allt och ibland har ingen sett det och att det till stor del handlar om vad för 
slags information det handlar om. På DE Borlänge har de bland annat jobbat med lokala blad, 
plasma-tv på lagret och anslagstavlor. Henrik Lundback (2007-08-08) som är gruppchef på 
färsk menar att när det gäller informationen mellan gruppchefer och deras medarbetare har det 
inte funnits tid då det för tillfället saknas gruppchefer. En anledning till att informationen blir 
lidande är arbetstiderna. Då många jobbar andra tider än dagtid blir det svårt att få ihop 
tillfällen då gruppcheferna kan träffa lagerarbetarna.  
 
Ett förbättringsarbete utfört på kommunkationsdelen skulle troligtvis få positiva konsekvenser 
på flera håll. Om en arbetare trivs på sin arbetsplats och känner att den har en betydande roll 
samt att det arbete den utför bidrar med något, medför det en motivation till att utföra ett bra 
arbete. Förbättringar inom kommunikation kan till exempel röra sig om schemaläggningar, att 
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arbetarna i god tid i förväg får vet var och när de ska jobba och på så sätt skapa fasta rutiner.  
Även information om vad som händer i huset, till exempel nya projekt och hur det går för DE 
Borlänge kostnadsmässigt kan öka motivationen. Dock är effekterna av detta något som är 
svårt att mäta. Då syftet i det här arbetet var att öka effektiviteten och minska totalkostnaden 
hamnar kommunikationsdelen snarare inom den organisatoriska delen vilket ligger utanför det 
här arbetets ramar. 

7.3 Fysiska problem 
Under kartläggningen har fysiska problem observerats men det har även påtalats vid 
intervjuer. Fysiska problem är i det här arbetet problem som uppstår som följd av att det är 
brist på lageryta. Det beror på att när distributionsenheter har lagts ner runt om i Sverige har 
DE Borlänge varit en av distributionsenheterna som har övertagit de nerlagda enheternas 
arbete. Det har inneburit att volymerna har ökat och att det ska distribueras till fler butiker på 
större geografisk yta men med samma förutsättningar som tidigare. En annan anledning är att 
drycker har tillkommit till det lagrade sortimentet. Då det har inneburit att fler olika varor ska 
expedieras medför det ett ökat behov av expeditionsplatser. Det gör att mindre yta kan 
användas till buffertplatser. Det ställer krav på det interna flödet fungerar väl då DE 
Borlänges möjligheter till att bygga ut är väldigt begränsade.  Nedan följer en beskrivning av 
de fysiska problem som har framkommit under arbetets gång och hur de skulle kunna 
förbättras.  
 
7.3.1 Trångt i gångar  
Ett av de problem som uppkom i enkäten var att det är trångt i gångarna se Diagram 7-1. Att 
det är trångt i gångarna medför att truckförarna har svårt att köra om utan att slå i varandra 
vilket leder till truckskador. I många fall går det inte att köra två truckar i bredd i gångarna 
vilket leder till att prestationen minskar då det blir kö i gångarna och truckföraren får stå och 
vänta på att en annan truck ska köra vidare. För att åtgärda att det är trångt i truckgångarna 
skulle en analys behöva göras på hur lagret ska planeras i form av hur lagerplatserna ska 
möbleras. En breddning av truckgångarna skulle antagligen leda till minskade truckskador 
samt en ökad effektivitet genom att kötiden förhoppningsvis minskas. Det är dock svårt att 
förutspå vilka effekter det skulle få.  
 
7.3.2 För hög fyllnadsgrad i lagret 
Det har genom intervjuer och observationer framkommit att fyllnadsgraden upplevs som hög. 
Det är en direkt följd av att DE Borlänge har brist på lagerplatser. Men den egentliga orsaken 
är att kvantiteterna som lagerhålls är för stora. Till exempel säger Stefan Andersson (2007-07-
17) att de har lagarkvantiteter på papper motsvarade fyra veckors förbrukning och att det leder 
till att driften blir dyrare än vad den skulle vara med lägrenivåer. Det beror på brist på tomma 
buffertplatser i närheten av expeditionsplatsen som följd krävs det en längre åksträcka för att 
utföra uppdraget. Det händer att det blir så fullt i lagret så att vissa varor måste lagras på 
externa lager för att klara av att ta emot alla inleveranser. Det ger upphov till ökade kostnader 
i hyra av lagret och extra hanteringskostnader som omflyttningar innebär. Då DE Borlänge 
inte själva bestämmer sina lagerkvantiteter, utan fyllnadsgraden i lagret styrs centralt, hamnar 
det utanför arbetets ramar och eventuella förbättringsmöjligheter och dess effekter kommer 
inte att behandlas vidare. 
7.3.3 Delning av pallar 
Vid kartläggningen av varumottagningsflödet visade det sig att varumottagningen på frukt & 
grönt har problem med att hinna med att dela de höga pallarna som kan vara upp till 2,5 meter 
höga. Pallar delas för att underlätta arbete med att plockningen dessa varor. För att dela på 
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pallarna, används en palldelare. Den lyfter delar av pallen så att en EU-pall kan stickas 
emellan och på det viset erhålls två pallar. Varje delning tar cirka tre minuter.  
 
Då varumottagarna även ska hinna med och se till att det finns plats för att ta emot varor samt 
ta emot och kontrollera resten av leveranserna som ankommer under dagen får de svårt att 
hinna med att dela alla pallar. Hade de haft obegränsad yta skulle pallarna kunna vänta tills 
varumottagningen hinner med att dela dem. Skulle fokus idag ligga på att dela alla pallar 
innebär det platsbrist på varumottagningen vilket skulle resultera i att de inte skulle kunna ta 
emot alla inleveranser. Idag är ytterligare en palldelare inköpt men platsbristen gör att det inte 
har hittats någon lämplig plats att ställa den på.  
 
Att odelade höga pallar ställs ut på expeditions- och buffertplats får konsekvenser på flera 
sätt. Till att börja med blir det väldigt svårplockat. Det ökar risken för både arbetsskador och 
kross samt att det tar länge tid att utföra plock. En annan effekt är att det leder till minskat 
antal pallplatser då det måste avsättas extra höga expeditionsplatser för att de ska få plats. För 
att åtgärda problemet krävs en analys om vart det finns plats som är lämplig att använda till 
delning av pallar och var pallar kan ställas i väntan på delning. Ett annat sätt att möjliggöra att 
fler pallar kan delas är att styra inflödet så att det jämnas ut över dagen. I kartläggningen av 
inflödet visades att det är som högts på förmiddagen för att minska till kvällen. Då inflödet 
inte är påverkbart i arbete har det valts att inte undersöka vilka effekter ett ökat antal delade 
pallar skulle få för DE Borlänge.  
 
7.3.4 Kross 
Något som har observerats under arbetet är att det uppstår onödiga kostnader på grund av 
kross. I snitt krossas det varor för ett värde av 127 000 kronor i månaden. Med kross menas 
varor som slängs på grund av skador som orsakats ute på lagret. Det kan till exempel vara 
skador på emballage eller att själva varan är sönder. Dessa skador sker genom att förarna kör 
på pallarna, att pallar tappas men även att pallarna rasar vid plock eller att förpackningen 
spricker vid plock. 
 
En anledning till att kross sker kan vara att lagerarbetarna inte är medvetna om kostnaderna 
för ett krossat kolli men även att det för lagerarbetarna är vikigare att uppnå ett högt ackord. 
Att minska kross kan troligtvis uppnås genom att öka informationen och att kanske införa 
belöningssystem för minskade krosskostnader. Det anses i detta arbete som en 
organisationsfråga och kommer därför inte att studeras närmare.  
 
7.3.5 För få utlastningsportar 
Att det finns för få portar är något som ofta påtalas men vid observationer har det visat sig att 
det inte är antalet utlastningsportar som är problemet utan snarare användningen av dem som 
leder till brist på uppställningsytor. Det beror på att när ett lass frisläpps bokas även den port 
som lasset ska avgå ifrån upp och kan inte användas till annat förrän att lasset har avgått. Det 
leder till att ytorna ofta står halvtomma eller tomma vissa delar av dagen. Fanns möjligheten 
att använda portarna fler gånger om dagen skulle ytorna kunna utnyttjas mer. Det är en 
möjlighet som måste sättas i samband med utleveransplanen och transportkostnaderna. 
Användningen av ytan skulle kunna förbättras genom att volymer släpps mer portvis, det vill 
säga när en port är tom frisläpps ett nytt lass som sedan ska ställas på den portens 
utlastningsyta. Då skulle porten kunna användas till annat i väntan på att nytt lass ska avgå för 
att andra volymer plockas först. Anledningen till att lassen inte frisläpps ett och ett är att 
frisläpps det istället klumpvis kan plockningen optimeras på ett bättre sätt. 
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Ett sätt att åtgärda problemet med uppställningsytan är utnyttja portarna på det sättet att en 
port inte har en stämpel som antingen in- eller utleveransport utan kan fungera som både. Ett 
annat sätt är att undersöka vad som ska styra hur lassen ska frisläppas. Det är en förändring 
som innebära en ändring av rutinerna för flödet och den delen har valts att avgränsa bort och 
kommer därför inte att studeras närmare. 

7.4 Driftplanering 
Under observationer och intervjuer har det framkommit planering av driften på ett 
kostnadseffektivt sätt är svårt då flödets volymer svänger över dag och vecka. Det har visats 
sig genom bland annat att alla kolli inte alltid hinner att plockas i tid. Driften klaras av, men 
då på grund av ett ineffektivt resursutnyttjande vilket tillexempel kan innebära övertid. I slutet 
av dagen är problemen lösta, men under dagen har det uppstått både överkapacitet och 
underkapacitet. Problemet ligger till stor del i att samtidigt som den leveransservicen ska 
klaras av ska resurserna utnyttjas på ett bra sätt. Idag har DE Borlänge en service på 99,9 
procent. Däremot är utnyttjandet av resurser inte alltid optimalt vilket bidrar till minskad 
effektivitet och ökad kostnad. 
 
7.4.1 Ackord/prestationsmätning 
Lagerarbetarna på service och expedition har ackordsbaserad lön som baseras på hur många 
kolli som plockas i timman respektive hur många uppdrag som utförs i timman vilket är det 
som kallas för deras prestation. Enkätundersökningen visade att det fanns ett visst motstånd 
till ackordslön bland lagerarbetarna då många kommenterade att ackordet ledde till stress och 
att truckförare satte ackordet framför säkerheten. Det kom även fram under enkätfrågan som 
handlade om förslag på förbättringar att ackordsystemet borde avskaffas för att göra det till en 
mer tilltalande och säkrare arbetsplats. Detta kan till viss del ses i Diagram 7-1, stapel 8. 
Under arbetets gång har det dock framkommit att avskaffande av ackordet inte är ett alternativ 
då det anses höja prestationen hos lagerarbetarna. Men vilken prestation som höjs går att 
diskutera. Om en expeditör plockar ett visst antal kolli i timmen men lastbäraren är i så dåligt 
plockad att den rasar och kolli krossas så är ju den egentliga prestationen noll kolli/timma. 
Det som inte heller syns i ackorden är hur mycket som blir rätt utfört och om rutiner utförs 
som de ska eller om det slarvas för att utföra arbetet snabbare. Det väcker frågan hur en 
lagerarbetares prestation ska mätas för att DE Borlänges totala effektivitet ska bli så hög som 
möjligt. Detta arbete, som dels görs till syfte att öka effektiviteten, kommer inte att ifrågasätta 
om lön som baseras på ackord är lämpligt eller ej. Ackorden är en avvägningsfråga då det 
kommer till lagerarbetarnas trivsel och deras stressfaktor i förhållande till prestation. Här 
måste dock påpekas att inte alla lagerarbetare är emot ackord, då enkätundersökningens syfte 
var att få fram upplevda problem. 
 
7.4.2 Kostnadsuppfattning 
När kartläggningen av DE Borlänges kostnader gjordes observerades det att det finns en dåligt 
uppfattning om vad olika delar i driften kostar. Till exempel vad resurserna på 
varumottagningen kostar, hur mycket OB-tid som används och hur stora lönekostnaderna blir 
under en vanlig vecka. Framförallt finns det dåligt med uppgifter på vad extraarbete såsom 
avik och felställningar av lastbärare kostar. Kostnadsreduceringar försöks istället uppnås 
genom att öka kapacitetsfaktorer och på det viset kunna använda mindre resurser utan att 
fundera på vilka kostnader det innebär.  
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7.4.3 Resursutnyttjande 
Då planeringen idag innebär att de fyller upp med personal för att klara belastningen när den 
är som högst blir det som följd att det inte finns tillräcklig för personalen att göra då 
belastningen är som lägst. Aronsson et al (2006) delar upp tiden i ett flöde i två olika delar. 
Aktiv tid är den tid då någon form av aktivitet utförs medan passiv tid är resten av tiden. 
(Aronsson et al, 2006) Då det inte finns tillräckligt för personalen att göra skapas den så 
kallade passiva tid, det vill säga personalen har inga arbetsuppgifter och skapar onödiga 
kostnader för DE Borlänge. Genom att planera driften bättre kan kostnaderna, då främst 
lönekostnaderna minskas, samtidigt som effektiviteten ökar genom att personalen alltid kan 
utföra relevant arbete under arbetstid, det vill säga eliminera den passiva tiden. 

7.5 Val av förbättringsområde  
Då arbetet har en begränsad tidsram finns det inte möjligheter att undersöka alla 
förbättringsområdena. Det gör att det området där det finns störst möjlighet att minska 
kostnaden och öka effektiviteten bör väljas. Då effektivitet mäts i kolli per timma eller antal 
timmar för att klara att plocka efterfrågade kolli ska förslagen innebära ett minskat 
användande av timmar för att leverera samma antal kolli. Det viktigaste nyckeltalet är kostnad 
per kolli. Enligt tidigare diskussion i kapitlet 6.4 DE Borlänges kostnader följer att de två 
största kostnadsposterna för DE Borlänge är transportkostnader och varuhanteringskostnader. 
Kostnaden för att transportera varorna ut till butik ligger utanför systemgränserna och anses 
vara opåverkbar i det här arbetet. Den andra posten, hanteringskostnader, är således den 
kostnadspost som anses påverkbar för att enligt syftet minska DE Borlänges totalkostnad. Det 
har även visats i kartläggningen av kostnaderna att lönekostnaden är varuhanteringens största 
kostnadsdrivare, vilket innebär att förbättringsförslag ska gå ut på att minska den. 
Lönekostnaden beror på hur många timmar som används men även vilken tid av dygnet som 
används och det är främst där det kan göras besparingar. Det gör att driftplaneringen väljs 
som område att hitta förbättringsförslag på. Det är det område som främst påverkar hur många 
timmar som behövs och hur de ska fördelas över dygnet för att klara den dagliga 
verksamheten. I Figur 7-2 förtydligas vilket område som valts att fokuseras på. 
 

 
Figur 7-2 – Val av förbättringsområde 
 
Då driftplanering är ett stort område har det brutits ner i ett antal alternativ där det anses 
möjligt att göra förbättringar för att uppnå arbetets syfte. Det är två saker som främst ska 
förbättras. Det ena är tiden då driften utförs och den andra är antalet timmar som används. För 
att kunna jämföra och på det viset koppla resultatet från förbättringarna behövs ett 
utgångsläge på hur det ser ut idag. För att minska tiden då driften utförs på dygnet som 
belastas med OB-tillägg bör volymer flyttas till att vara tillgängliga på så billig tid som 
möjligt. Det gör att förslag på hur helgvolymer och kvällsvolymer kan flyttas ska ges. För att 
öka effektiviteten ska det totala antalet timmar som används minskas eller att antalet kolli som 
plockas i timman ökas. Det kan göras genom att öka kapacitetsfaktorerna men även genom att 
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öka antalet anställda i gångarna. Då det är behovet av lön och antal timmar som ska studeras 
har det valts att endast studera service och expedition. Varumottagningen påverkas först om 
inleveransplanen ändras vilket den inte gör i det här arbetet. Att inte ranger studeras är att dess 
arbetsuppgifter främst består av aktiviteter som rörs sig utanför arbetes gränser.  Nedan följer 
en beskrivning av de alternativ som valts att studera och vad det är tänkt att de ska resultera i.  
 
Alternativ 1 – Utgångsläget 
För att kunna redovisa de resultat som föreslaga förbättringar medför behövs ett utgångsläge. 
I det här alternativet ska det resursbehov som finns i dag, sett till ett flöde motsvarande 
prognosveckan och utifrån de förutsättningar som finns idag, tas fram. Detta för att se vilka 
kostnader och kapacitetsproblem som finns i dag.  
 
Alternativ 2 – Flyttning av kvällsvolymer  
Ett mål med förslagen är att försöka minska utnyttjandet av OB-tid, vilken bland annat 
existerar på kvällarna. Det gör att alternativet ska undersöka vilka effekter det får på 
kostnaden att ändra så att de volymer som frisläpps på OB-tid i stället frisläpps på icke OB-tid 
så att de därmed kan plockas på icke OB-tid. 
 
Alternativ 3 – Flyttning av lördagsvolymer 
Då OB-kostnaden är 100 procent på lördagar och söndagar bidrar det till höga kostnader för 
DE Borlänge. Då kartläggningen visade att volymerna inte är så stora på lördagar är en ide att 
försöka flytta det som görs på lördagen till på fredagen för att på så sätt minska OB-tiden. 
Alternativet ska undersöka kostnadseffekten av att flytta lördagsvolymer till fredag. 
 
Alternativ 4 – Förbättring av kapacitetsfaktorer 
Genom att öka kapacitetsfaktorerna, det vill säga öka hur många kolli som kan plockas i 
timman av lagerarbetarna, är tanken att det totala antalet timmar som behövs ska minskas. På 
det viset ska en ökad effektivitet uppnås. I alternativ 4 ska det undersökas hur en ökad 
kapacitetsfaktor påverkar användandet av antalet timmar och vilka kostnadseffekter det 
medför.  
 
Alternativ 5 – Ökning av antalet möjliga anställda 
Då ett nyckeltal mäter antalet kolli i timman är det ett sätt att öka det att öka antalet anställda 
som jobbar samtidigt och därigenom antalet kolli i timman. I alternativ 5 ska det undersökas 
hur ett ökat antal anställda påverkar effektivitet i antal timmar som behövs och hur det 
påverkar kostnaderna.   
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8 Resursmodellen 
I det här kapitlet beskrivs den modell som har tillverkats för att analysera driftplaneringen. 
Först sker en beskrivning om hur modellen har byggts upp samt vilken data den använder. 
Vidare sker en beskrivning om hur den ska användas och till vad, för att slutligen beskriva 
vad den generar för resultat och i vilken form.   

8.1 Bakgrund till modellens skapande 
Christopher (2005) menar att en anledning till att företag har svårt att integrera sin logistik är 
svårigheten att få korrekt kostnadsinformation. Resursmodellen som skapats i det här arbetet 
är ett sätt att strukturera upp kostnaderna och kapacitetsbehoven för att visa vad effekterna 
blir på helheten, men även hur effekterna påverkar varje del i flödet. Anledningen till att 
modellen har skapats var att det idag inte fanns ett bra sätt att se när resurserna behövdes 
utifrån de leveransplaner som finns. Dessutom är det tänkt att modellen på ett entydigt sätt ska 
kunna undersöka hur driften ska planeras för att klara den drift som DE Borlänge i dag 
bedriver och hur nyckeltalen påverkas. 

8.2 Uppbyggnad 
För att skapa en förståelse hur modellen är uppbyggd följer en beskrivning om hur skapandet 
av modellen har gått till. Det har gjorts genom ett antal steg där det första var att strukturera 
upp data, det vill säga ta fram det data som ska ligga som grund till modellen. När det var 
gjort skulle det utifrån det data bestämma vilken belastning det medför för DE Borlänges 
drift. Efter den belastningen är bestämd ska resurser planeras så att de villkor som är satta 
uppfylls. Slutligen när de tidigare stegen är utförda har det konstruerats en del som kan mäta 
effekterna av ändringar i driften. För att underlätta beskrivningen används Figur 8-1 som 
illustrerar stegen som har följts när modellen har byggts. 

 
Figur 8-1 – De olika stegen i skapandet av resursmodellen  

8.2.1 Strukturering av data 

 
DE Borlänge har idag en leveransservice på 99,9 procent ut till butikerna. Den servicen får 
inte minska som följd av de åtgärder som presenteras i den här rapporten. Det gör att ett 
stoppkriterium har skapats för möjligheten att minska kostnaderna vilket är att alla varor ska 
var färdiga att lastas på lastbilen när den ska avgå enligt leveransplanen. Ett annat kriterium är 
att alla inleveranser ska tas emot och lagras in lagret enligt inleveransplanen då det är en 
förutsättning för att det ska finnas varor att expediera. Att leveransplanerna är opåverkbara 
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medför att dessa sätter stopp för hur resurserna kan planeras. Det är den data 
leveransplanerarna innehåller som har använts till att bestämma hur modellen ska skapas. 
 
För att modellen ska uppnå reliabilitet behöver den data som används vid analys av 
driftplaneringen struktureras så att den går att använda på samma sätt för olika alternativ. En 
förutsättning är att de data som modellen grundar sig på, i det här fallet leveransplanerna, är 
organiserat på en form som passar för fortsatta studier. Hur inleveransplanerna har organiseras 
och varför förklaras nedan. Då det finns en leveransplan för inflödet och en för utflödet skiljer 
sig dessa lite åt i hur volymer som ska respektive finns att utföra har definierats. Data om hur 
leveransplanerna ser ut har hämtas från IWH och hur de data har struktureras förklaras nedan. 
 
Inleveransplan 
De volymer som levereras in till DE Borlänge frisläpps när varumottagningen har kontrollerat 
och registretat in pallarna i LS. För att underlätta tillverkningen av modellen har det valts att 
volymerna frisläpps i den stund de ankommer enligt inleveransplanen. De har sedan fördelats 
in i ackumulerad frisläppt volym per halvtimma. Att det har valts att fördela det i 
ackumulerad volym beror på att det har underlättat vid tillverkning av modellen. Hur data för 
inleveransen har strukturerats visas i Bilaga 3. 
 
Utleveransplan 
För utleveransplanen finns det två tider att ta hänsyn till. Den ena är frisläppningstiden som 
bestäms av när volymerna ska bli tillgängliga för hantering samt av när porten där volymerna 
ska ställas är ledig. Den andra tiden är avgångstiden som är den tid volymen ska avgå från DE 
Borlänge för leverans till kund. Då ranger behöver en timmas marginal från att volymerna 
kommer att ställas upp på utlastningsyta till dess att lasset ska avgå, samt att det finns krav på 
att ingen plockning får ske efter 23.30, infördes en tid kallad färdigtid. Färdigtiden är satt till 
att alltid vara minst en timma innan avgångstiden, men för de lass som ska avgå under natten 
är färdigtiden satt till 23.30. Då utleveransvolymerna består av ett visst antal kolli samt ett 
visst antal helpallar, och att den hanteringen sköts av olika delar, behövdes den sorteras upp i 
volymer i form av kolli och volymer i form av helpall som kallas pallexpedition. Då det i 
IWH inte finns några avgångstider för helpallar har den tiden tagits fram genom att använda 
avgångstiderna för kollivolymerna. Hur det har gjorts och hur data för utleveransplanen ser ut 
återges i Bilaga 4. 
 
8.2.2 Identifiera belastning 

 
För att kunna identifiera vilken belastning leveransplanerna generar börjades det med att 
sortera upp dagen i de tider då plock kan ske, det vill säga mellan 05.00 – 23.30, i halvtimmar. 
Att det valdes att bygga modellen i halvtimmar beror på att det kommer att underlätta vid 
eventuell schemaläggning. Sedan planerades det in hur mycket som finns att plocka samt hur 
mycket som ska ha plockas vid respektive klockslag utifrån leveransplanerna. För att 
bestämma hur mycket som finns, respektive ska, plockas per halvtimma behövdes 
leveransplanen delas upp i när volymer frisläpps respektive när volymerna ska vara färdiga 
per halvtimma. Det finns ingen given tid när volymerna senast måste transporteras bort från 
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varumottagningen. Egentligen skulle de kunna stå på varumottagningen ända till att en brist 
på den varan uppstår, men då det finns begränsat med plats måste pallarna transporteras bort 
för att göra plats åt nya volymer som kommer in. Det gör att det finns ett stopp på när pallarna 
senast måste vara flyttade. Det bestäms genom att definiera hur många pallar som maximalt 
får stå på respektive varumottagning samtidigt och att det talet inte får överskridas någon 
halvtimma. Det talet skiljer sig från det totala antalet platser då det ska finnas flexibilitet för 
att ta emot ökade volymer. När det ska ske bestäms enligt följande:  
 
Ackumulerat antal pallar en viss tid/maximalt antal pallar samtidigt = Hur många gånger 
varumottagningen ska ha tömts till ett visst klockslag (avrundat i heltal) 
 
Leveransplanerna fördelas in i volymer som finns att utföra respektive ska ha hanterats per 
halvtimma. Hur de data ser ut går att se i Bilaga 5. Sedan införs det i ett diagram med två 
linjer där den övre visar hur mycket det finns att göra och den undre visar hur mycket som ska 
ha gjorts. För att underlätta tillverkningen av modellen har det valts att ackumulera ihop 
volymerna under dagen. Lutningen på linjen visar när volymer tillförs, det vill säga är linjerna 
plana har ingen volym tillförts den halvtimman. Det diagrammet har valts att kalla 
belastningsdiagram och ett exempel på ett sådant diagram ses i Diagram 8-1. Sådana diagram 
tillverkas för inleveranserna, pallexpedition samt expedition för alla dagar och respektive 
sortiment. 
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Diagram 8-1 – Belastningsdiagram 

För att hela effekten av driften ska komma med i modellen behövdes det skapas en del som 
beräknar belastningen av att utföra påfyllnad av expeditionsplatser, så kallade 
påfyllnadsuppdrag. Påfyllnadsuppdrag uppstår när expeditörerna har plockat så mycket att det 
blir tomt på expeditionsplatsen. Det gör att det skapas ett resursbehov som inte direkt beror på 
leveransplanen utan snarare är en effekt av den planering som görs för att klara av att hantera 
den. För att veta hur många påfyllnadsuppdrag som skapas varje halvtimma behövdes det tas 
fram en siffra på hur många kolli som finns på en pall. På så sätt kan den valda 
expeditionsplaneringen räknas om i antal påfyllnadsuppdrag. För att expeditionen ska fungera 
är det ett krav att alla påfyllnadsuppdrag utförs samma tid som de uppstår. Hur många kolli 
det i snitt går på en pall för respektive sortiment erhölls med LS genom att jämföra hur många 
kolli som expedieras med hur många påfyllnadsuppdrag som skapas och på det viset erhålla 
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ett snitttal på hur många kolli det går på en pall för respektive sortiment. Det gör att antalet 
påfyllnadsuppdrag som skapas under en halvtimma beräknas enligt följande: 
 
Antal plockade kolli en halvtimma/Antal kolli per pall = Antal påfyllnadsuppdrag per halvtimma 
 
8.2.3 Planering av resurser 

 
 
När informationen för utleverans har struktureras upp så att det finns ett definierat 
belastningsdiagram för varje dag och för respektive sortiment var nästa steg att använda den 
informationen för att ta fram hur behovet av resurser ska planeras på expedition och service. 
Detta för att försäkra att driften utifrån den belastningen ska klaras av utan brister. För att veta 
hur mycket resurser som behövs klargjordes det vad en resurs kan prestera per halvtimma. Det 
gjordes genom att ta fram kapacitetsfaktorer för respektive sortiment. Dessa erhölls genom 
IWH där de är specificerade per timma och sortiment. För service kunde endast en total 
kapacitetsfaktor för respektive sortiment erhållas vilket innebar att dessa behövdes fördelas 
per uppdragssort. Att det gjordes beror på att det medför en rättvisare bild av hur många 
uppdrag som kan utföras per timma. Hur den fördelningen har skett går att se i Bilaga 6. 
 
För att få en realistisk planering behövdes det även tas hänsyn till raster för att på det viset 
underlätta vid schemaläggning så att det inte behöver tas in extra personal bara för att klara av 
rasterna. Då det finns begränsad plats i lagret innebär det även begränsningar på hur många 
anställda som kan arbeta samtidigt. För att ta hänsyn till både raster och hur många som totalt 
kan vistas i gångarna satts det villkor på hur många som kan jobba under en halvtimma. För 
att det alltid ska finnas något för de anställda att göra och för att kontrollera att allt blir 
plockat i tid infördes en tredje linje till det så kallade belastningsdiagrammet. Den linjen 
motsvarar den ackumulerade kapaciteten under dagen och ska alltid ligga mellan de två övriga 
linjerna. På det viset säkras att det inte uppstår passiv tid genom att expeditörerna inte har 
något att göra samt att alla kolli levereras ut till ranger i tid. Lutningen på linjen visar hur 
många anställda som finns den halvtimman, det vill säga är grafen plan sker inget arbete den 
halvtimman, se digram Diagram 8-2. För att underlätta införandet av resurser har det skaptas 
tabeller innehållande data som timkostnad, hur mycket som ska göras med mera, fördelat per 
halvtimma. Exempel på hur dessa tabeller ges i Bilaga 7.  
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Diagram 8-2 – Belastningsdiagram, expedition 
8.2.4 Mätning av effekter  

 
 
Då det var bestämt hur mycket som finns att göra vid respektive aktivitet behövdes det även 
skapas möjligheter till att mäta det som vill uppnås med modellen, det vill säga effektiviteten i 
form av hur mycket resurser som används samt den kostnad som planeringen medför. Då båda 
faktorerna i det här fallet delvis beror på hur många arbetstimmar som använts och när, 
summerades först alla arbetstimmar ihop som behövs för varje aktivitet. Då vissa tider är 
belagda med OB-tillägg var nästa steg att summera ihop dessa. Genom att mäta hur många 
timmar som använts till ett fast antal kolli kan effektivitet mätas. Kostnaden mäts genom att 
all tid som använts belastas med en timkostnad, och på så sätt erhålls lönekostnaden för 
driften. Både kostnad och effektivitet mäts per del i modellen för att sedan slås ihop till den 
totala kostnaden för systemet. Exempel på hur det har gjort ses i Bilaga 8. För att kunna sätta 
kostnaderna för driften relativt tranportkostnaderna, vilket tidigare visade sig vara den största 
kostnadsposten, valdes det att jämföra OB-kostnaden för driften med kostnaden för att sätta in 
en extra lastbil.  
 
För att se hur det planerade kapacitetsbehovet varierar över dagen förs den inplanerade 
personalen in ett digram som i fortsättningen kallas behovsdiagram, exempel på ett sådant går 
att se i  Diagram 8-3. Detta görs bland annat för att vid behov se var det finns möjligheter till 
att använda fler resurser samt att se hur personal kan flyttas 
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Diagram 8-3 – Behovsdiagram  
Diagrammet gör att det blir lättare att se hur behovet ser ut fördelat över dagen och hur 
resurser kan flyttas för att jämna ut variationerna. Dock måste det kontrolleras att den 
ackumulerade kapaciteten inte hamnar utan för det tillåtna området i belastningsdigrammen. 
Behovsdiagram skapas både för service och för expedition. För service skapas 
behovsdiagrammen av det totala behovet av service. Då modellen har behandlat planeringen 
av uppdragen specificerat per uppdragssort behöver det totala behovet av service 
sammanställas för att se vad effekten blir på helheten och vart det uppstår problem. Hur det 
har gjorts går att se i Bilaga 9.  

8.2.5 Modellens förutsättningar 
Under skapandet av modellen har ett visst antal förutsättningar gjorts. Dessa har gjort dels för 
att modellen ska anpassas till DE Borlänges verksamhet och för att modellen ska bli mer 
användbar. Bland annat har flexibilitet byggts in för att kunna hantera variationer i flödet. 
 

• Flexibilitet byggs in modellen genom att det optimala antalet anställda expeditörer 
endast utnyttjas till 80 procent för att ha reservkapacitet vid volymökningar, till 
exempel vid storhelger.  

• Möjligheterna till hur personalen kan placeras ut anses vara obegränsad vilket innebär 
att den kan placeras ut exakt hur som helst förutsatt att den klarar villkoren i modellen.   

• Resursbehovet som optimeras fram av modellen på expedition inte kan ändras och 
som följd att inte heller resursbehovet för påfyllnad kan ändras.  

• Inleveransplanen och utleveransplanen är fasta och att deras tider följs.  
• Att ackumulerad kapacitet måste vara inom tillåtna gränser för att det ska vara en 

godkänd löning.  
• Ingen plockning eller uppdragshantering får ske efter 23.30 på natten. 
• Det går inte att ändra på hur rutinerna för service och expedition utförs, till exempel 

ska allt fortfarande plockas sortimentsvis.  
• Prioriteringssystemet gällande uppdragen ska fortfarande finnas kvar 
• Det går inte att ändra när en leverans senast ska vara klar, dock går 

frisläppningstiderna att påverka. 
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8.3 Hur resursmodellen ska användas 
Norrman (1996) menar att en integrerad kedja med olika enheter ska samverka för att 
gemensamt planera resurser, aktiviteter och kapacitet. Då modellen genererar kapacitetsbehov 
och kostnadseffekten för hela systemet anses modellen medföra möjligheter till en ökad 
integration mellan enheterna. Målet med modellen är att optimera kostnaden för 
resursbehovet på expedition och service utifrån de volymer som ska hanteras och de 
förutsättningar som sätts upp i form av kapacitetsfaktorer och raster. Det ska även ge en 
helhetsbild på hur resursbehovet ser ut och vilka effekter ett visst flöde får på driften. Att 
modellen mäter kostnaden för resursbehovet i lönekostnader beror på att det tidigare i arbetet 
har visat sig vara en av den största kostnadsdrivaren för DE Borlänges varuhantering. För att 
koppla leveransplanens kostnader mot hanteringskostnaderna jämförs den totala 
lönekostnaden med hur många extra lastbilar kostnaderna motsvarar.  
 
Modellen är tänkt att användas som ett verktyg där det kan påvisas vilka vinster det finns med 
en förändring. Den ska användas i syfte att visa var effekterna av en förändring blir och om 
det är någon del som får ta en försämring för att skapa en förbättring för hela flödet. Med 
sådan information underlättar det troligtvis accepterandet av förändringen då alla kan se de 
olika effekterna. 
 
8.3.1 Hur modellen fungerar  
På expeditionsdelen gör modellen själv en optimering för hur behovet av expeditörer ska 
planeras ut för att minimera hanteringskostnaden. Som effekt av att planeringen av 
expeditörer är gjord skapas behovet på servicepersonal för att utföra påfyllnadsuppdragren. 
Efter att det är utfört kan behovet för infackning och pallexpedition planeras in manuellt 
utefter de volymer som finns tillgängliga och att så mycket som möjligt av behovet planeras 
in på icke OB-tid. I Figur 8-2 ses en översiktlig bild av hur modellen är uppbyggd. För att 
modellen ska ge en verklig bild av resursbehovet behöver det anges hur många som kan 
arbeta under lunch och raster samt vilka kapacitetsfaktorer som gäller, vilket motsvarar 
villkoren i figuren. 

 
Figur 8-2 – Resursmodellens uppbyggnad 
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8.3.2 Vad modellen ska användas till  
Modellen är konstruerad så att förutom den totala kostnaden kan följande erhållas utifrån 
modellens resultat.  

• Se hur leveransplanerna påverkar driften av lagret, hur personalbehovet varierar olika 
dagar och olika tider under veckodagarna. 

• Flytta volymer och se effekterna.  
• Ändra de olika villkoren, till exempel kapacitetsfaktorerna   
• Se hur resursbehovet ser ut på de olika delarna i flödet men även totalt.  
• Se hur kostnaderna förändras beroende på vilka förutsättningar som finns. 
• Se kostnader för olika alternativ per del och totalt.  
• Jämföra med leveransplanen genom att jämföra lönekostnader i antal lastbilar.  
• Antal kolli som behöver plockas per halvtimma samt antal uppdrag som skapas per 

halvtimma för att klara kapacitetskraven. 

8.4 Modellkritik 
I och med skapandet av modellen finns det ett antal faktorer som gör att resultatet kan avvika 
från de verkliga effekterna. Då inte all data har funnit uppdelat per sortiment eller uppdrag har 
viss data behövt anpassas till modellen. Till exempel har det används att dryck är 25 procent 
av volymerna när dryck och kolonial inte har varit uppdelade. Detta kan göra att 
resursbehovet slår fel. För att garantera att dessa fel inte slår helt fel har ett antal kontroller 
införts i modellen för att se att volymerna stämmer. De kontrollerna har också använts för att 
kontrollera att inga missar har gjorts vid själva tillverkningen av modellen. Då de olika 
alternativen har genomförts i olika filer finns det risk att de dessa inte är helt identiska då viss 
data behöver klippas ut för att sedan klistras in i de olika filerna. I modellen finns ett antal 
begränsningar som redovisas nedan. För att göra modellen mer trovärdig skulle dessa saker 
behöva åtgärdas. I det här arbetet har tiden inte räckt till för detta, men rekommenderas att 
göra om DE Borlänge till använda modellen i framtiden. 
 

• Modellen kompenserar inte för överkapacitet. Skulle kapaciteten vara högre en 
halvtimma än vad det finns uppdrag till, tar inte modellen hänsyn till det utan räknar 
den ackumulerade kapaciteten oberoende om det finns något att plocka.  

• Infackning tar inte hänsyn till att det totala antalet pallar på varumottagningen 
minskar. Genom att infackningsuppdrag utförs ändras tiderna då maxantalet pallar 
uppnås   

• Modellen tar inte hänsyn till möjligheten att använda övertid om det skulle behövas 
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9 Analys 
I det här kapitlet kommer de alternativ som har definierats under driftplanering att 
undersökas med hjälp av den modell som har presenteras tidigare. För varje alternativ 
kommer tillvägagångssättet samt kostnadsförändringar att presenteras. Det kommer även att 
redogöras för hur väl en lösning klarar av att lösa kravet på att alla kolli ska levereras i tid 
och att utföra de serviceuppdrag som uppstår.   
 
I analysen har alternativ 2-5 analyserats fristående från varandra och vid analyserna har det 
inte tagits någon hänsyn till resultat i ett tidigare alternativ. Däremot utgår lösningarna i de 
alternativen från alternativ 1 som är ett utgångsläge att använda i det syftet. Att analysen är 
uppbyggd på det sättet beror dels på att det lättare kan påvisas effekter av olika förändringar 
för att tydligt visa vilka effekter en viss förändring har. Det beror även på att det då blir en 
tydligare diskussion om vilka förändringar som är lönsamma och vilka som inte är det.   
 
För att kunna jämföra lösningen som erhålls ur alternativ 1 behöver det jämföras med hur det 
ser ut i dag för att kontrollera att modellen gör som det är tänkt, det vill säga sänka kostnaden 
och öka effektiviteten. För att kunna jämföra valdes en standardvecka, som ansågs av dom 
sköter schemaläggningen vara representativ för hur bemanningen ser ut under en vecka. Den 
veckan ska sedan jämföras med prognosveckan för att se hur väl dom matchar varandra. 
Genom att jämföra standardveckan med alternativ 1 kan det undersökas huruvida modellen 
förbättrar driftplaneringen eller ej. För varje alternativ kommer utförandet samt resultatet av 
alternativet att presenteras. Tankesättet för hur analysen är upplagd illustreras i  Figur 9-1. 
 

 
Figur 9-1 – Analysens upplägg 
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Standardveckan är den veckan som ska motsvara nuvarande resursplanering för att påvisa att 
den modell som har skapats uppfyller arbetets syfte och minskar DE Borlänges totalkostnad 
utan att försämra deras leveransservice. 
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9.1.1 Utförande  
För att kunna anpassa bemanningen under standardveckan behövdes den struktureras upp per 
halvtimma och matcha in hur väl den klarade av att plocka de kolli som ska plockas enligt 
prognosveckan som ligger till grund för modellen. Även årskostnaden för en sådan 
bemanning ska räknas fram. Det är främst årskostnaden som är det intressanta i det här fallet 
då det är den som önskas minskas men även hur många timmar bemanningen motsvarar. Den 
bemanning som erhölls från standardveckan kan ses i Bilaga 10. Där ses hur många som 
jobbar under respektive pass. Bilagan har används till att se hur många som finns på lagret på 
respektive sortiment under varje halvtimma. 
 
9.1.2 Resultat  
Efter att bemanningen för standardveckan har fördelats per halvtimma och den ackumulerade 
kapaciteten är framräknad går det att se att den inte matchar volymerna i prognosveckan. Det 
missar både i att den inte hinner plocka de givna volymerna men också i att det ibland finns 
överkapacitet. Att bemanningen och volymerna inte matchar beror på att prognosveckan inte 
matchar standardveckans volymer. Men det ger ett utgångsläge på hur det skulle kunna se ut 
och på det viset finns det något att jämföra med till alternativ 1.   
 
Det som är intressant i den här analysen är vad årskostnaden för varuhanteringen blir om 
lagret kontinuerligt var bemannat enligt standardveckan och vilken kostnad det skulle ge per 
expedierat kolli. Detta kan ses i Tabell 9-1. Det ska även noteras att OB-kostnaden för 
bemanningen under standardveckan motsvarar 22 stycken extrainsatta lastbilar. Dock anses 
transportplanen vara fast i det här arbetet men värt att notera vid fortsatt arbete med 
kostnadsreduceringar.  
 

  
Utfall för de olika körningarna Standardvecka Antal exp kolli 

Totalkostnad/kolli 
standardvecka 

Totalkostnad OB alla sortiment 17 436 578 kr     
Lönekost ej OB-kostnad 58 599 843 kr    
Total lönekostnad 76 036 421 kr 38 189 268 st 1,99 kr 
OB motsvarar för en bil (800 0000 kr)  22 st    

Tabell 9-1 – Årskostnaden för bemanning enligt standardveckan 

9.2 Alternativ 1, Utgångsläge 
Det första som utfördes med hjälp av modellen var att hitta en lösning som uppfyllde de krav 
som ställdes på hanteringen. Det vill säga att alla kolli ska plockas i tid och att alla 
serviceuppdrag ska utföras samtidigt som de villkor som satts upp uppfylls.  
 
9.2.1 Utförande  
Då prognosveckan är en snittvecka sätts gränser på hur mycket av den tillgängliga kapacitet 
som får användas för att skapa utrymme för volymförändringar. Gränsen som valdes var att 
80 procent av det optimala antalet anställda kunde användas. Det sattes även gränser på hur 
många av det totala antalet servicetruckar som fick användas. Den marginalen ska täcka in 
utrymme för reparation av skador på truckarna. Siffror på detta kan ses i Tabell 9-2. 
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Sortiment 
Max antal anställda 
i gångarna (exp) 

80 % av max antal   
anställda i gångarna (exp) 

Max antal truckar  
(service) 

80 % av max antal 
truckar (service) 

Kolonial  30 st 24 st  15 st 12 st
F&G 17 st 13 st 8 st 6 st
Färsk  20 st 16 st 9 st 7 st
Dryck 10 st 8 st 6 st 4 st

Tabell 9-2 – Kapaciteten  som användes i alternativ 1 

Det finns ett begränsat antal expeditionstruckar men då dessa är fler än de antal anställda som 
fick användas i modellen i det här alternativet är inte truckarna någon begränsning. Antalet 
expeditionstruckar kan ses i Tabell 9-3. 
 

Sortiment Kolonial F&G Färsk Dryck 
Antal exp. truckar 34 st  16 st  26 st  använder kolonials truckar 

Tabell 9-3 – Antal  expeditionstruckar för respektive sortiment 

Då modellen själv optimerar behovet av personal var den optimeringen det första som 
gjordes. Då det arbetar flest på expedition är det den största kostnaden men även det behovet 
som är svårast att placera ut. Genom att expedition optimerades skapades även 
påfyllnadsuppdragen. Det som återstod för att ha en möjlig lösning var att placera ut behovet 
av personal för att utföra infackningsuppdragen och pallexpeditionsuppdragen med mål att så 
många uppdrag som möjligt skulle utföras på icke OB-tid. Vid utplaceringen av personalen 
måste det tas hänsyn till att service totala kapacitet är begränsad så att maxkapaciteten inte 
överskrids. De begränsningar som finns på pallexpedition är när uppdragen kan utföras, 
självklart måste det finnas uppdrag att utföra, men även att uppdragen måste vara klara en 
timma in lasset ska avgå. På infackningen sätts begränsning av hur många pallar som max får 
stå på varumottagningen samtidigt, vilket bestäms ifrån hur många platser det finns totalt på 
respektive varumottagning. Hur många pallplatser som har valt att sätta som begränsning ses i 
Tabell 9-4.  
 
Sortiment Kolonial  F&G  Färsk  Dryck 

Max antal pallplatser 600 st  170 st 276 st
Använder kolonials 
varumottagningsyta  

Val som stoppgräns 400 st  140 st 200 st 100 st 

Tabell 9-4 – Antal pallar som maximalt får stå på varumottagningarna 

 
9.2.2 Resultat  
Resultatet av alternativ 1 var att med de villkor som har satts upp i modellen gick det inte att 
hitta en lösning där expedition klarade av att plocka alla kolli i tid. Det finns även tider på 
dagen då det behövs mer servicepersonal än vad det finns truckar. Nedan följer en 
sammanfattning på hur expedition klarade att plocka volymerna.  
 
Kolonial klarar att plocka sina volymer alla dagar utom vid måndag lunch då de inte hinner 
bli klara i tid.  
 
Frukt & Grönt klarar inte av att plocka onsdags och torsdagsvolymer. Torsdagens volymer 
under lunch blir inte klara i tid och det gäller även volymerna som ska vara klara till 
frukostrasten på fredag. 
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Färsk klarar att plocka alla volymerna i tid förutom på onsdagar då volymerna under lunchen 
inte hinner bli klara i tid.  
 
Dryck klarar av att plocka alla kolli förutom på torsdagar lunchvolymerna blir klara för sent. 
 
Att problemen med volymerna uppstår när de gör har förklaringen att det är då belastningen är 
som högst, vilket kan ses i Diagram 9-1. 
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Diagram 9-1 – Expeditions volymer för respektive dag  

Även på service blir det problem med att hinna med alla uppdrag. Modellen är konstruerad så 
att alla uppdrag ska hinnas med att utföras men då på bekostnad av att det krävs mer truckar 
än vad som tillåts i begränsningarna. En sammanfattning på hur många gånger per dag som 
den maximala kapaciteten för respektive sortiment överskrids ses i Tabell 9-5. 
 
Sortiment Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
Kolonial  6 5 3 4 0 0 0 
F&G  4 2 0 2 7 0 0 
Färsk  1 0 1 1 1 0 0 
Dryck 2 5 6 10 6 0 0 

Tabell 9-5 – Antal gånger maxkapaciteten överskrids per dag  

Då pallexpedition är en liten del av den totala mängden uppdrag, vilket ses i Diagram 9-2, är 
den vanligaste anledningen till att kapaciteten inte räcker till att infackningsuppdragen inte 
hinns med. Det beror på att villkoret där påfyllnadsuppdragen ska utföras inte kan ändras då 
det styrs av hur expeditionen har optimerats. Det gör att infackning och pallexpedition får 
anpassa sig efter den kapacitet som är över. Då infackningen är en stor del av de den totala 
mängden uppdrag märks kapacitetsbristen mest där. Det beror på att påfyllnad anses ha högre 
prioritet och att behovet för att utföra påfyllnaden inte ändras.  
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Diagram 9-2 – Fördelningen av uppdrag per dag  

Att kapaciteten inte räcker till vissa tider på dagen beror också på att belastningen på både 
inflödet och utflödet är störst på förmiddagen för att avta till eftermiddagen. Ett alternativ 
hade varit att undersöka om det går att vrida dessa så att belastningen jämnas ut över dagen. 
Det är inget som kommer att undersökas i det här arbetet men rekommenderas att undersökas 
vid ett senare tillfälle.  
 
Även om alternativet inte klarar att plocka alla kolli i tid utan att använda övertid så klarar den 
det bättre än standardveckan gjorde. Det gör att alternativ 1 inte är en godkänd lösning men 
att den ändå har förbättrat driften vilket gör att modellen fyller sin funktion.  När kostnaderna 
mellan de olika alternativen jämförs visar det sig att alternativ 1 medför en 
Kostnadsreducering jämfört med standardveckan sett till den totala kostnaden.  
Kostnadsförändringen i och med alternativ 1 går att se i Tabell 9-6.  

 
Tabell 9-6 – Kostnadsförändringen, alternativ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utfall för de olika 
körningarna Standardvecka Alternativ 1 

Procentuell 
förändring Antal exp kolli

Totalkostnad/ 
kolli,  standardv. 

Totalkostnad/ 
kolli ,Alt 1 

Totalkostnad OB alla 
sortiment 17 436 578 kr 16 428 730 kr 5,8%       
Lönekost ej OB-
kostnad 58 599 843 kr 55 413 914 kr 5,4%       
Total lönekostnad 76 036 421 kr 71 842 645 kr 5,5% 38 189 268 st 1,99 kr 1,88 kr
OB motsvarar för en 
bil (800 0000 kr)  22 st 21 st 6,7%       
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9.3 Alternativ 2, Flyttning av kvällsvolymer 
Alternativ 2 som bestod av att försöka minska personalbehovet på kvällar och därmed minska 
OB-kostnaderna har analyserats utifrån utgångsläget. Från och med att ett lass frisläpps bokas 
utleveransytan upp, även om plockningen inte sker på en gång. Det gör att för att kunna 
frisläppa lass tidigare behövs det undersökas om det finns plats i portarna. Det är något som 
inte tas med i den här analysen, utan det är något som får undersökas om det skulle bli aktuellt 
att utföra flytten och när det är bestämt hur den ska ske. Vid en första anblick har det dock 
visat sig att det skulle vara möjligt att tidigarelägga frisläppningstider enligt portplanen. 
 
9.3.1 Utförande  
Begränsningar och villkor har inte ändrats från alternativ 1 utan det enda som ändras är 
frisläppningstiderna. För att veta vilka frisläppningstider som skulle vara möjliga att flytta 
började det med att undersöka för vilka dagar och sortiment volymer frisläpptes på kvällarna. 
Det gjorde genom att studera behovsdiagram. I diagrammet nedan, i det inringande området, 
kan det ses att det frisläpps order på kvällen vilket betyder att plockningen av dessa order 
måste ske på kvällen och gör att det den frisläppningstiden skulle vara aktuell att flytta, se 
Diagram 9-3.  
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Diagram 9-3 – Kapacitetsdiagram med kvällsfrisläppning 

Efter att ha analyserat under vilka kvällar som frisläppning sker blir nästa steg att se om det 
kapacitetsmässigt är möjligt att frisläppa dessa volymer tidigare. Genom att studera 
behovsdiagrammen för service och expedition kan det utläsas vilka eftermiddagar och kvällar 
det finns potential att frisläppa volymer tidigare, främst på kvällarna. Genom att ändra 
frisläppningsvolymerna och sedan låta modellen optimera om behovet med de villkor som nu 
finns kan det nu ses hur lönekostnaderna påverkas. 
 
9.3.2 Resultat  
Den största skillnaden här är att personalbehovet ökar något på eftermiddagen, medan det 
minskar något på kvällen. För att förtydliga ytterligare vad detta innebär går det nu att jämföra 
belastningsdiagram före och efter. Efter att förflyttningar av kvällsvolymer har gjorts kan nu 
Diagram 9-3 jämföras med Diagram 9-4 nedan. Det område som var inringat i Diagram 9-3 
har nu utjämnats och volymerna finns nu att plocka redan på eftermiddagen. 
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Diagram 9-4 – Resursdiagram efter förändring 

Anledningen till att även service tas med i beräkningarna, även fast resursdiagrammen endast 
visar resultat från expedition är dels att påfyllnad är direkt beroende på expedition. Ju mer 
som plockas, desto mer måste fyllas på. Även pallexpedition påverkas, om en order frisläpps 
tidigare betyder det att pallexpeditionen också kan ske tidigare (då även pallexpeditionen blir 
tillgänglig att plocka då order frisläpps) och på så sätt minska OB-kostnader. Det som inte 
påverkas direkt av detta är infackning, då detta utförs oberoende av utleverans. 
Då målet med det här alternativet var att minska lönekostnaderna redovisas nedan 
lönekostnaderna före förändringen, alternativ 1. Resultatet visade att den totala kostnaden 
reducerades. Aronsson et al (2006) menar att det är viktigt att fånga upp den totala 
kostnadsförändringen och inte bara kostnaden för en viss del av företaget. 
 
Utfall för de olika 
körningarna Alternativ 1 Alternativ 2 

Procentuell 
förändring 

Totalkostnad/kolli 
Alternativ 1 

Totalkostnad/kolli 
Alternativ 2 

Totalkostnad OB 
alla sortiment 16 428 730 kr 15 344 579 kr 6,6%     
Lönekost ej OB-
kostnad 55 413 914 kr 53 319 758 kr 3,8%     
Total lönekostnad 71 842 645 kr 68 664 337 kr 4,4% 1,88 kr 1,80 kr
OB motsvarar för en 
bil (800 0000 kr)  21 st 19 st 6,6%     

Tabell 9-7 – Resultat för alternativ 2 

Resultatet av det här alternativet är att DE Borlänge kan spara cirka tre miljoner kronor i 
lönekostnader genom att flytta vissa kvällslass till eftermiddagen. Antal lass som flyttats i den 
här analysen kan ses i Tabell 9-8. 
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  Kolonial Färsk F&G Dryck 
Mån 2 2 2 3
Tis 4 4 3 0
Ons 6 0 0 1
Tor 4 3 0 0
Fre 0 0 0 0
Lör 0 0 0 0
Sön 0 0 0 0

Tabell 9-8 – Antal lass som flyttats, uppdelat per sortiment 

De största kostnadsförändringarna står kolonial för. Det beror troligtvis dels på att kolonial 
har den största volymen vilket medför att de omsätter högre kostnader. Dessutom ses i Tabell 
9-8 att det var på kolonial som det var möjligt att flytta på flest lass. Anledning till att det inte 
har flyttats på några lass under fredag, lördag och söndag är att på fredagen frisläpps inga lass 
efter klockan 15.00. Under lördagen och söndagen är det samma OB-kostnad under hela 
dagen vilket betyder att det inte spelar någon roll ur lönekostnadssynpunkt när orderna 
plockas. 

9.4 Alternativ 3, Flyttning av lördagsvolymer 
För att minska OB-kostnaderna var en av idéerna att flytta lördagsvolymer till fredag då dessa 
volymer var markant mindre än de andra dagarna, se Diagram 9-5. 
 

KOLLI PLOCK TOTALT PER DAG

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Medel

A
nt

al
 k

ol
li

 
 
Diagram 9-5 – Plockvolymerna per dag 
 
9.4.1 Utförande  
För att flytta lördagsvolymerna behöver några saker först redas ut. Det gäller dels att ta reda när 
volymerna finns tillgängliga för plock. För att göra det måste det först tas hänsyn till när volymer för 
en viss dag senast kan ändras av kund, så kallad stopptid. I Tabell 9-9 följer en sammanställning på 
senaste stopptiderna för de volymer som ska plockas på lördagen. Då frukt & grönt frisläpps på 
lördagen är det inte aktuellt att flytta dessa volymer.  
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Sortiment Kolonial  F&G Färsk Dryck 

senaste stopptid 
fredag 
12:00 

lördag 
13:00 

fredag 
18:00 

fredag 
12:00 

Tabell 9-9 – Senaste  stopptiderna för lördagvolymer 

Det gäller även att bestämma när lördagsvolymerna ska frisläppas på fredagen. Det bestäms utifrån 
hur personalbehovet för expedition och service ser ut för fredagen enligt alternativ 1. 
Frisläppningstiderna som valdes för respektive sortiment kan ses i Tabell 9-10. 
 
Sortiment Kolonial  F&G Färsk Dryck 

Frisläppningstid 
Fredag 
16:00 - 

Fredag
20:00

Fredag
16:00

Tabell 9-10 – Frisläppningstiderna som har valts för lördagsvolymerna 

Om lassen ska plockas på fredag behövs det någonstans att ställa dem i väntan på att de kan rangeras 
om till lördagen. En variant är man efter klockan 16 på fredagar tar emot kolonial och drycks 
inleveranser via frukt & grönts varumottagning då den är tom efter klockan 15. Kolonials 
varumottagning kan användas till att ställa upp lördagens volymer för kolonial och dryck. Dock sker 
det två inleveranser på lördagen men dessa borde kunna styras så att de tas emot genom någon annan 
port. När det kommer till färsk behöver de volymerna stå kallt i väntan på att levereras. Dock 
kommer dessa volymer inte att börja plockas förrän efter klockan 20 och då är 
inleveransernvolymerna på färsks varumottaging så liten att det finns plats över till att ställa upp 
volymerna i väntan på leverans. Sedan sker ingen inleverans söndag eftermiddag vilket gör att ytan 
kan utnyttjas till utleverans fram till dess.    
 
Även pallexpeditions volymer kan flyttas från lördagen till fredagen. Huruvida det blir lönsamt att 
utföras kan diskuteras då det är hela pallar som flyttas innebär det bara en extra flytt av pallarna. 
Anledningen till det är att volymerna senare måste rangeras om till lassets avgångsport. Dock sker 
det inte några inleveranser på lördagen för kolonial och dryck förutom de två leveranserna som 
nämndes tidigare, så genom att utföra pallexpeditionen på fredag kan servicepersonalen helt avstyras 
från lördagen. De två leveranser som sker kan vara stående under lördagen på någon av de 
varumottagningsportar som inte används för att sedan lagras in under söndagen då kolonial åter är 
bemannat.  
 
9.4.2 Resultat  
När körningen av modellen har gjorts utifrån de nya volymerna visade det sig att färsk inte 
hinner med att plocka sina volymer under fredagen. Flytten av lördagens volymer för kolonial 
och dryck innebar inte några ytterligare kapacitetsproblem jämfört med alternativ 1. 
Resultatet av att flytta volymerna leder till en kostnadsreducering jämfört med alternativ 1 
vilket kan ses i Tabell 9-11.  
 
Utfall för de olika 
körningarna Alt 1 Alt lördag  

Procentuell 
förändring 

Antal exp 
kolli 

Totalkostnad/ 
kolli alt 1 

Totalkostnad/ 
kolli alt lördag 

Totalkostnad OB 
alla sortiment 16 428 730 kr 15 015 065 kr 8,60%      
Lönekost ej OB-
kostnad 55 413 914 kr 55 238 162 kr 0,32%     
Total lönekostnad 71 842 645 kr 70 253 227 kr 2,21% 38 189 268 st 1,88 kr 1,84 kr
OB motsvarar för en 
bil (800 0000 kr)  21 20 4,57%     

Tabell 9-11 – Kostnadsförändringen för flytt av lördagsvolymer 
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9.5 Alternativ 4, Förbättring av kapacitetsfaktorer  
DE Borlänge strävar idag efter att förbättra de anställdas kapacitet som idag mäts i antingen 
antal plockade kolli per timma eller antal utförda uppdrag per timma beroende på om de 
arbetar på service eller expedition. I det här alternativet ska det undersökas hur en ökning av 
kapacitetsfaktorerna påverkar kostnaderna och framför allt påverkar effektiviteten i form av 
använda halvtimmar. Det ska även undersökas hur de påverkar möjligheten att klara kraven 
på att alla kolli ska plockas i tid. Ett exempel på hur kapacitetsfaktorerna kan öka är till 
exempel att minska åksträckan per order eller uppdrag för att på så sätt öka antal order som en 
lagerarbetare hinner plocka varje dag. 
  
9.5.1 Utförande 
Ökningen av kapacitet för expedition och service har valts att undersökas separat och 
oberoende av varandra utifrån den lösning som alternativ 1 har gett. För expedition har det 
valts att undersökta effekterna då kapacitetsfaktorn ökar med 10 procent. I övrigt har inga 
villkor ändrats i modellen. Då service består av tre delar har det valts att undersöka hur en 
ökning av kapacitetsfaktorn för varje del påverkas, och att de ska ske oberoende av varandra 
utifrån alternativ 1. Även för service valdes att undersöka en 10 procent ökning av varje 
kapacitetsfaktor. De kapacitetsfaktorer som råder idag och de ökningar som har använts i 
analysen kan för expedition ses i Tabell 9-12 och för service i Tabell 9-13. 
 

%- ökning Kolonial F&G Färsk Dryck 
0% 111 111 146 156

10% 122 122 160 171

Tabell 9-12 – Kapacitetsfaktorer, expedition 

 
Uppdrag %- ökning Kolonial F&G Färsk Dryck 

pallexp 0% 17 17 21 18
pallexp 10% 19 18 23 19
påfyll 0% 13 16 17 13
påfyll 10% 14 17 18 15
infack 0% 23,3 33,5 30,7 23,3
infack 10% 26 37 34 26

Tabell 9-13 – Kapacitetsfaktorer, service 

 
9.5.2 Resultat 
Analysen visade att en 10 procentig ökning av expeditions kapacitetsfaktorer inte räckte för 
att lösa problemet med att de inte hinner plocka alla volymer i tid, dock hinner de med mer än 
i alternativ 1. Nedan följer en sammanfattning av hur förändringen ser ut jämfört med 
alternativ 1. 
 
Kolonial klarar att plocka alla sina volymer i tid inkl måndag lunch. 
 
Frukt & Grönt klarar inte av att plocka torsdagsvolymer, torsdags lunchvolymer blir inte klara 
i tid. Dock klara de nu onsdags och fredags volymer utan problem 
 
Färsk klarar av att plocka alla kolli i tid för alla dagar i och med förändringen inkl onsdag 
lunch.  
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Dryck klarar av att plocka alla kolli förutom torsdags lunchvolymer som blir klara för sent. 
 
Genom att öka kapaciteten på expedition medförde det att det blev fler tillfällen då service 
inte hinner utföra sina uppdrag i tid utan att överskrida en kapacitet som finns enligt alternativ 
1, den ökningen kan ses i Tabell 9-14. 
 
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Totalt % ändring 
alt 1 13 12 10 17 14 0 0 66 0,0% 
ök  13 17 24 31 16 0 0 101 -53,0% 

Tabell 9-14 – Antal gånger då expeditions kapacitet inte räcker till 

För service var det ökningen av infacknings kapacitetsfaktor som gav bäst förbättring då de 
reducerade flest tillfällen som kapaciteten överskreds. Hur förändring av kapacitetsfaktorerna 
påverkade antal tillfället då kapaciteten överskreds jämfört med alternativ ett kan ses i Tabell 
9-15. 
 

 
 
 
 
 

Tabell 9-15 – Antal gånger kapaciteten på service inte räcker till 

Att resultatet ser ut på det viset beror på fördelning av uppdrag per dag. Pallexpedition är en 
liten del av totala andelen uppdrag och en förbättring där ger en liten total effekt. Att en 
ökning för kapacitetsfaktorn för infackning visar störst effekt beror på att kapaciteten i 
alternativ 1 inte räcker till då det kommer till infackning. 
 
När det kommer till kostnadsreduceringar genom att öka kapacitetsfaktorerna gav det för 
expedition en viss skillnad, medan den för service gav en mindre effekt. Det beror på att det 
krävs fler uppdrag per halvtimma för att det ska minska antal anställda per halvtimma. Då det 
här alternativet var till för att undersöka hur effektiviteten kunde öka, visas skillnad i antal 
halvtimmar tillsammans med de kostnadsförändringar som de olika kapacitetsökningarna 
orsakar i Tabell 9-16. 
 
Utfall för de olika 
körningarna Standardv  Alt 1 Pallexp ök Påfyll ök Infack ök  Exp ök 
  inkl service           
Totalkostnad OB 
alla sortiment 17 436 578 kr 16 428 730 kr 16 381 082 kr 16 269 948 kr 16 259 228 kr 14 994 398 kr
Lönekost ej OB-
kostnad 58 599 843 kr 55 413 914 kr 55 270 355 kr 54 904 611 kr 54 694 895 kr 52 462 014 kr
Total lönekostnad 76 036 421 kr 71 842 645 kr 71 651 437 kr 71 174 559 kr 70 954 123 kr 67 456 412 kr
OB motsvarar för en 
bil (800 0000 kr)  22 st 21 st 20 st 20 st 20 st 19 st
Skillnad i antal 
halvtimmar 0,0% 5,4% 5,7% 6,3% 6,7% 10,5%

Tabell 9-16 – Kostnadsförändring i och med kapacitetsökning 

Ett exempel på att öka kapacitetsfaktorerna var som tidigare nämndes att försöka minska 
åksträckan per order eller uppdrag. I Diagram 9-6 visas ett exempel på hur en minskning av 
åksträcka per order påverkar antal timmar som behövs för att klara av att plocka alla order 

  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Totalt % ändring 
alt 1 13 12 10 17 14 0 0 66 0,0% 
pallexp 13 12 9 14 13 0 0 61 7,6% 
påfyll 9 10 7 13 14 0 0 53 19,7% 
infack 5 5 6 11 4 0 0 31 53,0% 
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under en vecka. Till exempel kan det ses nedan att skulle varje order kunna minska sin 
genomsnittssträcka med 20 meter betyder det på kolonial att besparingen blir 20 timmar. 
Anledningen till att 63 meter är med som ett exempel är att längden på en gång ute på lagret 
är 63 meter. 
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Diagram 9-6 – Effekter av minskning av åksträcka per order 

9.6 Alternativ 5, Ökning av antal möjliga anställda  
Modellen bygger till viss del på begränsningar på hur många anställda det maximalt kan vara i 
gångarna samtidigt utan att effektiviteten minskar, det vill säga utan att passiv tid skapas. I det 
här alternativet ska det analyseras vilka effekter det skulle få på driften om det var möjligt att 
vara fler i gångarna samtidigt. Det finns även en begränsning att bara 80 procent av det totala 
antalet truckar kan användas för att ge utrymme för truckskador. I det här alternativet kommer 
det också att analyseras vilka effekter det skulle få om alla truckar kunde användas jämt. Det 
kommer även att undersökas hur resursbehovet ser ut för en lösning där alla villkor uppfylls 
och utan att det sker någon ökning av kapacitetstalen.  
 
9.6.1 Utförande  
Först undersöktes hur många expeditörer som måste kunna vistas samtidigt i gångarna för att 
klara att plocka alla kolli i tid.  Kravet att bara 80 procent av expeditörerna får användas och 
att endast hälften expeditörer kan användas under lunchen gäller även i det här alternativet, 
samma sak för villkoret att ingen jobbar under raster. Att dessa villkor står kvar beror på att 
det fortfarande ska finnas utrymme för volymökningarna som uppstår vid storhelger och att 
det ska underlätta om schemaläggning görs med hjälp av modellen. Brehmer och Stahre 
(1998) menar att alla materialflöden måste ha någon form av flexibilitet. De anser också att ett 
logistiksystem är anpassningsbart för risker och osäkerheter. Exempelvis är ledningen 
medveten om att det kommer ske några efterfrågetoppar varje år eftersom det alltid gör det. 
Dock ligger det en viss osäkerhet i hur höga topparna är då det varierar från år till år. 
Systemet måste designas så att det klarar dessa oförutsedda toppar (Bremer & Stahre, 1998). 
Att bara använda 80 procent av kapaciteten är ett sätt att minska osäkerheten i den här 
modellen. 
 
Möjliggörandet att fler anställda kan jobba samtidigt innebär två saker. Dels att volymer 
hinner med att plockas i tid och att fler kan jobba på icke OB-tid. Sedan undersöktes hur 
många truckar som behövs för att service ska klara att utföra alla uppdrag i tid och om det 
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räcker med den truckpark som finns idag, utifrån alternativ 1. Det undersöktes även hur 
många truckar det behövs för att klara de uppdrag som uppkommer så att alla kolli levereras i 
tid.   
 
9.6.2 Resultat 
Efter optimeringen av personalbehovet visade det sig att antalet anställda måste öka. Detta, 
samt en jämförelse i vad ökningen i antal anställda motsvarar i ökning av kapacitetstalet, kan 
ses i  Tabell 9-17.  

SORTIMENT INNAN EFTER KAPACITETSTALET 
ALT 1 

MOTSVARAR ÖKN. I 
KOLLI/TIMMA 

% ÖKNING 

KOLONIAL  30 34 111 (111*34)/30= 126  11,8% 
F&G  17 22 111 (111*22)/17= 144 22,7 % 
FÄRSK  20 24 146 (146*24)/20= 176 16,7% 
DRYCK  10 14 156 (156*14)/10= 219 28,6% 

Tabell 9-17 – Förändring i maximalt antal expeditörer 

För att klara en ökning av antalet expeditörer krävs det att antalet truckar ökas för att de inte 
ska bli en begränsning.  
 
När det skulle undersökas hur servicepersonalen behöver ökas föra att klara av alla uppdrag 
undersöktes först vad effekterna blir om de får använda alla servicetruckar. Det visades sig 
vara tillräckligt både för att klara de uppdrag som uppstod i alternativ 1. Dock behöver dryck 
en extra truck för att klara de uppdrag som analysen av ökat antal expeditörer innebär. I övrigt 
räcker den befintliga truckparken till för att klara att enligt modellen utföra en godkänd 
lösning. Ett sätt att klara sig på ett mindre antal servicetruckar skulle vara att vrida flödet i 
huset så att inte både belastningen på utflödet och inflödet är som störst på förmiddagarna och 
på det viset jämna ut belastningen på service. I Diagram 9-7 ses hur inleveranserna är 
fördelade under dagen. Att undersöka effekter på detta ligger utanför arbetets ramar och 
kommer inte att undersökas närmare utan nämns mer som en rekommendation till fortsatt 
förbättringsarbete.  
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Diagram 9-7 – Den totala mängden inleveranser fördelat under dagen 
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När det kommer till kostnaderna för att utföra en godkänd lösning minskar OB-kostnaden då 
fler kolli kan plockas på icke OB-tid. Dock ökar den totala lönekostnaden vilket beror på att 
det krävs fler timmar för att hinna med att plocka alla kolli i tid. Men med förutsättningen att 
inte kapaciteten ökar kommer antalet timmar som krävs för klara av att utföra expeditionen 
och servicen inte att ändras utan den kostnaden som går att styra är hur mycket som måste 
plockas på OB-tid. Kostnaderna för detta går att se i  Tabell 9-18. 
 
Utfall för de olika 
körningarna 

Standardvecka 
inklusive service Alternativ 1 

Godkänd 
lösning 

Ok lös vs 
stdv. 

Ok lös vs  
alt 1 

Kostnad/
kolli 

Totalkostnad OB 
alla sortiment 17 436 578 kr 16 428 730 kr 15 620 205 kr 10,4% 4,9% 
Lönekost ej OB-
kostnad 58 599 843 kr 55 413 914 kr 56 523 334 kr 3,5% -2,0% 
Total lönekostnad 76 036 421 kr 71 842 645 kr 72 143 539 kr 5,1% -0,4% 1,89  kr
OB motsvarar för 
en bil (800 0000 kr)  22 21 20 10,4% 4,9% 

Tabell 9-18 – Kostnaderna för en godkändlösning 
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10 Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet och de slutsatser som dragits av arbetet. Det diskuteras 
även arbetets trovärdighet och vad det har bidragit med både till DE Borlänge och teorin. 
Till sist ges ett antal rekommendationer på hur DE Borlänge kan fortsätta med arbetet.  

10.1  Sammanfattning av analysen 
I resultatet presenteras en sammanställning av de resultat som har erhållits från analysen av de 
olika alternativen. Analysen av de olika alternativen var uppbyggd så att alternativ två till tre 
har tagits fram i syfte att minska totalkostnaden medan alternativ fyra och fem fokuserar på att 
öka effektiviteten. Sammanfattningsvis har följande resultat erhållits. 
 
Alternativ 1 – Utgångsläget visar att det med de förutsättningar som råder idag inte går att 
leverera alla kolli i tid men att det finns möjligheter att reducera kostnaderna.  
 
Alternativ 2 – Flyttning av kvällsvolymer visar att det är lönsamt och genomförbart att 
frisläppa volymer tidigare under vardagarna. 
 
Alternativ 3 – Flyttning av lördagsvolymer visar att det endast är kolonial och drycks volymer 
som kan flyttas. Dock är alternativet där genomförbart och innebär en kostnadsreducering 
 
Alternativ 4 – Förbättring av kapacitetsfaktorer visar att det inte åtgärdar problemen med att 
kolli inte blir plockade i tid. Dock medför alternativet att effektiviteten ökar i form av minskat 
antal använda halvtimmar. 
 
Alternativ 5 – Ökning av möjliga anställda visar att för hitta en godkänd lösning måste både 
antalet möjliga expeditörer och antal tillgängliga servicetruckar ökas. Alternativet visar att 
effektiviteten ökar i och med att fler kolli kan plockas på tider som inte belagda med OB-
tillägg. Tack vare detta uppnås även en kostnadsreducering.  
 
Tabellerna nedan är uppdelade på de två nyckeltalen som identifierats tidigare i arbetet. 
Tabell 10-1 visar kostnadsförändringar då det var alternativ 2 och 3 syfte att minska den. I 
Tabell 10-2 visas de två alternativ som analyserades för att se en eventuell ökning av 
effektiviteten som visas genom en procentuell förändring av antal timmar. Resultatet speglar 
syftet då ökad effektivitet presenteras i skillnaden av antal halvtimmar medan en minskad 
totalkostnad visar sig i skillnaden i lönekostnader. 
 

      
Utfall för de olika körningarna Standardvecka Alternativ 1 Alternativ 2  Alternativ 3 
Totalkostnad OB (alla sortiment) 17 436 578 kr 16 428 730 kr 15 344 579 kr 15 015 065 kr
Lönekost (ej OB-kostnad) 58 599 843 kr 55 413 914 kr 53 319 758 kr 55 238 162 kr
Total lönekostnad 76 036 421 kr 71 842 645 kr 68 664 337 kr 70 253 227 kr
OB motsvarar för en bil (800 0000 kr)  22 st 21 st 19 st 20 st
Totalkostnad per expedierat kolli  1,99 kr 1,88 kr 1,80 kr 1,84 kr

Tabell 10-1 – Resultat, minskad totalkostnad 
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Utfall för de olika 
körningarna Standarvecka Alt 1  Alt 4,Pallexp 

Alt 
4,Påfyllning 

Alt 4, 
Infackning 

Alt 4, 
Expedition Alt 5 

Totalkostnad OB (alla 
sortiment) 17 436 578 kr 16 428 730 kr 16 381 082 kr 16 269 948 kr 16 259 228 kr 14 994 398 kr 15 616 781 kr
Lönekost (ej OB-
kostnad) 58 599 843 kr 55 413 914 kr 55 270 355 kr 54 904 611 kr 54 694 895 kr 52 462 014 kr 56 523 334 kr

Total lönekostnad 76 036 421 kr 71 842 645 kr 71 651 437 kr 71 174 559 kr 70 954 123 kr 67 456 412 kr 72 140 115 kr
OB motsvarar för en 
bil (800 0000 kr)  22 st 21 st 20 st 20 st 20 st 19 st 20 st
Skillnad i antal 
halvtimmar 0,0% 5,4% 5,7% 6,3% 6,7% 10,5% 3,5%

Tabell 10-2 – Resultat, ökad effektivitet 

10.2  Slutsatser 
Då syftet med arbetet var att ”kartlägga DE Borlänges interna flöden samt ge 
förbättringsförslag som leder till ökad effektivitet och minskad totalkostnad” visar resultaten 
ovan att dessa kriterier uppfylls. Kartläggningen som utfördes var grunden till att hitta de 
förbättringsförslag som sedan skulle öka effektiviteten och minska totalkostnaden. Författarna 
valde här att dela upp förbättringsförslagen i olika alternativ för att på så sätt tydligare visa 
förbättringar på både kostnader och effektivitet. Till att börja med har det under arbetets gång 
visat sig att DE Borlänge inte utnyttjar kapacitet i form av personal och yta maximalt. Det har 
bland annat visat sig på varumottagningarnas yta som står tomma vissa tider på dagen men att 
andra delar av lagret har problem med att få plats. Genom att gå ifrån synsättet att ytorna är 
låsta för att bara hantera en viss del av flödet kan de utnyttjas bättre och ett av DE Borlänges 
problem, det vill säga att det är för trångt, kan på så sätt förbättras. DE Borlänge bör också 
fundera på om det är möjligt att styra flödet in och ut så att belastningen kan jämnas ut under 
dagen.  
 
När det gäller den delen av syftet som bestod i att minska totalkostnaden visar resultatet ovan 
att ett sätt att göra det är att flytta frisläppningstiderna, dels på kvällar men även på lördagar 
för att på så sätt minska det arbete som utförs på tid som kräver OB-ersättning. Ett annat sätt 
att minska totalkostnaden är att öka effektiviteten då ett minskat användande av resurser 
innebär att kostnaderna för resurserna minskar.  
 
För att öka effektiviteten har det under arbetet visat sig att DE Borlänge främst ska fokusera 
på att försöka möjliggöra att fler anställda kan arbeta samtidigt. På så vis ökar effektivitet 
genom att fler kolli kan plockas per timma. Ett annat förslag på att öka effektiviteten enligt 
alternativen ovan var att öka prestationen för varje medarbetare. Det skulle till exempel kunna 
göras genom att försöka minska åksträckorna per order. Dock har analysen och resultaten 
visat att DE Borlänge idag inte klarar att plocka alla kolli i tid utan att använda övertid. För att 
åtgärda det genom att öka prestationen per arbetare skulle det innebära en markant ökning 
vilket diskuterades i kapitel 9. Därför rekommenderas det till DE Borlänge att först se till att 
alla kolli enligt prognosveckan kan plockas i tid utan att använda övertid. Därmed bör det 
fokusera på att försöka möjliggöra fler anställda, istället för att fokusera på prestationen per 
arbetare.  
 
Från ovanstående diskussion kan följande slutsatser presenteras. 
 

• DE Borlänge bör utnyttja den överkapacitet som finns idag i form av ytor och 
personal.  
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• DE Borlänge bör flytta frisläppningstider för att på så vis reducera totalkostnaden. 
 

• DE Borlänge bör fokusera på att öka effektiviteten genom att möjliggöra fler anställda 
per timma istället för att öka prestationen för varje arbetare. 

10.3  Diskussion 
För att lyfta arbetets trovärdighet ännu ett steg diskuteras nedan resultatets koppling till 
arbetets syfte och bakgrund. Dessutom har de metoder som använts under arbetets gång 
granskats kritiskt för att på så sätt avgöra om arbetet har uppnått den nivå som anses 
nödvändig för ett godkänt arbete. 
 
10.3.1 Återkoppling till syftet i arbetet 
Arbetets syfte lyder ”Syftet med arbetet är att kartlägga DE Borlänges interna flöden samt ge 
förbättringsförslag som leder till ökad effektivitet och minskad totalkostnad”. Den första delen 
av syftet som var ett kartlägga flödet utfördes i början på arbetet för att på så sätt lättare kunna 
identifiera förbättringsområden. För att på ett tydligt sätt uppfylla den delen av syftet som var 
att komma med förbättringsförslag, sorterades de problem som har uppkommit under arbetet 
in i tre förbättringsområden. Sedan valdes det området ut som ansågs ha bäst möjligheter till 
att uppfylla syftet. Det förbättringsområde som valdes delades upp i olika alternativ som 
representerar förslag på förändringar som ska leda till att syftet uppnås.  
 
Den delen av syftet som bestod i att ge förslag som leder till minskad totalkostnad uppfylldes 
genom alternativ två och tre. Alternativ två var att flytta frisläppningsvolymer från kvällarna 
till tidigare på dagen för att på så sätt minska den OB-kostnad som uppstår efter klockan 
18.00. Alternativ tre bygger på samma princip bara att här flyttas volymerna från lördagen till 
fredagen. Dessa två alternativ visar att genom att flytta frisläppningstider går det att minska 
totalkostnaden. 
 
Den andra delen av syftet som var att ge förslag på hur effektiviteten kan ökas uppfylldes 
genom analysen av alternativ fyra och fem. Alternativ fyra, som bestod i att öka 
kapacitetsfaktorerna, visade att det krävs en stor ökning för att klara av driften. För att öka 
kapacitetsfaktorerna, eller prestationen hos lagerarbetarna, skulle till exempel åksträckan per 
order kunna minskas. Dock krävs det en så pass stor ökning att det troligtvis blir svårt att 
utföra i praktiken. Alternativ fem, som bestod av att försöka öka antal anställda som kan 
arbeta samtidigt, visade däremot att effektiviteten ökar i och med att fler kolli kan plockas på 
tider som inte är belagda med OB-tillägg samt att antalet timmar som behövs är mindre än 
vad de idag använder. Därmed uppnås både måtten på effektivitet genom att fler kolli kan 
plockas i timmen samt att färre timmar behöver användas. 
 
Metoden som använts för att utföra detta arbete har delats upp i två olika delar. Till att börja 
med skapades arbetsmodellen för att på så sätt kunna arbeta strukturerat. Arbetsmodellen har 
varit ett bra stöd under arbetets gång. Till exempel har den underlättat vid planering av arbetet 
då den medför att man vet vad nästa steg i arbete kommer att vara. Den andra delen av 
metoden är den resursmodell som skapades för att på så sätt kunna analysera de 
förbättringsförslag som framkommit på ett enhetligt sätt. När modellen skapades gjorde en 
modell för respektive sortiment, vilket medför att det finns risk för att de inte är helt lika på 
grund av den mänskliga faktorn. Dock har det införts kontroller i modellen som ska hjälpa till 
att göra resultaten med pålitliga. En annan felkälla i modellen är de data som modellen 
grundar sig i. Viss data har behövt uppskattas, till exempel är viss data inte uppdelat mellan 



 RESULTAT  
 

81 

kolonial och dryck. Det har medfört att det har antagits ett snitt för att dela upp till exempel 
infackningsuppdragen per sortiment. Dessa siffror skulle med mer tid kunna undersökas och 
förbättras genom att ta fram mer statistik vilket skulle leda till ett mer korrekt resultat. 
 
10.3.2 Återkoppling till bakgrunden i arbetet  
Bakgrunden till uppgiften var bland annat att DE Borlänge har stora variationer i volymer 
samt att DE Borlänge vill att flödet skulle ses med ”nya ögon”. Då ingen av författarna innan 
arbetets början har varit på någon av ICA Sveriges ABs distributionsenheter, ansågs det att 
författarnas uppfyllde det kriteriet gällande att se flödet med nya ögon. Genom den kunskap 
som författarna har införskaffat under sin utbildning om bland annat materialflöde, främst 
genom inriktningen mot logisk ansågs författarna ha tillräckligt med kunskaper för att med en 
teoretisk grund ge förslag på hur DE Borlänge ska hantera sitt flöde. Då det främsta problemet 
för DE Borlänge är att de har svårt att planera sin drift på grund av de stora variationerna i 
flödet har det här arbetet förbättrat dessa möjligheter genom att en modell har skapats som 
planerar resurser i form av personal utifrån en vald volyms belastning. I bakgrunden till 
uppgiften nämns det att DE Borlänge misstänkte att deras processer skapade onödiga 
kostnader. Då arbetet har resulterat i minskade kostnader, bara genom att planera om driften, 
var DE Borlänges misstankar om detta rätt.  
 
10.3.3 Metodkritik 
Under arbetets gång har data samlats in genom observationer, intervjuer samt en 
enkätundersökning. Dessutom har mycket data hämtats ifrån ICA Sverige ABs egna 
affärssystem, IWH och deras lagersystem, LS. Vid kartläggningen av arbetet användes främst 
observationer samt intervjuer för att få en förståelse för hur saker fungerar. Under intervjuerna 
kom även olika förbättringsområden fram. Hade tid funnits hade arbetet troligtvis gynnats av 
flera intervjuer för att på så sätt få en stadigare grund till de förbättringsområden som hittades. 
Ju fler som upplever ett område som problem eller i behov av att förbättra, desto lättare blir 
det att fokusera på rätt område. Enkätundersökningen som utfördes gjordes endast på en 
utvald del av lagerarbetarna som valdes ut med hjälp av gruppcheferna. Hade det funnits 
möjlighet till ett större urval hade även detta resulterat i mer tyngd till de förbättringsförslag 
som valdes ut. När det kommer till datainsamling via ICA Sveriges ABs egna system har 
detta tagit en hel del tid att lära sig. I dessa system finns oändligt mycket information att 
hämta. Tack vare hjälp från anställda på ICA har vi inom rimlig tid hunnit lära sig hur 
systemen fungerar och på så sätt kunnat samla relevant data. Dock anser författarna att mer tid 
till datainsamling, det vill säga att lära sig systemen, hade resulterat i mindre onödigt arbete 
samt säkrare siffror. Tidigare i diskussionen nämndes även risk för att resursmodellen 
innehåller fel då fyra olika modeller skapades med tanke att vara identiska. 
 
Trots ovanstående brister i de metoder vi använt anses dock resultatet och arbetsgången som 
trovärdig och användbar för DE Borlänge i framtiden. Tanken är att modellen ska användas i 
framtiden och författarna anser att den är så pass genomtänkt och noggrann gjord att den ska 
vara möjlig för DE Borlänge att använda. Genom det här arbetet har det även visats att 
DE Borlänge driftplanering går att förbättra där de olika alternativen visar på några olika sätt 
hur förbättringen kan ske. Då driftplaneringen var det område som valdes att fokusera på vill 
författarna ändå rekommendera DE Borlänge att läsa igenom de andra områdena som nämns 
och fundera på hur de områdena kan förbättras. En viktig faktor som arbetet har bidragit till är 
att visa vad olika delar i flödet kostar, det vill säga att kostnadsuppfattningen förhoppningsvis 
har förbättras i och med det här arbetet. 
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Efter diskussionen i metodkritiken, samt de avgränsningar som gjorts, anser författarna att 
arbetet uppfyller de krav som ställts av både DE Borlänge och Linköpings universitet. Hade 
mer tid funnits till hand hade troligtvis resursmodellen utvecklats för att bli lättare att använda 
för DE Borlänge i framtiden. Dock uppfyller modellen ändå de faktorer som krävdes föra att 
utföra arbetet på det sätt som författarna önskat. 
 
10.3.4 Bidrag 
Med det här arbetet är det tänkt att DE Borlänge ska få en bättre uppfattning var det finns 
brister i driften. Det ska även påminnas om att det finns flera olika sätt att förändra driften så 
att kostnader kan minskas. Genom att använda resursmodellen som skapades i syfte att 
undersöka olika förbättringsförslag anses det att DE Borlänge ska kunna använda modellen 
för att undersöka andra förbättringsförslag. Tanken är att modellen ska överlämnas till 
DE Borlänge vid arbetets slut tillsammans med en liten introduktion om hur modellen 
fungerar. Ett annat bidrag till DE Borlänge är identifieringen av förbättringsområdena som 
förhoppningsvis kommer att undersökas närmare då tid och möjligheter finns. På så sätt kan 
DE Borlänge fortsätta utvecklas på fler områden än bara driftplaneringen. 
 
De alternativ som tagits fram kommer vid genomförande att leda till en minskad totalkostnad 
och en ökad effektivitet, vilket var två av målen med arbetet. Förutom den direkta effekt av 
resultatet har flera förbättringsområden identifierats som ur flera olika synvinklar kan leda till 
ökad effektivitet och minskade kostnader. En del av resultatet kan ses som en utveckling av 
redan befintliga teorier. Bland annat är den arbetsmodell vi använt oss av skapad genom att 
kombinera olika modeller som genom teorier är välkända. På så sätt har förändringsarbetet 
genomförts på ett strukturerat sätt samtidigt som det är lätt för läsaren att förstå hur författarna 
har gått tillväga. Arbetet visar att en strukturering av data är en viktig del vid 
förbättringsområden. Genom att använda ett verktyg vid strukturering av data, som till 
exempel Excel, kan förbättringar hittas utan att egentligen göra några större förändringar alls. 
Arbetet har även visat att vid en planering av hur driften ska skötas på ett företag är det viktigt 
att först identifiera det resursbehov som finns samt när det uppstår, för att därefter se till att 
det finns resurser till att utföra driften. Detta kan jämföras med att driftplanera med ett 
bestämt antal resurser. Det senare alternativet har visat sig leda till både onödiga kostnader 
och att det blir svårt att vara flexibel mot förändringar.  

10.4  Rekommendationer 
Utifrån det resultat och de slutsatser som gjorts följer här ett kapitel om vilka 
rekommendationer som föreslås till DE Borlänge på fortsatt arbete. 
 
Skulle DE Borlänge välja att fortsätta förbättringsarbetet av driftplaneringen finns olika saker 
att lägga fokus på. Dels har författarna haft svårigheter i vissa fall att skilja på sortimenten 
dryck och kolonial. Vid de tillfällen där det har varit svårt att hitta data där de är separerade 
har antagandet gjort att dryck består av 25 procent av totala volymerna och kolonial av 75 
procent. Här skulle DE Borlänge kunna lägga tid på att hitta statistik på hur fördelningen ser 
ut för att få mer korrekta siffror.  
 
Då mycket i modellen baseras på hur många anställda som kan vistas i gångarna samtidigt är 
det av intresse för DE Borlänge att undersöka dessa siffror då den idag bygger på en allmän 
uppfattning. Begräsningen beror främst på bredden på gångarna då den begränsar 
framkomligheten och att den medför att expeditörer får stå och vänta på varandra. Som det ser 
ut idag skulle det snarare blir dyrare att sätta in fler anställda och att effektiviteten i stället 
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skulle minska. Därför är en rekommendation till DE Borlänge att undersöka hur lagrets kan 
planeras om för att möjliggöra så att fler anställda kan vistas i gångarna samtidigt utan att 
prestationen per anställd påverkas.  
 
DE Borlänge upplever idag att det är trångt i lagret och för att åtgärda det rekommenderas det 
att undersöka möjligheten till att utnyttja portarna bättre. Istället för att ha ett antal 
inleveransportar som är låsta till ett sortiment och ett antal utleveransportar som bara används 
till utleverans kan möjligheten att använda portarna som både och där tillfälle och behov 
finns, vara ett alternativ. Detta för att komma åt varumottagningens yta som vissa tider på 
dygnet står tom, medan det är platsbrist på andra ställen i lagret. 
 
En avgränsning som gjordes i arbete var att hålla leveransplanerna opåverkbara. Om 
möjligheten fanns att ändra i leveransplanerna skulle förutsättningarna för att förbättra driften 
öka. Det skulle antagligen vara ett tidskrävande arbete som inkluderar förhandlingar med 
berörda parter. Men det är något att överväga då författarna anser att det finns många 
möjligheter till att minskad totalkostnaden och öka effektiviteten genom att ändra på in- och 
utleveransplanerna. Som tidigare har nämnts i arbetet infattar resultatet av modellen inte 
själva schemaläggningen av personalen, utan endast behovet. En rekommendation till DE 
Borlänge är därför att lägga tid, utifrån modellens resultat, till att bygga scheman utifrån de 
behov som finns.  
 
Under arbetets gång har det även framkommit att det uppstår brist i kommunikation mellan 
lagerarbetarna, gruppcheferna samt ledningen. Det var det som främst påpekades under den 
enkätundersökningen som gjordes där det också framkom att många lagerarbetare inte är 
nöjda med sin arbetssituation idag. Att en medarbetare inte är nöjd med sin arbetssituation kan 
leda till minskad effektivitet. Författarna tror att om kommunikationen och informationen 
mellan de olika leden i organisationen kan förbättras skulle det få positiva konsekvenser för 
effektiviteten och därmed även kostnaderna. Dessa konsekvenser är dock svåra att mäta. En 
annan effekt av att en medarbetare trivs på sin arbetsplats är att den blir mer mån om att det 
ska gå bra för företaget. Ett sätt att förbättra ovanstående problem är att genom modellen se 
var det finns tider där behovet av plockning eller utförande av uppdrag inte är så stort. På så 
sätt kan den tiden användas för att planera in möten och andra informationsutbyten. Ett sätt att 
ta vara mötena är att informera om hur det går för företaget samt att informera om kross och 
andra faktorer som de anställda kan vara med att påverka. Ett förslag till DE Borlänge är 
därför att identifiera, med hjälp av modellen, när tider för möten är lämpliga och sedan 
utnyttja dem till att ha möten och informationstillfällen med lagerarbetarna. På så sätt kan 
kommunikationen förbättras och lagerarbetarna blir mer delaktiga vilket kan leda till ökad 
effektivitet. 
 
 



 KÄLLOR  
 

84 

 

Källor 
Andersson, D (2006) 
Föreläsningsunderlag, TETS11, Integrerad Logistik 
Fö 2, De grundläggande idéerna bakom Supply Chain Management och hur logistikmålen för 
detta koncept kan uppnås  
Augusti, 2006 
 
Andersson, S (2007) 
Chef för produktionsstyrning 
Intervju (2007-07-17) 
 
Aronsson, H. Ekdahl, B & Oskarsson, B (2006)  
Modern Logistik – För ökad lönsamhet, upplaga 3:1, Lund, Liber AB 
ISBN 91-47-08677-7 
 
Ax, C. Johansson, C. & Kullvén, H (2002) 
Den nya ekonmistyrningen 
ISBN 91-47-06415-3 
 
Backman, J (1998)  
Rapporter och uppsatser, Lund, Studentlitteratur 
ISBN 91-44-00417-6 
 
Bergman, B & Klefsjö, B (2002)  
Kvalitet i alla led, Lund, Studentlitteratur 
ISBN 91-44-02373-1 
 
Björklund, M & Paulsson, P (2003) 
Seminarieboken, Lund, Studentlitteratur 
ISBN 91-44-04125-X 
 
Brehmer, P-O & Stahre, F (1998) 
Flexibility in Logistics – Implications for Logistics Design and Management, Proceedings of 
Second International 
Marseille, Conference in Research in Logistics 
 
Bruzelius, L & Skärvad, P-H (2000)  
Integrerad organisationslära, Lund, Studentlitteratur 
ISBN 91-44-01311-6 
 
Christopher, M. (2005)  
Logistics and Supply Chain Management, 3rd ed, Prentice-Hall, New Jersey 
ISBN-13 978-0-273-68176-2 
 
Churchman, C. W (2002) 
Systemanalys, Elanders Digitaltryck AB 



 KÄLLOR  
 

85 

ISBN 91-7297-558-X 
 
Ekdahl, B. (2006) 
Föreläsningsunderlag, TETS11, Integrerad Logistik 
Fö 8, Produktionslogistik 
September, 2006 
 
Hermansson, M (2007) 
Gruppchef 
Intervju (2007-08-08) 
 
ICA 2007:A 
ICAs Intranät (2007) 
http://intranet.ica.ia-hc.net/common/loginFront.jsp 
2007-06-12  
2007-06-20 
 
ICA 2007:B 
ICA-koncernens årsredovisning (2006) 
 
Jirby , S. (1992)  
Ledarskap för kvalitet och produktivitet, Falköping, Gummessons Tryckeri AB 
ISBN 91-7952-084-7 
 
Järneteg, B. (1993)  
Drivkrafter vid utvecklingen av Toyotas produktionssystem – en introduktion  
LiTH-IKP, LiTH-IKP-R-754 
 
Lekvall, P. & Wahlbin, C. (1993) 
Information för marknadsföringsbeslut, Göteborg, Högsbo Grafiska AB 
ISBN 91-86460-64-1 
 
Lumsden, K. (1998)  
Logistikens grunder, Lund, Studentlitteraur 
ISBN 91-44-00424-9 
 
Lundback, H (2007) 
Gruppchef 
Intervju(2007-08-08) 
 
Manunen, O. (2000)  
An Activity-Based Costing Model for Logistics Operations of Manufacturers and Wholesalers 
International Journal of Logistics: Research and Applications, 2000, Vol. 3, Nr. 1, sid. 53-65 
 
Norrman, A (1996)  
Modellering av integrerade förädlingskedjor: Från Forrester till Supply Chain Mangement 
Logistics and Transport System Dept. of management and Economics, Linköpings Institute of 
Technology, Sweden 
 



 KÄLLOR  
 

86 

Ohlager, J. (2000)  
Produktionsekonomi, Lund, Studentlitteratur  
ISBN 91-44-00674-8 
 
Patel, R & Davidsson, B (1994)  
Forskningsmetodikens grunder, Lund, Studentlitteratur 
ISBN 91-44-30952-X 
 
Patel, R & Tebelius, U (1987)  
Grundbok i forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur 
ISBN 91-44-24851-2 
 
Segerstedt, A (1999)  
Logistik med fokus på Material- och Produktionsstyrning, Malmö, Liber AB 
ISBN 91-47-04390-3 
 
Stukát, S (2005)  
Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, Lund, Studentlitteratur 
ISBN 91-44-03615-9 



 DEFINITIONER  
 

87 

Definitioner 
 
1 – Motsvarar sortimentet kolonial 
 
3 – Motsvarar sortimentet frukt & grönt 
 
6 – Motsvarar sortimentet färskvaror 
 
35 – Motsvarar sortimentet drycker 
 
Ackumulerad kapacitet – Den totala volymen kolli som har plockats fram till ett visst 
klockslag 
 
Buffertplats – Förvaringsplats på lagret där varorna lagras i väntan på att bli förflyttade till 
expeditionsplats eller pallexpedition 
 
Bäst-före-datum – Det datumet då inte kvalitén på en vara kan garanteras  
 
Crossdocking – Varor som ankommer till DE Borlänge utan att lagras på buffert- eller 
expeditionsplats 
 
DE Borlänge –ICA Sverige ABs distributionsenhet i Borlänge  
 
Dryck – Sortiment, bestående av läsk och lättöl 
 
Effektivitet – En benämning på hur mycket resurser som behövs för en viss aktivitet 
 
Expeditionsplats – Förvaringsplats på lagret där varorna lagras i väntan på att bli plockade till 
en order  
 
Färsk – Sortiment, Färskvaror  
 
F&G – Sortiment, Frukt och grönt 
 
Input – Antal resurser som behövs som stoppas in i ett företag 
 
IWH – Information Warehouse, ICA Sverige ABs informationssystem 
 
Kapacitetsfaktorer – Mått på hur många kolliplock respektive uppdrag en anställd i snitt utför  
per timma  
 
Kolli – En förpackning av en vara, objekten som expeditörerna plockar 
 
Kolonial – Sortiment, torra varor som till exempel mjöl, socker, toalettpapper och saft 
 
Lastbärare – Gemensamt ord för pall eller rullcontainer 
 
Leveransservice – Rätt antal kolli på rätt plats i rätt tid  
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LS – Lagersystem, ICA Sverige ABs lagersystem 
 
Output – Det som plockas ut från ett företag i form av produkter och tjänster 
 
Prognosvecka – Hur stora volymer som ska hanteras på DE Borlänges under en vecka. 
 
RC – RullContainer, används för placera plockade kolli i  
 
Resurser – Vad som krävs för en fungerande drift i form av anställda, timmar samt redskap  
 
Standardvecka – Hur bemanningen i snitt ser ut för DE Borlänge under en vecka.  
 
UPUT-leveranser – Leverans där leverantörens etikett används genom hela flödet 
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Bilaga 1 – Enkätundersökning  
 
För att hitta förbättringsområden gjordes en enkätundersökning bland dem som dagligen 
kommer i kontakt med problem i olika situationer, det vill säga lagerarbetarna. Då arbetet till 
stor del är uppdelat per sortiment, gjordes denna enkät så att det skulle kunna gå att få 
resultaten per sortiment. Enkäten är vinklad så att de problem som finns ska komma fram, 
vilket är anledningen till att frågan om vilka problem som upplevs finns och inte en 
motsvarande fråga åt det positiva hållet, det vill säga vad som är bra. För att ändå få en 
någorlunda neutral uppfattning ställdes även frågan hur de beskriver DE Borlänge som 
arbetsplats. Då de som dagligen jobbar ute på lagret troligtvis har tankar och funderingar på 
åtgärder som kan göra arbetet bättre för dem ställdes även frågan om de hade några förslag på 
förbättringar. Genom att fånga upp deras förslag på förbättringar kan författarnas få en 
bredare bild på vad som är möjligt att genomföra då det kommer till förbättringar.  

 
Enkätundersökning 

Vi är två studenter som genomför ett examensarbete här på DE Borlänge. I uppgiften ingår att 
undersöka de interna flödena och vi är mycket intresserade av hur du upplever din 

arbetssituation. Vi skulle vara väldigt tacksamma om du vill svara på frågorna nedan. Får du 
inte plats med svaren, använd gärna baksidan. Numrera då den frågan du avser svara på. 

 
 
1. Hur länge har du jobbat på DE Borlänge?________________________________________ 
 
2. Vilket sortiment jobbar du på? ________________________________________________ 
 
3. Hur skulle du beskriva DE Borlänge som arbetsplats? ______________________________ 
 
 
 
 
4. Vilka problem upplever du?___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
5. Har du några förslag eller funderingar på förbättringar?_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
6. Övriga kommentarer ________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Intervjuunderlag 
 
För att få en sån bred bild som möjligt av flödet har chefer på flera olika nivåer intervjuats. I 
det här arbetet valdes att intervjua gruppchefer och lagerchefer i första hand. Syftet med 
intervjuerna var främst att få en bild av vad en gruppchef respektive lagerchef gör och vad de 
upplever för problem. Precis som i enkätundersökningen så ställdes frågan om de har förslag 
på förändringar som kan genomföras för att förbättra en viss situation. För att få en bättre bild 
av hur samarbetet var mellan de olika nivåerna ställdes även frågor om hur kommunikationen 
och informationen fungerade. Under intervjun diskuterades även enkätundersökningen som 
sedan delades ut till lagerarbetarna. Med gruppchefernas hjälp kunde rätt målgrupp ses ut och 
även tillfälle att göra undersökningen skapas. 
 
 
Intervju med gruppchefer/lagerchefer 
 
 
Frågor 
 

• Hur länge har du haft den här tjänsten? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 

o Beskriv en vanlig arbetsdag 
o Finns det några arbetsuppgifter som ligger på dig som du anser att någon annan 

borde göra? 
• Hur ser informationen ut mellan dig och dina grupper? 

o Hur ofta har ni avstämningsmöten? 
• Vilka problem upplever du som största här på DE Borlänge? 

o Flödet? 
o Personal? 
o Information? 

• Har du några förslag på förändringar som kan genomföras för att förbättra situationen 
här på DE Borlänge? 

• Enkäten, hjälp att dela ut, ska den bara delas ut till en viss grupp? 
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Bilaga 3 – Inleveransdata  
 
1) Data för inleveranser under en vecka. Ett uppdrag motsvarar en pall. 
2) Exempel på hur uppdragen ackumulerats och hur många uppdrag som måste ha utförts en 
viss tid under en dag. 
 
1) Data inleverans           2) Ackumulerade uppdrag 
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Bilaga 4 – Utleveransdata  
Vid struktureringen av utleveransdata har följande tabell skapats: 
1: Tider och volymer för expeditionsdelen, från IWH 
2: Procentsats av expeditionsvolymen fördelat på frisläppningstider (används för att få 
pallexpeditionsdelen på samma form som expeditionsdelen och att fastställa avgångtider för 
pallexpeditionsdelen.) 
3: Tider och volymer för pallexpedition, från IWH 
4: Tillverkas så att både expeditions- och pallexpeditionsdelen har samma form och att det 
finns bestämda avgångstider 
Förklaring: 1, 3, 6, 35 betecknar de olika sortimenten. Frisl.tid = frisläppningstid 
 
1) Utleveransdata för expedition:                         2) Procentfördelning mellan frisl.tid:  
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3) Data för pallexpedition                                 4) Utleveransdata för pallexpedition 
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Bilaga 5 – Leveransplan uppdelad i volymer per halvtimma 
1) Visar hur data för det som finns att utföra har struktureras, som exempel används 
plockvolymer 
 
2) Visar hur data för det som ska utföras har struktureras, som exempel används plockvolymer 
           
1) Volymer som finns att utföra                         2)  volymer som ska ha utförts.  
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Bilaga 6 – Beräkning av kapacitetsfaktorer på service 
I den här bilagan visas hur kapacitetsfaktorerna har definierats för de olika uppdragen på 
service. 
 
1) Tidsvärderna i tabellen är hämtade från IWH. Anledningen till att de två sista kolumnerna 
heter samma sak är att den ena är den teoretiska och den andra är den verkliga som är 
beräknad med något som kallas för verklighetsfaktorer.  
 
2) Verklighetsfaktorer 
 
1) Kapacitetsfaktorer 

 
 
 
 
2) Verklighetsfaktorer 
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Bilaga 7 – Resursbehov uppdelat per halvtimma 
 
Tabellerna nedan visar hur resursbehovsdata är strukturerat för expedition och service, där 
service är uppdelat i påfyllning, infackning och pallexpedition. 
 
 Påfyllning               Expedition 
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  Pallexpedition             Infackning 
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Bilaga 8 – Kostnader för använda timmar 
1) Här ses hur många plockare som krävs för att klara av att plocka alla kolli under en aktuell 
halvtimma. Nedan ses även hur många OB-timmar som har gått åt. 
 
2) Här ses de ovannämnda timmarna omvandlade i kostnad. I modellen finns dessa kostnader 
per del för att sedan summeras ihop till en total kostnad. 
 
3) Här summeras totala kostnaden och en koppling görs mellan transport och flödeskostnader. 
 
1) 

 
 
2) 

 
 
 
3) 
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Bilaga 9 – Resursbehov för service 
 
I tabellen ses hur många anställda som behöver arbeta på respektive del varje halvtimma för 
att alla uppdrag ska hinnas med. Data finns för alla dagar i veckan, dock är endast två dagar 
med här för att visa hur det är upplagt. De markerade tiderna är de tider där raster är inlagda. 
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Bilaga 10 – Bemanningen för standardveckan 
I följande tabell går det att se hur bemanningen för den veckan som har valts att kalla 
standardveckan där tiderna för respektive dag är de schema tider som gäller.  
 Kol Dryck Serv.Ko Grönt Serv.Gr Färsk Serv.Fä Övrigt 
måndag                 
05:00-14:00               7 
05:30-14:30 2 2 5 1 2 4 1   
06:00-15:00 12 2 4 6 3 3 3 3 
07:00-16.00 4 2 6 3 1 2 1 3 
15:00-23:30  19 2 12 8 4 10 4 6 
tisdag                 
05:00-14:00  1             7 
05:30-14:30  2 2 5 1 2 5 2   
06:00-15:00  13 2 4 5 3 3 3 4 
07:00-16.00 4 2 6 3   8 1 2 
15:00-23:30  10 6 12 12 3 10 2 6 
19:30-23:30    4   2   1     
onsdag                 
05:00-14:00  2             7 
05:30-14:30  3 2 6 1 2 4 2   
06:00-15:00  10 4 5 7 3 7 3 3 
07:00-16.00 5   8 4 2 7 1 2 
15:00-23:30  7 6 11 10 3 12 3 5 
torsdag                 
05:00-14:00  2             6 
05:30-14:30  3 4 5 2 2 5 2 1 
06:00-15:00  6 2 3 8 4 12 6 4 
07:00-16.00 4 3 8 4 1 8 2 2 
15:00-23:30  5 6 10 13 3 8 3 6 
fredag                 
05:00-14:00                5 
05:30-09:30  5 3 2 5 2 3     
05:30-14:30  1 2 3 7 3 5 2 2 
06:00-15:00    1 2     5 3 2 
07:00-16.00 1   8 4 1 5 1 2 
10:00-15:30  10 2 1 5 2 7   1 
12:30-20:00  6     4   1     
15:00-23:30  1 3 3 2 2 2 1 3 
lördag                 
05:00-14:00                2 
06:00-15:00  2 1 2 4 1     1 
07:00-16:00  3 3 4 1 1 9 3   
söndag                 
06:00-15:00          1     1 
07:30-16:30  11 3 9 4 2 6 2 1 
11:00-20:00  3     1   2     
15:00-23:45  8 4 11 11 3 11 2 3 
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