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Inleveranser till SAS Bijouterier AB

Helena Granberg, Ingela Hellberg

Sven-Axel Svenssons Bijouterier i Söderköping är ett företag som importerar, lagrar och säljer
bijouterier. De har den egna butikskedjan Glitter och fungerar även som grossist till detaljhandeln.
Under de senaste åren har de expanderat genom att öppna nya butiker. Expansionen har medfört att
logistiken inte har hunnit med att utvecklats i samma takt. 1999 fanns 14 butiker i Sverige som har
utökats till att bli 123 butiker i Norden 2004. 

Målet med detta examensarbete har varit att ta reda på hur det fungerar vid inleveranserna idag. Vid en
fortsatt expansion påverkas flödet, in på lagret och ut till butikerna, ytterligare. Med hjälp av simulering
kan det tydliggöras hur inleveransflödet påverkar lagerhanteringen. Genom att skapa en modell av det
verkliga systemet har vi simulerat hur det ser ut idag. Modellen är inte en exakt kopia av det verkliga
systemet utan en grovt förenklad bild av verkligheten. Skapandet av denna modell gör det möjligt att
tillsammans med intervjuer och litteraturstudier göra antaganden om hur inleveransmönstret skulle
kunna förändras för att framtida expansioner ska vara möjliga.

Vi ger först en teoretisk bakgrund om logistik och simulering genom en litteraturstudie. Vi fortsätter
med att beskriva de förutsättningar vi haft i detta examensarbete. Vidare beskriver vi hur vi har byggt
den modell vi använt oss av i simuleringsstudien som vi genomfört med hjälp av simuleringsverktyget
Arena.

Ganska snabbt kom vi fram till att dagens inleveransmönster kan vara ett hinder för företaget, vid
framtida expansion. Det fungerar idag men inte tillfredställande, vilket företaget är väl medvetet om. Vi
har därför med hjälp av simulering, teori och de kunskaper vi tillgodogjort oss under utbildningens gång,
kommit fram till att vissa förändringar är nödvändiga. Det finns fler förslag på fortsatt arbete för
företaget eller andra examensarbetare att arbeta vidare med.
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Sammanfattning 
Sven-Axel Svenssons Bijouterier i Söderköping är ett företag som importerar, lagrar och 
säljer bijouterier. De har den egna butikskedjan Glitter och fungerar även som grossist till 
detaljhandeln. Under de senaste åren har de expanderat genom att öppna nya butiker. 
Expansionen har medfört att logistiken inte har hunnit med att utvecklats i samma takt. 1999 
fanns 14 butiker i Sverige som har utökats till att bli 123 butiker i Norden 2004.  
 
Målet med detta examensarbete har varit att ta reda på hur det fungerar vid inleveranserna 
idag. Vid en fortsatt expansion påverkas flödet, in på lagret och ut till butikerna, ytterligare. 
Med hjälp av simulering kan det tydliggöras hur inleveransflödet påverkar lagerhanteringen. 
Genom att skapa en modell av det verkliga systemet har vi simulerat hur det ser ut idag. 
Modellen är inte en exakt kopia av det verkliga systemet utan en grovt förenklad bild av 
verkligheten. Skapandet av denna modell gör det möjligt att tillsammans med intervjuer och 
litteraturstudier göra antaganden om hur inleveransmönstret skulle kunna förändras för att 
framtida expansioner ska vara möjliga. 
 
Vi ger först en teoretisk bakgrund om logistik och simulering genom en litteraturstudie. Vi 
fortsätter med att beskriva de förutsättningar vi haft i detta examensarbete. Vidare beskriver 
vi hur vi har byggt den modell vi använt oss av i simuleringsstudien som vi genomfört med 
hjälp av simuleringsverktyget Arena. 
 
Ganska snabbt kom vi fram till att dagens inleveransmönster kan vara ett hinder för företaget, 
vid framtida expansion. Det fungerar idag men inte tillfredställande, vilket företaget är väl 
medvetet om. Vi har därför med hjälp av simulering, teori och de kunskaper vi tillgodogjort 
oss under utbildningens gång, kommit fram till att vissa förändringar är nödvändiga. Det finns 
fler förslag på fortsatt arbete för företaget eller andra examensarbetare att arbeta vidare med. 



Abstract 
Sven-Axel Svenssons Bijouterier in Söderköping is a company that imports, stores and sell 
accessories. They have a chain of stores called Glitter but they are also a wholesaler for 
retailers. They have expanded by opening new shops throughout a period of years. This 
expansion has caused a delay in the development of the Supply chain. In 1999 there was 14 
shops in Sweden and today it is 123 shops in Norden Europe, 2004.  
 
The goal with this degree thesis has been to find out how the store delivery works today. If 
the company continues to expand the workflow to the warehouse and the shops will be 
affected. With simulation the store delivery can be explained and how it affects the work done 
in the warehouse.  
 
By creating a model of the real system, we have simulated how the system works today. The 
model is not an exact copy of the real system, it is a rough simplified image of the reality. The 
creation of this model makes it possible together with interviews and literature studies to 
make assumptions about how the delivery pattern could changes for expansions in the future. 
 
We start with a theoretical background about supply chains and simulation throughout a 
literature study. We continue with a description of the conditions for this degree thesis. The 
simulations have been done with a simulation tool called Arena. 
 
Pretty soon we could se that the pattern of the deliveries can be an obstacle for the company, 
in their future expansion. The warehouse deliveries works today but not satisfactory, which 
the company is well aware of. With help of simulation, theory and the knowledge we have got 
from our education, we have made some assumptions that some changes are necessary to do. 
In our work there are several proposals on continuing studies that can be done. 



 

Förord 
Ett stort tack till alla anställda på SAS Bijouterier AB som tagit emot oss och hjälpt oss att 
genomföra detta examensarbete. Ni har på bästa sätt hjälpt oss att lära känna företaget på ett 
djupgående plan. Vi har fått vara med på viktiga möten och ingenting har varit omöjligt. 
 
Ett speciellt tack går till Henrik Cleverdal som varit vår handledare under denna tid. Vi vill 
även tacka Ove Andersson som har hjälpt oss att ta fram siffror och uppskatta de data som vi 
inte haft möjlighet att mäta själva. Tack även till Mirsad Begovic och Fredrik Pettersson som 
har stått ut med alla våra frågor när det gäller hur de tar hand om inleveranserna. Vi vill även 
rikta ett speciellt tack till de personer som ställt upp på våra intervjuer. 
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1. Inledning 
Här beskrivs vad syftet är med denna rapport. Först beskrivs den bakgrund och syfte med 
detta examensarbete samt en uppgiftsprecisering. Val av metod samt avgränsningar avseende 
hela examensarbetet beskrivs också i detta kapitel. 

1.2 Bakgrund 
Sven-Axel Svenssons Bijouterier AB har expanderat kraftigt under de senaste åren. På grund 
av denna kraftiga expansion, som skett på mycket kort tid, har volymerna på inlevererat gods 
till centrallagret i Söderköping ökat. Någon förändring när det gäller en ökning av personal-
styrkan som tar hand om inkommande gods har inte gjorts. Företaget expanderar fortfarande, 
om än inte i samma takt som tidigare. Denna expansion har medfört att logistiken inte har 
hunnit med att utvecklats i samma takt. Det är därför intressant för företaget att få reda på hur 
det ser ut vid inleveranserna idag och vad som sker om de expanderar med ytterligare butiker. 
 

1.3 Problembeskrivning 
I nuläget kommer inleveranserna av varor inte i ett jämt flöde. Det kan komma varor ena 
dagen men sedan kan det dröja flera dagar innan nästa inleverans kommer. Nyheter som 
kommer in läggs inte in på lagerplats utan packas om och fördelas i nya kartonger för 
vidaresändning direkt ut till butikerna. Vissa varor som ska med i samma kartonger, för vidare 
leverans till butikerna, kan komma med flera veckors mellanrum. De varor som inkommer 
tidigt och som är tänkt att sändas ut som ett set, till exempel ring, halsband, armband och 
örhängen, kan komma vid olika tidpunkter. Detta innebär att varor får ligga och vänta vid 
inleveranser och uppta lageryta i väntan på resterande produkter i setet. Hur skulle ett jämnare 
flöde av inleveranser påverka försörjningskedjan ut till butik? Vad händer med inleveranserna 
om det öppnas cirka 20 butiker till under ett år? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur inleveranserna ser ut i dagsläget och 
hur inleveranserna påverkas när företaget ökar antalet butiker ytterligare. Syftet avser 
examensarbetet som helhet. 
 

1.5 Metod 
Vi har valt att studera litteratur inom ämnet logistik. Anledningen är att vi vill återge vad 
litteraturen säger om logistik. För att kunna visa på hur inleveranserna sker idag vill vi kunna 
visualisera detta. Ett sätt att kunna göra just detta är att genomföra en simulering i ett 
datorprogram. Simulering betyder att vi bygger en modell av verkligheten. Denna modell 
kommer att ge en förenklad bild av verkligheten. Genom att samla in data på hur det fungerar 
idag kan vi skapa denna modell med de parametrar som påverkar inleveranserna i 
verkligheten, om en förenklat. Det finns flera programvaror som kan användas för att 
genomföra en simulering. Vi har valt att titta på två av dessa program för att hitta en 
programvara som vi kan tänka oss att använda för detta arbete. Det ena programmet heter 
Taylor ED och det andra Arena.  
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För att lära känna företaget och förstå hur de arbetar idag har vi genomfört intervjuer. Dessa 
intervjuer hjälper till att skapa en helhetsbild av företaget. Tidsstudier har vi genomfört för att 
kunna skapa en modell som beskriver verkligheten så bra som möjligt och för att kunna 
verifiera den modell vi byggt.  
 

1.5.1 Metodval 
Vi har jämfört för- och nackdelar med båda dessa program och efter att ha studerat båda dessa 
programvaror har vi kommit fram till att Arena är den programvara som lämpar sig bäst. 
Arena är användarvänligt och lätt att arbeta med. Visualiseringen går att genomföra med de 
animeringsmöjligheter som programmet har. Det är just animeringen som är det viktiga i 
simuleringsdelen av detta examensarbete. Anledningen till att vi inte valt Taylor ED, som vi 
också studerat, redogör vi för i kapitel 4, där vi beskriver varför vi valt Arena som vår 
simuleringsmetod. 
 

1.6 Avgränsningar 
Vi begränsar oss till att studera inleveranserna. Vi genomför en simulering av inleveranserna 
som sker till centrallagret i Söderköping. Detta för att kunna animera och beskriva nuläget 
samt hur det skulle kunna se ut i framtiden. Anledningen till att vi begränsat oss till 
inleveranserna är att det är här, ur logistisk synvinkel, vi måste börja för att sedan gå vidare 
och följa flödet längs försörjningskedjan. Det måste finnas varor i butikerna för att kunderna 
ska kunna handla hos företaget. Tas inte varorna omhand vid inleveranser så kan dessa inte 
packas för utleverans till butikerna. På grund av detta måste en undersökning av inleveranser 
ske i första hand. 
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2. Företagets historia 
SAS Bijouterier (Sven–Axel Svensson Bijouterier AB) i Söderköping, grundades 1975 av 
Sven-Axel Svensson. Företagets inriktning var då grossistverksamhet, i form av direktimport 
av håraccessoarer och modesmycken, från fjärran östern. Under 1992 utökade företaget sin 
verksamhet genom att starta den första egna butiken i Skövde, som kom att kallas för Glitter.  
I och med Sven-Axel Svenssons bortgång, vintern 1999, skapades en hel del rubriker som gav 
företaget stor uppmärksamhet. Orsaken var att Sven-Axel testamenterat företaget till de fast 
anställda vilket kan ses som en mycket ovanligt handling. De anställda sålde företaget till 
riskkapitalbolaget KF Invest som idag heter Accent Equity Partners (Bergendahls förvärv av 
Glitter är nu genomfört, 2004).  
 
Vid försäljningstillfället hade företaget hunnit öppna totalt 14 Glitterbutiker i Sverige. Accent 
Equity Partners fortsatte att satsa på den egna butikskedjan parallellt med grossistverksam-
heten (Bergendahls innehåll växer, 2004). Från de 14 butikerna i Sverige har nu företaget 
utvecklats till att ha 123 butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i slutet på år 2004. 
Alla Glitterbutiker ägs och drivs i egen regi och personalstyrkan har ökat från 100-talet till 
cirka 800 anställda.  
 
Grossistverksamheten har under augusti 2004 flyttats till egna lokaler i Söderköping för att 
tydligt skilja de båda verksamheterna åt (Vårt nya norrköping, 2004). Varorna som företaget 
köper in delas mellan grossistverksamheten och de egna butikerna. Produkterna är inte exakt 
lika utan företaget är noga med att det finns skillnader mellan produkterna som går till 
grossisterna och de som går till de egna butikerna. De är ytterst noga med att inte konkurrera 
med samma varor mellan de båda verksamheterna. Målgruppen för den egna butikskedjan är i 
första hand ”tjejer i åldern 15 – 35 år” (Bergendahls innehåll växer, 2004). 
 
 
I Glitterbutikerna skall sortimentet bestå av ett brett utbud modeaccessoarer. Genom 
marknadskännedom utvecklar de ett attraktivt erbjudande till utvalda kundgrupper. 
Glitterbutikerna är kärnverksamheten. Företagets vision är att de vill vara marknadsledande 
inom modeaccessoarer i Norden. Detta gör de genom att försörja andra grossistföretag i 
Norge och Sverige samt genom egna butiker, Glitter i de fyra länderna. De ska erbjuda 
grossist-kunderna ett begränsat och fokuserat sortiment. Sortimentet tas fram och utvecklas 
kontinuerligt i nära samarbete med dem. De vänder sig till ett fåtal utvalda stora kunder för att 
på så vis skapa möjlighet för effektivt varuflöde och för god lönsamhet till gagn för båda 
parter. I figur 1 på nästa sida visas Glitters position i förhållande till andra företag. X-axeln 
beskriver andelen av den totala försäljningen som är bijouterier. I Glitters fall är andelen 100 
%. Y-axeln visar beräknad försäljning av bijouterier. Där kan man se att Hennes & Mauritz 
och Glitter säljer lika mycket bijouterier. Glitter har dock ett mycket bredare sortiment än vad 
Hennes & Mauritz har.  
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Figur  1.  Marknadsposition för olika företag 

 
 
Tidigare var målet att växa snabbt på så många platser som möjligt men från 2003 har de 
fokuserat på försäljningsökning i redan befintliga butiker. Detta på grund av att företaget hade 
en försäljningsminskning per butik under 2001 och 2002. Den totala försäljningen ökade 
dock. Försäljningen ökade 2003 med 10 % och företaget öppnade ytterligare 33 butiker.  
 
Under 2004 genomfördes en femdagars säljutbildning för butikscheferna för att öka 
kunskapen om vikten av ökad försäljning. Under 2004 planerades 15 nya butiker och planer 
finns på ytterligare 27 nya butiker under 2005. Företaget hade under 2004, 5,5 miljoner 
betalande kunder i Glitterbutikerna. Målet företaget har är ”kunden är i fokus”. På nästa sida 
visas en bild (figur 2) över var butikerna är lokaliserade. På denna karta visas inte den butik 
som öppnats i Helsingfors, Finland.  

Est sales of fashion
jewelry

Fashion jewelry sales
share of total sales

100 %0 %

Arts & Craft
Accessorize

SmilendeSussi

Ragazza



Företagets historia 
 
                                                                                             
 

    5
 

 

 

Figur 2. Butikers lokalisering 

 
Den 26 november 2004 förvärvade Bergendahlskoncernen företaget. Bergendahlskoncernen 
är ett familjeägt detaljist och specialvaruföretag som har sitt säte i Hässleholm. Företaget 
bedriver parti- och detaljhandel, dels genom egna dotterbolag och dels genom samverkan med 
köpmannaägda butiker (Bergendahlsgruppen, 2004). 



Teoretisk referensram 
 
 
 

    6
 

3. Teoretisk referensram  
Logistiken får en allt mer betydande roll, men vad är logistik egentligen? Det finns olika sätt 
att definiera logistik och definitionen har också förändrats över tiden. I denna litteraturstudie 
ger vi bakgrund och beskriver några av de begrepp som används inom logistiken idag. Det 
finns mycket litteratur inom ämnet och vi har valt några författare både inom logistik och 
organisationsteori för att ge en helhetssyn.  
  

3.1 Definition av logistik 
En definition av logistik är de sju så kallade R:en (Storhagen, 2003). Det är de aktiviteter som 
idag anses vara viktiga och som bör genomföras för att uppnå, rätt vara, i rätt kvantitet, till 
rätt kvalitet, rätt skick, på rätt plats till rätt kund i rätt tid. Denna definition är idag inte 
tillräcklig (Storhagen, 2003) för att beskriv den egentliga innebörden av logistik. För att göra 
det bör ytterligare perspektiv läggas till, frågorna vad, när, var och varför, ställs? Vad svarar 
på formnyttan med förpackningsformen, design och så vidare. Var betyder platsnyttan, När 
svarar mot tidsnyttan, det vill säga både hastighet och precision. Varför svarar på 
ägandenyttan för kunden. Det som styr är just kundernas behov. 
 
Storhagen (2003) menar att detta visar den växande betydelse som kunden har för logistiken. 
Det är kundens önskemål och behov som måste vara grundläggande i hur vi styr flöden. Han 
pekar på att det finns en viss kritik mot hur man tidigare har sett på logistiken. Storhagen 
(2003) menar att kundernas ökade kunskaper ihop med allt fler valmöjligheter har bidragit till 
detta. Det har hela tiden talats om logistik som ett helhetsperspektiv och gränsöverskridanden 
men det har inte varit lätt att leva upp till detta. Begreppet helhetssyn har varit svårt att 
tydliggöra innebörden av. Vidare anger Storhagen (2003) att logistik handlar om samverkan 
och att ”ensam är inte längre stark” som han uttrycker det. 
 
Den konkurrens som finns är inte längre mellan enskilda företag utan mellan nätverk av 
samverkande företag. Dessa nätverk kallas supply chain management eller försörjningskedja 
som det heter på svenska. 
 

3.1.1 Försörjningskedjor 
Begreppet försörjningskedja definierades på 1970-talet som ”a logistic pipeline encompassing 
all suppliers to customer material flow activities that add value to the final product” 
(Mattsson, 2002). I början när begreppet användes sågs det endast till materialflödet i en 
försörjningskedja. Sedan dess har sättet att se på försörjningskedjor vidgats till att omfatta 
produktionsflöden, distributionsflöden, marknadsflöden och informationsflöden. 
 
Idag är det även en stark fokusering på slutkunden i försörjningskedjan. Två typer av 
försörjningskedjor som beskrivs är försörjningskedjor med interna aktörer eller externa 
aktörer. Interna aktörer utgörs av avdelningar eller funktioner som samverkar till en 
värdeförädlande eller materialförflyttande aktivitet längs materialflödet. Traditionellt sett 
finns ur logistiksynpunkt tre olika funktioner i ett industriföretag, en materialförsörjande 
funktion, en värdeförädlande funktion och en distribuerande funktion. Dessa anses vara 
aktörer i en intern försörjningskedja som kompletteras med externa leverantörer och kunder 
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för att beskriva hela försörjningskedjebegreppet. De externa aktörerna betraktas helt ifrån 
företagets utgångspunkt. En försörjningskedja med externa aktörer inkluderar den interna 
aktören plus de externa aktörerna. Detta ger ett vidare perspektiv för alla inblandade parter 
när det gäller effektiva informations-, material- och betalningsflöden. Det är utifrån detta 
synsätt praktiskt logistikarbete i försörjningskedjor betraktas idag (Mattsson, 2002).  
 
Utvecklingen i företagens omvärld ger ett behov av att vidga synsättet ytterligare till att 
omfatta även leverantörers leverantörer och kunders kunder i försörjningskedjan. 
Helhetssynsättet gör att företaget vid förändringar i försörjningskedjan måste ta hänsyn till 
alla följdeffekter som kan uppstå hos kund- och leverantörs företag. Den förändring som 
genomförs måste vara gynnsam för alla inblandade aktörer och inte påverka slutkunden 
negativt. En senare definition av försörjningskedja är:  
 
”Med en försörjningskedja menas en följd av aktörer genom vilka material, information och 
betalningar strömmar. Den syftar till att skapa och leverera värden i form av produkter och 
tjänster och den börjar med råmaterialleverantörer och slutar med förbrukande slutkunder 
(Mattsson, 2002, sidan 60).” 
 
Slutkund är den aktör som slutförbrukar levererad produkt. Återanvändning har gjort att 
materialflödet inte upphör med förbrukande slutkund. Returhantering gör att flödesmönstret 
kan fortsätta i komplicerade mönster. 
 
Uttrycket försörjningskedja kan ge sken av att det är en okomplicerad följd av enheter som 
länkas samman för distribution av varor och tjänster. Så är fallet när det gäller en enstaka 
artikel, men en artikel kan också bestå av flertalet delar som sätts samman till en enhet ned-
ströms i förädlingskedjan. Med nedströms menas varje steg av värdehöjande aktivitet av 
produkten i kedjan fram till slutkund. En bil består till exempel av tusentals små och större 
delar som kommer från olika underleverantörer och dessa sätts ihop successivt av olika 
aktörer innan den når slutkunden. Företag är inblandade i hundratals försörjningskedjor längs 
vägen och en bättre beskrivning av strukturen är nätverk av försörjningskedjor som visas i 
figur 3 nedan.  

Figur 3. Nätverk av försörjningskedjor (Mattsson, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Nedströms   Uppströms 
 
2: nivå leverantör       1:nivå leverantör    Produkttillverkare     Grossist        Återförsäljare    Konsumerande 
kund
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Artiklar som flödar nedströms alltså före produkttillverkaren i figurens nätverk ändrar 
karaktär på vägen varje gång den passerar en tillverkande enhet. Betraktat ur produkt-
illverkarens utgångspunkt talas om en kund- och efterfrågesida nedströms och en 
försörjningssida uppströms försörjningskedjan. Praktiska problem kan uppstå när information 
om efterfrågan av en artikel skall beräknas utifrån kundens beställning. Artikelns struktur som 
består av flera komponenter måste räknas om varje gång de passerar ett tillverkande företag. 
Om det i en artikel ingår brickor måste antalet brickor per produkt multipliceras med antalet 
beställda produkter (Mattsson, 2002). 
 
Vissa föredrar att kalla försörjningskedjan (supply chain) för efterfrågekedja (demand chain) 
eftersom fokus riktas mot kundens behov av produkten. Ett annat begrepp som används är 
marknadskanal (marketing channel) som kännetecknas av att materialflöden, försäljning och 
marknadsföring behandlas i ett sammanhang. Ytterligare ett begrepp är värdekedja som avser 
alla aktiviteter som adderar värde till produkten eller tjänsten som ett företag säljer. Primära 
aktiviteter inkluderar tillverkning, service, försäljning samt efterleveransservice. Dessa 
aktiviteter är det operativa flödet i företaget. För värdekedjan talas också om stödjande 
aktiviteter de omfattar företagets infrastruktur, produktutveckling och resursadministration. 
Med andra ord funktioner som säkerställer det operativa flödet. Det finns stora likheter mellan 
de primära aktiviteterna och försörjningskedjor utan externa aktörer som beskrivits tidigare 
(Mattsson, 2002). 
 
Störningar förekommer i försörjningskedjor eftersom systemkomponenter tillkommer och 
faller ifrån. Organisationsförändringar och outsourcing och att leverantörer och kunder 
tillkommer eller byts ut kan vara sådana förändringar som ger störningar. Normalfallet anses 
dock vara att systemet är i jämvikt. Utvecklingen av en försörjningskedja medverkar till att 
dess aktörer byts ut beroende på produktutveckling och kundens önskemål. System bestående 
av fristående företag är mer utsatta för störningar från systemets omgivning. Eftersom ett 
fristående företag lätt kan bytas ut mot något företag med bättre erbjudanden som gynnar 
slutkunden. Det är i de flesta företags intresse att tillhöra flera försörjningskedjor för att 
undvika för stora störningar. Idag eftersträvas ett intimare samarbete mellan företag i 
försörjningskedjor för att kunna göra en gemensam satsning på produkt- och 
produktionsutveckling. Utvecklingen går mot att olika försörjningskedjor konkurrerar om 
marknaden istället för att det enskilda företaget ensamt ska slåss på en stor marknad 
(Mattsson, 2002). 
 
Virtuella företag är ett tidsbegränsat nätverk av oberoende företag som verkar på olika 
marknader. Dessa företag samarbetar när det handlar om utbyte av varor och tjänster, utbyte 
av kunskaper och erfarenheter och delar på kostnader och risker. Detta är ett nytt begrepp som 
kommit under 1990-talet. Det finns inte nödvändigtvis någon juridisk enhet, inget 
huvudkontor eller övergripande organisation i ett virtuellt företag. Författaren talar om en 
grupp samarbetande aktörer som vill möjliggöra och exploatera specifika affärer. I virtuella 
försörjningskedjor spelar informationsutbytet en viktig roll (Mattsson, 2002). 
 
Företag stora som små har någon form av samarbete eller utbyte med andra företag eller 
organisationer, myndigheter och individer. Det är detta som karakteriserar begreppet 
försörjningskedja. Olika typer av flöden i sådana kedjor är materialflöden, 
informationsflöden, betalningsflöden och tjänsteflöden (Mattsson, 2002). Figur 4 beskriver 
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dessa flöden med en figur som Storhagen (2003) har skapat. Denna är tydligare än den som 
Mattson (2002) använder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Flödeseffektivitet inom och mellan organisationer (Storhagen, 2003). 

 
Traditionellt har informationsflöden betraktats som enkelriktade. Idag ställs större krav på 
korta ledtider vilket ger ett större behov av information för att snabba upp processen med 
materialflöden, fakturor och betalningshantering. Den ökade tillgången på information mellan 
aktörerna i försörjningskedjan gör att de kan hålla lagernivåerna lägre än tidigare. Kraven på 
att kunna ställa om produktionen kan också förutses snabbare. Informationen är tillgänglig i 
hela kedjan och signalen från kunden fortplantas snabbt i hela flödet.  
 
Efterfrågeinformationen behövs för att leverantören ska kunna planera sin verksamhet och 
generera prognoser, efterfrågehistorik och leveransplaner. Direkt order eller avrop från kund 
genererar denna information. Tillgångsinformationen används av kunden för att kunna 
planera sin verksamhet på bästa sätt. Här är orderbekräftelse, leveransbevakning och leverans-
aviseringar den information som är viktigast för kunden. Fakturor och betalningspåminnelser 
är kopplade till betalningsflödet som i sin tur är knutet till materialflödet. Alla dessa flöden är 
beroende av att informationsflödet fungerar (Mattsson, 2002).  
 
Idag är informationsflödet det som är viktigast i en allt större konkurrens på marknaden. Det 
äldre synsättet att materialflödet är viktigast gäller inte längre. Ett fungerande informations-
flöde säkerställer materialflödet i en försörjningskedja enligt Mattsson (2002). 
 

Logistik har alltid stått för ett helhetssynsätt. Författaren (Mattsson, 2002) anser dock att det 
inte är helt klart och tydligt när det gäller att planera, utveckla, organisera, samordna, styra 
och kontrollera resursflöden. Författaren använder då ofta logistics management och supply 
chain management synonymt som två benämningar. Det är upp till det enskilda företaget att 
titta på och bedöma vad som ingår i dennes försörjningskedja. Företaget måste dock ta hänsyn 
till att det ofta ingår i ett större sammanhang och de beslut man fattar påverkar även 
omgivningen (Mattsson, 2002). 
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Logistikområdet är ständigt under förändring och utveckling. På grund av detta anses 
(Storhagen, 2003) att definitionen av logistik kommer att följa de trender som är vid det 
tillfället definitionen av logistik väljs.  
 

3.2 Växande organisation 
Organisationer skiljer sig åt beroende på om verksamheten bedrivs i en stabil eller en snabbt 
föränderlig omgivning. Till den stabila omgivningen hör rutinaktiviteter, tydliga ansvars-
områden och stringent maktfördelning och dessa kallas därför mekaniska (Hatch, 2002). I en 
omgivning som snabbt förändras behöver organisationen vara flexibel och de anställda upp-
muntras att använda sina kunskaper och färdigheter på ett sätt som passar vid förändringar. 
Denna sort av organisation kallas för organisk. Båda dessa organisationsformer har sina 
fördelar och var och en av formerna passar i sin respektive miljö. I de miljöer som förändras 
snabbt försvinner fördelarna med mekanisk organisation. Lönsamheten med att infoga rutiner, 
försvinner på grund av att organisationen ständigt måste ändra sin verksamhet för att kunna 
anpassa sig till de snabba förändringarna i omgivningen. Den organiska formen däremot 
passar mycket bra när miljön förändras. Denna form gynnar anpassning och innovation 
(Hatch, 2002).  
 
Det finns inom organisationsteorin olika ståndpunkter när det gäller förhållandet mellan 
organisationen och dess omgivning. Det ena är resursberoende som är ledningens perspektiv 
på omgivningen. En analys av interorganisatoriska relationer i det nätverk som organisationen 
befinner sig i kan hjälpa chefer att inse och få grepp om de makter – och beroenderelationer 
som finns mellan organisationen och andra nätverksaktörer. Denna kunskap kan ge chefer 
fördelar så att de kan förekomma tänkbara påverkanskällor i omgivningen. Kunskapen kan 
neutralisera eller kompensera delar av detta inflytande genom att skapa ett motberoende. De 
resurser som organisationen är i behov av, till exempel råvaror, arbete, utrustning, kunskap 
och marknader när det gäller avsättning av varor och tjänster, kontrolleras av omgivningen. 
Detta beroende ger omgivningen makt som den i sin tur använder vid konkurrerande priser, 
eftertraktade produkter och tjänster men även effektiva organisatoriska strukturer och 
processer. Detta kan beskrivas med figur 5 på nästa sida (Hatch, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Resurser som organisationen är beroende av (Hatch, 2002). 
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 Populationsekologi är den påverkan som den generella omgivningen utövar i form av de 
tekniska, fysiska och ekonomiska sektorerna. Den institutionella teorin fokuserar på 
inflytandet som de juridiska, sociala, politiska och kulturella sektorerna utövar. Det finns en 
figur som beskriver hur olika miljöer skiljer sig åt när det gäller graden av institutionalisering 
och teknisk utvecklingsnivå (Hatch, 2002). 
 

          
Institutionaliseringsgrad 

 

                   Låg                Hög 

Teknisk utveckling av    

omgivningen 

 

Låg 

 

Detaljhandel Banker 

 Hög Biotekniska företag Försvarsindustrin 

Figur 6. Graden av institutionalisering och teknisk utvecklingsnivå (Hatch, 2002). 
 

Denna figur är skapad av W. Richard Scott (1992). Han menar att olika omgivningar skiljer 
sig åt i fråga om institutionaliseringar. Har omgivningen många regler och stora förväntningar 
som företaget måste leva upp till är den institutionella modellen bra för att förklara resultat 
och struktur av organisationen (Hatch, 2002). Om omgivningen däremot inte är institutionell 
så påverkas organisationen i högre grad av ekonomisk och teknisk konkurrens. När ett företag 
ska genomföra en analys av omvärlden måste hänsyn tas till både populationsekologin och det 
institutionella synsättet. Detaljhandeln går allt mer mot en större teknisk utveckling. 
Osäkerhet är något som har stark påverkan på omgivningen enligt det tidiga modernistiska 
tänkandet. Detta beror på två viktiga krafter, nämligen komplexiteten och förändringstakten 
(Hatch, 2002).  
Den organisatoriska diskussionen i logistiska sammanhang handlar i dag främst om hur 
organisationer och företag ska kunna samverka på bästa möjliga sätt. Målet är att bli så 
konkurrenskraftiga som möjligt. Det är detta som kallas Supply chain management. En annan 
trend är att man ska använda sina resurser till det företaget är bäst på och köpa det de är 
mindre bra på från någon annan, så kallad outsourcing. På grund av de båda trenderna som 
beskrivits har marknaden för tredjepartslogistik expanderat kraftigt (Hatch, 2002). 
Tredjepartslogistik innebär att ett annat företag tar hand om det företagets transporter och 
eventuellt lagring av gods. 
 
Idag riktas som tidigare nämnts fokus mot samverkan med andra, men för att det ska fungera 
är förutsättningen att det fungerar bra inom den egna organisationen. ”Den logistiska 
verksamheten måste i lika hög grad anpassas till människan som människan måste anpassas 
till logistiken.” Varje företag är unikt i något avseende och kräver speciellt anpassade 
lösningar (Storhagen, 2003). 
 



Teoretisk referensram 
 
 
 

    12
 

Det som är grundläggande för logistik anser Storhagen vara att knyta samman olika 
funktioner och avdelningar i företaget. Det är enkelt att använda ett organisationsschema för 
att beskriva hur företaget skulle vilja att det fungerade men det är sällan den formella 
strukturen av en organisation stämmer överens med den informella. Den informella 
strukturens utveckling är mycket stark och om den går i samma riktning som företaget så är 
denna en tillgång som kan få logistiken att fungera på rätt sätt (Storhagen, 2003).  
 
Genom att klargöra för personerna i organisationen varför vissa saker ska göras i stället för 
hur, kan företagsledningen påverka den informella strukturen på ett lämpligt sätt och leda 
personalen mot företagets mål (Storhagen, 2003).  
 
Logistiken skär genom alla ansvarsområden som finns i ett företag och detta kan skapa 
osäkerhet mot logistiken. Det finns forskning som har visat att enheter som har inriktningen 
att påverka den befintliga strukturen upplevs av den övriga organisationen som ett hot 
(Storhagen, 2003). 
 
Processynsättet har ett viktigt begrepp affärsprocess som spelar en central roll. En 
affärsprocess är aktiviteter som skapar värden för kunden. Aktiviteterna som skapar värdet 
måste stå i ett inbördes ordnat förhållande och det måste finnas en början och ett slut på 
processen. Kundorderprocessen är en del av affärsprocessen i supply chain management. 
Utgångspunkten är att effektivisera material- och informationsflöden mellan företag i en 
försörjningskedja. När kunden köper en vara skall detta fortplanta sig i hela 
försörjningskedjan ända ner till råvaruleverantör så snabbt som möjligt. Definitionen kund 
kan vara en extern kund, en intern kund eller en annan process. För att uppnå detta krävs 
specificerade strukturmässiga relationer som klargör beroende och ordningsföljd i 
försörjningskedjan. Varje företag har många aktiviteter och aktivitetskedjor som inte kan 
klassificeras som effektiva eller värdeskapande för kunden. Det är just detta som är 
drivkraften för processförbättringar. För att kunna göra förbättringar måste processen ha en 
början och ett slut och precisera ansvarsområden för processägaren (Storhagen, 2003). 
 

3.3 Kund- och leverantörsrelationer 
Logistikens betydelse har ökat i takt med att vinstmarginalerna har minskat. För att företaget 
ska kunna fortsätta att konkurrera på den idag tuffa marknaden krävs bra och nära relationer 
mellan leverantör och kund. 
 

3.3.1 Relationer 
Traditionellt sätt har förhållandet mellan leverantör och kund varit att de står i ett slags 
konkurrensförhållande till varandra och det har varit ett vinna/förlora-spel. Kontakten mellan 
kunden och leverantören har varit den mellan säljare och köpare och dessa kontakttillfällen 
har varit få. Konkurrensen har gällt den vinstmarginal som finns i försörjningskedjan. Kunden 
har förhandlat fram så gynnsamma villkor, för sig själv, som möjligt.  
 
Under 1980-talet utvecklades i Japan en ny produktionsfilosofi ”Just-In-Time” (JIT) som 
innebar ett annat förhållningssätt. Enligt JIT ska företaget ha ett fåtal leverantörer som de 
skapar ett nära förhållningssätt till. Det ska skapas en vinna - vinna situation mellan 
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företagen. Genom detta synsätt försöker de gemensamt att skapa konkurrenskraft i hela 
försörjningskedjan. En följd av detta blir ökande beroendeförhållanden i försörjningskedjan. 
Denna typ av kund- och leverantörsförhållanden medför en del risker. Väljs fel partner så kan 
det vara svårt att bryta samarbetet och hitta en ny partner. Dessa vårigheter beror på hur pass 
djupgående samarbete företagen har, till exempel om de har gemensam produktutveckling 
eller marknadsföring (Mattsson, 2002). Det finns olika styrkefaktorer som påverkar 
maktbalansen mellan kund och leverantörsföretag, som enligt Mattsson (2002)  kan vara bra 
att känna till. Styrkefaktorerna är:  
 
    
       Leverantörens styrkefaktorer       Kundens styrkefaktorer 

• Få alternativa leverantörer finns. • Kunden svara för en stor del av 
leverantörens omsättning. 
 

• Substitutprodukter saknas. • Produkterna är priskänsliga. 
 

• Kundföretagets bransch är av mindre 
intresse. 

 

• Produkterna är av commodity-typ 
(handelsvara, artikel). 

• Leverantörens produkt väsentlig för 
kundproduktens kvalitet och image. 

• Kunden har lätt att finna alternativ och 
till låg omställningskostnad. 

  

3.4 Leveransavtal 
Leveransavtal är en mycket viktig del i arbetet med att förbättra inleveranser. Därför 
behandlas detta avsnitt detaljerat i punktform för att inga missförstånd ska uppstå vid 
tecknande av leverantörsavtal. 
 
Genom att teckna leveransavtal och även ha med logistikaspekterna i kontraktet behöver inga 
oklarheter uppstå. Utelämnas dessa kan inte heller krav ställas på leverantörerna att de ska 
uppfylla de önskningar företaget har (Aronsson m.fl., 2004). Leveransavtalen ska skrivas så 
att företagets egna intressen blir tillgodosedda i så stor utsträckning som möjligt. Det är även 
viktigt att avtalet formuleras på ett tydligt sätt så att inga oklarheter kan uppstå. Tillfället då 
de plockar fram dessa avtal är vid tvister och har företagen då missat att skriva det på ett 
tydligt sätt så kan tolkningstvister uppstå. När leveransavtal ska tecknas finns en rad punkter 
företagen bör tänka på. Dessa punkter är citat (Stöth, 2004): 

 
• Parterna. Beskrivning av parterna i avtalet (inklusive eventuella dotterbolag 

som kan vara involverade). 
 
• Bakgrund. Beskrivning av tillkomsten av avtalet samt vad som är syftet med 

avtalet. Detta underlättar vid en allmän tolkning av avtalet. Ibland förekommer 
någon form av villkor, det vill säga att avtalet förutsätter att andra pusselbitar 
kommer på plats. Detta kan till exempel vara krav på att en annan affär kommer 
till stånd för annars kommer man inte upp i de volymer som man har räknat med 
i avtalet.  
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• Omfattning. Här ges ramarna för avtalet. Vilka avgränsningar som avtalet 
stipulerar (fastställa).  

 
• Tjänsterna. Här beskrivs vilka tjänster som parterna ska leverera. Mer 

specificerade villkor brukar anges i en bilaga. 
 
• Ersättningar. Hur mycket ska den som utför tjänsten få betalt. Här beskrivs ofta 

även betalningsvillkor (när fakturan ska betalas, vilken ränta som utgår med 
mera. 

 
• Ansvar. Detta är en viktig punkt. Här ska ansvarsbestämmelserna in som 

logistiken hänvisar till. Ofta hänvisas till NSAB 2000 men det finns gråzoner 
där det gäller att båda parter är överens om vilka vilket ansvar som ska gälla. 
Det är också viktigt att tydliggöra gränssnittet mellan parterna så att ingenting 
”hamnar mellan stolarna.” 

 
• Försäkringar. Här bör det framgå att var part för sig förpliktigas att inneha 

försäkring som omfattar det ansvar och det gods som avtalet behandlar. 
Logistikern bör ha en ansvarsförsäkring, och varuägaren bör ha en 
varuförsäkring ( eller en utökning av sin företagsförsäkring avseende lagrat 
gods). Många transportörer/logistiker har idag i sina avtal undantag för den så 
kallade försäkringsplikten i NSAB 2000 §27 C 3 första stycket. I sådana fall bör 
varuägaren ha en försäkring som täcker det gods som transportören/logistikern 
har i sin vård.  

 
• Informationsutbyte. Att information som ges mellan parterna (främst 

elektronisk) inte kan missbrukas, vare sig internt eller externt. Att elektronisk 
kommunikation som sker mellan parterna ska ha viss säkerhetsnivå. 

 
• Miljöbestämmelser. Idag är miljötänkandet en naturlig del av företagens policy. 

Detta brukar även återspegla sig i avtalen, där parterna som regel förbinder sig 
att följa uppställda krav på miljöhänsyn. 

 
• Sekretess. Båda parter brukar förbinda sig att inte yttra något till utomstående, 

som kan vara till skada relationen parterna emellan. Idag sker i vissa fall 
avancerade tekniska lösningar som innovatören inte vill ”ha ut på stan”. 

 
• Force majeure. Inträffar en händelse som ligger utanför parts kontroll och som 

denne varken kan förutse eller förebygga, har part som regel rätt att antingen 
omförhandla avtalet eller säga upp det. 

 
• Uppsägande av avtalet. Detta gäller både när avtalsperioden löper mot sitt slut 

och om parterna har möjlighet att säga upp avtalet i förtid. 
 
• Tvister. Det bör framgå av avtalet hur tvister ska lösas. Som exempel finns i 

NSAB 2000 en klausul om att tvister ska avgöras genom skiljedom. 
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• Underskrifter. Det är viktigt att de som skriver under avtalet har fullmakt att 
sluta ett sådant avtal. Detta gäller speciellt när det gäller avtal som även binder 
andra bolag i en koncern. 

 
Ovanstående punkter är direkt hämtade ur boken transport- och logistikrätt - en 
grundläggande redogörelse, av Göran Stöth (2004). Dessa punkter kan vara till hjälp för 
företag när de vill teckna avtal med sina leverantörer och på så sätt säkerställa att det som 
levereras är det som beställts och att det kommer vid avtalad tidpunkt. 
 

3.5 Inköpsfunktion 
Aktiviteter i samband med inköp är viktiga med hänsyn till företagets totala logistik då 
inköpsbeslut påverkar det fortsatta flödet genom företaget. Definitionen för inköp är att köpa 
från rätt källa till rätt pris, av rätt kvalitet och kvantitet vid rätt tidpunkt (Storhagen, 2003).  
 
Av stor vikt är även att se till att ha låga hemtagningskostnader. Inköp som område har ökat 
mycket de senaste årtiondena och detta beror på att en stor del av företagens totala kostnader 
är just betalning till leverantörer. Antalet leverantörer har ökat på grund av att företag 
använder outsourcing i större utsträckning. De varor och tjänster som köps in har blivit allt 
mer komplexa vilket kräver att inköparna har större kompetens. Det är vanligt att 
leverantörerna involveras när det gäller produktutveckling och då är ofta inköparna med och 
koordinerar personer. Kraven på korta ledtider, låga lagernivåer och stor flexibilitet gör att 
inköparen måste kunna hitta leverantörer som kan leva upp till detta (Aronsson m.fl., 2004).  
 
Beroende på hur pass känsligt företaget är för brister i råmaterial och komponenter men även 
kvalitets- eller leveranstidsmässigt är det inte säkert att företaget alltid ska köpa från den 
billigaste leverantören. Det kan vara nödvändigt att acceptera ett högre pris om de vill 
säkerställa att få rätta vara på den tidpunkt som avtalats. En ytterligare aspekt är att företaget 
kan förlora kunder till konkurrenter om det egna företaget på grund av brister eller 
kvalitetsproblem inte kan hålla utlovade leveranstider (Storhagen, 2003).  
 
För att bedriva en effektiv logistik krävs att materialförsörjningen in till företaget fungerar på 
ett bra sätt. Inköparen spelar en stor roll för hur den effektiva logistiken ska vara möjlig för 
företaget. Vid val av leverantörer bör inköparen ta reda på hur flexibel leverantören är. Detta 
är viktigt med tanke på att det kan ske upp- och nedgångar i efterfrågan. Inköparen är också 
den som ska sluta avtal med leverantören så att inge missförstånd när det gäller leveranser, 
kan ske (Aronsson m.fl., 2004). 
 

3.6 Lagerstruktur 
Vid utformning av ett lager finns vissa önskemål som ska strävas att uppnå. Det ena är att det 
ska ha en så hög fyllnadsgrad som möjligt. Det är omöjligt att uppnå en 100 procentig 
fyllnadsgrad då det måste finnas utrymme att hantera godset på. Det andra som företaget bör 
sträva efter är att se till att de olika arbetsområdena placeras så att onödig förflyttning av 
material och resurser kan undvikas. Det gods som har hög omsättning ska placeras så att 
sträckan de förflyttar godset blir så kort som möjligt. Det gods som har lägre omsättning 
placeras längst in i lagret. Godset ska vara lätt att hitta på lagret för att hanteringsarbetet ska 
gå så snabbt som möjligt. Är artiklarna svåra att hitta så tar hanteringen lång tid vilket medför 
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ökade kostnader.  Det uppstår en konflikt mellan en effektiv hantering och lagring av 
artiklarna. Effektiv hantering kräver god åtkomst medan lagring av artiklar kräver högt 
volymutnyttjande (Lumsden, 1998). 
 
Lageromsättningshastighet anger hur många gånger per år som lagret byts ut helt. För att 
räkna ut lageromsättningshastigheten används omsättning i relation till lagrets kapital-
bindning. Det finns olika sätt att räkna ut denna och dessa olika sätt finns beskrivna i boken 
logistikens grunder sidan 241-246 (Lumsden, 1998). Företag som har produkter med en låg 
förädlingsgrad, till exempel slutmontering, ska ha en hög lageromsättningshastighet. Låg 
förädlingsgrad har av naturliga skäl en hög lageromsättningshastighet då stockningar i 
materialflödet bör undvikas. Vissa produkter har inneboende egenskaper som gör att de ska 
ha hög lageromsättningshastighet. Detta gäller modevaror och färska livsmedel med mera 
(Lumsden, 1998). 
 

3.7 Informationsutbyte 
Kommunikationen inom och mellan företag är nödvändigt för att företaget ska kunna vara 
med och konkurrera. Genom att föra information vidare inom företaget så lär de sig hur beslut 
på en avdelning påverkar en annan avdelning. Det uppstår alltid konsekvenser av 
förändringar. Vissa av dessa kan medföra stora problem på en annan avdelning om de inte 
kommunicerar innan förändringar genomförs. Det finns olika kommunikationsmetoder som 
företag kan använda sig av. Telefon, telefax, brev och e-post är vanliga kommunikations-
medel. Det finns även mer avancerad teknik som är dyrbarare att investera i. Två exempel på 
sådan teknik är EDI (Electronic Data Interchange) Data överförs mellan två datasystem för 
att systemen måste använda samma standard för att kunna kommunicera med varandra. Det 
andra alternativet är EDA (Elektronisk Data Access) som är online-kommunikation med 
delade databaser. Kunden har tillgång till valda delar av företagets information. 
Informationsflödet representerar inget direkt ekonomiskt värde vilket gör det svårare att 
motivera sådana investeringar. En allt snabbare förändringstakt i företagens omvärld har gjort 
att informationsflödets betydelse har ökat. Tillgång på information om framtida behov gör att 
säkerhetslager av olika slag kan reduceras. Saknar företaget säker information så bygger de 
gärna upp buffertar som leder till ökad kapitalbindning. Nyckelförutsättningar för att 
integration och samverkan ska komma till stånd är att företaget har effektivt 
informationsutbyte med kunder och leverantörer (Lumsden, 1998). 
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4. Simuleringsteori 
Under senare delen av 1950-talet och 1960-talet var simulering ett dyrt och specialiserat 
verktyg som främst användes av stora företag när det var frågan om stora 
kapitalinvesteringar. Det var främst inom flyg- och stålindustrin som användarna av 
simulering fanns. Under 1970-talet började en förändring att ske. Datorerna blev både 
billigare och snabbare vilket ledde till att andra industrier upptäckte simuleringen som ett 
verktyg. Det var fortfarande stora företag som använde simulering som verktyg. Det var först 
under 1980-talet som simulering som ett verktyg verkligen tog fart. Persondatorernas 
introducering samt animeringen bidrog till detta. Fortfarande användes simulering endast för 
att titta på system som var felaktiga. De utnyttjade inte möjligheten att använda simulering i 
samband med skapandet av nya system. Det stora hindret för simulering att bli ett accepterat- 
och välutnyttjat verktyg är att det tar tid att modellera. Ytterligare ett hinder är att personalen 
måste skaffa sig färdigheten att kunna modellera för att kunna skapa en modell som beskriver 
verkligheten så nära som möjligt. De senaste åren har simulering börjat att användas allt mer 
då mjukvaran blivit lättare att använda (Kelton m.fl., 2002). 
 
När ett företag vill undersöka ett system kan de skapa en modell i en dator för att kunna 
genomföra en datorsimulering. Med hjälp av denna kan de sedan se hur systemet uppför sig 
om de gör strukturförändringar eller förändrar omgivningen. Definitionen på datorsimulering 
är också processen att konstruera och bygga en matematisk logisk modell av ett verkligt 
system för att kunna experimentera med denna (Lumsden, 1998). 
 

4.1 Fördelar med simulering 
Det finns flera fördelar med simulering (Lumsden, 1998) 

 
• Realism och flexibilitet – Detaljeringsnivån kan väljas och ändringar i modellen kan 

ske snabbt. 
 
• Accelererad tid – Simuleringar under lång tid kan genomföras på kortare tid än i 

verkligheten. 
 
• Dynamik – Materialflödessituationen som finns i verkligheten kan varieras med stor 

frihet och därför kan det bli stora variationer i materialflödet. På detta sätt kan 
modellens egenskaper testas. 

 
• Presentation – Genom att kombinera simuleringen med animering blir presentationen 

mer tilltalande. 
 

4.2 Nackdelar med simulering 
Det finns även nackdelar med simulering (Kelton m.fl., 2002).  
 

• Det krävs ganska stora kunskaper om det system som tänkts simuleras och det 
verktyg som går att använda sig utav.  
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• Personal som har kunskap om systemet måste finnas tillgänglig som resurs för att 
bistå med underlag för att det ska bli en relevant modell.  

 
• Dålig tillgång på data kan ge ett felaktigt simuleringsunderlag och en modell som inte 

säger någonting alls. Slumpvariabler som används kan ge felaktiga resultat. 
 

• Felaktig målsättning med modellen kan orsaka att modellen blir målet istället för det 
problem som tänkts lösas. 

 
•  Mänskliga faktorn kan man i en modell inte ta hänsyn till. En process i en modell gör 

alltid samma sak. Så är inte fallet i verkligheten då människan anpassar sig efter den 
uppkomna situationen. 

 

 4.3 Simuleringsmetoder 
Simulering är en bred samling av metoder och applikationer för att kunna efterlikna 
beteendet för det verkliga systemet. Problemet är att många av de system som vill studeras 
påverkas av okontrollerbara och slumpmässiga indata. Detta leder till att de utdata som fås 
också är slumpmässiga (Kelton m.fl., 2004). Det krävs lång tid att fundera på hur design och 
analys genomförs, för att ta hänsyn till osäkerhet i resultaten. Det finns tre olika dimensioner 
som kan användas för att försöka klassificera modellen (Kelton m.fl., 2004). 
 

• Statisk eller dynamisk simulering - I en statisk modell spelar tiden inte samma roll 
som i en dynamisk. De flesta operativa modellerna är dynamiska.  
 
• Kontinuerlig eller diskret simulering - I en kontinuerlig modell förändras systemet 
kontinuerligt över tiden. Det kan till exempel vara vatten i en tank som har både in – 
och utflöde. Exempel på en diskret modell är tillverkning. Delar anländer och sänds vid 
specifika tidpunkter.  
 
• Deterministisk eller stokastisk modell - Modeller som inte har slumpmässiga indata 
är deterministiska. Det är till exempel händelser med fasta servicetider. Den stokastiska 
modellen har åtminstone några indata som är slumpmässiga så som en bank med kunder 
som anlände slumpmässigt. 

 
Genom att försöka välja någon av ovanstående klassificeringar är det lättare att arbeta vidare 
med att skapa en modell. 
 

4.4 Simuleringsprogram 
Här beskrivs två av de programvaror som finns för att bygga modeller och genoföra 
simuleringar. 

4.4.1 Taylor ED 
Taylor ED är ett objektorienterat mjukvaruprogram för modellering, simulering och 
visualisering av dynamiska processer. Användare plockar ut element, så kallade atomer, från 
ett standardbibliotek som bygger upp den egna modellen. Taylor ED är baserat på ett koncept 
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med atomer som modellobjekt i varje modell. En atom kan representera en maskin, en 
räknare av en produkt eller en ickefysisk karaktär i form av en graf. Bas-atomerna som 
används är product, source, sink, server och queue. Atomerna för transport är till exempel 
experimentations-atomer (Gijsberts, 2003).  
 
Tack vare den öppna strukturen i Taylor ED, kan en van användare skapa egna atomer. 
Taylor ED innehåller cirka 100 standard atomer. En nybörjare använder sig av cirka 20 
atomer. 4D-script är ett programmeringsspråk som finns inbyggt i Taylor ED. Detta kan göra 
det möjligt att återskapa specifika situationer ur verkligheten. Detta programspråk består av 
800 olika ord som gör det möjligt att bygga olika villkor med. Taylor ED visualiserar grafer 
och diagram enkelt men är inte lika enkelt att animera(Gijsberts, 2003). 
 

4.4.2 Arena 
Programvaran Arena är en Microsoft Windows applikation och fungerar tillsammans med 
andra programvaror från samma företag (Kelton m.fl., 2002). Arena klarar av både diskret 
och kontinuerlig simulering. Med programmet kan modeller skapas, dessa kan köras visuellt 
och interaktivt. Modellen byggs av fördefinierade moduler som kopplas samman logiskt för 
att efterlikna ett verkligt system. I Arena kan även programspråket Visual Basic eller C++ 
användas. Detta är dock inte nödvändigt då de moduler som finns fördefinierade fungerar i de 
flesta fall. Det finns två typer av moduler i Arena, flödesmoduler och datamoduler. Flödes-
modulerna beskriver och kopplar ihop det som sker i systemet. Datamodulerna beskriver hur 
olika objekt fungerar, till exempel köer resurser och entiteter. Med entitet menas den del eller 
det objekt som flyttas runt i systemet (Kelton m.fl. 2002).  
 

4.4.3 Verifiering 
Huvudsyftet med en verifiering är att se till att modellen överensstämmer med de krav som 
ställts vid modellbygget. Problemformuleringen skall översättas till modellspecifikation och 
kräver stor noggrannhet. Mindre modeller är enklare att verifiera enligt Kelton (2002). 
De metoder som används för att verifiera en modell är kontroll av kod, visuell kontroll och 
kontroll av utdatarapporter. Vid en kontroll av koden som är den vanligaste metoden går den 
som byggt modellen igenom och kontrollerar att rätt data använts. Detta kan göras 
tillsammans med en person på företaget som har god kunskap om systemet. 
Vid en visuell kontroll tittar de på modellen när denna körs i animeringsläge. Genom att låta 
fler personer göra detta kan de avgöra om modellen uppför sig som det är tänkt. Detta är 
givetvis enklare om det finns ett befintligt system att studera. 
Metoden för kontroll av utdatarapporter jämförs de värden modellen ger med uppmätta 
verkliga värden om dessa finns tillgängliga. 
 

4.4.4 Validering 
Validering är ett sätt att se att den modell som byggts representerar det verkliga systemet. 
Modellen ska spegla verkligheten och representera studerade objekt i systemet. Om så inte är 
fallet kan detta medföra stora kostnader om de börjar genomföra förändringar som de tror 
stämmer men som sedan visar sig vara felaktiga när företaget redan implementerat dessa i det 
verkliga systemet. Om utdata som de får från modellen stämmer väl överens med de som 
uppmätts i det verkliga systemet så kan modellen sägas vara validerad. Är systemet stort och 
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komplext kan det vara svårare att validera modellen. Svårigheter kan också uppstå om det 
inte finns ett verkligt system att jämföra med. En simuleringsmodell är en avbild av ett 
system inte en exakt kopia av systemet. Hänsyn skall tas till att det är tids och kostnads-
krävande att bygga en modell som överensstämmer med hela systemet. Det är bättre att 
koncentrera sig på det frågeställningen utgått ifrån för att uppfylla syftet med modellen.  
Validerings metoder är en uppsättning test som modellen skall klara. Främst tre metoder 
används.  
 
Visuell validitet för att avgöra om modellen beter sig som verkligheten på ett acceptabelt sätt.  
 
En andra metod är att jämföra med det verkliga systemet med hjälp av historiska data. Tester 
kan också göras med förändrade indata. Animering, grafer eller statistiska metoder används 
för att visuellt validera. 
 
Den tredje metoden är att jämföra med andra modeller och används främst när det inte finns 
ett verkligt system att studera och jämföra med. Matematiska modeller eller likvärdiga 
simulerings modeller kan då användas istället.
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5. Förutsättningar  
Detta kapitel beskriver de förutsättningar vi arbetat utifrån i examensarbetet. De intervjuer 
som genomförts ligger som grund för beskrivningen av företaget idag. Anledningen till att 
företaget idag beskrivs är att hela försörjningskedjan är viktig för att förstå hur inleveranserna 
påverkas av olika faktorer och avdelningar i företaget. Avgränsningar  för den simulering som 
genomförts tas upp här samt den datainsamling som ligger till grund för modellen. 

5.1 Intervjuer 
Vi har intervjuat ett flertal personer på företaget för att bilda oss en uppfattning om hur hela 
flödet fungerar som helhet. Eftersom vi i vårt arbete skulle fokusera på inleveranser, enligt 
företagets önskemål och i samråd med examinator, behövdes en helhetsbedömning av flödet i 
företaget.  
 
För att lära känna företaget och för att veta vilka data som är relevanta att samla in har vi 
genomfört intervjuer med 10 personer på företaget. Vi har intervjuat marknadsförare, 
reklamansvarig, inköpare, logistikchef, controller, logistikansvarig, transportansvarig, samt 
den person som har hand om det hemarbete som måste utföras. Utifrån dessa intervjuer har vi 
lärt känna företaget mycket väl. Vi har även fått en inblick i de olika personernas önskemål 
och visioner när det gäller företagets vidareutveckling.  
 
För att förstå och få fram fakta till en modell måste intervjuer med kunnig och berörd 
personal göras. Intervjumaterialet kan också utgöra en grund för validering av modellen.  
Information som är av vikt för modellbygget kan hämtas in på två sätt. Genom direkta 
metoder som bygger på iakttagelser av vad som sker i systemets olika delar eller genom 
indirekta metoder som bygger på frågeställningar till experter och personal som jobbar i 
systemet. Vi har i detta arbete använt oss av båda dessa metoder. Under rubriken Företaget 
idag beskrivs det som har framkommit vid de intervjuer som genomförts. De frågeställningar 
som använts, återfinns som bilaga 1. 
 



Förutsättningar 
 
 
 

    22
 

 

5.2 Företaget idag 
Glitterbutikerna är kärnverksamheten i SAS Bijouterier AB. Företagets organisation visas i 
form av ett blockschema. 

Figur 7. Organisationsstruktur 

 
 
Det gäller att reagera snabbt och fånga upp de trender som finns för tillfället. Idag arbetar de 
med fyra säsonger per år vilket innebär att företaget vid dessa tillfällen helt ändrar utseendet i 
butikerna. I framtiden behöver dessa säsonger inte vara statiska utan det är viktigt att kunskap 
finns så att de kan agera tidigt och framförallt pricka rätt när det gäller tid och produktval. Det 
är lika viktigt att de varor de köper in ligger rätt i tiden. Kunderna måste efterfråga just den 
produkten vid detta tillfälle. 
 
Inköparen bokar resor och tider med leverantörer som ska besökas. Tiden är ofta knapp 
eftersom inköpen måste ske så sent som möjligt. Inköparen planerar varje minut av sin resa 
för att hinna med så mycket som möjligt vid de tillfällen inköpsresorna sker. Nu reser de åtta 
gånger per år på mindre resor. Leverantörerna företaget använder kommer främst från Asien 
och där är kulturen att ”Bra = Fort”. I och med detta synsätt kan det därför vara svårare att 
minska produktionstiden utan att försämra kvaliteten. Då ansvaret för att etikettera varorna 
flyttats till leverantören har leveranstiden ökat med två veckor. 
 
Idag finns inga skriftliga leverantörsavtal endast muntliga avtal som bygger på förtroende 30 
år tillbaka i tiden. Skulle det visa sig att varorna som kommer till företaget är felaktiga eller 
felmärkta ges rabatt på nästkommande order. Inköparna är de som knyter kontakt med nya 
leverantörer och har hand om de muntliga avtalen. Målet är att hitta leverantörer med de bästa 
designerna. De arbetar också med produkt- och leveransutveckling. Personliga långsiktliga 
leverantörsrelationer är viktiga för företaget och alla ska tjäna på affären. Idag finns på 
företaget ingen juridisk kompetens som granskar och tecknar avtal utan det är inköparna som 
upprättar dessa kontakter. 
 
När varorna ska levereras från Asien finns speditörsavtal tecknade med Wilson som aviserar 
vad som kommer med flyg, sjöflyg och båt samt från vilken leverantör. De meddelar den 
transportansvariga på företaget vad som kommer och vad som skeppats, vikt och antal kollin 

SA S Ho lding A B

SA S Fas tighets  A B

SA S Bijouterie r A B

Glitter A S
(Norge)

Glitter A pS (Dan ma rk) Glitter Oy
(F inland)



Förutsättningar 
 
 
 

    23
 

varje månad. Ansökan måste även göras hos kommerskollegiet om det är licensbelagda varor 
som ska köpas in. Med detta menas varor som bara får tas in i en viss mängd. 
Tulldeklarationer måste sparas för eventuella tullrevisioner i framtiden. 
 
Statistik insamlas och sparas för att Statistiska centralbyrån gör statistik över import och 
export till EU länder, en gång per månad. Alla expressbokningar går med United Parcel 
Service (UPS) via Wilson. När det gäller frakterna till Norge finns avtal med ett företag som 
heter Geologistics och för transporter inom Sverige samt till Danmark, Finland, finns avtal 
med DHL. Försvunna eller skadade varor reklameras mot transportören. Vid transporter av 
varor med högt varuvärde tecknas styckförsäkringar. 
 
Ett problem som finns idag är att det inte går att följa varje enskild artikel från inleverans till 
dess att kunden köper varan. Daglig återrapportering sker från butikerna när det gäller 
nettoförsäljning, antal kunder och antal artiklar som sålts. Varje vecka återrapporteras sedan 
de 25 olika varugrupperna. Ingen rapportering görs på artikelnivå. 
 
Företaget har ett så kallat bassortiment. Storleken på detta sortiment uppskattas idag till 
mellan 8 – 9 % av totalt sortiment enligt ansvarig inköpare. Bassortimentet består av 150 
artiklar på Glitter. Det är i huvudsak hårartiklar. Modefärgerna bestäms och köps in av 
inköparna när de är på sina inköpsresor. 
 
Leveranserna kommer från Taiwan, Kina, Thailand, Hongkong och Korea. En mindre del av 
leveranserna kommer från Frankrike och Italien. Produktionstiden för varor tillverkade i 
Hongkong är cirka 12 veckor och för Korea 4 - 5 veckor.  
  
Reklamansvarig för Glitterbutikerna har budgetansvar för marknadsföring och är den som 
lägger aktivitetsplan för varje år. Det är den reklamansvariga som har kontakten med Goss i 
Göteborg som har hand om företagets reklamkampanjer utifrån Glitters fastställda 
aktivitetsplan. 
 
Det finns fyra säsongsexponeringar under ett år, då hela butiken skiftar utseende. Däremellan 
sker 4-5 aktiviteter i kvartalet. Målet i butiken är att ha mycket att välja på, nyheter, bra priser 
och bra gåvor. En utvärdering av varje aktivitet sker idag per vecka och i kronor baserat på 
försäljningsstatistik. 
 
De flesta produkterna är monterade på ”karta” och färdigmärkta samt packade i mindre satser 
om tre, sex eller nio. Silverprodukter är ej märkta eller monterade på karta. Resterande 90 – 
95 % är märkta per varugrupp. Det finns 25 olika varugrupper. De produkter som inte är 
märkta, är produkter från leverantörer av tillfälliga produkter. 
 
Kommer varor som inte är klara för utleverans till butikerna måste dessa åtgärdas. För detta 
arbete finns en avdelning som kallas Hemarbete.  Hemarbetet består i att packa produkter som 
inte är förpackade när de anländer, att rätta produkterna om de är felmärkta, att montera 
produkter på karta samt att genomföra prisändringar om det behövs. Det finns idag totalt 18 
personer tillgängliga för Hemarbete. Målet är att hemarbetet ska minska ytterligare men ännu 
så länge behövs detta. Alla varor som ska sändas till Finland prismärks först av Hemarbete. 
 
Idag sker ingen kvalitetskontroll. När varan packas upp lämnas ett prov till inköps-
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avdelningen. Logistikchefen anser att kvalitetskontroll är en viktig del som borde införas. 
Som det är idag så har lagerpersonalen fullt upp med att packa upp de varor som anländer 
samt att plocka de order som ska vidare ut till butikerna. Införandet av kvalitetskontroll kostar 
pengar. Detta bör ställas emot inköpskostnaden av artiklarna.  
 
Lagerinventering sker en gång per år och varugrupp. I praktiken innebär det att en varugrupp 
inventeras per månad. Ingen inventering sker under juli och december. Idag mäts inte  
lageromsättningshastigheten kontinuerligt. En uppskattning har gjorts, vilket resulterade i en 
omsättningshastighet på ungefär 2. Anledningen till den låga omsättningshastigheten kan bero 
på att inköp sker få gånger men med stora volymer och att felköp görs av artiklar som inte 
kunden vill köpa. I stället för omsättningshastigheten mäts bruttoredovisning från butikerna 
för de 25 varugrupperna.  
 
Ska en återbeställningsorder läggas till leverantör så tar det 4 - 6 veckor innan varan finns 
tillgänglig. Sannolikheten att trenden redan är över när varan kommer gör att ombeställningar 
blir ett vågspel. 
När butikerna vill återbeställa varor från lagret så kan de göra detta själva. Underlaget för vad 
som kan beställas finns på en Cd-skivan som sänds ut till butikerna varje vecka.  
 
Kapitalbindningen, med avseende på lagervärde, är i snitt mycket hög och motsvarar cirka 6 
månaders försäljning i lagernivå. Lagerplatsregistrering sker idag med hjälp av handdator och 
streckkodning i en Webbaserad lösning. Inleveranserna till företaget består av kartonger som 
kallas för kolli. Ett kolli innehåller cirka 800 artiklar. Kartongen kan variera i storlek 
beroende på produktens utseende.  
 
Exakt leveransdatum saknas och det som beställts kan levereras när som helst under en 
tidsperiod av tre veckor. Inleveranserna anländer med stora variationer över året. Vilket 
resulterar i att det ibland är mycket hög arbetsbelastning för de som arbetar med inleveranser. 
Vissa tidpunkter har de som arbetar med inleveranser extremt låg arbetsbelastning då det inte 
kommer några inleveranser under flera dagar. Det finns idag två heltidsanställda personer som 
hanterar det ankommande godset.  
 
Informationen inom företagets sker idag genom telefonmöten var fjortonde dag med butikerna 
där de diskuterar hur varorna säljer och vad kunderna efterfrågar. Det kan då vara för sent att 
fånga upp det förändrade köpbeteendet hos kunderna. Det behövs en mer frekvent kontakt och 
återkoppling på vilka varor som kunderna efterfrågar. På så sätt skulle de kunna fånga upp de 
varor som efterfrågas i många butiker. Omfördelning av varor mellan butiker skulle vara 
möjligt för de artiklar som säljer mindre bra i en butik till en annan butik som har större 
möjlighet att sälja varan.  
 

5.3 Avgränsningar i simuleringen 
Eftersom vi i huvudsak koncentrerat oss på inleveranserna har vi behållit kollit obrutet 
igenom hela flödet. Vi har i samråd med logistikchefen uppskattat kollistorleken till 800 
artiklar per kolli. Detta har vi gjort eftersom modellen skulle bli för stor för syftet om vi 
skulle gå ner på artikelnivå och även simulera lagernivåer. Studier av lagernivåer ingår inte i 
vår målsättning med detta examensarbete. Vi kan se statistik på ideal tid genom systemet för 
kollin och detta ger en bild av hur ett optimalt flöde skulle kunna se ut.  
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Efter delningen av Glitter och grossist har det varit svårt att få befintliga system att fungera 
optimalt. Bland annat har lagersaldo inte stämt överens med verkligheten vilket gjort det 
omöjligt för oss att ta med lagernivåer i modellen. Animeringen visar de problem som 
uppstår i systemet på ett tydligt sätt. Vi har därför valt en förenklad modell som främst visar 
inleveransmönstret utifrån verkliga data. Företaget har idag stora lagervärden och låg 
omsättningshastighet på lagret.  
 
Inför detta examensarbete var vi tvungna att enas om en definition av logistik. Vi kom 
gemensamt fram till att det är kunden och helhetssynen på försörjningskedjan som är det 
viktiga. Kunden i fokus representerar de sju R:en som finns beskrivet i den litteraturstudien 
som vi gjort. Om inte kunden väljer den vara företaget säljer så kan inte företaget fortsätta att 
existera. Samspelet mellan de olika avdelningarna i ett företag måste fungera. Alla måste 
sträva mot samma mål och ha förståelse och kännedom om att ett beslut om en förändring i 
arbetssätt på en avdelning även får konsekvenser på andra avdelningar inom företaget. Beslut 
som fattas av företaget påverkar även direkt de leverantörer de har. 
 
Brytpunkten för när det blir ohållbart att hantera inleveranserna på det sätt företaget gör idag 
har vi inte valt att utreda. Då det inte ingår i frågeställningen. Detta skulle kunna göras om 
modellen utvecklas ytterligare.  
 

5.4 Datainsamling 
För att kunna genomföra en simulering som speglar verkligheten på ett så bra sätt som 
möjligt har vi genomfört tidsstudier på lagret. En skiss på lagret (bilaga 2) ritades och genom 
att studera hur företaget arbetar i dag kunde vi lokalisera de största hindren från inleveranser 
fram till utsändning till butikerna. Statistik på antalet kollin som levererats varje dag 
antecknas av personalen som arbetar med inleveranser. Den simuleringsmodell som vi byggt 
speglar inleveransmönstret från 1 september, 2004 och fram till 24 januari, 2005.  Denna 
tidsperiod har valts eftersom företaget delade sin verksamhet i två delar i augusti, 2004. 
Företaget delade på lagerhanteringen för grossistverksamheten och de egna Glitterbutikerna. 
Idag finns de i två olika lokaler.  Examensarbetet har utförts på Glitters centrallager. Siffror 
som fanns att tillgå innan delningen var alltså inte användbara för vår studie. Därför valdes 1 
september som startdatum för modellbygget. 
 
Efter varumottagning förs kollin vidare in i företaget med antingen en truck eller en 
handtruck. Tiden det tar för båda dessa att förflytta sig i lokalerna har vi mätt upp med 
tidtagarur. Utrymmet för varor som ska vidare direkt ut till butikerna utan att läggas på lager 
är begränsat. Orsaken till att varor kan behöva vänta på lagret är att varor så som armband, 
halsband och ringar kan vara tänkta att sändas tillsammans. Har någon av dessa inte 
levererats till lagret måste de övriga varorna ligga och vänta så att de sedan kan sändas ut till 
butikerna i samma nyhetsutskick. En annan orsak är att det kommit så mycket varor på en 
gång att personalen som packar nyheterna som ska vidare ut till butik inte hinner med. 
Inköpsavdelningen beslutar om vilka varor som ska levereras i nyhetsutskicket varje vecka. 
De tittar på de varor som har levererats och avgör vilka varor som ska vara med. Eftersom de 
inte har kontroll på exakt leveransdatum kan detta inte göras lång tid i förväg. 
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Varorna fraktas vidare in för tillfällig lagring, där tar en person över uppställningen av de 
varor som ska förvaras på lagret. Truck används för denna transport. För att få en 
verklighetsbaserad tid på att plocka återbeställningar från butikerna har vi dels genomfört en 
tidsstudie (bilaga 3) dels plockat själva för att få en känsla för själva arbetet. Vi beslutade oss 
för att ta fram en medeltid per orderrad. Denna medeltid kunde vi sedan verifiera genom att 
stämma av med logistikchefen som har möjlighet att få fram en ungefärlig siffra utifrån de 
order som behandlats under den senaste månaden. Efter att ordern plockats fraktas kollin ut 
till postinslagningen. Tiden det tar för postinslagningen att hantera kollin för utleverans har 
vi mätt fram i en tidstudie. De varor som ska sändas iväg hämtas av DHL vid samma lastkaj 
där varorna kommer in. Varuhämtning sker cirka klockan 15 varje dag. Transporten från 
postinslagningen till utleverans sker med handtruck. 
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6. Simuleringsstudien i arena 
Kapitlet tar upp den problemformulering som vi ställt när det gäller hela examensarbetet. 
Denna problemformulering har sedan brutits ner i tre delfrågor som är vår målformulering. 
Delfrågorna gäller modellbygget och har ingenting att göra med problemformuleringen för 
examensarbetet. 
 
Efter de studier av Taylor ED och Arenas programvaror som vi genomfört har vi kommit 
fram till att Arena är den programvara som lämpar sig bäst. Arena är användarvänligt och lätt 
att arbeta med. Visualiseringen som vi vill genomföra, med animeringsmöjligheter, gör 
Arena till det bästa valet för oss. Anledningen till att vi inte valt Taylor ED som verktyg är 
att programvaran inte kan animera på samma nivå som vi kan med Arena. 
 

6.1 Problemformulering 
Vårt syfte med examensarbetet var att utreda vad en förändring av mönstret på inleveranser 
skulle betyda för försörjningskedjan som helhet. 
 

6.2 Målformulering 
Vår målformulering innehöll ett antal frågor som vi ville ha svar på och vi valde dessa frågor 
för modellbygget. 
 
• Hur påverkar dagens inleveranser flödet i kedjan? 
• Hur skulle en förändring se ut? 
• Vad sker vid en framtida volymökning? 
 
För att få svar på frågorna som vi ställt, har vi valt att visualisera och animera fyra olika 
modeller med hjälp av en simulering i Arena.  
 

6.3 System- och simulerings specifikation 
Inleveranser till lagret sker av lådor i olika storlekar. Varje låda är ett kolli som består av 800 
artiklar oavsett storlek på lådan. Detta antagande har vi gjort i samråd med företaget. Lådans 
storlekar varierar eftersom artiklarna är olika stora. Varorna packas sedan upp delvis och 
dokumenteras hos varumottagningen som bemannas av två personer. De registrerade och 
märkta kollina körs på pall vidare till lagret. På lagret packas varorna om till nyhetsutskick 
eller går till lagerpåfyllningsplats.  
 
Nyhetsutskicket plockas av två personer. Återbeställningar från cd-skivan plockas på lager av 
sex personer som är fast anställda och extra personal finns att tillgå vid behov. Paketering 
och dokumentation för utleveranser sköts av en person. 
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6.4 Detaljer i simulering med Arena 

6.4.1 Entitet 
En entitet är den del eller det objekt som flyttas runt i modellen. Den kan också byggas ihop 
till en större entitet. Entiteterna är de dynamiska objekten som skapas, flyttas runt och sedan 
lämnar modellen. Det finns dock möjlighet att låta entiteter cirkulera i modellen utan att 
lämna den. 

6.4.2 Attribut 
För att kunna individualisera entiteter ges dessa ett attribut. Ett specifikt värde knyts till varje 
entitet, som kan vara ett artikelnummer eller en egenskap. Attributvärdet/egenskapen följer 
entiteten tilldess att modellen förändrar värdet. Det kan vara en uppdelning eller samman-
slagning eller något annat. 

6.4.3 Variabler 
Globala variabler är en bit information som reflekterar det karakteristiska för ett specifikt 
system oavsett hur många eller vilken typ av entiteter som rör sig i modellen (Kelton, 2002). 
Ett exempel på global variabel är hur många entiteter som befinner sig i kö eller hur lång tid 
det tar att förflytta en entitet mellan två punkter i modellen. 

6.4.4 Resurser 
Entiteter konkurrerar ofta om en resurs som speglar personal, maskinbearbetning eller 
lagringsyta. En resurs tar tag i entiteten och behandlar den för att sedan släppa den fri igen. 
Resurser kan arbeta parallellt och spegla till exempel att flera personer/maskiner utför 
liknande jobb samtidigt. Ett annat exempel på resurser är flera kassor i en butik. Resurser är 
alltså de stationer där entiteter på något sätt behandlas eller omvandlas. 

6.4.5 Kö 
När en entitet inte kan komma vidare i modellen på grund av att en resurs är upptagen eller 
en lagringsyta är full bildas en kö. Arena använder sig av två olika turregler för köer. Den 
första är FIFO (First In First Out ) som innebär att den första entiteten i kön är den som först 
behandlas och sedan lämnar resursen. Den andra är LIFO (Last In First Out) då behandlas 
den entitet som står sist i kön och denna entitet lämnar resursen först. 

6.4.6 Statistisk insamling 
I en simulering är det intressant att få reda på olika händelser under simuleringens gång. Det 
kan vara totalt antal producerade enheter hittills eller total väntetid i en kö. Intressant kan 
också vara att får reda på hur lång tid det tar för en entitet att passera modellen. 

6.4.7 Händelser 
En händelse är något som sker vid ett visst ögonblick och kan ändra attribut, variabler eller 
statistiska ackumulatorer. Det kan vara att en ny del anländer till systemet eller att en del 
lämnar en resurs. En del som lämnar en resurs kan vara en full kartong. En händelse kan även 
vara valet att avbryta simuleringen efter en viss tid. I allmänhet läses händelser i kronologisk 
ordning med hjälp av ett schema (Kelton, 2002).  
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6.4.8 Klocka 
Den aktuella tiden i en simulering hålls reda på av en variabel som kallas simulation clock. 
Klockan uppdateras vid varje händelse utifrån händelseschemat. Ingen uppdatering sker 
kontinuerligt eftersom ingenting sker mellan händelserna.  

6.4.9 Slumptal 
Vid modellbyggandet skall inte modellen använda samma betjäningstider och ankomsttider 
för alla entiteter. Därför görs mätningar av olika processer i systemet för att kunna uppskatta 
slumptal som ligger inom intervallet som uppmätts. Sannolikheten för att ett slumptal 
används är lika stor som för att ett annat slumpvärde används. Statistiska program genererar 
slumptal utifrån den modell som valts. 

6.4.10 Replikation 
En genomförd simulering av modellen kallas en replikation. Antalet replikationer som ska 
köras beror på vad modellen avbildar och hur resultatet som modellen ger ser ut. Det är i 
allmänhet bättre att köra fler replikationer eftersom varje replikation bygger på 
slumptalsserier. 
 

6.5 Flödesschema 
För att beskriva den logiska funktionen som ligger till grund för modellbygget används ett 
flödesschema. För att beskriva hur lagerflödet ser ut hos Glitter använder vi oss av modulerna 
i figur 8. 
 
 

Figur 8. Moduler för flödesschema. 

 
 
 

  
                          Ankomst av entitet 
 
 
 
            Process eller händelse 
 
 
       Vägval för olika beslut 
 
 
       Entitet lämnar systemet 
 
 
                    Väg mellan händelser 



Simuleringsstudien i Arena 
 
 
 

    30
 

Assign 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 9. Flödesschema för lagret. 

 
Flödesschemat för lagret (figur 9) visar att när varorna anlänt till godsmottagningen så går 3 
% av dessa vidare till hemarbete medan de resterande 97 %, går vidare in på lagret. Det som 
går vidare in på lagret delas på nytt. 70 % av detta går direkt till nyhetsplock för att sändas ut 
till butikerna. Resterande 30 % läggs på lagerhyllor till dess att butikerna återbeställer varor. 
När all plockning är klar sänds varje kolli till postinslagningen för att sedan levereras ut till 
butikerna ( Muntlig källa, Ove Andersson, 2004). 
 

6.6 Moduler 
Vid skapandet av en modell för simulering används moduler från ett standard ”bibliotek”. 
Nedan beskrivs kortfattat de typer av moduler som vi använt oss av i vår modell. 
 

I create-modulen skapas entiteter, den typ av objekt som ska flöda genom 
modellen. I vår modell kallas dessa entiteter för kolli. 
 
 
Process-modulen skapar en fördröjning i systemet. Det kan spegla en           
hantering eller en monteringsprocess. Vi har använt dessa för att skildra 
fördröjningen för personal att packa upp kollin eller packa ner kollin 
  
 
Decide-modulen används vid olika valmöjligheter i modellen. Det kan vara 
produkter som är felaktiga och som ska repareras eller flöden som skall                      
separeras. För vår modell används denna modul i de fall som flödet                 
separeras. Vi separerar bland annat basartiklar och nyheter. 
 

 
Assign-modulen används för att tilldela entiteten ett attribut. Den används 
också för att skapa variabler eller ändra attributvärdet. Vi använder den för 
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att kunna byta animeringsbild på kollin längs vägen i modellen. 
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Batch-modulen används för att lägga ihop flera entiteter till en batch.  
Vi vill kunna variera storleken på olika kollin som levereras ut och använder 
då 
batch moduler för detta. 
 
 
 
För att kunna samla upp entiteter används hold-modulen. Entiteten stannar upp 
och väntar på signal för att kunna komma vidare i flödet. 
I vårt fall behövs detta då nyheter skickas vidare en gång per vecka och för att 
utleveranser från företaget sker en gång per dag. 
 
Vid användning av en textfil eller en excel-fil för inläsning av data till 
modellen används en ReadWrite-modul. Vi vill kunna använda en excelfil för 
att läsa in antal inlevererade kollin till vår modell och då passar denna modul 
bra. 
 
 
Enter-modulen används för att släppa en resurs som är under förflyttning i  
systemet. Det finns möjlighet att lägga in en fördröjningstid för omlastning om
så skulle behövas.  
 
 
Station är en modul som används för att kunna animera. Det kan till exempel 
gälla att synliggöra hur en truck förflyttar sig mellan olika platser eller att  
kunna se människor i arbete.  
 
 
Leave-modulen tillåter oss att gripa tag i resursen som kan representera en 
truck eller en person så att förflyttningen fortsätter i modellen och att resursen 
flyttas till rätt ställe i modellen. Det kan vara till exempel trucken som ska köra 
vidare tillen annan lagerplats där andra resurser tar vid. 
 
 
Ovanstående tre moduler (Enter, Station, Leave) har vi använt oss av i  
modellen för att kunna animera truckarna som förflyttar sig i lokalen. 
 
 
När entiteter lämnar systemet används en Dispose-modul. Denna måste vi  
använda för att tala om för modellen att nu lämnar kollin systemet. Den ger 
oss 
även möjlighet att kunna få statistik för våra entiteter. Statistiken som kan 
sparas är medeltiden och maxtiden för en entitet i systemet som går igenom 
hela systemet. Statistik kan även fås på resursutnyttjande och tiden vid olika 
arbetsstationer. 
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6.7 Modellbygge 
När vi skulle starta med att bygga vår modell började vi med att identifiera alla stopp i flödet. 
Identifieringen gjorde vi genom att studera och göra tidsstudier på alla ställen i flödet där 
någon form av stopp eller hantering av godset sker. Vi genomförde tidsstudier på hur lång tid 
det tog att ta en kartong, bryta förpackningen, märka om kartongen samt sortera den så att 
den kunde fortsätta till rätt ställe i flödet. Exakt antal inkomna kollin kunde vi få från 
företagets statistik som redan fanns dokumenterat. Logistikchefen har tagit fram siffror på 
hur mycket av varorna som går vidare till hemarbete. Varorna som lämnas till hemarbete 
motsvarar 3 procent av det totala flödet.  
 
Transport vidare in på lagret sker med truck. Vi har gjort tidmätningar på hur lång tid 
sträckorna i lokalen tar att köra med truck respektive handtruck. Sträckan trucken körs är kort 
varför tiden det tar för en handtruck eller en vanlig truck, att köra sträckan, inte skiljer sig åt.  
 
När varorna sedan ska packas har vi dels gjort tidmätningar när den befintliga personalen 
genomför orderplock. Vi har även själva haft möjligheten att plocka order för att få en känsla 
för hur det fungerar. En tidsstudie (bilaga 3) utfördes för att räkna fram en medeltid för hur 
lång tid det tar att plocka en orderrad. Logistikchefen kunde ge oss en medeltid utifrån sina 
statistiska data som väl överensstämde med den tid vi kom fram till. Detta verifierade den 
tidsstudie som gjorts. Tidsstudier har även gjorts vid postinslagningen för att vi ska kunna få 
en så riktig tid som möjligt för denna hantering. Lagerpåfyllningen har vi inte studerat då 
denna inte är relevant för detta arbete. 
 
För att kunna modellera började vi med en skiss på lagerlokalen (bilaga 2). Skissen har vi 
använt som utgångspunkt för att genomföra modellbygget och kunna visualisera systemet 
med en animerad modell. Valet av detta tror vi kommer att göra att personalen känner igen 
var i lokalen vi befinner oss när simuleringen redovisas. Vid lagermottagningen hanteras 
kollin på olika sätt. Vi gjorde en uppskattning av en medeltid för kontroll och dokumentation, 
vikt på artiklar och en viss kvalitetskontroll (bilaga 5).  
 
Efter varumottagningen väntar gods på transport av truck. Transporttiden för förflyttningen 
av gods med truck, till en lagerplats längre in i lokalen, har vi uppmätt till, i medeltal, 30 
sekunder. Denna förflyttning simuleras i modellen. Ibland används handtruck för detta 
arbete, sträckan är 50 meter och tiden det tar att transportera godset med handtrucken är cirka 
39 sekunder. Varorna plockas sedan in på lagerplats eller till nyhetsutskick direkt. 
 

6.8 Modellavsnitt 
Första delen av simuleringsmodellen skapar våra kollin hur den är uppbyggd beskrivs i figur 
10. 
 

inlev eranser f il Delay leverans ReadWrite 1

0       
Figur 10. Skapande av entiteter. 
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För att skapa entiteter i vår modell börjar vi med en Create-modul som vi kallar Inleveranser 
fil och här skapas entiteter. De anländer en och en och antalet som kan anlända är oändligt. 
Efter denna kommer en Delay-modul som heter Delay leverans. Anledningen till att denna 
finns med är att vi vill kunna hämta information från en excelfil i nästa modul. Vi har sedan 
en ReadWrite-modul som ska hämta antalet kollin som anländer till företaget per dag, från en 
excelfil, denna kallar vi Read Write 1. Detta använder vi för att kunna skapa ett 
inleveransmönster för de tre olika frågeställningarna. Användandet av denna fil medför att vi 
kan spegla det verkliga antalet kollin som anländer till företaget. Dessa siffror är hämtade 
från företagets egen statistik över inkommande gods (bilaga 4). 
 
Implementering av textfil visas i figur 11. En decide-modul avgör om ett kolli skall gå vidare 
i modellen via en separate modul som måste finnas för att textfilen skall implementeras på 
rätt sätt i arena. Original kolli kastas bort i en dispose-modul. 
 

True

False

Decide 7

Original

Duplicate

Skapa kollin

Dispose 3

0      

     0

0      

     0

0      
 

Figur 11. Implementering av textfil. 

 
Det riktiga flödet går vidare till en process bestående av en seize-, delay- och en release-
modul för att beskriva hanteringen vid inleveranser som sköts av två personer (figur 12). Vi 
har lagt in en processtid utifrån uppmätta värden. Denna skall spegla den tid det tar för 
lagerpersonalen som tar emot godset att öppna kartongerna och se vad dessa innehåller. De 
sätter tejp på kartongerna och märker dessa med artikelnumret. Är det en ny produkt som 
anländer så ska de ta ett prov på varan samt väga den. Anledningen till vägning av artikeln är 
att detta måste finnas med när varorna sänds vidare till ett land utanför EU. Denna kö i 
systemet kallar vi varumottagning.  
 
 

Seize 1 Delay 1 Release 1

 
Figur 12. Hantering vid inleveranser. 

 
En decide-modul som vi kallar Hemarbete (figur 13) har använts för att kunna hantera den 
lilla del av varorna som på något sätt behöver arbetas vidare med. Enligt den information vi 
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fått ta del av är hemarbetet 3 procent av det totala flödet. Detta hemarbete är en Process som 
heter Hemarbetare och har 18 resurser som kan jobba klart en uppgift på ett dygn. Den andra 
delen av varorna fortsätter vidare i flödet. 
 
 

True 

False 

Hemarbete Hemarbetare
0          

          0      0

 
Figur 13. Hemarbete 

 
Separering av varuflödet sker enligt figur 14. Vi har ytterligare en Decide-modul för att skilja 
mellan de varor som ska vidare in på lager och de som ska packas om och sändas direkt ut till 
butikerna. Denna modul kallar vi artiklar direkt till lager eller nyhet. Fördelningen mellan 
dessa är att 30 procent går direkt in på lagret medan de andra 70 procenten går vidare till 
nyhetsutskick. 
 

inlev
Nyheter flyttas fran

eller nyhet
artiklar direkt till lager True

False

fran inlev
Basartiklar flyttas

0

0
 

 

Figur 14. Separering av varor. 

 
De varor som skall vidare in på lagret och plockas upp på hyllor hämtas av en annan truck. 
För att spegla detta har vi lagt in en Assign-modul som vi kallar Basartiklar flyttas fran inlev. 
En Station-modul som vi kallar Station 4 och en Enter-modul som vi kallar truck A. Assign- 
modulen används för att i animeringen kunna ändra bild på kollin. Vi väljer att inte 
visualisera artiklar på hyllorna då exakta lagersaldon inte finns tillgängliga. Det påverkar inte 
vårt ändamål med simuleringen att förenkla detta steg.  Alla förflyttningar med truck har 
modellerats på samma sätt i hela modellen. Principen för detta visas med figur 15. 
 
 

Enter  Station Leave 
 

Figur 15. Truckförflyttning 
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De varor som kallas nyheter och som ska plockas om för vidare distribution till butiker 
hämtas av ytterligare en truck. Denna trucktransport är modellerad på samma sätt som i figur 
15.  Dessa olika moduler måste finnas med för att vi ska kunna visualisera förflyttningen med 
trucken. Tiden som använts, för truckförflyttningar, i modellen visas i bilaga 6. Tidsstudien 
som genomförts för truckar är inte avgörande för modellen. Därför är denna studie 
begränsad. 
 
De varor som ska plockas om och sändas vidare väntar på en uppställningsplats och denna 
väntan har vi modellerat med en Process-modul som vi kallat Vantetid innan lager. En stor 
del av antalet kollin som kommer har en väntetid innan de hanteras. Sedan har en Decide-
modul valts som vi kallat Butik Lager Nyheter för att en del, cirka 100 dussin (motsvarar 
cirka 1 200 artiklar) av nyheterna ska vidare in på lagerplats. Kvarvarande nyheter till 
lagerplats har vi kallat nästa modul som är en Assign-modul (figur 16). 
 

Buti k L ag er Nyhe ter
T rue

False

lag er
Vant etid  inn an

lag erplats
nyhe ter till

Kvarvaran de0

00
 

Figur 16.  Förflyttning in på lager. 

 
Station och Leave och Enter moduler har vi använt för att spegla denna transport in på 
lagerplats. Dessa olika moduler måste finnas med på nytt i modellen för att vi ska kunna 
visualisera förflyttningen med trucken. Denna process har vi modellerat på samma sätt som 
beskrivits i figur 15. 
 
Artiklarna som kallas kollin hanteras med sex stycken Process-moduler som kallas packning 
aterbeställning. Packningen av återbeställningar modelleras med sex stycken enskilda 
packningsflöden, eftersom det är sex personer som arbetar med packning normalt. Figur 17 
nedan visar detta flöde för en person men flödet ser lika ut för alla personer. I Decide-
modulen har alla personer lika tilldelning, det vill säga att det totala antalet kollin fördelas 
med lika stor del på de sex personer som arbetar med detta. Olika orderstorlek simuleras med 
Batch-moduler, en för varje person. De order som hanteras har vi valt att sätta till tre olika 
storlekar. Genom att göra tidsstudier på det arbete som dessa personer genomför har vi 
kommit fram till en medeltid per orderrad som är 0,72 minuter. Utifrån de 50 000 orderrader 
som hanterades i oktober har vi kunnat verifiera att de tre olika storlekarna på order är 
rimliga. 21 000 av dessa orderrader gäller nyhetsutplocket och 29 000 är plockning av 
återbeställning. 
 
 

Decide 5 
16.6 
16.6 
16.6 
16.6 
16.6 Else 

Person 1 Person 1 plock Till kolli 1

0 0
 

Figur 17. Packning återbeställning. 
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Vi återgår till den Decide-modul som vi kallat Butik Lager Nyheter (figur 16) igen för att 
följa det andra flödet som handlar om Packning av nyheter. Processen beskrivs i figur 18. 
Efter Decide-modulen kommer ytterligare en Decid- modul som vi kallat Person 1 eller 2. Vi 
har sedan använt oss av Assign-moduler för att kunna ändra animeringsbilderna så att denna 
skiljer sig från de kollin som visar lagerplockningen. Därefter kommer två Process moduler 
där vi beskriver att vi har totalt 120 kollin som ska packas av två personer. Kartongerna som 
packats med nyheter skickas en gång per vecka vilket vi simulerat med hjälp av två hold-
moduler som ligger efter de båda modulerna Packning nyheter person 1 och packning 
nyheter person 2. Dessa båda hold-moduler visar vi inte här men de länkas automatiskt till 
modulerna create 2, Signal 1, Dispose 2 som ser till att det endast sänds kollin en gång per 
vecka. Vi har valt att här förenkla modellen till en utsändning per vecka men i verkligheten 
sänds de kollin som ska till olika länder ut under olika veckodagar. 
 
 

person1
Packning nyheter

Assign 5 

Assign 6 

True 

False 

Person 1 eller 2 

person 2
Packning nyheter

Create 2 Signal 1 Dispose 2

0

0

0

0

0 0  
Figur 18. Packning av nyheter. 

 
Dessa kollin kan bestå av tre olika storlekar. Storleken på dessa kollin beror på vilken storlek 
butiken har som ska ta emot varorna. Butikerna är idag uppdelade i små, medel och stora 
butiker vilket representeras av A-, B- och C-butik. I samråd med logistikchefen har storleken 
på de kollin som sänds ut som nyheter bestämts. Ett A- kolli innehåller 4 500 artiklar, B- 
kolli 3 500 artiklar och C-kolli 3 000 artiklar i modellen. Eftersom ett initialt värde på ett 
kolli är 800 artiklar utgår vi från detta i batch-modulerna A, B och C (figur 19). 
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Butik A

Butik A B eller C

30
30

Else Butik B

Butik C

     0

     0

     0
 

Figur 19. Butiksstorlekar 

 
I nästa steg möts de båda flödena från återbeställning och nyhetsutskick i en Process-modul 
som kallats Postinslagning. Här tejpas och binds kartongerna ihop för att hämtas av DHL en 
gång varje dag på eftermiddagen. Kommer 120 kartonger som ska hanteras, tar det tid innan 
den sista kartongen har hanterats (bilaga 6). Denna tid har vi uppskattat utifrån ett fåtal 
mätningar då denna tid inte är avgörande för inleveranserna i modellen. Lådorna ställs på en 
pall och körs bort med hjälp av en hand-truck till samma port där inleveranserna sker. Vi 
väljer att inte slå ihop kollin till pall utan de ligger kvar som kollin. Detta har vi modellerat 
med hjälp av en Station-modul som heter station 3, och en Leave-modul som heter 
handtruckar, en Enter-modul som heter Enter 3. Se figur 20. 
 

     Postinslagning
utleverans

Flyttning  ti ll Station 3 Handtruckar Enter 3

0
 

Figur 20. Postinslagning 

 
För att simulera utleveranserna som sker en gång per dag har en Process-modul lagts till. 
Den heter Utleverans. För att få fördröjningen så att utleveransen sker en gång per dag har vi 
använt en hold-modul som väntar på en signal att utleverans ska ske. Detta representeras av 
Create 5, Signal 2, Dispose 5 (figur 21). När signalen kommer avslutas det hela med Dispose 
1 som släpper ut kollin ur systemet och avslutar vår modell. 
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Dispose 1
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0               0

0        0      

 
Figur 21. Utleverans. 

6.9 Verifiering 
Den modell vi har byggt överensstämmer med de krav vi ställde på modellbygget. Kraven vi 
hade var att vi ville kunna se hur dagens inleveranser påverkar flödet i kedjan, hur en 
förändring av inleveransmönstret skulle kunna se ut och hur en volymsökning skulle påverka 
modellen. Vi har valt att göra en grovt förenklad modell av det fortsatta flödet i företaget då 
det är inleveranserna som vi har fokuserat på. De data vi har använt oss av i modellen är 
verkliga siffror, från företaget, på inleveranser. Dessa siffror är viktigast för vår modell. Vi 
har även genomfört egna tidsstudier för att kunna simulera de olika hanteringsstationerna i 
modellen. När vi gör en replikation av vår modell ser vi att modellen ser ut att fungera som i 
verkligheten när det gäller animeringen av inleveranserna, vilket var målet med modellen.  
 

6.10 Validering 
Vårt mål med denna modell var att kunna visualisera hur inleveranserna ser ut med en 
animerad modell av systemet. Detta har vi lyckats med då vi har tillgång till historiska data 
efter 1 september 2004. Vi kan genom att följa den animering av fönster, som visar antalet 
inlevererade kollin samt hur många kollin som hanterats, validera att systemet beter sig som i 
verkligheten.  
 
Då företaget inte tidigare använt sig av Arena eller något annat simuleringsverktyg har vi inte 
kunnat dra nytta av det. Användandet av andra modeller saknas. Företaget har inte heller 
använt sig av några matematiska modeller för inleveranserna.  
 
 

6.11 Experiment och analys 
De experiment som genomförts med de 4 olika modeller som byggts beskrivs i detta kapitel. 
Varje modell beskrivs var och en för sig. Efter beskrivningarna görs en metodåterkoppling. 
 

6.11.1 Modell av Glitter idag 
Modellen av Glitter idag har, utifrån de intervjuer och de mätningar som genomförts, byggts 
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för att återspegla hur det fungerar med inleveranserna till företaget idag. Som tidigare nämnts 
har grova förenklingar gjorts men vi har tagit hänsyn till de verkliga inleveranserna till 
företaget genom att dessa är kända. Modellen hämtar dessa siffror dag för dag från en excel-
fil. Vi har sedan schemalagt arbetstiden för de två personer som tar emot anländande gods för 
att ta hänsyn till raster. Schemat som används speglar fem arbetsdagar samt lördag och 
söndag. Schemat är lagt på detta sätt för att kunna följa de datum som finns i excelfilen. 
Skulle lördag och söndag tas bort kan inte Arena visa rätt datum i animeringen. Arbetstiden 
som är inlagd är 07.00 – 16.00 och hänsyn har tagits till förmiddags-, lunch- och 
eftermiddagsrast. Förmiddagsrasten är mellan klockan 09.15 och 09.30. Lunchrasten ligger 
mellan klockan 12.00 och 12.30. Eftermiddagsrasten är mellan klockan 14.00 och 14.15. 
Detta schema ser lika ut för alla fem arbetsdagar och all lagerpersonal i modellen. 
 
Tre olika fönster har lagts ut i vår simulering för att tillsammans med animeringen tydliggöra 
hur det ser ut idag. Det första fönstret visar antalet kollin som anländer till företaget. Denna 
siffra ackumuleras under simuleringens gång. Fönster nummer två visar de kollin som har 
hanterats av varumottagningen, denna siffra är också ackumulerad. Det tredje fönstret visar 
antalet kollin som går till Hemarbete. 
 
För att tydliggöra animeringen av kollits väg genom lagret har vi använt oss av olika färger på 
kollin, beroende på var i flödet de befinner sig. När kollin kommer in är kartongerna röda. 
När de kommer till nyhetsplocket så ändrar de färg till gul. Vid packning av återbeställningar 
till butik har vi gjort dem blå. Varje kolli ändrar sedan färg till grönt när de är hanterade av 
postinslagning och väntar på utleverans. Siffrorna i de tre fönstren visar att det finns en 
skillnad mellan antalet kolli som hanterats och totalt antal kolli inlevererat till företaget. 
Personalen hinner inte hantera allt gods, när det är stora volymer som kommer in. I den 
statistik som tagits fram med hjälp av Arena har varje kolli en genomsnittstid i systemet på 
243 timmar och en maxtid på 590 timmar. Dessa siffror kan vi inte använda som en sanning 
men vi kan använda dem för att jämföra med de siffror vi får i de andra modellerna som vi 
byggt utifrån denna grundmodell. Det vi ändrar i experimentmodellerna är endast inleverans-
mönstret. För övrigt är alla modeller exakt lika. 
 
En replikation har genomförts. Animeringen av denna modell visar att det blir en stor 
ansamling av gods vid inleveranserna. Det finns vissa dagar då inget gods kommer in vilket 
innebär att det blir en ojämn arbetsbelastning på den personal som arbetar med hanteringen av 
godset. Vid de tillfällen det kommer stora volymer hinner de inte hantera allt gods under en 
arbetsdag.  
 

6.11.2 Ideal modell av Glitter idag 
Modellen visar hur det skulle kunna se ut om inleveranserna kunde ske kontinuerligt. Vi har 
här räknat ihop totala antalet kollin som anlänt under den period vi valt att simulera. Dessa 
har vi sedan fördelat så att det anländer 55 eller 56 kollin per dag. När vi animerar denna 
modell ser vi att personalen hinner hantera en större del av det inkommande godset, jämfört 
med hur det ser ut idag. Detta gör att topparna av inkommande gods undviks. Personalen får 
på detta sätt en bättre arbetssituation. Det gods som kommer in kan sändas vidare in i flödet 
redan samma dag och då undviks att en större mängd blir fördröjda vid inleverans. 
 
När vi gör denna jämnare fördelning så blir tiden för ett kolli i systemet i medeltal 157 timmar 
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och maxtiden blir 350 timmar. Detta är en avsevärd förbättring mot hur det ser ut i modellen 
för Glitter idag. En replikation har genomförts. 
 

6.11.3 Modell inom en snar framtid 
Vad händer med inleveranserna om antalet butiker ökar med tjugo stycken? Detta skulle 
resultera i en ökning av det inkommande godset med cirka 17 procent. Denna siffra har vi 
kommit fram till genom att öka antalet butiker från 120 till 140 butiker. Om inleveranserna 
fortsätter att komma på samma sätt som de gör idag kommer alltså arbetsbelastningen öka 
ytterligare för de som hanterar inleveranserna.  
 
I denna modell användes återigen den statistik som företaget givit oss på antalet inlevererade 
kollin per dag. Den förändring som gjorts i denna excelfil är en uppräkning av de verkliga 
siffrorna med 17 procent. Modellens fönster visar att skillnaden mellan inlevererat gods och 
det som hanterats ökar ytterligare. Vissa dagar hinner personalen ifatt med hanteringen men 
de dagar stora volymer anländer blir fördröjningen ännu större än idag. När vi simulerar 
denna modell och tittar på animeringen ser vi att tiden för ett kolli i systemet ökar till i 
medeltal 627 timmar och ett maxvärde på 1 503 timmar. En replikation har genomförts. 
 

6.11.4 Ideal modell för framtiden 
I denna modell har vi ökat den ideala modellen för Glitter med 17 procent. Det är alltså ett 
jämnare inflöde men en ökning med cirka 20 butiker till som ska försörjas med varor. 
 
Vid animeringen av denna modell ser vi, i de fönster vi visualiserat, att de ännu klarar av att 
arbeta undan det inkommande godset varje dag. När vi simulerar denna modell, och tittar på 
den statistik vi har tillgänglig, ser vi att tiden för ett kolli i systemet ökar till i medeltal 192 
timmar och vi får ett maxvärde på 446 timmar. Dessa siffror är lägre än de siffror vi får i 
modellen av hur det ser ut idag. Siffrorna är låga trots att det är en ökning med 17 procent på 
inkommande gods. En replikation har genomförts. 
 

6.11.5 Sammanställning av tider i systemet 
Här följer en sammanställning av de tider i systemet som använts vid jämförelse mellan 
modellerna. Tiderna är inte sanningsenliga men de kan jämföras med varandra för att ge en 
bild av vad som händer när förändringar görs av inleveransmönstret.  De ideala modellerna är 
de som har snabbast genomflödestid. Ett jämnare inleveransmönster är att föredra. 
 
Modell Medeltid i systemet Maxtid i systemet 
Modell av Glitter idag 243 590 
Ideal modell av Glitter idag 157 350 
Modell inom en snar framtid 627 1 503 
Ideal modell för framtiden 192 446 

Tabell 2. Sammanställning av tider i systemet 
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6.12 Metodåterkoppling 
Efter genomförda studier och simulering har vi klart kunnat visa det vi sett i verkligheten. 
Arena har varit ett bra verktyg men det har varit nödvändigt att göra grova förenklingar på 
systemet i brist på tillgång till detaljerade data. Simuleringen visar hur det ojämna inflödet 
påverkar inleveranserna negativt. Arena har fungerat bra som verktyg och hjälpt oss att 
kunna besvara de frågor som vi ville ha svar på i vår målformulering. Tidmätningarna som vi 
genomförde har gett oss ett bra underlag i modellbygget tillsammans med uppgifter från 
företaget. Vissa av de mätningar vi genomfört har vi kunnat verifiera i efterhand i samråd 
med personal på företaget. Intervjuerna har gett oss insikt i varför inleveranserna sker på det 
sätt som de gör idag.  
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Resultat  
I vår målformulering ställde vi ett antal frågor som vi sökte svaret på. Denna formulering 
gäller simuleringen. 
 

• Hur påverkar dagens inleveranser flödet i kedjan? 
• Hur skulle en förändring se ut? 
• Vad sker vid en framtida volymökning? 

 
Utifrån genomförda intervjuer, tidmätningar och simulering i Arena, har vi kommit fram till 
att det ojämna flödet på inleveranser påverkar lagerhanteringen negativt. Skulle 20 butiker till 
öppnas kommer befintlig personal som idag tar hand om inkommande gods inte att räcka till. 
Vid de höga topparna krävs kanske att företaget tar in extra personal eller omfördelar arbets-
uppgifter mellan redan befintlig personal. Risken finns att den yta som idag finns avsatt för 
inkommande gods inte kommer att räcka till.  
 
Företaget har under 2005 fokus mot att öka försäljningen i redan befintliga butiker. På grund 
av detta kommer företaget alltså inte att ha samma expansionstakt i fortsättningen. Även om 
företaget inte expanderar lika kraftigt som tidigare anser vi att det är nödvändigt med en 
förändring av inleveransmönstret. Om företaget skulle ändra expansionstakten och utöka 
verksamheten i ännu snabbare takt än under 2004, kommer det att uppstå stora problem på 
lagret i Söderköping. Varorna som anländer hinner inte hanteras och det i sin tur leder till att 
butikerna inte kommer att få tillgång till varorna i tid. En påföljd av detta kan bli att kunderna 
vänder sig till konkurrenter om den vara de söker inte finns att tillgå i butiken vid just det 
tillfälle då kunden efterfrågar varan. Varorna exponeras i modemagasin och reklam. Detta 
innebär att kunden även ser konkurrenternas sortiment. Ofta är sortimenten av liknande 
karaktär, då gäller det att vara först med att kunna erbjuda kunden produkten.  
 
Ett återkommande önskemål som framkommit under de intervjuer vi genomfört är behovet av 
att kunna följa artiklarna från det att de levereras in till företaget fram tills att varan säljs. 
Denna möjlighet saknas idag. Anledningen till att personalen vill kunna följa artiklarna är att 
de vill veta vilka varor det är som kunderna verkligen vill ha och vilka varor kunden köper 
mest av. Med hjälp av så kallade datakassor skulle det även vara möjligt att få direkt och 
snabb återkoppling av de varor som säljer bäst. Det skulle i sin tur medföra att möjligheten att 
göra efterbeställningar hos leverantörer ökar. De artiklar företaget säljer är oerhört 
trendkänsliga och de har kort livstid. Trenden svänger fort och det gäller att snabbt kunna 
agera utifrån svängningarna i kundens efterfrågan.  
 
Under intervjuerna har det även framkommit att, det på grund av den snabba tillväxten, 
saknas tid för eftertanke. Ibland skulle personalen önska att det fanns tid över för detta men på 
grund av att antalet arbetsuppgifter för varje person ökat har tiden för detta nästan försvunnit 
helt. 
 
Grundförutsättning för att kunna förändra mönstret på inleveranserna är att leveransavtal 
tecknas. Dessa avtal ska gynna både leverantören och Glitter. För att skydda sig mot andra 
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konkurrerande företag men även mot konflikter med leverantören. Förhandling kan gynna 
leveranstiderna på olika sätt. Till exempel kan leveranstiderna bli kortare vid aktivt sökande 
av nya leverantörer eller vid utveckling av redan befintliga leverantörskontakter. En typ av 
partnerskap som detta handlar om skall gynna båda parter. 
 
Eftersom försäljningsprognoser och mål i företaget är beroende av trender och mycket osäkra 
är det extra viktigt att ha kontroll på hela flödet i kedjan, från leverantör till kund.  
Utifrån kundens köpmönster borde återkoppling ske dagligen på artikelnivå till inköp- och 
marknadsavdelning. De artiklar som säljer bra kanske kan återbeställas och de som inte säljer 
bra kan vara till hjälp för inköparna så att de inte köper samma produkt en gång till. Detta kan 
underlätta när de planerar sin nästa inköpsresa. Återkopplingen från butikerna medför att 
trendförändringar mycket snabbare kan identifieras. Det är kundens efterfrågan som ska styra 
vilka produkter som ska köpas in. Idag görs en återkoppling varje dag på försäljningssiffrorna 
i kronor men det finns ingen återkoppling på artikelnivå. Det gör det svårt att idag identifiera 
vad kunden köper. Återkopplingen av vilken produkt som kunden köper idag kan göras 
utifrån vad butikerna återbeställer från cd-skivan. Regioncheferna är de som idag fångar upp 
signaler från butikerna på vad som säljer bra. Den informationen vidarekopplas till marknads-
avdelningen men då har redan tid gått förlorad. Hur mycket tid det rör sig om har vi ingen 
uppfattning om. Ska en ombeställning av en vara som säljer jättebra genomföras så är 
leveranstiden idag så pass lång att trenden riskerar att vara över när varan väl kommer till 
butiken. Så kallade datakassor med återkopplingsmöjlighet på artikelnivå skulle kunna vara 
till hjälp. Detta har även framkommit som önskemål under de intervjuer vi genomfört på 
företaget. Vi anser att en daglig rapportering skulle ske från alla butiker. Företaget är 
medvetet om detta problem och planer finns på att investera i datakassor. 
 
En förändring av inleveransmönstret skulle betyda att lagret i Söderköping med dess personal 
skulle räcka till även för en relativt stor ökning. Denna slutsats kan göras eftersom resultaten 
från simuleringen klart visar detta.  
 
Jämför vi modellen av hur det ser ut i dag med den modell där vi har en ökning av antalet 
butiker men ett jämnare inleveransmönster så ser vi att totaltiden inte skiljer sig så mycket åt. 
Ett jämnare flöde av inleveranser skulle påverka försörjningskedjan ut till butik positivt. 
Detta skulle innebära att butikerna skulle kunna få tillgång till nyheter snabbare. Jämför vi 
istället modellen av hur det ser ut idag med modellen där vi ökar antalet butiker men behåller 
det inleveransmönster som finns idag så är tiden i systemet nästan tre gånger så lång. Detta 
visar att det finns en risk för att befintlig organisation på lagret inte skulle fungera. De 
problem företaget har idag med att hantera de stora topparna av ankommande gods skulle 
förvärras. Det är inte säkert att en ökning av antalet butiker kan klaras av utan en förändring 
av inleveransmönstret. Modellen visar att en ökning med 20 butiker är rimlig om 
förändringar görs av inleveransmönstret. Företaget har som mål att öppna cirka 20 nya 
butiker per år. Andelen gods som fördröjs skulle i så fall öka och det innebär även att 
lagerutrymme på centrallagret upptas av varor som egentligen borde sändas direkt ut till 
butik. Antag att företaget om tre år har ökat med 60 butiker till i enlighet med företagets 
målsättning. Då skulle en fördröjning av inkommande gods innebära att lagerytan inte räcker 
till för det gods som ska vara kvar på lagret en tid. 
 
Mycket av den tid vi har lagt ner på detta examensarbete har gått till att samla in bakgrunds-
information. Detta är någonting som inte låter sig synas i en rapport men utan den 
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erfarenheten skulle vi inte kunnat genomföra arbetet. Det är nödvändigt att kunna förstå 
systemet för att överhuvudtaget bygga en modell. Om inleveransmönstret förändras kommer 
det att uppstå nya flaskhalsar på andra ställen i flödet. Dessa kan vi inte identifiera i vår 
modell, men det är bra att vara medveten om detta. Modellen går att utöka till att omfatta hela 
flödet men detta ingår inte i vårt examensarbete. 
 

7.2 Förslag på fortsatt arbete 
Det finns flera områden som skulle kunna studeras för att få företaget att fungera bättre och 
kunna möta de förändringar som sker vid fortsatt expansion. Bland annat har det under de 
intervjuer vi gjort med medarbetare på företaget framkommit önskemål om att kunna följa 
varan i flödet på ett annat sätt. De flesta har här nämnt datakassor så att det går att se vad som 
har sålts och vilka produkter det är som kunden verkligen köper. Idag går det inte att se exakt 
vilken produkt som sålt bra och i vilken färg. Det finns även ett behov av att se över sättet 
som varorna förpackas på när de ska sändas ut till butik. Ur miljösynpunkt kanske det finns 
andra alternativ än plast och tejp som används idag, kanske något återanvändbart? 
Systemen i företaget är idag inte integrerade med varandra fullt ut vilket kan leda till framtida 
störningar. Att se till att få ett eller två system som är kompatibla med varandra kan vara ännu 
ett projekt liksom att se till att återkopplingen från kunder återförs bakåt i organisationen. 
Kvalitetskontroll saknas idag på de varor som kommer till företaget. Detta resulterar i att om 
det är fel på produkten är det kunden som upptäcker detta. Detta kan skada företagets 
varumärke om kunder får en negativ bild av företaget och kvalitén på de produkter de säljer. 
Företaget skulle även kunna titta på den lagerstruktur som finns idag. Butiksinredningar 
levereras till lagret i Söderköping långt innan butiken ska öppnas. Kanske kunde dessa 
tillverkas och sedan levereras direkt ut till den lokal där butiken ska vara. Detta frigör 
lagerutrymme som kan behövas i framtiden. 
 
En större simuleringsmodell av hela flödet kan utvecklas för att identifiera nya flaskhalsar. 
Detta kan vara intressant eftersom företaget planerar att expandera ytterligare. 
 
Förbruknings material till butikerna, som till exempel städmaterial, datorer, papper kanske 
inte är lönsamt att lagra centralt. Det finns säkert en brytpunkt för detta när kapitalbindningen 
och transportkostnaden blir större än vinsten. Det är däremot motiverat att stora inköp av 
reklammaterial och förpackningar, presentlådor och plastkassar kommer till lagret och 
distribueras därifrån i samband med kampanjer.  
 
En ekonomisk utredning för hur mycket företaget kan öka butiksantalet och fortsätta på 
samma sätt som idag när det gäller inköpsnivåer kan genomföras. Med expansion ökar också 
storleken på felköp. Hur stora felköp kan ske innan det påverkar vinstmarginalen negativt på 
ett skadligt sätt? Ökade inköpsvolymer kräver bättre kontroll och återkoppling genom hela 
flödet 
 

7.3 Personliga reflektioner 
Under tiden då vi genomförde detta examensarbete har vi påverkats av tillgången på 
handledare när det gäller simuleringsverktyget Arena. Vi har ibland varit tvungna att vänta i 
flera dagar innan vi kunnat få den hjälp vi behövt. En annan sak som har påverkat oss är att 
Arenas studentversion inte räckte till för vår modell. Detta innebar att vi varit hänvisade till 
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att arbeta med modellen på universitetet, när vi hellre hade varit på företaget. Företaget har 
varit behjälpliga på ett tillfredställande sätt. Utan denna hjälp och denna öppenhet skulle det 
ha varit svårt att genomföra detta examensarbete. Vår handledare på företaget har funnits där 
för oss och försett oss med den information vi efterfrågat. Informationen vi sökt har snabbt 
återkopplats till oss så att vi kunnat arbeta vidare. Tillgången till litteratur har varit en 
begränsande faktor för oss. Den litteratur vi velat använda oss utav har ofta varit utlånad. Det 
vi har lärt oss av detta examensarbete är att teori och verklighet skiljer sig åt. Det går inte att 
direkt överföra det litteraturen säger utan anpassning till verkligheten måste ske. Företaget 
arbetar med Asien som inte har samma företagskultur som vi i Sverige. Denna kulturskillnad 
gör att det är svårt med det som vi ser som en självklarhet, till exempel utformning av 
leveransavtal. Det kräver en stor kompetens om hur Asien fungerar för att kunna skriva avtal 
som båda parter kan acceptera. Detta arbete har varit mycket intressant och lärorikt. Det har 
gett oss en inblick i hur vi kan komma att arbeta i framtiden. Vår förhoppning är att det vi 
åstadkommit ska vara till nytta för företaget och att de kan tänka sig att ta emot ytterligare 
examensarbetare i framtiden. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor vi ställt till ansvarig för hemarbete och arbetsledaren för lagret 
 
Hur länge har du varit anställd? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur är hemarbete organiserat? 
 
Hur många hemarbetare finns det? 
 
Tar ni in extrapersonal vid arbetstoppar? 
 
Vad skulle underlätta din arbetssituation? 
 
Hur sker kommunikationen mellan dig och andra på företaget? 
 
Finns det statistik, per månad eller vecka, som talar om hur mycket hemarbetet tar hand om? 
 
 
Intervjufrågor vi ställt till controller 
 
Företagets vision och mål på lång och kort sikt?  
 
Delmål? 
 
Vilka olika system används? 
 
Är alla system separata eller ihopkopplade? 
 
Finns något intranet? 
 
Finns det tankar på att använda en internetlösning för beställning från butikerna? 
 
Finns pengar avsatt för att utveckla datorstöd?  
 
Finns kompetensen på företaget att sköta programmering och underhållsrutiner? 
 
Datorkompetensen i butikerna 
 
Hur håller företaget kontroll på hela flödet? 
 
Hur ofta sker butiksinventering? 
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Hur är ekonomin fördelad på avdelningar (budget)? 
 
Kapitalbindning? 
 
När betalas fakturor på levererade artiklar? 
 
Återrapportering från butik, hur ofta? 
 
 
Intervjufrågor vi ställt till logistikchefen 
 
Andelen färdigmärkta varor i  procent? 
 
Hemarbete? 
 
Vem kollar kvalitet? 
 
Hur ofta sker lagerinventering? 
 
Lageromsättningshastighet? 
 
Kapitalbindning? 
 
Hur rapporteras inleveranser i systemet? 
 
Ommärkning av egna artiklar? 
 
Handdator? 
 
Har EDI diskuterats. 
 
Hur många leveranser per vecka? 
 
Lagerplatser för bassortimentet, var finns dom? (Gärna skiss ritning på lagret)? 
 
Hur många arbetar på lagret? 
 
Arbetstider och vilka gör vad? 
 
 
 
 
Intervjufrågor vi ställt till inköpare 
 
Hur länge har du varit anställd? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
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På vilket sätt sker kommunikationen mellan dig och andra på företaget? 
 
Hur lång och hur mycket tid tar det att lära upp de nya inköparna? 
 
Hur planerar du inför en inköpsresa? 
 
Hur ofta reser du på inköpsresor? 
 
Vem beslutar om hur stor inköpssumma som är tillgänglig? 
 
Hur följer du upp de varor som köpts in? 
 
Finns det behov av en assistent som följer med dig på inköpsresan? 
 
Hur genomförs avtalsprocessen? 
 
Finns det någon återkoppling eller statistik som skulle kunna vara till hjälp för dig i ditt 
arbete? 
 
Vilken är din vision för att kunna snabba upp ledtiden enligt vad som diskuterades på 
statuskonferensen, det Vd kallade ”T50”? 
 
 
Intervjufrågor vi ställt till den som hanterar logistik och transporter 
 
Hur länge har du varit anställd? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Finns det någon statistik på inkommande och avgående gods? 
 
Hur ofta sker leveranser till och från Söderköping? 
 
Med vilka företag finns transportavtal? 
 
Vem ansvarar för transportavtalen? 
 
Finns det några hjälpmedel som skulle kunna underlätta ditt arbete? 
 
 
Intervjufrågor vi ställt till Teamleader för marknad och inköp  
 
Hur länge har du varit anställd? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur länge beräknas inkommen artikel ”räcka” ? 
 
Återrapportering från butik, hur ofta? 
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Prognoser? 
 
Hur sker kommunikationen mellan dig, inköp, butiker och lager? 
 
Finns det någon annan återkoppling eller statistik som kan hjälpa dig ?  
 
Vilken är din vision för att snabba upp ledtiden enligt vad som diskuterades på 
statuskonferensen ”T50”?  
 
 
Intervjufrågor vi ställt till reklamansvarig  
 
Hur länge har du varit anställd? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Vem beslutar om när och hur kampanjer ska genomföras? 
 
Hur knyts kunden till Glitter? 
 
Vad skulle underlätta din arbetssituation i flödet? 
 
Finns det prognoser som är tillförlitliga? 
 
Hur många kampanjer/aktiviteter per år planeras? 
 
Hur sker återkoppling efter genomförda kampanjer? 
 
Hur sker kommunikationen mellan dig, inköp, butiker och lager? 
 
Anser du att kassasystem med återkoppling på artikelnivå skulle vara till hjälp i ditt arbete? 
 
Finns det någon annan återkoppling eller statistik som skulle vara till hjälp för dig? 
 
Vilken är din vision för att snabba upp ledtiden enligt vad som diskuterades på 
statuskonferensen ”T50”?  
 
Intervjufrågor vi ställt till ansvarig för inköp och inköpsavtal gällande bassortimentet 
 
Hur länge har du varit anställd? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Vad är bassortimentet för typ av artiklar? 
 
Vad består ett leverantörsavtal av idag? 
 
Sker det kontinuerlig utveckling av dessa avtal? 
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Finns det tillgång till juridisk kompetens föra att se över avtal? 
 
Vilken är din vision för att snabba upp ledtiden enligt vad som diskuterades på 
statuskonferensen ”T50”?  
 
 
Intervjufrågor vi ställt till ansvarig för inköp av bassortimentet 
 
Hur länge har du varit anställd? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur stor del av veckoleveranserna är bassortiment? 
 
Vad återbeställer butikerna mest ifrån bassortimentet? 
 
Vad är bassortimentet för typ av artiklar? 
 
Hur ofta sker återrapportering från butik? 
 



Bilagor 
 
 

    53
 

Bilaga 2. Lagerskiss  
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Bilaga 3 Tidmätningar  
 
Tidsstudie orderplock per orderrad 
Alla tider i tabellen redovisas i minuter. Vi har genomfört två olika tidsstudier som gjorts på 
olika sätt. 
 
Exempel för att förstå tabellen:   
Titta på raden för sidan 1. Där har tiden 27,06 för rad 13 minskats med tiden 20,3 för rad 1. 
Denna skillnad har sedan delats med 13 rader för att få en medeltid per orderrad. 
 
 
sida rad 1 rad 2 rad 3 rad 4 rad 5 rad 6 rad 7 rad 8 rad 9 rad 10 rad 11 rad 12 rad 13 rad 14  rad 15 Medeltid per orderrad

1 20,3 20,6 21,2 22,4 22,6 23,2 23,5 24,3 25,2 25,29 25,56 26,34 27,06   0,454

2 28,1 28,2 28,3 28,5 29,1 29,3 30,3 30,6 31,4 32,09 32,43 33,19 34,24 35,17  0,472

3 37,1 37,4 38,4 39,4 40,1 42,1 43,3 43,5 44,2 44,59 45,49 46,42 46,59   0,63

4 0,48 1,27 2,08 2,23 2,48 3,11 4,02 5,38 7,15 8,14 8,56 9,1 9,36 9,49 10,49 0,667

5 12,3 12,4 13,1 13,2 13,4 16,5 17,2 17,4 17,6 18,04 18,15 18,23 18,38 18,53 19,16 0,458

6 8,52 9,36 9,52 10,2 11 12 12,3 13,2 14,2 14,45 15,1 15,27 15,45 16,09 16,51 0,532

7 20,1 21,4 22,2 23,3 23,4 23,6 0,3 1,18 1,48 2,2 2,43 3,22 4,1   0,53

8 5,23 6,32 7,17 7,44 8,05 8,36 slut 9,44 10,2 10,55 11,22 11,36 12,4 13,31 14,07 0,59

9 16,1 17 17,3 19,1 slut 20,3 21,5 22,3 slut 23,09 23,46 24,54 25,35 25,53  0,62

10 27,4 28 28,3 28,5 30,1 31 33,1 33,6 35,3 36,02 36,45 38,3 39,15 40,18  0,85

11 3,26 3,53 4,13 4,27 5,2 6,26 6,47 6,55 7,22 7,47 7,59 8,43 9,22 10,07 10,29 0,48

12 13,1 15,1 15,3 16,1 16,3 17,2 18,2 18,3 18,5 19,16 19,39 20,3 21,01 21,33 22,13 0,601

13 24,1 25,2 26 26,3 26,6 27,4 28 rast 0,47 1,27 2,12 2,41 3,09 4,05 4,22 0,59

14 8,3 9,16 10,2 10,6 11,3 12 12,3 12,5 13,1 13,39 13,59 14,57 15,16 15,26 15,4 0,47

15 15,3 16,4 17,3 18 18,2 19 orderslut   0,252

 
 
Tidsstudie orderplock per order 
 
order Tid för hel order Antal orderrader Medeltid per orderrad 

1 64,4  83  0,77

2 68,4  61  1,12

3 39,1  45  0,87

4 25,2  45  0,56

     
 
Dessa båda ovanstående tidsstudier ligger till grund för medeltiden för alla mätningar. Alla 
medeltider per orderrad har summerats och sedan delats med 19. 15 av dessa medeltider 
kommer från översta tabellen. De resterande fyra kommer från den nedre tabellen. 
 
Resultat medeltid per orderrad för alla mätningar är 0,72 min/rad 
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Bilaga 4. Inleveranser excelfil 
 
Inleverans  Inleverans framtid 

plus 17 procent 
Inleverans idealt Inleverans idealt 

plus 17 procent 
datum kollin 

2004-09-01 0 0 55 65 
2004-09-02 0 0 55 65 
2004-09-03 0 0 55 65 
2004-09-04 0 0 0 0 
2004-09-05 0 0 0 0 
2004-09-06 0 0 55 65 
2004-09-07 0 0 55 65 
2004-09-08 0 0 55 65 
2004-09-09 0 0 55 65 
2004-09-10 0 0 55 65 
2004-09-11 0 0 0 0 
2004-09-12 0 0 0 0 
2004-09-13 0 0 56 66 
2004-09-14 0 0 56 66 
2004-09-15 0 0 56 66 
2004-09-16 0 0 56 66 
2004-09-17 0 0 56 66 
2004-09-18 0 0 0 0 
2004-09-19 0 0 0 0 
2004-09-20 1 2 56 66 
2004-09-21 0 0 56 66 
2004-09-22 316 370 55 66 
2004-09-23 1 2 56 66 
2004-09-24 0 0 56 66 
2004-09-25 0 0 0 0 
2004-09-26 0 0 0 0 
2004-09-27 0 0 55 6 
2004-09-28 157 184 55 65 
2004-09-29 61 72 55 65 
2004-09-30 170 199 55 65 
2004-10-01 0 0 55 65 
2004-10-02 0 0 0 0 
2004-10-03 0 0 0 0 
2004-10-04 125 147 56 66 
2004-10-05 0 0 56 66 
2004-10-06 111 130 56 66 
2004-10-07 0 0 56 66 
2004-10-08 58 68 56 66 
2004-10-09 0 0 0 0 
2004-10-10 0 0 0 0 
2004-10-11 0 0 55 65 
2004-10-12 0 0 55 65 
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Inleverans  Inleverans framtid 
plus 17 procent 

Inleverans idealt Inleverans idealt 
plus 17 procent 

datum kollin 
2004-10-13 361 423 55 65 
2004-10-14 0 0 55 65 
2004-10-15 268 314 55 65 
2004-10-16 0 0 0 0 
2004-10-17 0 0 0 0 
2004-10-18 0 0 56 66 
2004-10-19 0 0 56 66 
2004-10-20 73 86 56 66 
2004-10-21 0 0 56 66 
2004-10-22 0 0 56 66 
2004-10-23 0 0 0 0 
2004-10-24 0 0 0 0 
2004-10-25 201 236 55 65 
2004-10-26 91 107 55 65 
2004-10-27 398 466 55 65 
2004-10-28 30 36 55 65 
2004-10-29 0 0 55 65 
2004-10-30 0 0 0 0 
2004-10-31 0 0 0 0 
2004-11-01 113 133 56 66 
2004-11-02 48 57 56 66 
2004-11-03 0 0 56 66 
2004-11-04 0 0 56 66 
2004-11-05 23 27 56 66 
2004-11-06 0 0 0 0 
2004-11-07 0 0 0 0 
2004-11-08 0 0 55 65 
2004-11-09 0 0 55 65 
2004-11-10 33 39 55 65 
2004-11-11 0 0 55 65 
2004-11-12 0 0 55 65 
2004-11-13 0 0 0 0 
2004-11-14 0 0 0 0 
2004-11-15 65 76 56 66 
2004-11-16 0 0 56 66 
2004-11-17 0 0 56 66 
2004-11-18 0 0 56 66 
2004-11-19 93 109 56 66 
2004-11-20 0 0 0 0 
2004-11-21 0 0 0 0 
2004-11-22 0 0 55 65 
2004-11-23 117 137 55 65 
2004-11-24 0 0 55 65 
2004-11-25 56 66 55 65 
2004-11-26 0 0 55 65 
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Inleverans  Inleverans framtid 
plus 17 procent 

Inleverans idealt Inleverans idealt 
plus 17 procent 

datum kollin 
2004-11-27 0 0 0 0 
2004-11-28 0 0 0 0 
2004-11-29 0 0 56 66 
2004-11-30 269 315 56 66 
2004-12-01 64 75 56 66 
2004-12-02 0 0 56 66 
2004-12-03 0 0 56 66 
2004-12-04 0 0 0 0 
2004-12-05 0 0 0 0 
2004-12-06 120 141 55 65 
2004-12-07 96 113 55 65 
2004-12-08 106 124 55 65 
2004-12-09 0 0 55 65 
2004-12-10 59 69 55 65 
2004-12-11 0 0 0 0 
2004-12-12 0 0 0 0 
2004-12-13 302 354 56 65 
2004-12-14 0 0 56 65 
2004-12-15 91 107 56 66 
2004-12-16 1 2 56 66 
2004-12-17 0 0 56 66 
2004-12-18 0 0 0 0 
2004-12-19 0 0 0 0 
2004-12-20 39 46 55 65 
2004-12-21 222 260 55 65 
2004-12-22 142 166 55 65 
2004-12-23 4 5 55 65 
2004-12-24 0 0 0 0 
2004-12-25 0 0 0 0 
2004-12-26 0 0 0  
2004-12-27 0 0 56 66 
2004-12-28 189 221 56 66 
2004-12-29 2 3 56 66 
2004-12-30 0 0 56 66 
2004-12-31 0 0 0 0 
2005-01-01 0 0 0 0 
2005-01-02 0 0 0 0 
2005-01-03 35 41 55 65 
2005-01-04 0 0 55 65 
2005-01-05 152 178 55 65 
2005-01-06 0 0 0 0 
2005-01-07 0 0 55 65 
2005-01-08 0 0 0 0 
2005-01-09 0 0 0 0 
2005-01-10 63 74 56 66 
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Inleverans  Inleverans framtid 
plus 17 procent 

Inleverans idealt Inleverans idealt 
plus 17 procent 

datum kollin 
2005-01-11 64 75 56 66 
2005-01-12 64 75 56 66 
2005-01-13 0 0 56 66 
2005-01-14 0 0 56 66 
2005-01-15 0 0 0 0 
2005-01-16 0 0 0 0 
2005-01-17 0 0 55 65 
2005-01-18 0 0 55 65 
2005-01-19 0 0 55 65 
2005-01-20 66 77 55 65 
2005-01-21 397 465 24 28 
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Bilaga 5. Tidmätning på hantering av ett kolli vid inleverans 
 
 
Tid i minuter för varumottagning 
3,13 
4,59 
2,59 
2,17 
2,28 
2,55 
4,59 
3,03 
2,1 
3,51 
4,22 
2,24 
2,49 
3,26 
 
 
Medeltiden för hantering av ett kolli är 3,05 minuter. 
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Bilaga 6. Tidmätning på truck och postinslagning 
 
Tid i sekunder för truckförflyttning 
30 
39 
30 
41 
33 
35 
31 
 
 
 
 
Tid i sekunder för postinslagning 
92  (Maskinproblem) 
8 
6 
15 
30 
10 
9 
 


